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  موجـز
  

   والعشرين امسةالخدورتها ) اإلسكوا(عقدت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا   
 196 بشأن عقد دورات اللجنة كل سنتين، و1987أبريل / نيسان5المؤرخ ) 14- د (158عمالً بقراريها 

 26ن تواتر دورات اللجنة، وذلك في صنعاء في الفترة من أ بش1994مايو / أيار31المؤرخ ) 17- د(
  .2008مايو / أيار29إلى 

  
ولى على مستوى كبار المسؤولين والثانية على عقدت اللجنة اجتماعاتها على مرحلتين، األو  

تقرير األمين التنفيذي عن أنشطة نظرت اللجنة في وفي اجتماعات كبار المسؤولين  . المستوى الوزاري
العربي، اللجنة، وقضايا اإلدارة العليا، ومشروع اتفاقية النقل الدولي متعدد الوسائط للبضائع في المشرق 

وفي االجتماعات الوزارية عقدت اللجنة حلقتي  . نضمام إلى عضوية اللجنةوطلب جمهورية السودان اال
 األولى حول تمويل التنمية في منطقة اإلسكوا، والثانية حول تعزيز التعاون اإلقليمي ،حوار وزاريتين

رير وتخلل الدورة إطالق بوابة اإلسكوا لمجتمع المعلومات وإطالق تق.  لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية
  . 2007األهداف اإلنمائية لأللفية في المنطقة العربية 

  
من التوصيات الصادرة عن اجتماعات كبـار المـسؤولين   عدداً واعتمدت اللجنة في ختام دورتها       

  . لإلحاطة علماً بهـا    أو،  اللبت فيه  جموعة من القرارات لرفعها إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي       وم
 والعشرين،  ةالقرارات التي اتخذتها اللجنة في دورتها الخامس      و  التوصيات وعةويتضمن هذا التقرير مجم   

  .هم النقاط التي أثيرت في المناقشاتألوعرضاً موجزاً 
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  مقدمـة
  

ن عمالً بأحكام ية والعشرلخامسادورتها ) سكوااإل( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا عقدت  -1
) 17- د (196 بشأن عقد دورات اللجنة كل سنتين، و1987أبريل / نيسان5المؤرخ ) 14- د (158يها قرار

  .بشأن تواتر دورات اللجنة 1994مايو / أيار31المؤرخ 
  
 عشر جلسات عامة،     في ة والعشرين المنعقدة  خامسويستعرض هذا التقرير أعمال اللجنة في دورتها ال         -2

 الجتماعات كبار المسؤولين وأربع جلسات لالجتماعات الوزارية باإلضافة إلى جلستين مغلقتين،          ست جلسات   
  .2008 مايو/ أيار29 إلى 26  منفي الفترةوذلك في صنعاء 
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  الفصل األول
  القضايا المرفوعة إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي للبت فيها

  
، قراراً بشأن طلب 2008مايو / أيار29 المنعقدة في  في جلستها العامة العاشرة،،اعتمدت اللجنة  -3

وفيما .  النضمام إلى عضوية اللجنة، لرفعه إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي للبت فيهاجمهورية السودان 
  .يلي نص القرار

  
  نضمام إلى عضوية طلب جمهورية السودان اال) 25-د (280

  ربي آسيا االقتصادية واالجتماعية لغ           اللجنة
  

  إن اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا،  
  

 12 إلى 9موافقتها في دورتها الثالثة والعشرين التي عقدت في دمشق، في الفترة من إلى  إذ تشير  
، على الطلب الذي تقدمت به جمهورية السودان للمشاركة في اجتماعات اإلسكوا وأنشطتها 2005مايو /أيار

  ،بصفة مراقب
  

نه منذ قبول جمهورية السودان بصفة مراقب، شارك ممثلوها في عدد من االجتماعات أ حظتالإذ و  
 في توطيد العالقات بين جمهورية السودان واألمانة التنفيذية مما ساهمسكوا، نشطة الفنية التي نفذتها اإلواأل
   األعضاء على حد سواء،البلدانو
  

  ها األمانة التنفيذية من وزير خارجية جمهورية السودان في  الرسالة الخطية التي تلقتإلى وإذ تشير  
 والمتضمنة تأكيداً لرغبة جمهورية السودان في زيادة التعاون مع اإلسكوا والبلدان 2007يونيو / حزيران5

  األعضاء، وطلباً بأن تصبح عضواً في اللجنة،
  

   المؤرخ 1818/55تماعي  من قرار المجلس االقتصادي واالج2الفقرة  ها اعتبارفي تضعوإذ   
: ، التي تنص على ما يلي االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا بشأن صالحيات اللجنة1973أغسطس / آب9
يتألف أعضاء اللجنة من البلدان األعضاء في األمم المتحدة الواقعة في غربي آسيا والتي تشملها في الوقت "

ويبتّ المجلس االقتصادي .  االجتماعي في بيروتالحاضر خدمات مكتب األمم المتحدة االقتصادي و
  ،"واالجتماعي، بناء على توصية اللجنة، في طلبات العضوية التي تقدم مستقبالً

  
صالحيات اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ونظامها الداخلي لم تتناول  أن إلى تشيروإذ   

م إلى اللجنة، كما لم تحدد إمكانية انضمام أحد البلدان األعضاء الموقع الجغرافي للبلدان التي يمكنها االنضما
  في اللجنة إلى لجنة إقليمية أخرى في الوقت ذاته، 

  
 إلى أن معظم اللجان اإلقليمية األخرى تضم في عضويتها دوالً ال تقع ضمن المنطقة وإذ تشير أيضاً  

  الجغرافية التي تقوم تلك اللجان بخدمتها،
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نضمام إلى عضوية اللجنة االقتصادية  الذي تقدمت به جمهورية السودان لاللببالطترحب   -1  
  واالجتماعية لغربي آسيا؛

  
 إلى األمانة التنفيذية رفع توصية إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي بقبول طلب تطلب  -2  

  .إلى عضوية اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيانضمام االجمهورية السودان 
  

  العاشرةالجلسة العامة 
  8200مايو / أيار29
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  الثانيالفصل 
  القضايا المرفوعة إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي لإلحاطة علماً بها

  
، مجموعة من القرارات 2008مايو / أيار29اعتمدت اللجنة، في جلستها العامة العاشرة المنعقدة في   -4

  .حاطة علماً بها، وفيما يلي نصهالرفعها إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي لإل
  

    التصدي لقضايا تغير المناخ في المنطقة العربية)25-د (281
  

  ،إن اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  
  

 على نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، وال سيما خطة جوهانسبرغ للتنفيذ إذ تعيد التأكيد  
  ، )1(ييم آثار تغير المناخالتي تدعم مبادرات تق

  
 بأهمية اإلعالن الوزاري الصادر عن الجزء الرفيع المستوى من الدورة الموضوعية واقتناعاً منها  

، والذي يؤكد من جديد وجوب التنسيق بين أشكال )2(2007للمجلس االقتصادي واالجتماعي في عام 
  االقتصادية جزءاً منها،االستجابة لتغير المناخ بهدف جعل التنمية االجتماعية و

  
 الذي أشار إلى توافق )3(بالتقرير التقييمي الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخوإذ تذكر   

ع أن تكون المنطقة العربية من أشد المناطق تعرضاً وقَّاآلراء العلمية على اعتبار تغير المناخ واقعاً قائماً، وتَ
ر المناخ، بما في ذلك الخطر الذي يهدد المناطق الساحلية، وتزايد ندرة المياه، واشتداد لألثر المحتمل لتغي
  الجفاف والتصحر،

  
 باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو والتقدم المحرز أيضاً وإذ تذكر  

 حيث أقرت )4( في بالي وخطة عمل باليفي الوفاء بما يتصل بهما من التزامات، وخارطة الطريق المعتمدة
البلدان األعضاء بضرورة التعاون الدولي في إجراء تقييمات الحتمال التعرض آلثار تغير المناخ وفي إعداد 

  استراتيجيات للتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية، نظراً إلى المخاطر المحتملة التي تتصل بتغير المناخ،
  

شات التي تدعو اللجان اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة إلى دعم العمل اإلقليمي  بنتائج المناقوإذ تسلم  
  في مجاالت التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره وما يتطلبه ذلك من تكنولوجيا وتمويل، 

                                                      
 2002سبتمبر / أيلول4 –أغسطس / آب26 تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا،  )1(

  .، الفصل األول، القرار الثاني، المرفق)والتصويب E.03.II.A.1منشورات األمم المتحدة، رقم المبيع (

تعزيز الجهود الرامية إلـى     "، اإلعالن الوزاري للجزء الرفيع المستوى       2007 تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي لعام        )2(
  . (A/62/3)"القضاء على الفقر والجوع، بطرق منها الشراكة العالمية من أجل التنمية

)3( Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2007, Mitigation of Climate Change,  
ISBN. 978-0-521-88011-4.                                                                                                                                                                           

 .13-م أ/مقرر  )4(
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 التشديد على قضايا تغير المناخ في تقارير اجتماع التنفيذ اإلقليمي العربي المقدمة إلى وإذ تعي  
دورات لجنة التنمية المستدامة وفي نتائج الدورات من الثانية عشرة إلى السادسة عشرة للجنة التنمية 
المستدامة بشأن مواضيع المياه، والطاقة، والتنمية الصناعية، وتغير المناخ، والزراعة، والتصحر، والجفاف، 

  والتنمية الريفية،
  

ر المناخي، الذي اعتمد أثناء الدورة التاسعة عشرة  باإلعالن الوزاري العربي حول التغيوإذ ترحب  
، والذي يؤكد التزامهم 2007ديسمبر / كانون األول6لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في 

باعتماد خطط عمل وطنية وإقليمية تعالج قضايا تغير المناخ، وذلك بغية تقييم اآلثار المحتملة، ووضع برامج 
فيف، واعتماد سياسات لمعالجة قضايا تغير المناخ في جميع القطاعات ضمن إطار السياسات للتكيف والتخ

  الوطنية واإلقليمية للتنمية المستدامة،
  

 بشأن تعزيز التعاون بين 2005مايو / أيار12المؤرخ ) 23- د (261 إلى قرار اإلسكوا وإذ تشير  
  صادية واالجتماعية،اإلسكوا وجامعة الدول العربية في مجال التنمية االقت

  
 إلى األمانة التنفيذية أن تعد تقييماً آلثار تغير المناخ على مقومات التنمية االقتصادية تطلب  -1  

  واالجتماعية في المنطقة، على أن تركز فيه على موارد المياه العذبة؛
  

 طريق توفير  البلدان األعضاء على مساندة إعداد التقييم المذكور والمشاركة فيه عنتشجع  -2  
  التسهيالت الممكنة والمعلومات المطلوبة؛

  
 إلى األمانة التنفيذية أن تتخذ التدابير الالزمة لرفع مستوى الوعي فيما يتعلق بتدابير تطلب  -3  

التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، والعمل مع حكومات البلدان األعضاء بهدف إطالق حوار حول 
  بهذا الشأن؛التوصيات المقترحة 

  
 إلى األمانة التنفيذية أن تضع خطة عمل إطارية عربية لتغير المناخ في شراكة مع تطلب أيضاً  -4  

جامعة الدول العربية، والمكتب اإلقليمي لغرب آسيا التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، والمنظمات اإلقليمية 
  المعنية األخرى؛

  
  احة الموارد الالزمة لتنفيذ هذه األنشطة من الميزانية العادية؛ إلى األمين التنفيذي إتتطلب  -5  

  
 إلى األمين التنفيذي أن يقدم إلى اللجنة في دورتها السادسة والعشرين تقريراً عن تطلب أيضاً  -6  

  .االستنتاجات والتوصيات التي تنشأ عن التقييم وعن أي إجراء إضافي يتخذ في هذا الصدد
  

  ةالجلسة العامة العاشر
 8200مايو / أيار29
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   التخفيف من آثار النزاع واالحتالل وعدم االستقرار) 25-د (282

 على التنمية في البلدان األعضاء في اإلسكوا           
 

  ،إن اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  
  

رابط بين التنمية،  التي تشدد على صالت الت)1(2005 بنتائج مؤتمر القمة العالمي لعام إذ تسترشد  
  والسالم، واألمن، وحقوق اإلنسان، التي يعزز بعضها بعضاً،

  
 بشأن تعزيز دور اإلسكوا في معالجة 2006مايو / أيار11المؤرخ ) 24- د (271 بقراريها وإذ تذكر  

مايو / أيار12المؤرخ ) 23-د (260آثار النزاع وعدم االستقرار في إطار التنمية االجتماعية واالقتصادية، و
   بشأن التنمية والتعاون اإلقليمي في ظل عدم االستقرار، 2005

  
 إزاء استمرار االحتالل والعنف والتوتر السياسي والنزاع، وما يترتب على وإذ تعرب عن بالغ قلقها  

ي ذلك من آثار سلبية على التنمية االجتماعية واالقتصادية وتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية في البلدان الت
  تعاني من النزاع وفي منطقة غربي آسيا ككل،

  
ضرورة زيادة الوعي باألثر السلبي الذي يلحقه عدم االستقرار بالتنمية، وضرورة وإذ تدرك   

تحقيق أهداف التنمية القطاع العام والمجتمع المدني على قدرة االضطالع بعمليات تدخل جديدة لتعزيز 
  هداف اإلنمائية لأللفية، رغم النزاع والتوتر السياسي، االجتماعية واالقتصادية، بما فيها األ

  
 بتقارير اإلسكوا التي ترصد وتحلل التطورات السياسية واالجتماعية واالقتصادية في وإذ تحيط علماً  

البلدان المتأثرة بالنزاع، وبخاصة التقرير الذي يستعرض االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية لالحتالل 
لى األحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وللسكان اإلسرائيلي ع

  ،)2(العرب في الجوالن السوري المحتل
  

 مختلف مبادرات بناء القدرات في البلدان المتأثرة بالنزاع التي كان الهدف إذ تالحظ بعين التقديرو  
   الفقر،منها تحسين المهارات اإلدارية والحد من

  
الجهد الذي تبذله اإلسكوا لتعبئة الموارد من خارج الميزانية وإقامة شراكة مع الجهات وإذ تالحظ   

  الفاعلة المحلية واإلقليمية والدولية،
  

   بإنشاء البرنامج الفرعي للتخفيف من آثار النزاع واالحتالل على التنمية في اإلسكوا؛ترحب  -1  
  

  :ى البلدان األعضاء إلتدعو  -2  
 

                                                      
 .60/1قرار الجمعية العامة   )1(

 .61/184 وقرار الجمعية العامة 2006/43 المجلس االقتصادي واالجتماعي  قرار )2(
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تكثيف جهودها الرامية إلى تعزيز قدراتها المؤسسية لمواجهة التحديات المتصلة بالنزاع   )أ(    
  واالحتالل؛

دعم البلدان المتأثرة بالنزاع أو االحتالل في سعيها إلى التصدي للتحديات االجتماعية  )ب(    
  واالقتصادية والسياسية؛

  
  : من األمانة التنفيذية لإلسكواتطلب  -3  

  
تكثيف جهودها لزيادة مستوى الوعي باآلثار المحتملة للنزاع وعدم االستقرار على   )أ(    
  التنمية؛

 
البناء على نجاح المبادرات التي تضطلع بها اإلسكوا في البلدان التي تعاني من النزاع أو  )ب(    

قبل البلدان األعضاء فها الستخدامها من ياالحتالل، وذلك من خالل تطوير الممارسات الفضلى وتبادلها وتكي
  األخرى؛

  
 خاصة في المجاالت المتعلقة بالمهارات ،المساهمة في تطوير قدرات الموظفين الحكوميين  )ج(    

  اإلدارية والتخطيط االستراتيجي؛
  

مواصلة الجهود التي تبذلها في مجال تعبئة الموارد من خارج الميزانية لالضطالع   )د(    
  ن األنشطة؛بأنشطة بناء القدرات وغيرها م

  
  تعزيز الشراكات مع المنظمات المحلية واإلقليمية والدولية المعنية؛  )•(    

  
 والجهات المانحة إلى دعم اإلسكوا في مساعيها الرامية إلى التخفيف من البلدان األعضاء تدعو  -4  

  أثر النزاع واالحتالل وعدم االستقرار وانعكاساته االجتماعية واالقتصادية؛
  

لى األمين التنفيذي أن يقدم إلى اللجنة في دورتها السادسة والعشرين تقريراً عن التقدم  إتطلب  -5  
  .المحرز في تنفيذ هذا القرار

  
  الجلسة العامة العاشرة

  8200مايو / أيار29
  

   اإلسكوا بالمعايير الدوليةبلدان منطقةالتزام  ) 25-د (283
  لتعزيز األنظمة اإلحصائية الوطنية       

  
  للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا،إن ا  
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الممارسات الجيدة الخاصة باإلحصائيين الصادر عن معهد اإلحصاء الدولي في  بميثاق إذ تسترشد  
، والذي نص على آداب مهنة اإلحصاء والقيم المهنية والممارسات السليمة التي يجب أن يلتزم بها 1985عام 

  اإلحصائي في أداء عمله، 
لإلحصاءات الرسمية الصادرة عن اللجنة اإلحصائية التابعة لألمم   بالمبادئ األساسيةمنها اماًوالتز  

 التي انطلقت من أهمية ثقة الجمهور في المعلومات اإلحصائية الرسمية واألنظمة 1994المتحدة في عام 
  ايير الدولية،اإلحصائية الوطنية وضرورة وضع أنظمة إحصائية تلتزم بالمفاهيم والتصنيفات والمع

  
خطة عمل مراكش لإلحصاءات والتوصيات الصادرة عن المنتديات اإلحصائية  أهمية وإذ تؤكد  

والتي تدعو إلى تطوير مهنة ) 2007(وصنعاء ) 2005(ومسقط ) 2003(في عمان المنعقدة العربية الثالثة 
وضاع االجتماعية واالقتصادية كأداة مهمة لتشخيص األاإلحصاء وتعزيز قدرات األنظمة اإلحصائية الرسمية 

  ورصدها وتقييمها،
  

 الصادر عن المؤتمر اإلحصائي العربي ،ان بشأن اإلحصاءإعالن عم ما جاء في  أيضاًتؤكدوإذ   
، والذي أكد على أهمية استقالل العمل اإلحصائي 2007نوفمبر /األول الذي عقد في عمان في تشرين الثاني

الممارسات الجيدة لإلحصائيين، وأهمية بناء أنظمة إحصائية وطنية مهنية والتقيد بآداب مهنة اإلحصاء و
  وموجهة نحو حاجات المستخدمين،

  
 مع نظام المعيار العام لنشر البيانات الصادر عن صندوق النقد الدولي بهدف تمكين البلدان وانسجاماً  

  ،األعضاء من قياس التطورات االقتصادية واالجتماعية بموضوعية وشفافية
  

  بالمبادرات التي اتخذتها بعض بلدان اإلسكوا لتعزيز استقاللية النظام اإلحصائي، واسترشاداً  
  

  :  إلى البلدان األعضاء أن تقوم بما يليتطلب  -1  
  

اتخاذ كافة التدابير الالزمة إلعداد اإلحصاءات الرسمية ذات الجودة العالية والقابلة   )أ(    
 يق المفاهيم والتصنيفات والمعايير الدولية وتفعيل المؤسسات اإلحصائية؛للمقارنات الدولية من خالل تطب

 
تبني المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية والعمل على تطبيقها بما يكفل مصداقية  )ب(    

مصداقية الرقم اإلحصائي على المستويات الوطني ويعزز المؤسسة اإلحصائية وحيادها واستقالليتها 
 ؛يواإلقليمي والدول

  
إكمال تصميم وتنفيذ االستراتيجيات الوطنية لتطوير اإلحصاء وفقاً للتوجيهات العامة   )ج(    

 ؛ )21باريس  (21الصادرة عن منتدى الشراكة في اإلحصاء من أجل التنمية للقرن 
  

تمكين األجهزة اإلحصائية من نشر البيانات في الوقت المناسب من خالل االلتزام بنظام   )د(    
   العام لنشر البيانات الصادر عن صندوق النقد الدولي والتقيد بشروطه؛ المعيار
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تعزيز موقع األجهزة اإلحصائية الوطنية ضمن هيكل مؤسسات الدولة وتقوية العوامل   )•(    
التنظيم اإلحصائي الصادر عن األمم لدليل   التنظيمية وفقاًتالهيكلية المرتبطة باإلطار التشريعي والترتيبا

 ، 2004ة في عام المتحد
  

  : إلى األمانة التنفيذية القيام بما يليتطلب  -2  
  

 عقد ورش عمل تدريبية في مجال المفاهيم والتصنيفات والمعايير الدولية؛  )أ(    
 

 تبني المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية وااللتزام بتطبيق فيدعم البلدان األعضاء  )ب(    
 هذه المبادئ؛ 

  
ن األعضاء في عملية تصميم وتنفيذ استراتيجياتها الوطنية لتطوير اإلحصاء من دعم البلدا  )ج(    

خالل تقديم االستشارات الفنية وإصدار وترجمة األدلة الخاصة وعقد ورش العمل والمشاركة في تنظيم 
 المنتديات اإلحصائية العربية؛

  
ار العام والمعيار الخاص تشجيع البلدان األعضاء على المشاركة وااللتزام بنظامي المعي  )د(    

 لنشر البيانات الصادرين عن صندوق النقد الدولي؛
  

 إلى األمين التنفيذي أن يتابع التوصيات الواردة في هذا القرار وأن يقدم إلى اللجنة في تطلب  -3  
  .دورتها السادسة والعشرين تقريراً عن تنفيذ هذه التوصيات
  

  الجلسة العامة العاشرة
  8020مايو / أيار29

  
  إنشاء مركز اإلسكوا اإلقليمي للتكنولوجيا  )25-د (284

  
  ،إن اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  

  
، وقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي )1(2005 إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام إذ تشير  

تعزيز ، حيث اعتبر )2(شأن األلفية، وإعالن األمم المتحدة ب2004نوفمبر / تشرين الثاني5 المؤرخ 2004/68
  العلم والتكنولوجيا أولوية من أولويات األمم المتحدة، 

  

                                                      
 .60/1 قرار الجمعية العامة  )1(

 .55/2 ة الجمعية العام قرار )2(
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أهمية العلم والتكنولوجيا واالبتكار في التعجيل بوتيرة التنمية، وبناء االقتصادات من جديد  وإذ تؤكد  
لى المستويين الوطني واإلقليمي، التي تقوم على المعرفة وتحسين القدرة التنافسية، وتحقيق التنمية المستدامة ع

  وإيجاد فرص عمل جديدة تؤدي إلى الحد من الفقر،
  

، الذي توافق فيه، من حيث 2006مايو / أيار11المؤرخ ) 24- د (274 إلى قرار اإلسكوا وإذ تشير  
 الالزمة المبدأ، على إنشاء مركز التكنولوجيا ألغراض التنمية، وتطلب إلى األمانة التنفيذية اتخاذ الخطوات

  وتقديم تقرير في هذا الشأن، 
 باالستنتاجات الواردة في تقرير اإلسكوا عن مركز التكنولوجيا الذي صدر في كانون وإذ تسترشد  
والذي " تقييم مفصل للحاجات واألولويات اإلقليمية وتحديد آليات التنفيذ" بعنوان 2007ديسمبر /األول

رضته اللجنة االستشارية للتنمية العلمية والتكنولوجية واالبتكار استعرضه عدد من أفرقة الخبراء كما استع
  التكنولوجي التابعة لإلسكوا في اجتماعها الرابع، 

  
 بتوصية اللجنة المضي في إعداد ترتيبات إنشاء مركز التكنولوجيا الذي ينبغي وإذ تسترشد أيضاً  

األعضاء، على أن تكون بنيته التشغيلية وفقاً ربطه باإلسكوا ودعمه دعماً فعاالً وتمويله من قبل البلدان 
  لقواعد األمم المتحدة وأنظمتها وممارساتها الفضلى،

  
 العروض األولية التي وردتها من بعض البلدان األعضاء الستضافة المركز عندما تطلب وإذ تشجعها  

  اإلسكوا ذلك، وسعياً إلى زيادة الدعم اإلقليمي لهذه األنشطة، 
  

  :األمانة التنفيذية إلى تطلب  -1  
  

  أن تنجز الترتيبات المتعلقة باختيار الدولة المضيفة للمركز؛  )أ(    
  

أن تتولى التنسيق مع البلدان األعضاء لالتفاق على الترتيبات الخاصة بتشكيل مجلس  )ب(    
  إدارة المركز؛

  
قرارها من قبل أن تتخذ اإلجراءات الالزمة إلعداد األنظمة اإلدارية للمركز تمهيداً إل  )ج(    

  مجلس إدارة المركز؛
  

 إلى األمانة التنفيذية أن تنشئ فريقاً متعدد التخصصات داخل اإلسكوا لتقديم الدعم تطلب أيضاً  -2  
   على أن يمول من خارج الميزانية العادية؛،الفني لتشغيل المركز ورصد سير العمل فيه

  
ي دورتها السادسة والعشرين تقريراً عن التقدم  إلى األمين التنفيذي أن يقدم إلى اللجنة فتطلب  -3  

  .المحرز في تنفيذ هذا القرار
  

  الجلسة العامة العاشرة
  8200مايو / أيار29

  
  السياسة االجتماعية المتكاملة ) 25-د (285
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  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، إن  
  

، وبخاصة )1(اغن بشأن التنمية االجتماعية إلى االلتزامات العشرة الواردة في إعالن كوبنهإذ تشير  
 المتعلقين بالقيام، عند االقتضاء، بتعزيز السبل والقدرات المطلوبة لمشاركة الناس في وضع 2 و1االلتزامين 

وتنفيذ السياسات والبرامج االجتماعية واالقتصادية، والحد من أوجه عدم اإلنصاف وزيادة الفرص وإمكانات 
والدخل، وإزالة أي عوامل وقيود سياسية وقانونية واقتصادية واجتماعية تعزز عدم الحصول على الموارد 

  المساواة وتبقيه،
  

  ،)3(، وباألهداف اإلنمائية لأللفية)2(2005 بنتائج مؤتمر القمة العالمي لعام وإذ تسترشد  
  

 الذي 2007ديسمبر / كانون األول18 المؤرخ 62/126 قرار الجمعية العامة وإذ تضع في اعتبارها  
  ،)4( وما بعدها2000يعيد تأكيد برنامج العمل العالمي للشباب لسنة 

  
 بشأن سياسات التنمية 2006مايو / أيار11المؤرخ ) 24-د (277 بقرار اإلسكوا وإذ تذكر  

  االجتماعية، الذي يدعو البلدان األعضاء إلى اعتماد نهج السياسات االجتماعية المتكاملة،
  

 حجم التحديات التي تواجه فئة الشباب في منطقة اإلسكوا وما ينشأ عنه من ارهاوإذ تأخذ في اعتب  
  حاجة إلى اإلدماج االجتماعي واالقتصادي للشباب في المجتمع، 

  
باستمرار الحاجة إلى قيام البلدان األعضاء بتعزيز قدراتها لتحقيق التنمية التي تتسم وإذ تسلم   

   سياق العولمة وما تنطوي عليه من آثار،بالمشاركة والمساواة واالستدامة في
 

 انعكاسات استمرار االحتالل والنزاع وعدم االستقرار على التنمية االجتماعية واالقتصادية وإذ تدرك  
  في بعض بلدان منطقة اإلسكوا،

  
 إلى 5 إلى توصية لجنة التنمية االجتماعية في دورتها السادسة، التي عقدت في الفترة من وإذ تشير  

، بشأن زيادة االهتمام بسياسات التنمية االجتماعية المتكاملة والشروع في اتخاذ تدابير 2007مارس /آذار 7
  ملموسة لترسيخ هذه السياسات في إطار مؤسسي،

  
 بتزايد االهتمام الذي تظهره الطلبات الرسمية المقدمة من عدد متزايد من البلدان األعضاء وإذ ترحب  

ستشارية في مجاالت السياسة االجتماعية المتكاملة، ووضع السياسة االجتماعية للحصول على الخدمات اال
  وتنفيذها ورصدها على أساس المشاركة،

  
                                                      

قم المبيع رمنشورات األمم المتحدة،  (1995مارس / آذار12-6 كوبنهاغن،  تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية االجتماعية، )1(
A.96.IV.8( المرفق األول1، الفصل األول، القرار ،.  

 .60/1قرار الجمعية العامة   )2(

 .55/2  قرار الجمعية العامة )3(

 .، المرفق50/81 العامة قرار الجمعية  )4(
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البلدان األعضاء على المبادرة إلى إطالق حوار تشاوري وطني يرمي إلى اعتماد نهج تشجع   -1  
  السياسة االجتماعية المتكاملة؛

  
مد نهجاً يقوم على المشاركة، وذلك من خالل تشجيع الشراكة  البلدان األعضاء أن تعتتناشد  -2  

بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في وضع السياسات االجتماعية 
  ورصدها وتنفيذها؛

  
 البلدان األعضاء على اعتماد سياسة اجتماعية متكاملة وترسيخها ترسيخاً مؤسسياً، تشجع  -3  

  لى إقامة االنسجام والتوازن بين األولويات االقتصادية والنتائج االجتماعية؛وعلى السعي إ
  

 البلدان األعضاء على وضع سياسات وطنية للشباب كجزء من سياساتها تشجع أيضاً  -4  
  االجتماعية المتكاملة وخططها وبرامجها اإلنمائية الوطنية؛

  
 تعزيز السياسة االجتماعية المتكاملة في  إلى األمانة التنفيذية أن تستفيد من تجربةتطلب  -5  

بلدان البحرين والسودان ومصر واليمن، وأن تكثف جهودها في الدعوة إلى هذا النهج وتعزيز قدرة ال
  :ج السياسة االجتماعية المتكاملة من خالل اإلجراءات التاليةاألعضاء على وضع واعتماد نه

  
لة وترويجه في أوساط صانعي القرار في البلدان تطوير نهج السياسة االجتماعية المتكام  )أ(    

األعضاء، وتقديم توجيهات عملية بشأن تعزيز قدرات البلدان المشاركة في تصميم السياسات العامة، بما فيها 
السياسة االجتماعية، وتنفيذ برامجها ومتابعتها وتقييم أدائها، وتوفير خدمات التحليل والخدمات الفنية وخدمات 

  لتي تقدمها اإلسكوا في ميدان السياسة االجتماعية والتنمية االجتماعية؛المشورة ا
  

تعزيز ومتابعة عمليات الحوار والتشاور القائمة على المشاركة حول السياسة االجتماعية  )ب(    
  بين الجهات الحكومية المختصة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص؛

 
نفيذ خطط العمل والتوصيات المتفق عليها دولياً، بما في مساعدة البلدان األعضاء في ت  )ج(    

 وما 2000ذلك األهداف اإلنمائية لأللفية والمجاالت ذات األولوية في برنامج العمل العالمي للشباب لسنة 
  بعدها؛

  
االجتماعية في اإلسكوا أن ترصد التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار التنمية  إلى لجنة تطلب  -6  
  ر تبادل المعلومات والمعرفة بين البلدان األعضاء؛وأن تيس

  
إلى األمين التنفيذي أن يقدم إلى اللجنة في دورتها السادسة والعشرين تقريراً عن التقدم تطلب   -7  

  .المحرز في تنفيذ هذا القرار
  

  الجلسة العامة العاشرة
  8200مايو / أيار29

  
  لمساواة وتمكين المرأةإحصاءات النوع االجتماعي ألغراض ا ) 25-د (286
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  ،إن اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  

  
، الذي عقدت فيه البلدان األعضاء العزم على إنجاز )1( بإعالن األمم المتحدة بشأن األلفيةإذ تذكر  

لفقر جملة أمور منها تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة باعتبارهما سبيلين فعالين إلى مكافحة ا
تأكيد فيه ال تجددو )2(2005والجوع والمرض، وحفز التنمية المستدامة، ونتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 

 على التمييز بين ، بجميع ما يلزم من إجراءات حازمة،ضرورة تعزيز المساواة بين الجنسين والقضاءعلى 
  الجنسين المنتشر على نطاق واسع،

 
 60/230و 2008فبراير / شباط12 المؤرخ 62/218الجمعية العامة  على قراري وإذ تعيد التأكيد  
  بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،  2005ديسمبر / كانون األول23المؤرخ 

  
 بشأن دور المرأة في 2008مارس / آذار10 المؤرخ 62/206إلى قرار الجمعية العامة وإذ تشير   

جمع وتبادل المعلومات المطلوبة عن دور المرأة في التنمية، وكذلك الحاجة إلى التنمية الذي يؤكد أهمية 
  وضع إحصاءات مصنفة حسب السن والنوع االجتماعي،

  
بالحاجة إلى تحسين حالة المرأة في المناطق الريفية، والتصدي لمسألة عدم توفر البيانات وإذ تسلم   

الوقت المناسب، وال سيما عن إدراج عمل المرأة غير الموثوق بها والمصنفة حسب النوع االجتماعي في 
مدفوع األجر في اإلحصاءات التي تدخل في اتخاذ القرارات بشأن السياسات والبرامج، على النحو المذكور 

  ،2008فبراير / شباط12 المؤرخ 62/136في شكل بارز في قرار الجمعية العامة 
  

 المؤشرات الواردة في اإلطار العربي لقضايا  البلدان األعضاء إلى اعتماد مجموعةتدعو  -1  
ومؤشرات النوع االجتماعي، باعتبارها مجموعة موحدة من المؤشرات، وتوفير إحصاءات متعلقة بهذه 

  المؤشرات كي تستخدم في رصد وتقييم السياسات وخطط العمل االستراتيجية المرتبطة بالنوع االجتماعي؛
  

جمع ونشر وتحليل المؤشرات التي تراعي النوع للى تطوير آلية  البلدان األعضاء إتدعو أيضاً  -2  
ة حسب النوع االجتماعي ونوع التجمع السكاني والفئات العمرية كي تؤخذ نفالبيانات المصتوفير االجتماعي و

  في االعتبار عند صياغة سياسات وبرامج تتصل بالنوع االجتماعي وتراعيه؛
  

وتنفيذ برامج تدريب إلدراج قضايا وإحصاءات النوع  البلدان األعضاء على وضع تشجع  -3  
 بغية توعية منتجي البيانات ومستخدميها بمسألة المساواة بين الجنسين ،االجتماعي في نظمها اإلحصائية

  وتمكين المرأة؛
  

                                                      
 .55/2 الجمعية العامة  قرار )1(

 .60/1 الجمعية العامة ر قرا )2(
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فني للبلدان األعضاء في شكل خدمات استشارية وورش الدعم ال األمانة التنفيذية إلى تقديم تدعو  -4  
مساعدتها في إدماج منظور النوع االجتماعي في االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات، وخطط عمل، و

  ؛ة الوطنيةعمل النظم اإلحصائي
  

 إلى األمانة التنفيذية أن تعمل مع البلدان األعضاء على توفير قاعدة بيانات مفصلة عن تطلب  -5  
  ل النوع االجتماعي في جميع القطاعات؛النوع االجتماعي بحيث تكون بمثابة مرصد إلدماج مسائ

 األمانة التنفيذية إلى إدماج إحصاءات النوع االجتماعي، حسب الحاجة، في برامجها تدعو  -6  
  ونواتجها؛

  
إلى األمين التنفيذي أن يقدم إلى اللجنة في دورتها السادسة والعشرين تقريراً عن تنفيذ تطلب   -7  

  .هذا القرار
  

  رةالجلسة العامة العاش
  8200مايو / أيار29

 
  تعزيز القدرات اإلحصائية بهدف صنع السياسات المرتكزة على األدلة ) 25-د (287

  
  ،إن اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  

  
 على تحقيق ها، حيث تكرر الجمعية العامة تصميم)1(2005نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام ب إذ تذكر  

كامل وفي على نحو متفق عليها في مؤتمرات األمم المتحدة ومؤتمرات القمة الرئيسية األهداف اإلنمائية ال
  باألهداف اإلنمائية لأللفية،أيضاً الوقت المحدد، ومنها األهداف التي أقرت في مؤتمر قمة األلفية، والمعروفة 

  
يق بينها وبين باقي  إلى أهمية استقاللية األجهزة اإلحصائية الوطنية وضمان فعالية التنسوإذ تشير  

أجهزة الدولة، وفقاً للمبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية التي اعتمدتها اللجنة اإلحصائية في األمم المتحدة 
  ،1994في عام 

 
 بشأن 2005يوليو / تموز27 خ المؤر2005/50 بقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي وإذ تذكر  

جتماعية لغربي آسيا في تحقيق األهداف اإلنمائية المتفق عليها إعالن دمشق ودور اللجنة االقتصادية واال
  األلفية،  األمم المتحدة بشأن دولياً، بما في ذلك األهداف الواردة في إعالن

  
 2005يوليو / تموز22 المؤرخ 2005/13 بقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي وإذ تذكر أيضاً  

باألهمية المتزايدة بموجبه  أقر المجلس الذي، و2010والمساكن لعام بشأن البرنامج العالمي لتعدادات السكان 
  لتعدادات السكان والمساكن في توفير البيانات الالزمة ألنشطة متابعة مؤتمر قمة األلفية،

  

                                                      
 .60/1 قرار الجمعية العامة  )1(
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 على ضرورة تحسين األطر المؤسسية المعنية باإلحصاء في البلدان األعضاء، وإذ تكرر التأكيد  
ونشرها في الوقت المناسب بها يز القدرات اإلحصائية إلنتاج المؤشرات الموثوق وتكثيف الجهود بهدف تعز

عن التقدم المحرز في تحقيق األهداف اإلنمائية الوطنية والدولية، بما في ذلك األهداف اإلنمائية لأللفية، وفقاً 
ز القدرات ، بشأن تعزي2006مايو / أيار11المؤرخ ) 24- د (276لما شددت عليه اللجنة في قرارها 

 اإلحصائية في منطقة اإلسكوا، 
  

 بين البلدان ةفي تسهيل تبادل المعرفلإلسكوا ألمانة التنفيذية لالدور الهام  على  أيضاًأكيدالت تكرروإذ   
األعضاء، ودعم تلك البلدان في تعزيز قدراتها اإلحصائية الوطنية بهدف صنع السياسات المرتكزة على 

 الهادفة إلى تحسين شمولية اإلحصاءات ،شطة التعاون الفني وبناء القدراتاألدلة، وذلك من خالل أن
  االقتصادية واالجتماعية ونوعيتها وقابليتها للمقارنة،

  
على ضرورة أن تواصل األمانة التنفيذية جهودها من أجل تعبئة الموارد   كذلكأكيدالت كرروإذ ت  

  هذا الصعيد،اإلضافية الالزمة لدعم جهود البلدان األعضاء على 
  

عن دورتها السابعة التي ُعقدت في بيروت في في اإلسكوا  تقرير اللجنة اإلحصائية وقد استعرضت  
  ،)2(2006نوفمبر / تشرين الثاني9 إلى 7الفترة من 

 
بشأن إنشاء فريق عمل من الخبراء اإلحصائيين  اإلسكوافي  بتوصية اللجنة اإلحصائية وإذ ترحب  

  حصائية الوطنية،يضم مديري األجهزة اإل
  

 لالحتياجات في مجال بناء دوريبشأن إجراء تقييم في اإلسكوا  توصية اللجنة اإلحصائية تقر  -1  
   بهدف رصد التقدم المحرز؛اإلسكواقدرات األجهزة اإلحصائية الوطنية في منطقة 

  
  فية، هداف اإلنمائية لألل األمؤشراتإحصاءات حول  البلدان األعضاء على إنتاج شجعت  -2  

وال سيما المؤشرات المتصلة بالفقر والتعليم والصحة، وذلك باالستناد إلى المسوح وغيرها من المصادر ذات 
  الصلة؛

  
تكنولوجيا األساسية للمؤشرات ل الموحدةاعتماد القائمة  البلدان األعضاء على  أيضاًشجعت  -3  

كنولوجيا المعلومات واالتصاالت لغرض المعلومات واالتصاالت، الصادرة عن الشراكة العالمية لقياس ت
وتقييم ومراجعة السياسات ستخدامها في وضع ال البيانات الخاصة بهذه المؤشرات توفيرالتنمية، وعلى 

  ؛ستراتيجية وخطط العمل في المجاالت ذات األولوية لتنمية مجتمع المعلومات في المنطقةالا
 

إلحصائية الوطنية  بهدف إنتاج بيانات تتصف  األجهزة ااستقاللية على ضرورة تعزيز تؤكد  -4  
بالتجرد، وتحسين آليات التنسيق داخل النظام اإلحصائي، لتحسين إنتاج البيانات اإلحصائية واستخدامها 

  ألغراض صنع السياسات المرتكزة على األدلة؛
                                                      

)2( E/ESCWA/SCU/2006/IG.1/12 .  
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طوير  البلدان األعضاء على تبادل الخبرات والمعلومات بشأن أفضل الممارسات في تشجعت  -5  

  النظم واألنشطة اإلحصائية؛ 
  

بالدعم الذي قدمته سلطنة عمان لفريق العمل المعني بتعدادات السكان والمساكن واألنشطة تنوه   -6  
  ؛ 2010 بها في إطار تعدادات السكان والمساكن لعام تضطلعاالتي 

، ه وتنقيحات1993م  البلدان األعضاء إلى اإلسراع في تنفيذ نظام الحسابات القومية لعاتدعو  -7  
  بهدف تمكين صانعي السياسات من رصد التغيرات االقتصادية وتحسين األداء االقتصادي؛

  
  : األمانة التنفيذيةإلى تطلب  -8  

  
 مسوح وإجراءأن تساعد البلدان األعضاء في بناء قدراتها لتوحيد المفاهيم والتعاريف،   )أ(    

لسجالت اإلدارية على الصعيد الوطني من خالل عقد ورش ، فضالً عن تحسين ااألسر المتعددة األغراض
  عمل وتقديم الخدمات الفنية؛

  
عن التقدم المحرز في في اإلسكوا  وتقدمها إلى اللجنة اإلحصائية دوريةأن تعد تقارير   )ب(    

ل بناء تطوير األنشطة اإلحصائية لألجهزة اإلحصائية الوطنية، وذلك استناداً إلى تقييم االحتياجات في مجا
  ؛منطقةالقدرات األجهزة اإلحصائية الوطنية في 

  
، تبادل الخبرات موقعها اإللكتروني ومن خالل توفير المشورة الفنيةأن تسهل، من خالل   )ج(    

  ؛ الممارسات في تطوير األنظمة واألنشطة اإلحصائيةأفضلبشأن والمعارف بين البلدان األعضاء 
 

 ،المختلفةنشطة األفي تعبئة الموارد من خارج الميزانية لدعم أن تبذل المزيد من الجهود   )د(    
 بتعدادات السكان والمساكن في إطار تنفيذ تعدادات السكان والمساكن المعنيفريق العمل بما في ذلك أنشطة 

  .2010لعام 
  

  الجلسة العامة العاشرة
  8200مايو / أيار29

  
  القتصادية واالجتماعية لغربي آسيا إنشاء مركز للغة العربية في اللجنة ا) 25-د (288

  
  ،إن اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  

  
 بشأن خطة 2007ديسمبر / كانون األول22 المؤرخ 62/225إلى قرار الجمعية العامة إذ تشير   

فوية الذي تطلب فيه إلى األمين العام أن يواصل جهوده لكفالة توفر أفضل خدمات الترجمة الشو ،المؤتمرات
والترجمة التحريرية بجميع اللغات الرسمية، وأن يحرص على تطبيق أحدث المعايير اللغوية والمصطلحات 

 باللغات الرسمية لضمان أعلى مستويات الجودة،
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الذي أعلنت و 2007مايو / أيار16 المؤرخ 61/266 إلى قرار الجمعية العامة وإذ تشير أيضاً  

  ت، سنة دولية للغا2008بموجبه سنة 
  

بشأن دراسة إنشاء  2003أبريل / نيسان17المؤرخ ) 22- د (239إلى قرار اإلسكوا كذلك  وإذ تشير  
  مركز لألمم المتحدة للغة العربية في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا،

  
مم  مالحظات البلدان العربية ومقترحاتها بشأن خدمات اللغة العربية في األوقد وضعت في اعتبارها  
 الموجهة إلى األمين العام من الممثل الدائم لقطر لدى 2001يوليو / تموز31 ومنها الرسالة المؤرخة ،المتحدة

، ومقترح وفد مصر الوارد في )1(2001يوليو / األمم المتحدة بصفته رئيس المجموعة العربية لشهر تموز
  ،)2(المرفق الثاني من تقرير لجنة المؤتمرات

  
المتعلق بمتابعة إنشاء مركز للغة والجزء رير األمين التنفيذي عن أنشطة اللجنة  في تقوقد نظرت  

نتائج المشاورات التي أجريت حول هذا الموضوع مع جميع الجهات فيه يعرض  الذي العربية في اإلسكوا
  ،)3(المعنية في المنظمة وفي المنطقة العربية

  
ألمانة التنفيذية للجنة والتي تتضمن تفاصيل عن  في وثيقة المشروع التي أعدتها اوقد نظرت أيضاً  

  ،)4(هدف المركز ودوره واألنشطة المقترحة له والموارد الالزمة لتنفيذ هذه األنشطة
  

 أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه اللجنة، بحكم موقعها في المنطقة العربية، في تعزيز وإذ تؤكد  
  ة، واالستفادة من الكفاءات المتوفرة في المنطقة،خدمات اللغة العربية في منظومة األمم المتحد

  
 بوثيقة المشروع المقدمة إلى اجتماعات كبار المسؤولين في الدورة الخامسة تأخذ علماً  -1  

والعشرين حول إنشاء مركز للغة العربية في اإلسكوا يعنى بتنسيق المصطلحات العربية وتنظيم الدورات 
 وفقاً للتفصيل الوارد في الوثيقة، وذلك بالتنسيق ، معاهد وجامعات الترجمةالتدريبية وبناء عالقات تعاون مع

  مع إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات؛
  

 مواصلة التعاون مع الجهات التي عينتها البلدان األعضاء للتنسيق مع اإلسكوا في هذا تشجع  -2  
  المشروع؛

  

                                                      
)1( A/56/261. 

)2( A/49/32/Rev.1. 

)3( E/ESCWA/25/5(Part III). 

)4( E/ESCWA/25/5/CRP.1. 
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مويل أنشطة المركز من موارد من خارج  إلى األمين التنفيذي أن يبحث في سبل تتطلب  -3  
  الميزانية؛

 
إلى األمين التنفيذي أن يتابع هذا القرار وأن يقدم إلى اللجنة في دورتها السادسة أيضاً  تطلب  -4  

  .والعشرين تقريراً حول التقدم المحرز في تنفيذه
  

  الجلسة العامة العاشرة
  8200مايو / أيار29

  
  ائية الشاملة التي تقوم بها الجمهورية اليمنية دعم الجهود اإلنم) 25-د (289

  
  ،إن اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  

  
   الجهود اإلنمائية الشاملة والمستدامة التي تضطلع بها الجمهورية اليمنية،إذ تقدر  

  
 اإلصالح التقدم الملموس الذي أحرزته الجمهورية اليمنية في ترسيخ إجراءاتوإذ تالحظ مع التقدير   

  االقتصادي والمالي، في ظل محدودية الموارد، ورغم كونها من البلدان األقل نمواً،
  

 بالجهود اإلنمائية الشاملة التي تقوم بها حكومة الجمهورية اليمنية من أجل مكافحة الفقر تنوه  -1  
لشرائح االجتماعية المهنية  بمشاركة واسعة من المجتمع المدني وا،وتلبية االحتياجات االقتصادية واالجتماعية

  واألكاديمية والسياسية؛
  

المزيد من أوجه الدعم المختلفة للجمهورية اليمنية بغية تعزيز األنشطة والجهود م يتقد بتوصي  -2  
   األهداف اإلنمائية لأللفية؛التي تقوم بها في اإلطار اإلنمائي الشامل وجهود اليمن في تحقيق

  
ذي أن يتابع هذا القرار، وأن يقدم إلى اللجنة في دورتها السادسة  إلى األمين التنفيتطلب  -3  

  .والعشرين تقريراً حول التقدم المحرز في تنفيذه
  

  الجلسة العامة العاشرة
  8200مايو / أيار29

  
  الدعوة إلى القيام بعمل إقليمي لتسريع تنفيذ)  25-د (290

  توافق آراء مونتيري في غربي آسيا          
  

  ، نة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسياإن اللج  
  

 بشأن مؤتمر 2007ديسمبر / كانون األول19 المؤرخ 62/187 إلى قرار الجمعية العامة إذ تشير  
المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري، الذي قررت بموجبه أن ُيعقد 

  ، 2008ديسمبر / كانون األول2نوفمبر إلى / تشرين الثاني29المؤتمر في الدوحة في الفترة من 
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 بشأن سياسة االقتصاد 2006مايو / أيار11المؤرخ ) 24-د (270 إلى قرار اإلسكوا وإذ تشير أيضاً  

  الكلي من أجل االستقرار المالي،
  

 الذي عقد )1( إلى توافق آراء مونتيري الذي صدر عن المؤتمر الدولي لتمويل التنميةوإذ تشير كذلك  
  ،2002مارس / آذار22 إلى 18في مونتيري، المكسيك، في الفترة من 

 نتائج المشاورات المكثفة التي أجراها خبراء ومختصون في مجال تمويل وإذ تأخذ في االعتبار  
التنمية خالل االجتماع التشاوري التحضيري لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية، الذي عقد في الدوحة 

  ، )2(2008أبريل / نيسان30 و29يومي 
  

 أنه بالرغم من التقدم المحرز في تطبيق إعالن إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية وإذ تالحظ  
  الكبرى، ال تزال هناك حاجة ماسة إلى تعزيز التكامل االقتصادي بين البلدان األعضاء في اإلسكوا،

  
التي تشوب االقتصاد الدولي وتتعلق بأسعار صرف  إزاء االختالالت العديدة وإذ تشعر بالقلق  

العمالت الرئيسية وارتفاع نسب التضخم وما ينتج عن ذلك من إضعاف القوة الشرائية للعمالت الوطنية في 
البلدان األعضاء، مما قد يؤدي إلى تقويض االستقرار في البيئة االقتصادية المحلية الذي نجحت البلدان 

  ل السنوات الماضية،األعضاء في تحقيقه خال
  

 أن عدة بلدان أعضاء أصبحت من البلدان المساهمة في االستثمار الدولي وساعدت على وإذ تالحظ  
  استقرار النظام المالي الدولي، إال أن دورها في إدارة النظام المالي والنقدي العالمي ال يزال محدوداً، 

  
 وخاصة البلدان ،المانحة إلى البلدان النامية المساعدات المقدمة من البلدان العربية وإذ تثمن  

  األعضاء، 
  

 التقارير عن التقدم الذي أحرزته البلدان األعضاء في تنفيذ توافق آراء وإذ تأخذ في االعتبار  
  مونتيري،

 
 مشروع اإلعالن الختامي الصادر عن االجتماع التشاوري التحضيري لمؤتمر المتابعة تعتمد  -1  

 ؛)3(2008أبريل / نيسان30 و29مية الذي عقد في الدوحة يومي الدولي لتمويل التن
 

                                                      
رات األمـم المتحـدة، رقـم       منشو (2002مارس  / آذار 22-18 المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك،         تقرير  )1(

  .، المرفق1، الفصل األول، القرار )E.02.II.A.7المبيع 

)2(  E/ESCWA/EDGD/2008/4.  

 . األول، ألف المرجع نفسه، الفصل )3(
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 ضرورة تحقيق مشاركة أوسع للبلدان النامية، ومن ضمنها البلدان األعضاء، في إدارة تؤكد  -2  
 النظام المالي والنقدي والتجاري الدولي؛

  
ة االستثمار  البلدان األعضاء إلى مواصلة دعم التكامل اإلقليمي، بما في ذلك زيادتدعو  -3  

 والتجارة البينية؛
  

 البلدان األعضاء إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الموارد المالية تدعو أيضاً  -4  
 الالزمة لتوليد فرص عمل جديدة للشباب؛

  
   البلدان األعضاء إلى مواصلة الجهود لمكافحة ظاهرة الفساد المالي واإلداري، تدعو كذلك  -5  

 رص زيادة االستثمار واالستفادة من الموارد المالية المتاحة محلياً؛مما يعزز ف
 إلى البلدان األعضاء تكثيف الجهود لزيادة حصتها من االستثمار األجنبي المباشر، تطلب  -6  

وخاصة االستثمار الذي يؤدي إلى نقل التكنولوجيا الحديثة وتنمية الموارد البشرية، وتأكيد أهمية التعليم 
لمحوري في تمكين األفراد وإزالة الفقر على مستوى األسرة والمجتمع، وتحقيق األهداف االقتصادية ودوره ا

 واالجتماعية األوسع للتنمية؛
  

 إلى البلدان المتقدمة المانحة تنفيذ التزاماتها وزيادة المساعدة اإلنمائية الرسمية لدعم تطلب  -7  
 ذه المساعدة بشروط تؤثر سلباً على قدرة البلدان المستفيدة؛تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، وعدم ربط ه

  
 أهمية مشاركة البلدان األعضاء بفعالية وعلى أعلى مستوى ممكن في مؤتمر المتابعة تؤكد  -8  

 29الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض توافق آراء مونتيري المزمع عقده في الدوحة في الفترة من 
 وتنسيق مواقفها خالل المؤتمر لكي تخرج بنتائج 2008ديسمبر / كانون األول2ر إلى نوفمب/تشرين الثاني

 تتفق مع تطلعاتها ومتطلباتها؛
  

ومع  إلى األمانة التنفيذية تعزيز التعاون مع المنظمات اإلقليمية والدولية ذات الصلة تطلب  -9  
لتي نص عليها توافق آراء مونتيري لدعم حول اإلجراءات الرئيسية الجان األمم المتحدة اإلقليمية األخرى 

 موقف البلدان النامية في وضع القواعد الدولية؛ 
  

 األمانة التنفيذية إلى متابعة نتائج مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تدعو  - 10  
ئة عن هذا المؤتمر بالنسبة توافق آراء مونتيري ومساندة البلدان األعضاء في دراسة وتحليل المستجدات الناش

 إلى هذه المنطقة والمساعدة في وضع السياسات المالئمة وتنفيذها؛
 

 وخاصة في ، إلى األمانة التنفيذية دعم جهود البلدان األعضاء لبناء قدراتها المؤسسيةتطلب  - 11  
ولي لالستثمار، مجاالت االستثمار األجنبي المباشر، واتفاقيات منع االزدواج الضريبي، والتحكيم الد

 واالتفاقيات الثنائية لالستثمار؛
  

 إلى األمين التنفيذي أن يقدم إلى اللجنة في دورتها السادسة والعشرين تقريراً عن التقدم تطلب  - 12  
  .المحرز في تنفيذ هذا القرار

  
  الجلسة العامة العاشرة
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  8200مايو / أيار29
  

  عيةتواتر دورات اللجنة وهيئاتها الفر  )25-د (291
  

  ،إن اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  
  

 بشأن تغيير تواتر دوراتها من دورة 1987أبريل / نيسان5المؤرخ ) 14- د (158 بقرارها إذ تذكر  
  سنوية إلى دورة كل سنتين، 

  
ئاتها هيإنشاء  بشأن 2003 إلى 1992 بقراراتها المتعاقبة التي اعتمدتها في الفترة من وإذ تذكر أيضاً  

  الفرعية السبع وبشأن تواتر دوراتها ودورات هذه الهيئات، 
 إلى القلق الذي أعربت عنه في دورتها الرابعة والعشرين لطول الفترة الفاصلة بين وإذ تشير  

دوراتها، مما أدى إلى قرارها إنشاء لجنة فنية تتألف من مسؤولين كبار من البلدان األعضاء، وتجتمع مرة 
  لدعم اإلسكوا في بلوغ أهدافها، كل ستة أشهر 

  
توصية اللجنة اإلحصائية في دورتها السابعة بإنشاء مجموعة عمل إقليمية وإذ تضع في اعتبارها   

تتألف من رؤساء األجهزة اإلحصائية في المنطقة وتجتمع في السنوات التي ال تجتمع فيها اللجنة اإلحصائية، 
معنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية في بلدان منطقة وتوصية مماثلة قدمتها اللجنة الفنية ال

اإلسكوا في دورتها الخامسة بشأن عقد اجتماعي خبراء منفصلين ما بين انعقاد دورتي هذه اللجنة، يخصص 
  أحدهما لمواضيع التجارة والثاني لمواضيع التكامل اإلقليمي وتمويل التنمية،

  
 في الدورة السادسة )2( ولجنة التنمية االجتماعية)1(توصية لجنة الطاقةاً وإذ تضع في اعتبارها أيض  

لكل منهما بتغيير تواتر دوراتهما بحيث تعقد الدورة سنوياً عوضاً عن مرة كل سنتين، وذلك لزيادة التفاعل 
  فيما بين البلدان األعضاء وكذلك بين البلدان األعضاء واألمانة التنفيذية، 

  
  اللجنة الفنية لم تعقد حتى اآلن إال اجتماعاً واحداً منذ إنشائها، أن وإذ تالحظ  

  
 في االستنتاجات الرئيسية والخطوات القادمة التي وردت في تقرير األمانة التنفيذية عن وقد تباحثت  

، والدروس المستخلصة من تقييم دورات اللجنة وهيئاتها الفرعية )3(تواتر دورات اللجنة وهيئاتها الفرعية
  ،)4(الخطوات المقبلةو
  

                                                      
)1(  E/ESCWA/SDPD/2007/IG.1/7.  

)2(  E/ESCWA/SDD/2007/IG.1/8. 

)3(  E/ESCWA/25/6(Part I)/Add.2 ، 23-17الفقرات.  

)4(  E/ESCWA/25/6(Part I)/Add.1 ، 15-13الفقرات.  
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 بأن تواتر دورات اللجنة وهيئاتها الفرعية ال يمكن النظر فيه بمعزل عن أولويات البرنامج، وإذ تسلّم  
  واآلليات الحكومية في اإلسكوا، وغيرها من العوامل األخرى،

  
 تأجيل النظر في التوصيات ذات الصلة الصادرة عن لجنة الطاقة ولجنة التنمية تقرر  -1  

جتماعية واللجنة اإلحصائية واللجنة الفنية المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية في منطقة اال
  بلدان اإلسكوا؛

  
األمانة التنفيذية إلى إجراء تقييم معمق لآللية الحكومية لإلسكوا على ضوء أولويات تدعو   -2  

  جارية في األمم المتحدة؛البرنامج كما تحددها البلدان األعضاء واإلصالحات ال
  

   األمانة التنفيذية إلى دعم عمل اللجنة الفنية ورصده وتقييم أهمية مساهمتها؛تدعو أيضاً  -3  
  

 لتبادل الدروس المستخلصة من تقييم الدورات الحكومية التي عقدت في تعرب عن تقديرها  -4  
  ؛2007- 2004الفترة 

  
واتها الداخلية لتوزيع وثائق دورات اإلسكوا،  الحكومات األعضاء إلى استعراض قنتدعو  -5  

وطلب آراء الوزارات أو المكاتب المعنية في طرق العمل على تحسين قنوات التوزيع، وإطالع األمانة 
  التنفيذية على نتيجة هذا االستعراض؛

  
  : إلى األمانة التنفيذيةتطلب  -6  

  
تطوير الموقع اإللكتروني لإلسكوا على شبكة اإلنترنت وتحديث بياناته باستمرار بهدف   )أ(    

تيسير حصول المندوبين الذين يوفدون إلى دورات اللجنة وهيئاتها الفرعية في المستقبل على وثائق الدورات 
  تقاريرها؛و
  

  ق ما تحدده هذه البلدان؛تحديث وتفعيل نقاط االتصال الرسمية في البلدان األعضاء وف )ب(    
  

  . استعراض نتيجة التقييم في دورتها السادسة والعشرينتقرر  -7  
  

  الجلسة العامة العاشرة
  2008مايو / أيار29
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  الثالثالفصل 
  مواضيع البحث والمناقشة

  
  أو في وكاالتها المتخصصة،/ الدول األعضاء في األمم المتحدة و  النظر في طلبات-ألف

  ء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا،التي ليست أعضا
   والعشرين للجنةةشتراك بصفة مراقب في الدورة الخامسلال

  ) من جدول األعمال5البند (
  
ثالث دول أعضاء  وردت طلبات لحضور أعمال الدورة الخامسة والعشرين للجنة بصفة مراقب من  -5

  ووافقت اللجنة على مشاركة .تونس والجزائر وجيبوتيهي و سكوااألمم المتحدة وليست أعضاء في اإلفي 
والجدير بالذكر أن السودان والمغرب يشاركان في دورات اللجنة .  هذه البلدان في أعمالها بصفة مراقب

  .بصفة مراقب دائم تنفيذاً لقراري اللجنة في دورتيها الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين
  

  في منطقة اإلسكوا  قضايا السياسة العامة -باء
  ) من جدول األعمال6البند (

  
عرض في  و،E/ESCWA/25/4استناداً إلى الوثيقة في حلقتي حوار وزاريتين  هذا البند اللجنة بحثت  -6

  .إطاره موضوعان تمحورت حولهما المناقشات واالقتراحات
  

  تمويل التنمية في منطقة اإلسكوا  -1
  
يناير / كانون الثاني17 و16تماعها األول الذي عقد في بيروت يومي بعد موافقة اللجنة الفنية في اج  -7

 اتُخذ  على المقترحات التي تقدمت بها األمانة التنفيذية بشأن موضوع الدورة الخامسة والعشرين للجنة،2008
  .تمويل التنمية في منطقة اإلسكوا موضوعاً رئيسياً لهذه الدورة

  
نظراً إلى أهميته بالنسبة إلى بلدان    في حلقة حوار وزاريةوضوعالم واختارت اللجنة أن تطرح هذا  -8

 لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية الستعراض تنفيذ توافق آراء المنطقة، ال سيما في سياق التحضير
ديسمبر / كانون األول2نوفمبر إلى / تشرين الثاني29مونتيري، المقرر عقده في الدوحة، في الفترة من 

 لهذا التحضيرطلب إلى لجان األمم المتحدة اإلقليمية تقديم المساعدة إلى البلدان األعضاء في وقد   .2008
   .المؤتمر الهام

  
 رؤساء الوفود ومتحدثون وخبراء رفيعو المستوى في موضوع تمويل  حلقة الحوار فيوشارك  -9

االقتصادية في األمم للتنمية  المساعد سوندارام، األمين العامكوامي  و  وافتتح النقاش السيد جوم.التنمية
أمام المطروحة جديدة التحديات الالمتحدة، فاستعرض التطورات التي حدثت منذ اعتماد توافق آراء مونتيري و

  . البلدان في تنفيذ األهداف اإلنمائية المتفق عليها دولياً، ومنها األهداف اإلنمائية لأللفية
  



E/2008/41 
E/ESCWA/25/10/Rev.1 
Arabic 
Page 27 

 -27- 
  

 

 
  

 الموارد في ظل مفهوم جديد يبين أن نسبة االستثمار هي التي تؤدي إلى التحديات بتعبئةتتصل هذه و  - 10
 وتتصل كذلك بزيادة تدفق الموارد في االتجاه ،ارتفاع معدل االدخار، وأن التنمية هي التي تحقق الحكم السليم

نمو ومحركاً الذي يؤدي إلى تعزيز االستقرار؛ وتعزيز قدرات القطاعات اإلنتاجية لتكون التجارة مصدراً لل
للتنمية؛ وتخفيف الشروط المفروضة على المساعدة اإلنمائية الرسمية كي تتمكن البلدان النامية من اختيار 

وركز .   وتخفيف أعباء الديون التي تشكل عائقاً أمام التنمية؛السياسات المناسبة لها على المستوى الوطني
الي الدولي، وال سيما في ضوء األزمة المالية الحالية، األمين العام المساعد على ضرورة إصالح النظام الم

وعلى أهمية دور اإلسكوا في االجتماع الذي سيعقد في الدوحة في تمثيل موقف المنطقة حيال القضايا 
  . المطروحة

  
 األعضاء في الوثيقة البلدان تقريراً عن تنفيذ توافق آراء مونتيري في وقدم ممثل األمانة التنفيذية  - 11

E/ESCWA/25/4(Part I)/A  .آراء  في تنفيذ توافق البلدان التقرير عرضاً للتقدم الذي أحرزته هذه وتضمن
 التي نص عليها توافق  الستة في تنفيذ اإلجراءات الرئيسيةالبلدان، والمشاكل التي واجهتها هذه مونتيري
 تعبئة الموارد الدولية من أجل التنمية؛ )ب(تعبئة الموارد المالية المحلية من أجل التنمية؛ ) أ: ( وهياآلراء

 الدين )•(التنمية؛   التعاون المالي والتقني الدولي ألغراضزيادة) د(التجارة الدولية كمحرك للتنمية؛ ) ج(
وتضمن .  تحسين تماسك وتناسق األنظمة النقدية والمالية والتجارية الدولية دعماً للتنمية) و(الخارجي؛ 

 األعضاء بشأن اإلجراءات الرئيسية الستة من بلدانت موجهة إلى متخذي القرار في الالتقرير أيضاً توصيا
  .لتنفيذهاأجل مساعدتها في اتخاذ القرارات والتدابير الالزمة 

  
وفي إطار المبادرات التي اتخذتها اإلسكوا لتشجيع تمويل التنمية في المنطقة ومساعدة البلدان   - 12

 التي E/ESCWA/25/4(Part I)/B الوثيقة عرض ممثل األمانة التنفيذية مونتيري، األعضاء في تنفيذ توافق آراء
 2008أبريل / نيسان30 و29يومي في الدوحة  تقريراً عن االجتماع اإلقليمي التحضيري المنعقد تضمنت

إليها وتناول هذا التقرير التوصيات والنتائج التي توصل .  بلدان األعضاء في اإلسكواالالذي شاركت فيه و
 كما تضمن مشروع إعالن حول أولويات البلدان ،االجتماع حول مختلف القضايا المتعلقة بتمويل التنمية

وطُلب إلى اللجنة الموافقة على مشروع هذا اإلعالن لرفعه إلى األمين العام لألمم المتحدة حتى .  األعضاء
  .ي الدوحةيتم إدراجه في الوثائق المقدمة إلى مؤتمر المتابعة الدولي ف

  
.  وركز المندوبون في المناقشات على القضايا الجديدة التي طرأت منذ اعتماد توافق آراء مونتيري  - 13

ودعوا إلى اتخاذ تدابير جديدة لزيادة االعتماد على النفس في إنتاج المواد الغذائية، وزيادة المساحات 
 من استيراد المواد الغذائية، وتحديث اإلدارة، الزراعية والسمكية لالستفادة من ارتفاع األسعار والتخفيف

  .  وترشيد اإلنفاق، وزيادة التعاون االستراتيجي بين بلدان الجنوب
  

فالمؤتمر شكل مفترقاً في مسيرة .  وأشاد المندوبون بالتقدم المحقق في تنفيذ توافق آراء مونتيري  - 14
.  انب األمم المتحدة وأسس لروح المشاركة البناءةالتعاون الدولي إذ ضم الكثير من الجهات المعنية إلى ج

وسيتيح مؤتمر المتابعة في الدوحة .  وقد أثبتت لجان األمم المتحدة اإلقليمية فعاليتها في التحضير للمؤتمر
الفرصة األولى منذ أكثر من ست سنوات لتقييم اإلنجازات ومعالجة التحديات وتحديد اإلجراءات الالزمة 

.  ا التوافق أقرته البلدان المانحة والمتلقية معاً من أجل تعزيز التنمية المستدامة وتخفيف الفقرفهذ.  للمستقبل
  . وُيطلب من األمم المتحدة تفعيل هذا البرنامج العالمي
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وأعرب المندوبون عن أملهم في أن يؤدي الحوار في مؤتمر المتابعة إلى توضيح المشاكل التي   - 15
 في منطقة اإلسكوا، وتحقيق شراكة إقليمية ودولية فاعلة لمساعدة هذه البلدان، وتقديم تعاني منها بعض البلدان

  .اقتراحات محددة لمكافحة البطالة وتوسيع فرص العمل، وتنفيذ البرامج اإلنمائية
  

المخاطر السياسية، ووضع تخفيف وركز المتحدثون على أهمية تحسين المناخ االستثماري من ناحية   - 16
كما ركزوا على أهمية التخطيط .  ة وااللتزام بها لتخصيص المساعدة وفقاً لألولويات الوطنيةخطط وطني

المتوسط المدى ووضع برامج وطنية تحدد األولويات وأوجه اإلنفاق في المدى المتوسط، وتقديم اقتراحات 
  .    اإلصالح من جميع المؤسسات بحيث تأتي متكاملة وتشمل جميع القطاعات

  
كد المتحدثون أن قضية تمويل التنمية هي على رأس التحديات التي تواجهها المنطقة وترتبط وأ  - 17

وأشاروا إلى أهمية تقديم الدعم الفني للبلدان األعضاء .  ارتباطاً وثيقاً بتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية
يم على المستويين الوطني لمساعدتها في تنفيذ توافق آراء مونتيري، وضرورة انتهاج سياسات الحكم السل

  . والدولي، وتعزيز العالقة بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة بما يكفل للبلدان النامية شراكة كاملة
  

وأعرب رؤساء الوفود عن اهتمام بلدانهم بتحقيق إجراءات توافق آراء مونتيري، وترحيبهم بمؤتمر   - 18
على االستفادة من الدروس المستخلصة لتعزيز اإلنجازات وتذليل المتابعة الذي سيعقد في الدوحة، وحرصهم 

وشددوا على ضرورة التعاون اإلقليمي والدولي، وتنفيذ االلتزامات اإلنمائية، وتخصيص نسبة من .  العقبات
  .  الناتج القومي اإلجمالي للمساعدة اإلنمائية الرسمية

  
 أللفيةف اإلنمائية لاالتعاون اإلقليمي لتحقيق األهد  -2

  
 شارك فيها رؤساء الوفود ومتحدثون وخبراء  وزاريةهذا الموضوع في حلقة حوار اللجنة طرحت  - 19

واستهّل األمين التنفيذي الجلسة الوزارية المخصصة لموضوع تحقيق األهداف اإلنمائية .  رفيعو المستوى
الذي " منظور شبابي: 2007طقة العربية األهداف اإلنمائية لأللفية في المن"لأللفية باإلعالن عن إطالق تقرير 

وأعرب .  شاركت في إعداده وكاالت األمم المتحدة في المنطقة وجامعة الدول العربية، بتنسيق من اإلسكوا
عن أمله في أن يكون هذا التقرير موضع اهتمام من واضعي السياسات وخبراء التنمية وعامة الناس داخل 

جع على التعاون بين جميع الجهات المعنية من أجل تحقيق األهداف المنطقة العربية وخارجها، وأن يش
  .اإلنمائية لأللفية

  
وعرض ممثل األمانة التنفيذية التقرير الذي يركز على أوضاع الشباب في المنطقة العربية الذين   - 20

 التقرير ويتناول.   في المائة من مجموع السكان20 سنة ويشكلون أكثر من 24 و15تتراوح أعمارهم بين 
مجاالت رئيسية منها التعليم والعمل، والمشاركة السياسية واالجتماعية والثقافية، واالستدامة البيئية وصحة 

ويعرض التقرير التفاوت الكبير في ظروف المعيشة بين بلدان المنطقة، ويبين أن دول مجلس .  الشباب
نمائية لأللفية، في حين أن أقل البلدان العربية نمواً التعاون الخليجي تحرز تقدماً نحو تحقيق معظم األهداف اإل

  .أو االحتالل مثل العراق وفلسطين تواجه صعوبات في تحقيقها/وتلك التي تعاني من النزاعات و
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وقدم ممثل األمانة التنفيذية عرضاً عن تعزيز التعاون اإلقليمي لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية   - 21
 ، التي تتناول تجارب التعاون اإلنمائي في مناطق أخرى من العالمE/ESCWA/25/4(Part II) استناداً إلى الوثيقة

  .لالستفادة منها، وخصوصاً في مجاالت الصحة والتعليم والبيئة
  

 األعضاء، أكد فيها عدم صحة ما جاء في بلدانوأبدى مندوب قطر مالحظة وأيده فيها ممثلو ال  - 22
والتي جاءت كأحد األمثلة في إطار " ن الميراث تقيد نصيب المرأة في الملكيةأن قواني"التقرير من عبارة 

ن نصيب المرأة في الميراث وفقاً إ حيث ، المتعلق بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة3الهدف 
حياناً تكون لقوانين الميراث في دول المنطقة يتفاوت حسب المسؤولية، فأحياناً ترث المرأة أكثر من الرجل وأ

  .متساوية معه وأحياناً أقل منه
  

وفي معرض الرد، أكد األمين التنفيذي أن اإلسكوا أخذت علماً بهذه المالحظة القيمة، وأنها سترسل   - 23
  .اإليضاح الالزم إلى كافة البلدان األعضاء

  
ل معالجة وفي حلقة الحوار حول الموضوع، اقترح المندوبون وضع خطة شاملة للتعاون من أج  - 24

وأشاروا إلى تراجع إجمالي .  مشكلة بطالة الشباب، وذلك من خالل تطوير مناهج التعليم وتوليد فرص العمل
حجم المساعدات المقدمة إلى البلدان النامية، مؤكدين على أهمية االلتزام بالتعهدات التي أطلقتها البلدان في 

  . الموارد الالزمة بشكل منتظم يمكن االعتماد عليهالمانحة لزيادة المساعدة اإلنمائية، وأهمية توفير
  

وشددوا على أهمية تحقيق .  وأشار المندوبون إلى أن العولمة لم تأت بفوائد كافية على البلدان النامية  - 25
المساواة بين الجنسين من خالل تعزيز مشاركة المرأة في مجاالت العمل المختلفة، ومراعاة قضية النهوض 

واعتبروا أن مراعاة المساواة بين الجنسين في عملية التنمية .  التخطيط للتمويل وأوجه استخدامهبالمرأة لدى 
وأشاروا إلى ضرورة توفر بيئة إقليمية .  وتوفير الموارد المالية لها شرط أساسي لتحقيق هذه المساواة

أو /لتي تعاني من النزاعات ووعالمية مؤاتية لتعزيز فرص التنمية في البلدان العربية، خاصة في البلدان ا
  .االحتالل

  
    تقرير األمين التنفيذي عن أنشطة اللجنة-جيم

  ) من جدول األعمال7البند (
  

  . أجزاءة، التي تضمنت ستE/ESCWA/25/5استناداً إلى الوثيقة  البند نظرت اللجنة في هذا  -26
  

  2007- 2006تقرير أداء البرنامج لفترة السنتين   -1
  

ثل األمانة التنفيذية، في إطار هذا الجزء، عرضاً ألداء برنامج عمل اإلسكوا لفترة السنتين قدم مم  - 27
، أوضح فيه النتائج المحققة في البرامج الفرعية E/ESCWA/25/5(Part I) استناداً إلى الوثيقة 2006-2007

  .السبعة والعوائق والتحديات التي واجهت تنفيذها
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المندوبون إلى موضوع رأس المال االجتماعي، ومسؤولية القطاع الخاص في وأثناء المناقشة، تطرق   - 28
وأكدوا على ضرورة دعم اإلسكوا لتضطلع بدورها في تعزيز تمثيل المنطقة .  التنمية، ومراعاة االستدامة

وأشار المندوبون إلى ضرورة قياس األثر اإلنمائي .  على المستوى الدولي ضمن رؤية واضحة وموحدة
وشددوا على الحاجة .  في تعبئة الموارد من خارج الميزانيةات اإلسكوا وطالبوا ببذل جهود إضافية إلنجاز

  .إلى نقل الخبرات وبناء القدرات في البلدان األعضاء لالستفادة من برامج اإلسكوا
  

 الجانب وتوقف المندوبون عند نوعية الدراسات التي تعدها اإلسكوا وأكدوا الحاجة إلى التركيز على  - 29
وشددوا على أهمية .  التحليلي في هذه الدراسات بحيث يشمل تجارب البلدان من داخل المنطقة وخارجها

وأكدوا .  توضيح مفهوم السياسة االجتماعية المتكاملة كي تتمكن البلدان من وضع سياسات اجتماعية متكاملة
.  في غياب االلتزام الحقيقي والتمويل الالزمأن االستراتيجيات المتعلقة بالنهوض بالمرأة ال يمكن تنفيذها 

ورأوا أنه ينبغي أن تستعين اإلسكوا بمؤسسات مستقلة في عمليات التقييم لضمان الموضوعية، وأن تسترشد 
  .بالممارسات الجيدة لتحديد أنشطتها في المستقبل

 
ي عن ارتياحه للشفافية في وفي معرض الرد على النقاط التي أثارها المندوبون، أعرب األمين التنفيذ  - 30

وأوضح أن دور اإلسكوا في تعزيز تمثيل البلدان .  النقاش مؤكداً أن كل المالحظات ستؤخذ في االعتبار
األعضاء على المستوى العالمي قائم بصورة مستمرة وأن اإلسكوا تواصل إرسال التقارير عن أعمالها إلى 

.  ة على إصدار دراسات تحليلية تتوافق والمعايير العالميةوأكد أن اإلسكوا تعمل جاهد.  البلدان األعضاء
 ساهمت 1973وأضاف األمين التنفيذي أن الدراسات العديدة والقيمة التي أعدتها اإلسكوا منذ إنشائها في عام 

وأشار األمين التنفيذي إلى أن صعوبة الحصول على إحصاءات من . في تحقيق التنمية في البلدان األعضاء
  .بلدان األعضاء تعيق إجراء التقييم الدقيقبعض ال

  
وفي السياق نفسه، أوضح ممثل األمانة التنفيذية أن اللجنة تعلّق أهمية بالغة على عملها التحليلي   - 31

والمعياري، وأشار إلى أن األمين العام قدم مقترحاً بشأن تعزيز القدرات في العمل التحليلي والمعياري 
وقد ورد هذا المقترح في تقرير األمين العام المقدم إلى األمانة .  نمائية الرئيسيةلإلسكوا في المجاالت اإل

ة وكفاءة تنفيذ الواليات المتصلة باألنشطة اإلنمائية يالعامة في دورتها الثانية والستين حول تحسين فعال
  .(A/62/708) 2009- 2008والتقديرات المنقحة المتعلقة بالميزانية البرنامجية لفترة السنتين 

  
   والعشرينالرابعةمتابعة تنفيذ القرارات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها   -2

 
، فلخص األنشطة E/ESCWA/25/5(Part II)الوثيقة  الجزءهذا عرض ممثل األمانة التنفيذية في إطار   - 32

 والعشرين التي عقدت في  التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الرابعةالقراراتبالتي اضطلعت بها اإلسكوا عمالً 
وأخذ مندوبو البلدان األعضاء علماً باألنشطة المنجزة  . 2006مايو / أيار11 إلى 8بيروت في الفترة من 

  :وهذه القرارات هي. واألنشطة التي ال تزال قيد اإلنجاز في هذا اإلطار
  

الناجمة ملية التغيير  وع2005 لعام ةالقمة العالميالوثيقة حول نتائج دور اإلسكوا في ضوء   )1(  
 ؛)24- د (269القرار : عنها

  ؛)24- د( 270القرار : سياسة االقتصاد الكلي من أجل االستقرار المالي  )2(  
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 النزاع وعدم االستقرار في إطار التنمية االجتماعية آثارتعزيز دور اإلسكوا في معالجة   )3(  
  ؛)24-د (271القرار : واالقتصادية

  ؛)24- د (272القرار : دول اإلسكواتشغيل الشباب في   )4(  

  ؛)24- د (273القرار : متابعة تنمية مجتمع المعلومات في غربي آسيا  )5(  

 ؛)24- د (274القرار : إنشاء مركز اإلسكوا للتكنولوجيا  )6(  
  ؛)24-د (275: التعاون الفني وتنمية الشراكات وتعبئة الموارد  )7(  

  ؛)24- د (276القرار : اإلسكواتعزيز القدرات اإلحصائية في منطقة   )8(  

 ؛)24- د (277القرار : سياسات التنمية االجتماعية  )9(  

 278القرار : لمنع الصراعات وبناء السالم تعزيز دور المرأة في المشاركة في صنع القرار  )10(  
  ؛)24- د(

 .)24- د (279القرار : متابعة تنفيذ مكونات نظام النقل المتكامل في المشرق العربي  )11(  
 

، E/ESCWA/25/5(Part II)/Supp.1كما عرضت األمانة التنفيذية على اللجنة في هذا اإلطار الوثيقة   - 33
   عمالً بالقرار أعدتها األمانة التنفيذيةخطة عمل محددة لتنمية الشراكات وتعبئة الموارد  المتضمنة

طُلب إلى اللجنة اعتماد هذه الخطة و.  بشأن التعاون الفني وتنمية الشراكات وتعبئة الموارد) 24- د (275
  .تمهيداً لتنفيذها

  
، E/ESCWA/25/5(Part II)/Supp.2الوثيقة وباإلضافة إلى ذلك، عرضت األمانة التنفيذية على اللجنة   - 34

التي تتضمن تقريراً حول سبل تعزيز دور األنظمة اإلحصائية الوطنية في تطبيق المبادئ األساسية 
 بشأن )24-د (276، وذلك في إطار متابعة تنفيذ القرار صادرة عن األمم المتحدةلإلحصاءات الرسمية ال

تعزيز القدرات اإلحصائية في منطقة اإلسكوا، وتنفيذ توصيات اللجنة اإلحصائية في دورتها السادسة التي 
  .2006نوفمبر / تشرين الثاني9 إلى 7ُعقدت في بيروت في الفترة من 

  
  لغة العربية في اإلسكوامتابعة إنشاء مركز ال  -3

  
وأوضح أن اإلسكوا ، E/ESCWA/25/5(Part III)قدم ممثل األمانة التنفيذية هذا البند استناداً إلى الوثيقة  - 35

أعدت وثيقة مشروع تضمنت تفاصيل عن هدف المركز المقترح، ونطاق عمله، وأنشطته، والنتائج المتوقعة 
  . األنشطة وما يتطلبه تنفيذها من مواردكما تضمنت جدوالً زمنياً لهذه .  منه
  

وأكد المندوبون على تعدد المصطلحات العربية وأهمية تنسيقها بالتركيز على الوضوح في المفهوم   - 36
 كما أكدوا على أهمية دور المركز في تسهيل  .والعمل على تطوير الكفاءات وإدخال تكنولوجيا المعلومات

ن الخبراء في البلدان، وإنشاء شبكة من الخبراء والمترجمين لالتفاق على المناقشة والحوار بهذا الشأن بي
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وشدد المندوبون على أهمية التنسيق . تعاريف محددة للمصطلحات الجديدة المثيرة للجدل التي تظهر كل سنة
  .بين اإلسكوا وجامعة الدول العربية في هذا المجال

  
لمالحظات أن المركز سيؤدي دوراً هاماً في تنسيق وأوضحت األمانة التنفيذية في ردها على ا  - 37

المصطلحات وتعزيز الترجمة إلى اللغة العربية في المنظمات الدولية، والتدريب المستمر، وإنشاء شبكات 
الخبراء، واالستفادة من تكنولوجيا المعلومات، وذلك تحقيقاً لطلب البلدان األعضاء الذي تكرر في قرارات 

  . يرة ترد دائماً على ضرورة إيالء الترجمة العربية مزيداً من االهتمامعديدة ومالحظات كث
  

  برنامج التعاون الفني  -4
  

قدم ممثل األمانة التنفيذية في إطار هذا البند عرضاً لبرنامج التعاون الفني في الوثيقتين   - 38
E/ESCWA/25/5(Part IV)/Add.1 وE/ESCWA/25/5(Part IV)/Add.2  . أهداف هذا البرنامج وأوضح أن من

تعزيز التكامل بين األنشطة التحليلية والمعيارية واألنشطة الميدانية والعملية، وبناء قدرات البلدان األعضاء 
في المجاالت ذات األولوية من خالل تقديم الخدمات االستشارية وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الفضلى 

 .عبر شبكات المعرفة
  

ون أثناء المناقشة بالخدمات التي تقدمها اإلسكوا للبلدان األعضاء في مجال التعاون ونوه المندوب  - 39
الفني، وشددوا على ضرورة إطالة فترة المهام االستشارية لزيادة الفائدة منها، ألن الفترة التي تستغرقها 

  .  المهام االستشارية عادة ال تكفي للتعرف على الحاجات ومعالجتها
 

.  مندوبون على أهمية مساهمة البلد المتلقي للخدمات االستشارية في تقييم هذه الخدماتكما أكد ال  - 40
ومن الوسائل المقترحة لهذا التقييم عقد اجتماعات منتظمة لكل الجهات المانحة، ُيناقش خاللها تقدم العمل 

ات والتعليقات حول أثر برامج وسبل زيادة الفائدة المحققة للبلدان من التعاون الفني؛ وتزويد اإلسكوا بالمالحظ
التعاون الفني؛ وإعداد التقارير الدورية السنوية حول إنجاز هذه المشاريع وأثرها على البلدان األعضاء؛ 
واالستعانة بخبراء من الخارج لتقييم نتائج المهام االستشارية، والتأكد من صحة منهجية العمل المتبعة 

  .  المتلقية للخدمات االستشاريةوتطبيقها؛ واالسترشاد بردود البلدان
  

وأكد المندوبون كذلك على ضرورة تعميم المعرفة بهذه البرامج على البلدان وتوضيح المجاالت التي   - 41
  .تشملها خدمات اإلسكوا، ليتسنى للبلدان أن تقرر كيفية االستفادة منها

  
ة التنفيذية أن مسؤولية تقييم برامج ورداً على المالحظات التي أوردها المندوبون، أكد ممثل األمان  - 42

التعاون الفني وعرض نتائجها هي عنصر من عناصر برنامج العمل، على أن يجرى هذا التقييم بشفافية 
وبناء على معلومات موثقة ترتكز على آراء البلدان األعضاء وتعليقاتها الواردة في االستبيانات التي توجهها 

  .اإلسكوا لهذا الغرض
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ت األمانة التنفيذية إلى أن اإلسكوا تسعى إلى إطالة فترات المهام االستشارية ضمن فريق عمل وأشار  - 43
وهذه المسؤولية مشتركة بين اإلسكوا والبلدان األعضاء، إذ يستحسن أن تعمل هذه .  متعدد التخصصات

  . ي البرامجالبلدان مع اإلسكوا للتمكن من تقديم مهام استشارية تستوفي شروط الجودة والتنوع ف
  

كما أوضحت األمانة التنفيذية أن اإلسكوا تتلقى طلبات البلدان األعضاء بشأن الخدمات االستشارية   - 44
  .  وفقاً ألولويات تحددها تلك البلدان في اجتماعات الخبراء ودورات اإلسكوا وهيئاتها الفرعية

  
  الوضع المالي للجنة  -5

 
.  E/ESCWA/25/5(Part V)استناداً إلى الوثيقة اً للوضع المالي للجنة عرضقدم ممثل األمانة التنفيذية   - 45

.  فتطرق إلى توزيع المخصصات والنفقات حسب أبواب الميزانية العادية، وتوزيع الموارد من خارج الميزانية
ل في وأكد ضرورة تأمين المزيد من الموارد من خارج الميزانية لدعم برامج اإلسكوا وأنشطتها كما هي الحا

  .سائر اللجان اإلقليمية
  

وأثناء المناقشة، أشار المندوبون إلى ضرورة تعبئة الموارد اإلضافية من خارج الميزانية وتحقيق   - 46
االستدامة فيها لتتمكن اإلسكوا من دعم موارد الميزانية العادية، وتكتسب المرونة الالزمة لتلبية طلبات البلدان 

  .   رية وتحقيق التنوع في األنشطة العملية في إطار البرامج الفرعية الثابتةاألعضاء على الخدمات االستشا
  

كما أكد المندوبون على أهمية وجود استراتيجية لتعبئة الموارد تؤمن لإلسكوا موارد مالية من خارج   - 47
  . الميزانية أسوة بغيرها من اللجان اإلقليمية

  
  دورات الهيئات الفرعية للجنةرير اتق  -6

  
حيث طُلب إليها اعتماد ، E/ESCWA/25/5(Part VI)نظرت اللجنة في هذا البند استناداً إلى الوثيقة   - 48

 دوراتها المنعقدة بين دورتي اللجنة الرابعة  فيإلسكوال التابعةالتي اتخذتها الهيئات الفرعية السبع التوصيات 
  :، والواردة في التقارير التاليةوالعشرين والخامسة والعشرين

 
  ؛E/ESCWA/SCU/2006/IG.1/12تقرير اللجنة اإلحصائية عن دورتها السابعة   )أ(  

 ؛E/ESCWA/SDPD/2007/IG.1/7تقرير لجنة الطاقة عن دورتها السادسة   )ب(  

 ؛E/ESCWA/SDD/2007/IG.1/8تقرير لجنة التنمية االجتماعية عن دورتها السادسة   )ج(  

  ؛E/ESCWA/ECW/2007/IG.1/7 لثةالثاتقرير لجنة المرأة عن دورتها  )د( 

  ؛E/ESCWA/SDPD/2007/IG.2/7 لجنة الموارد المائية عن دورتها السابعة تقرير  )•(  

  ؛E/ESCWA/GRID/2007/IG.1/5تقرير لجنة النقل عن دورتها الثامنة   )و(  

 منطقة تقرير اللجنة الفنية المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية في بلدان  )ز(  
  ؛E/ESCWA/GRID/2007/IG.2/7اإلسكوا عن دورتها الخامسة 
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  .E/ESCWA/GRID/2008/IG.1/7تقرير لجنة النقل عن دورتها التاسعة   )ح(  
  

وأقرت اللجنة التوصيات الواردة في تقارير الهيئات الفرعية باستثناء ما صدر عن اللجنة في دورتها   - 49
  .تالحالية بخالف ذلك من توصيات وقرارا

  
  
  

    قضايا اإلدارة العليا-دال
  ) من جدول األعمال8البند (

  
تضمنت ثالثة أجزاء التي ، E/ESCWA/25/6(Part I)نظرت اللجنة في هذا البند استناداً إلى الوثيقة   - 50

، واإلطار 2009- 2008تتعلق بترشيد عمل اللجنة، والتعديالت المقترحة على برنامج العمل لفترة السنتين 
  .  2011-2010اتيجي لفترة السنتين االستر

 
  ترشيد عمل اللجنة  -1

  
 تناولت ،E/ESCWA/25/6(Part I)/Add.1ففي عرض الوثيقة األولى . نظرت اللجنة في ثالث وثائق  - 51

وأوضحت .  األمانة التنفيذية الدروس المستفادة من تقييم ثماني عشرة دورة عقدتها اللجنة وهيئاتها الفرعية
وكان الهدف من هذا التقييم االستفادة .  جية التي ارتكزت عليها عملية تقييم إدارة هذه الدوراتاألسس المنه

من آراء البلدان األعضاء ومالحظاتها لتحديد اإلجراءات التي تحتاج إلى تحسين والممارسات الفضلى ومسار 
  .العمل في المستقبل

  
ء دراسة أوسع تعالج مختلف جوانب الموضوع، وأثناء المناقشة، رأى بعض المندوبين ضرورة إجرا  - 52

ومنها سبل تعزيز تبادل المعلومات بين اإلسكوا والبلدان األعضاء، وكيفية مساهمة اإلسكوا في تحسين 
وأشار المندوبون إلى ضرورة توحيد مواقف البلدان األعضاء حيال القضايا .  التنسيق على المستوى اإلقليمي
  .ق الدولي وذلك عن طريق دورات اإلسكوا وهيئاتها الفرعيةالطارئة المطروحة في السيا

  
وأوصى المندوبون بإجراء تقييم شامل يتناول سبل تعزيز المشاركة والمتابعة والتنسيق وتوفير   - 53

واقترحوا .  واقترحوا وضع دليل لملء استبيانات التقييم لتوضيح البنود الغامضة وتسهيل الفهم.  التمويل
ية عن كل قطاع توزع على المشاركين في اجتماعات الهيئات الفرعية لتوضيح اإلنجازات إصدار نشرة دور

  .المحققة واألنشطة المخططة في المستقبل
 

وأكدت اإلسكوا حرصها على األخذ بمالحظات الوفود القيمة وبكل المالحظات التي تسهم في تحسين   - 54
  .  االتصال والتنسيق بين اإلسكوا والبلدان األعضاء
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 ، شرح ممثل األمانة التنفيذية آلية عملE/ESCWA/25/6(Part I)/Add.2وفي عرض الوثيقة الثانية   - 55
وأوضح أهمية دورات اللجنة والهيئات الفرعية في تسهيل الحوار، وتعزيز التفاعل .  اللجنة وهيئاتها الفرعية

  .قاً الحتياجات هذه البلدان وأولوياتهابين األمانة التنفيذية والبلدان األعضاء، وتحديد مهام اإلسكوا وف
  

وقد أجرت األمانة التنفيذية تقييماً حول إمكانية زيادة تواتر دورات اللجنة وهيئاتها الفرعية، كانت   - 56
نتيجته أن البلدان األعضاء تفضل أن تستخدم اإلسكوا الموارد في تقديم الخدمات وليس في زيادة 

في خدمات اإلسكوا واجتماعاتها يتوقف على استعداد البلدان األعضاء االجتماعات، وأن زيادة التكامل 
  .للمشاركة في هذه االجتماعات والخدمات

  
 وطرح ممثل األمانة التنفيذية على اللجنة ثالثة خيارات آللية عمل اللجنة وهيئاتها الفرعية وتواتر  - 57

  .ه الخياراتها، واآلثار البرنامجية والمالية المترتبة على كل من هذدورات
  

المندوبون بإنشاء اللجنة الفنية التي تعقد دوراتها كل ستة أشهر، وأكدوا أن هذه ه وأثناء المناقشة، نو  - 58
وأقروا الخيار الثالث الذي عرضته األمانة التنفيذية .  اللجنة يجب أن تكون داعمة ألعمال الدورة الوزارية

مول به واإلبقاء على اجتماع كبار المسؤولين قبل االجتماع القاضي بإبقاء تواتر الدورات على النحو المع
الوزاري ريثما يتم إجراء تقييم يتناول إيجابيات االقتراحات األخرى وسلبياتها، على أن يعرض هذا التقييم 

كما اقترحوا االسترشاد .  على اللجنة الفنية فتقدم توصية بشأنه يتخذ على أساسها قرار في الدورة المقبلة
  .جارب لجان ومنظمات أخرىبت
  

ورداً على تعليقات المندوبين، أشارت األمانة التنفيذية إلى أن االختيار يعود إلى البلدان األعضاء في   - 59
تواتر دورات اللجنة، مع التأكيد على أن زيادة هذه االجتماعات ضرورية لتحقيق التفاعل الذي تتوخاه اللجنة 

ع من الوقت والجهد لبحث القضايا الطارئة ومتابعتها، على غرار ما تعتمده مع بلدانها األعضاء، وإعطاء متس
  . اللجان اإلقليمية األخرى

  
، أوضح ممثل األمانة التنفيذية أن اجتماع اللجنة E/ESCWA/2008/C.1/4وفي عرض الوثيقة الثالثة   - 60

بحث الرئيسية ومنها تمويل التنمية الفنية كان اجتماعاً تحضيرياً لهذه الدورة، إذ اختيرت خالله مواضيع ال
وأعاد التأكيد على أن تكثيف االتصال بين البلدان يؤدي إلى تحسين األداء .  وتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية

  . وتعزيز الكفاءة
  

  . وأخذت اللجنة علماً بمضمون تقرير االجتماع األول للجنة الفنية  - 61
  

  2009- 2008العمل لفترة السنتين التعديالت المقترحة على برنامج   -2
  

وهي تتضمن ، E/ESCWA/25/6(Part II) الوثيقة  في إطار هذا الجزءقدم ممثل األمانة التنفيذية  - 62
بحيث يشمل البرنامج القضايا الطارئة ، 2009-2008برنامج العمل لفترة السنتين التعديالت المقترحة على 

  .  ت الجديدة التي ُأسندت لإلسكواعلى الصعيدين العالمي واإلقليمي والواليا
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والحظ المندوبون حذف بعض األنشطة الهامة من دون مبرر وإلغاء بعض األنشطة دون االستعاضة   - 63
عنها بأنشطة أخرى، ال سيما وأن هذا الحذف وقع في مجاالت هامة مثل التوعية والنهوض بالمرأة 

  . والمؤشرات اإلنمائية
  

لتنفيذية أن اقتراح إلغاء بعض األنشطة كان هدفه التركيز على النوعية عوضاً وأوضح ممثل األمانة ا  - 64
  . ال سيما في المواد اإلعالمية،عن الكمية

  
  .  2009- 2008وعليه أقرت اللجنة التعديالت المقترحة على برنامج العمل لفترة السنتين   - 65

 
  

  1102-1020لفترة السنتين المنقح مشروع اإلطار االستراتيجي   -3

  
، وهي تتضمن E/ESCWA/25/6(Part III)الوثيقة عرض ممثل األمانة التنفيذية في إطار هذا الجزء   - 66

وقدم لمحة موجزة عن األهداف .  2011- 2010مشروع اإلطار االستراتيجي المنقح لفترة السنتين 
نشطة ستحدد في مرحلة وأشار إلى أن األ.  واإلنجازات المتوقعة لكل برنامج من البرامج الفرعية السبعة

  .  الحقة، وسترسل إلى البلدان األعضاء لمراجعتها وتزويد اإلسكوا بتعليقاتها عليها
  

وأوضح ممثل األمانة التنفيذية اآللية المتبعة في إعداد اإلطار االستراتيجي وفقاً العتبارات الميزانية   - 67
وركز في العرض على مجموعة .  لبلدان األعضاءالعادية وعلى أساس التحديات واألولويات التي تواجهها ا

من المجاالت التي تتماشى مع أولويات المنطقة مثل النهوض بالمرأة، والتكنولوجيا، وتبادل المعرفة، 
وأشار إلى أن اقتراحات بناءة وردت من البلدان األعضاء وكانت مفيدة في .  والتعاون بين بلدان الجنوب
ختلف البرامج الفرعية، وستكون لها فائدة في تحسين فعالية عمل اإلسكوا وتعزيز تحديد أولويات البلدان في م

  .إنجازاتها
  

وأشارت اللجنة إلى أهمية االستعراضات التي تجرى على المستوى الحكومي، إذ تكفل إعطاء   - 68
امة في تخطيط الحاجات اإلنمائية والمجاالت ذات األولوية ما تستحقه من اهتمام في إعداد هذه الوثيقة اله

 ونقحته، بما 2011- 2010وقد استعرضت اللجنة مشروع اإلطار االستراتيجي لفترة السنتين .  البرامج
يتضمنه من تعديالت أجريت وفقاً لتعليقات خطية وردت من ستة بلدان أعضاء خالل الربع األول من عام 

.  يد من التعديالت وفقاً لما اقترحه وفدانوفي أثناء المناقشة، أكدت اللجنة على إمكانية إجراء المز.  2008
مته األمانة التفيذية بأن هذه التعديالت ستقدم إلى لجنة البرنامج ت اللجنة علماً باإليضاح الذي قدوقد أخذ

والتنسيق في دورتها الثامنة واألربعين، التي ستنظر في مشروع اإلطار االستراتيجي لألمم المتحدة لفترة 
   .، بما في ذلك اإلسكوا2011-2010السنتين 

  
، مع تعديالت محددة 2011-2010وأقرت اللجنة مشروع اإلطار االستراتيجي المنقح لفترة السنتين   - 69

  .مبينة في التصويب الصادر لهذا الغرض
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  في المشرق العربي اتفاقية النقل الدولي متعدد الوسائط للبضائع  -هاء
  ) من جدول األعمال9البند (

  
قشة هذا البند في اجتماع مغلق للوزراء ورؤساء الوفود الذين أعربوا عن عميق تقديرهم جرت منا  - 70

وشكرهم لألمانة التنفيذية لإلسكوا على ما بذلته من جهد إلعداد مشروع اتفاقية النقل الدولي متعدد الوسائط 
دول العربية، ورغبة في وفي ظل تقديم نص مماثل لالتفاقية في إطار جامعة ال.  للبضائع في المشرق العربي

توحيد الجهود، اتفق المجتمعون على طلب إجراء التنسيق والتشاور الالزمين بين األمانة التنفيذية لإلسكوا 
واألمانة العامة لجامعة الدول العربية لتقديم نص موحد لالتفاقية إلى البلدان األعضاء للنظر في اعتماده 

  .2008أكتوبر /وزراء النقل العرب المقترح عقده في تشرين األولوتوقيعه، خالل االجتماع المقبل لمجلس 
 
 

    النظر في طلب جمهورية السودان االنضمام إلى عضوية اللجنة-واو
  ) من جدول األعمال10البند (

  
قررت اللجنة التوصية بقبول عضوية السودان ورفع هذه التوصية إلى المجلس االقتصادي   - 71

تمنّت أن يكون السودان عضواً فاعالً في جميع أنشطة اللجنة واجتماعاتها في و.  واالجتماعي للبت فيها
.  وألقى مندوب السودان كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره لقبول السودان عضواً في اإلسكوا.  المستقبل

ين كما أعرب عن تطلّع بلده إلى التعاون الوثيق مع اإلسكوا، واستعداده لدعم عمل اإلسكوا في المجال
  .االقتصادي واالجتماعي بما يملكه من إمكانات

  
  سة والعشرين للجنةداس  موعد ومكان انعقاد الدورة ال-زاي

  ) من جدول األعمال11البند (
  

 .2010 أبريل من عام/بيروت في شهر نيسانسة والعشرين للجنة في داستقرر عقد الدورة ال  -72
  

    ما يستجد من أعمال-حاء
  )األعمال من جدول 12البند (

  
  .لم ترد أية مقترحات في إطار هذا البند  -73
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  الرابعالفصل 
   والعشرينةمسااعتماد تقرير اللجنة عن دورتها الخ

  
 مشروع التقرير المقدم 2008مايو / أيار29في جلستها العامة الختامية المنعقدة في اعتمدت اللجنة   - 74

  .التعديالت المتفق عليهادخل عليه ، على أن تُ والعشرينةمساعن دورتها الخ
  

  الخامسالفصل 
  تنظيم أعمال الدورة

  
  المكان وموعد االنعقاد  -ألف

  
، في الفترة صنعاءة والعشرين في لخامسعقدت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا دورتها ا  - 75
 علىلبنود المدرجة ، ا عامة جلساتعشر فيوناقشت اللجنة، التي عقدت .  2008مايو / أيار29 إلى 26من 

   .أعمالهاجدول 
  

جلسة خصصت إلطالق بوابة اإلسكوا لمجتمع المعلومات التي تُعرف اختصاراً وعقدت أثناء الدورة   - 76
 أشار فيها األمين التنفيذي إلى ،(ISPER: Information Society Portal for the ESCWA Region)" إسبر"بتسمية 

وأعرب .  ة لجهود كبيرة بذلتها اإلسكوا في مجال تطوير مجتمع المعلوماتأن إطالق هذه البوابة يأتي ثمر
عن أمله في أن يزود هذا الموقع متّخذي القرار والباحثين بمعلومات وافية عن تقدم بلدان اإلسكوا نحو مجتمع 

اد المبني المعلومات وأن يساعد في عملية التخطيط وتحسين األداء وبناء الشراكات في ظل العولمة واالقتص
: عرض تناول مكونات الموقع وكيفية استخدامه على العنوان  وقُدم خالل الجلسة .على المعرفة

lb.org.escwa.isper.  
  

في " منظور شبابي: 2007األهداف اإلنمائية لأللفية في المنطقة العربية "كما جرى إطالق تقرير   - 77
  . من جدول األعمال6سياق مناقشة البند 

  
  فتتاحاال  -باء

  
 26افتتحت الدورة على مرحلتين، المرحلة األولى لكبار المسؤولين صباح يوم االثنين الموافق   - 78
  .2008مايو / أيار28، والمرحلة الثانية للوزراء صباح يوم األربعاء الموافق 2008مايو /أيار

  
  اجتماعات كبار المسؤولين  -1

  
ى السيد أحمد بن حبيب صالح، المستشار االقتصادي في في افتتاح اجتماعات كبار المسؤولين، ألق  - 79

وزارة االقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية التي تولت رئاسة الدورة الرابعة والعشرين، كلمة 
، وذلك رغم الظروف 2007- 2006أشار فيها إلى أن اإلسكوا حققت نجاحاً في معظم برامجها لفترة السنتين 
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وأضاف أن هذه الصعوبات تتطلب من البلدان األعضاء الوقوف إلى جانب اإلسكوا التي .  التي واجهتها
  .اضطلعت بمهامها بكفاءة عالية

  
ثم ألقى السيد عمر بدر الدفع، وكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي لإلسكوا، كلمة رحب   - 80

وأشار إلى أن لهذه الدورة أهمية خاصة .  مال هذه الدورةفيها بالوفود، منوهاً بأهمية مشاركتهم في إنجاح أع
.  ألنها تنعقد في اليمن وتتيح الفرصة لمؤازرة هذا البلد ذي التاريخ العريق في جهوده للنهوض والتقدم

  .  وأعرب عن سروره ألن الدورة ستنظر في طلب السودان االنضمام إلى عضوية اللجنة
  

أهمية الرصد والتقييم في تحسين األداء وتطوير عملية التخطيط مشيراً وتوقف األمين التنفيذي عند   - 81
كما .  إلى التقرير الذي أصدرته اإلسكوا عن الدروس المكتسبة من تقييم عمل دورات اللجنة وهيئاتها الفرعية

لذي أشار إلى وثيقة مشروع إنشاء مركز األمم المتحدة للغة العربية في اإلسكوا المعروض على اللجنة وا
يهدف إلى تحسين نوعية الوثائق باللغة العربية، وبالتالي تفعيل مشاركة ممثلي البلدان األعضاء في مؤتمرات 

  .األمم المتحدة
  

كذلك أشار األمين التنفيذي إلى اتفاق الشراكة االستراتيجي مع المكتب دون اإلقليمي لشمال أفريقيا   - 82
ن شأنه اإلسهام في توسيع النطاق الجغرافي لعمل اإلسكوا وتعزيز التابع للجنة االقتصادية ألفريقيا الذي م

  .واختتم كلمته بتوجيه الشكر إلى الحكومة اليمنية على استضافتها الكريمة للدورة.  التكامل اإلقليمي
  

وألقى السيد محمد أحمد الحاوري، رئيس اللجنة الفنية في وزارة التخطيط والتعاون الفني في   - 83
ليمنية، بعد انتخابه رئيساً الجتماعات كبار المسؤولين في الدورة الخامسة والعشرين لإلسكوا، الجمهورية ا

وأشار إلى أن اليمن حقق خالل العقود الثالثة الماضية .  كلمة رحب فيها بانعقاد هذه الدورة في اليمن
صالح االقتصادي في منتصف إنجازات في مسيرة التنمية االقتصادية واالجتماعية تعززت باعتماد برنامج لإل

تسعينيات القرن الماضي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أفضى إلى تحقيق االستقرار المالي 
وأشار كذلك إلى أن التنمية في اليمن ال تزال تواجه تحديات .  والنقدي ومهد لتحقيق نمو اقتصادي مستدام

وأشاد بدور اإلسكوا في .  رتفاع معدالت الفقر وتفاقم مشكلة المياهكبيرة كارتفاع معدل النمو السكاني وا
خدمة قضايا التنمية في البلدان األعضاء عموماً واليمن خصوصاً، من خالل برامج الدعم الفني وبناء 

  .القدرات
  

  االجتماعات الوزارية  -2
  

قتصاد والتخطيط في المملكة افتتح االجتماعات الوزارية السيد خالد بن محمد القصيبي، وزير اال  - 84
ونوه بالجهود التي بذلتها اإلسكوا لتنفيذ برامجها في .  العربية السعودية، ورئيس الدورة الرابعة والعشرين

وأشاد .  ظل وضع أمني مضطرب اضطرها إلى إجالء موظفيها من بلد المقر والعمل في أكثر من موقع
اون مع البلدان األعضاء من خالل هيئاتها الفرعية التي تؤدي بالنجاح الذي حققته اإلسكوا في تعزيز التع

وأعلن تسليم رئاسة الدورة .  دوراً فعاالً في توثيق الروابط بين اإلسكوا وأصحاب القرار في البلدان األعضاء
 الخامسة والعشرين إلى السيد عبد الكريم األرحبي، نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير التخطيط

  .  والتعاون الفني في الجمهورية اليمنية
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وفي هذه الرسالة، أشار .  وتال األمين التنفيذي رسالة األمين العام لألمم المتحدة الموجهة إلى الدورة  - 85
 تستطيع أن تساعد منطقة غربي ، بصفتها هيئة محايدة تحمل راية القيم العالمية،األمين العام إلى أن اإلسكوا

  وأكّد ثقته في أن اإلسكوا، من خالل .  ة التحديات االقتصادية واالجتماعية المستجدةآسيا على مواجه
ما تجريه من بحوث وما تقدمه من دعم إلى حكومات المنطقة، تستطيع أن تساعد البلدان التي ال تزال متأخرة 

 تحقيق هذه في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية على تعويض الوقت الضائع في منتصف الطريق نحو
ورأى في طلب السودان االنضمام إلى اللجنة ما يدل على ثقة البلدان األعضاء في دور اإلسكوا .  األهداف

  .وعلى التزام هذه البلدان بالتكامل اإلقليمي
  

وألقى األمين التنفيذي كلمة شَكَر فيها الحكومة اليمنية على حسن استضافتها وأثنى على الدور النشط   - 86
خالد بن محمد القصيبي، وزير التخطيط واالقتصاد بالمملكة العربية السعودية، رئيس السيد م به معالي الذي قا

الدورة الرابعة والعشرين خالل ترؤسه للجنة، وركز على أهمية تنويع القاعدة االقتصادية، وتطوير 
شباب، وزيادة المؤسسات، وتحقيق شراكة فعلية بين الحكومات والقطاع الخاص، وخلق فرص عمل لل

وأكّد عزم اإلسكوا على مساعدة اليمن في .  مشاركة المرأة في الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية
إحراز تقدم نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية من خالل الخدمات االستشارية، وبرامج التدريب، وبناء 

في اليمن والمنظمات الدولية واإلقليمية والصناديق القدرات، بالتعاون مع فريق األمم المتحدة اإلنمائي 
  .العربية

  
وألقى السيد علي محمد مجور، رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اليمنية، كلمة نقل فيها تحيات   - 87

الرئيس علي عبد اهللا صالح راعي هذه الدورة، وأشاد بدور المنظمات اإلقليمية والدولية، وال سيما اإلسكوا، 
واستعرض جهود اليمن في تحقيق التنمية االقتصادية .  ة بلدان المنطقة عموماً واليمن خصوصاًفي خدم

واالجتماعية، وتعزيز سياسات التحديث، وتعبئة الموارد، وتطوير التعليم والصحة، وتمكين المرأة، وتحقيق 
  .النمو في معدل الناتج المحلي اإلجمالي

  
    الحضور-جيم

  
وحضرها أيضاً، بصفة  .  األعضاء في اإلسكوا عشرةالثالث بلدانن عن الحضر الدورة ممثلو  - 88

وممثلون عن البرامج بصفة مراقب دائم، السودان والمغرب إضافة إلى ،  تونس والجزائر وجيبوتيمراقب،
والهيئات والمؤسسات التابعة لمنظومة األمم المتحدة، ومراقبون عن منظمات دولية وغير حكومية ومنظمات 

  .وترد قائمة المشاركين في المرفق األول من هذا التقرير.  ، إضافة إلى عدد من الخبراءأخرى
  

    انتخاب أعضاء المكتب-دال
  

  اجتماعات كبار المسؤولين  -1
  

 من صالحيات اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ونظامها الداخلي على أن 12ة تنص الماد  - 89
 المادة كما تنص . ة دورات اللجنة بالتناوب وحسب الترتيب الهجائي بالعربيةتتولى الدول األعضاء رئاس

ويستمر أعضاء المكتب في .  نفسها على أن تنتخب اللجنة نائبين للرئيس ومقرراً من بين ممثلي أعضائها
  .مهامهم إلى أن يتم انتخاب خلفائهم، وتجوز إعادة انتخابهم
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ى السيد محمد أحمد الحاوري، رئيس اللجنة الفنية في وزارة التخطيط وعمالً بأحكام هذه المادة، تولّ  - 90

والتعاون الفني في الجمهورية اليمنية، رئاسة اجتماعات كبار المسؤولين؛ وانتخبت اللجنة السيد غيث عاصي 
مملكة الزريقات، من مديرية العالقات األمريكية والمنظمات الدولية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي في ال

األردنية الهاشمية، وسعادة السفير عادل علي الخال، مدير إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة 
الخارجية في قطر، نائبين للرئيس؛ والسيد لؤي عبد الحافظ شبانة، رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء 

  .الفلسطيني، مقرراً
 

  ة الوزارياالجتماعات  -2
  

د عبد الكريم األرحبي، نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير التخطيط السيمعالي تولى   - 91
  وتولى .والتعاون الدولي في الجمهورية اليمنية، رئاسة االجتماعات الوزارية من الدورة الخامسة والعشرين

 أحمد علي دالسيوسعادة ، معالي السيد أحمد بن عبداهللا آل محمود، وزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر
 السيدتولى معالي  نائبي الرئيس؛ وي، منصبجرادات، سفير المملكة األردنية الهاشمية في الجمهورية اليمنية

  .منصب المقرروالعمل في فلسطين، وزير التخطيط سمير عبداهللا، 
  

    وثائق التفويض-هاء
  

 فحصتنفيذي وثائق تفويض الممثلين ومت إلى األمين الد من النظام الداخلي، ق11ُعمالً بأحكام المادة   - 92
  .أعضاء المكتب هذه الوثائق وتأكدوا من أنها مستوفية للشروط

  
    جدول األعمال-واو

  
 ةالواردة في الوثيقو بالصيغة المعروضة عليها، اللجنة، في جلستها األولى، جدول األعمال أقرت  - 93

E/ESCWA/25/1 .وفيما يلي جدول األعمال بصيغته المعتمدة :  
  

  . والعشرينالخامسةافتتاح الدورة   -1"  
 

  .انتخاب أعضاء المكتب  -2  
 

  .إقرار جدول األعمال  -3  
  

  .تنظيم األعمال المقترح  -4  
  

 المتخصصة، التي ليست هاأو في وكاالت/النظر في طلبات الدول األعضاء في األمم المتحدة و  -5  
، لالشتراك بصفة مراقب في الدورة أعضاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

  . والعشرين للجنةالخامسة
  

  :قضايا السياسة العامة في منطقة اإلسكوا  -6  
 

  تمويل التنمية في منطقة اإلسكوا؛  )أ(    
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 .ف اإلنمائية لأللفيةاالتعاون اإلقليمي لتحقيق األهد )ب(    
  :تقرير األمين التنفيذي عن أنشطة اللجنة  -7  

  
  ؛2007- 2006 البرنامج لفترة السنتين تقرير أداء  )أ(    
   والعشرين؛الرابعةمتابعة تنفيذ القرارات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها  )ب(    
  متابعة إنشاء مركز اللغة العربية في اإلسكوا؛  )ج(    
  برنامج التعاون الفني؛  )د(    
  ؛للجنةالوضع المالي   )•(    
 .دورات الهيئات الفرعية للجنةتقارير   )و(    

  
  :قضايا اإلدارة العليا  -8  

  
  :ترشيد عمل اللجنة  )أ(    

  
  ؛وهيئاتها الفرعيةات اللجنة الدروس المستفادة من تقييم دور  )1(      
  للجنة؛الفرعية تواتر دورات الهيئات  )2(      
  االجتماع األول للجنة الفنية؛  )3(      

  
  ؛2009- 2008التعديالت المقترحة على برنامج العمل لفترة السنتين  )ب(    

  
  .2011- 2010لفترة السنتين المنقح مشروع اإلطار االستراتيجي   )ج(    

  
  .اتفاقية النقل الدولي متعدد الوسائط للبضائع في المشرق العربي  -9  

  
  .نضمام إلى عضوية اللجنةالنظر في طلب جمهورية السودان اال  - 10  

  
  . والعشرين للجنةالسادسةموعد ومكان انعقاد الدورة   - 11  

  
  .ما يستجد من أعمال  - 12  

  
 ." والعشرينالخامسةاعتماد تقرير اللجنة عن دورتها   - 13  

  
 والعشرين المعروض ةفي الجلسة ذاتها، وافقت اللجنة على مشروع تنظيم األعمال لدورتها الخامسو  - 94

  .، بعد أن أدخلت عليه بعض التعديالتE/ESCWA/25/L.2عليها في الوثيقة 
  

  الوثائق  -زاي
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 خامـسة ترد في المرفق الثاني لهذا التقرير قائمة بالوثائق المعروضة على اللجنـة فـي دورتهـا ال                  -95
  .والعشرين
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   األولالمرفق
  

  قائمة المشاركين
  

    الدول األعضاء في اإلسكوا-ألف
  

  المملكة األردنية الهاشمية
  
  سعادة السيد أحمد علي جرادات
   سفير المملكة األردنية الهاشمية

  الجمهورية اليمنية   لدى 
  

  غيث عاصي الزريقاتالسيد 
  مدير العالقات األمريكية والمنظمات الدولية 

  يط والتعاون الدوليوزارة التخط
  

  سهام الفايز نسةاآل
  باحثة رئيسي

  قسم المنظمات الدولية 
  وزارة التخطيط والتعاون الدولي
  
  دولة اإلمارات العربية المتحدة

  
   ناصر سيف المنصوريالسيدسعادة 

  مدير عام الهيئة الوطنية للمواصالت
  

  ف سلطانيسعادة السيد علي س
  تحدة سفير دولة اإلمارات العربية الم

  الجمهورية اليمنية   لدى 
  
  سعادة السيد سالم علي الزعابي

  مساعد للشؤون البرية والبحريةالوزارة الوكيل 
  الهيئة الوطنية للمواصالت

  
  السيد أحمد عيسى الحوسني

  مستشار قانوني
  الهيئة الوطنية للمواصالت

  
  السيد عبد القادر أحمد المساوي

  مدير إدارة التخطيط
  ادوزارة االقتص

  
  السيد يعقوب يوسف المبارك

  وزير مفوض في اإلدارة االقتصادية
  وزارة الخارجية

  مملكة البحرين
  

  الشيخ محمد بن خليفة آل خليفةسعادة 
  وكيل وزارة المواصالت

  
  فؤاد اسماعيل درويشالسيد 

  قائم بأعمال 
  مدير إدارة المنظمات الدولية 

  وزارة الخارجية
  

  السيدة بدرية يوسف الجيب
  مساعد للرعاية والتأهيل االجتماعيالوكيل لا

  وزارة التنمية االجتماعية
  

  السيد عاطف الشبراوي إبراهيم
  مستشار سعادة الوزيرة لتنمية المجتمع

  وزارة التنمية االجتماعية
  

  السيدة ضوية شرف العلوي
  عام المين األمعاون 

  المجلس األعلى للمرأة
  

  اآلنسة شيماء عبداهللا سلمان
  تعاون إقليمي بإدارة التعاون الدوليأخصائي 

  المجلس األعلى للمرأة
  

  السيد رشيد جاسم عاشور
  مساعد لالتصاالت والنقل البحريالوكيل ال

  وزارة المواصالت
  

  السيدة هدى عبداهللا فخرو
 ير إدارة تخطيط وتصميم الطرقمد

  واإلسكانوزارة األشغال
  

  السيد أسامة كامل محمود متولي
  ونيالقانمستشار ال

  وزارة التنمية االجتماعية
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  الجمهورية العربية السورية
  

  تيسير الرداويالسيد 
  رئيس هيئة تخطيط الدولة 

  
  سعادة السيد عبد الغفور صابوني
  سفير الجمهورية العربية السورية

  الجمهورية اليمنية   لدى 
  

  حجازيمحمد السيد رفعت 
  إدارة التنمية البشريةعام مدير 

  الدولةهيئة تخطيط 
  

  السيد فضل اهللا سلمان غرز الدين
  مدير عام إدارة تنمية االقتصاد الكلي

  هيئة تخطيط الدولة
  

  اسمندرالسيد محسن يوسف 
  التعاون مع المنظمات الدوليةمديرية مدير 

  هيئة تخطيط الدولة
  

  السيد عصام سليمان
  وزير مفوض في سفارة الجمهورية العربية السورية 

   اليمنيةالجمهورية   لدى 
  

  جمهورية العراق
  

  السيد قاسم عبد الباقي شاكر
  رئيس الدائرة القانونية

  وزارة الخارجية
  

  ة عزة أحمد حسينالسيد
  مدير قسم العالقات الخارجية

  وزارة النقل
  

  السيد إبراهيم خليل إبراهيم
  سكرتير أول

  مدير قسم وكاالت األمم المتحدة المتخصصة
  دوليدائرة المنظمات والتعاون ال

  وزارة الخارجية
  

  محمد علي هاشمالسيد 
  رئيس مهندسين، مدير سكك بغداد، الشركة العامة 

     للسكك الحديد العراقية
  وزارة النقل

  عمران راضي ثانيالسيد 
  الشركة العامة للنقل المائي

  وزارة النقل
  

  السيد صباح نوري عبد الرحمن الصراف
  مدير

  لجنة تنظيم شؤون النقل
  لوزارة النق

  
  سلطنة عمان

  
  سعادة السيد عبداهللا حمد البادي

الجمهورية اليمنيةلدى مان سفير سلطنة ع  
  

  السيد حمد بن جبر بن سعود المحروقي
  مدير عام تنمية القطاعات الخدمية

  وزارة االقتصاد الوطني
  

  السيد خليفة بن علي الحوسني
  مدير عام الشؤون المالية واإلدارية

  نيوزارة االقتصاد الوط
  

  فلسطين
  

  معالي السيد سمير عبداهللا
  وزير التخطيط والعمل

  
  معالي السيد مشهور أبو دقة
  وزير النقل والمواصالت

  
  سعادة السيد أحمد الديك

  الجمهورية اليمنية لدى سفير فلسطين
  

  السيد لؤي عبد الحافظ شبانة
  رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

  
  ياالسيد محمود عبد محمود عطا

  مدير السياسات السكانية
  قائم بأعمال مدير عام التنمية البشرية

  
  السيد سعدي أحمد المحروقي

  الجمهورية اليمنية لدى  السفارة الفلسطينية،مستشار
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  قطر
  

  معالي السيد أحمد بن عبداهللا آل محمود
  وزير الدولة للشؤون الخارجية

  عضو مجلس الوزراء
  

  عزيز البوعينينال سعادة السيد جاسم بن عبد
  الجمهورية اليمنية لدى سفير دولة قطر

  
   عادل علي الخالفير السيدسعادة الس

  مدير إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية 
  وزارة الخارجية

  
  السيد خليفة أحمد السويدي

   مكتب سعادة وزير الدولة  وزير مفوض في
     للشؤون الخارجية

  وزارة الخارجية
  

  النعيميالسيد فارس رومي 
  سكرتير أول في مكتب سعادة وزير الدولة للشؤون

     الخارجية
  وزارة الخارجية

  
  السيد أحمد يوسف الرميحي

  سكرتير ثان في مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية
  وزارة الخارجية

  
  السيد أحمد عيسى راشد المهندي

  مساعد رئيس الهيئة للشؤون الجمركية
  وانئالهيئة العامة للجمارك والم

  
  السيد محمد حامد المال

  خبير الشؤون االقتصادية
  وزارة االقتصاد والتجارة

  
  السيد لحدان إبراهيم أحمد الحسن المهندي

  ة  تنمية اجتماعيأخصائي
  وزارة العمل والشؤون االجتماعية

  
  اآلنسة نورا غانم صقر الزراع

  أخصائي اجتماعي أول
  وزارة العمل والشؤون االجتماعية

  ويتدولة الك
  

  السيد عادل عبداهللا الوقيان
  عام المين األ

  المجلس األعلى للتخطيط والتنمية
  

  السيد سعود عبد العزيز بوشهري
  مدير إدارة العالقات العامة

  المجلس األعلى للتخطيط والتنمية
  

  السيدة إيمان إبراهيم الحداد
  باحثة اقتصادية
  وزارة المالية

  
  السيدة أنسام عيسى عبداهللا

  اقتصاديةباحثة 
  وزارة المالية

  
  لبنان

  
  سعادة السيد حسان أبي عكر

  الجمهورية اليمنيةلدى سفير الجمهورية اللبنانية 
  

  السيد رائد الخادم
  الجمهورية اليمنيةقنصل، سفارة الجمهورية اللبنانية لدى 

  
  جمهورية مصر العربية

  
  سعادة السيد محمد مرسي عوض
  سفير جمهورية مصر العربية

  الجمهورية اليمنية   لدى 
  

  السيدة ماهي حسن عبد اللطيف
  وزيرة مفوضة

  نائبة مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي
  

  السيد أحمد عبد المجيد
  سكرتير أول في سفارة جمهورية مصر العربية 

  الجمهورية اليمنية
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  المملكة العربية السعودية
  

  معالي السيد خالد بن محمد القصيبي
  د والتخطيطوزير االقتصا

  
  السيد أحمد بن حبيب صالح

  قتصادي لوزير االقتصاداالمستشار ال
  وزارة االقتصاد والتخطيط

  
  العزيز الوايلي السيد بندر بن عبد

  وكيل مساعد لتخطيط القطاعات
  وزارة االقتصاد والتخطيط

  
  العزيز ناصر السيف السيد أحمد عبد
   مكتب الوزير،مشرف عام

  يطوزارة االقتصاد والتخط
 

  السيد علي عبداهللا النعيم
  وزارة للتخطيط والمتابعةالوكيل 

  وزارة النقل
  

  السيد فواز صبحي فرعون
  سكرتير معالي الوزير

  وزارة االقتصاد والتخطيط
  

  السيد عبداهللا محمد الزامل
  مستشار اقتصادي

  وزارة المالية
  

  السيد عبداهللا بن علي المرواني
  المشرف على إدارة و واألبحاث مدير إدارة الدراسات

  التخطيط اإلقليمي   
  وزارة االقتصاد والتخطيط

  
  الجمهورية اليمنية

  
  سعادة السيد عبد الكريم إسماعيل األرحبي
  نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية

  وزير التخطيط والتعاون الدولي
  

  السيد محمد أحمد الحاوري
  وكيل قطاع الدراسات والتوقعات االقتصادية

   التخطيط والتعاون الدوليوزارة
  

  السيد هشام شرف عبداهللا
  قطاع التعاون الدوليوزارة التخطيط لوكيل 

  وزارة التخطيط والتعاون الدولي
  

  العزيز العباسي السيد مطهر عبد
 قطاع خطط التنمية الوزارة لوكيل

  وزارة التخطيط والتعاون الدولي
  

  السيد علي محمد متعافي
   النقل البري والجويوكيل وزارة النقل لقطاع

  
  السيد علي محمد الصبحي

  وكيل وزارة النقل
  

  السيد أحمد حسن العيني
  وكيل وزارة الكهرباء والطاقة

 
   أحمد علوي الحدادفيرسعادة الس

  رئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية
  وزارة الخارجية

 
  السيد أحمد أحمد معياد

 البريوكيل وزارة النقل المساعد لشؤون النقل 
  

  ياالسيد لطف أحمد العال
  وكيل مساعد لقطاع التنمية

  وزارة الشؤون االجتماعية والعمل
  

  السيد جالل محمد مولى
   واإلقليميةمدير عام المنظمات الدولية

  وزارة التخطيط والتعاون الدولي
  

  السيد منصور علي البشيري
  مدير عام الدراسات االقتصادية
  ليوزارة التخطيط والتعاون الدو

  
  السيد إبراهيم شرف الدين

  مدير إدارة العالقات مع األمم المتحدة
  وزارة التخطيط والتعاون الدولي

  
  الفسيلأحمد السيد طه 

  وزارة الصناعة والتجارة
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  )تابع (الجمهورية اليمنية
  

  السيدة هناء هويدي
  اللجنة الوطنية للمرأة

  
  السيد عبد المجيد الشيخ علي البطلي

  اذج والتوقعات االقتصاديةمدير عام النم
  وزارة التخطيط والتعاون الدولي

  
  عماننالسيدة أروى علي 

  سكرتير أول
  وزارة الخارجية

  

  السيد حسين عبد الواسع اإلرياني
  مستشار

  الجمهورية اللبنانيةلدى سفارة الجمهورية اليمنية 
  

  السيد عبد القادر عبداهللا حنش
  وكيل مساعد لشؤون المياه

  لمياه والبيئةوزارة ا
  

  السيد صادق حزام المهدي
  مدير عام التخطيط والتعاون الدولي

  وزارة المياه والبيئة
  

    الدول األعضاء في األمم المتحدة غير األعضاء في اإلسكوا-باء
  

 الجمهورية األثيوبية الديمقراطية الفدرالية
 

 سعادة السيد توفيق عبداهللا أحمد
  سفير فوق العادة ومفوضاً 

 لجمهورية اليمنيةا
  
  سبانياإ
  

  سعادة السيد ماركوس فيغا
  سفير إسبانيا لدى الجمهورية اليمنية

  
 جمهورية إيران اإلسالمية

  
  السيد موجتبي كياني

  خبير
  سفارة جمهورية إيران اإلسالمية 

    لدى الجمهورية اليمنية
 

  الجمهورية التونسية
  

  سعادة السيد عبد العزيز بابا الشيخ
  الجمهورية اليمنية لدى هورية التونسيةسفير الجم

  
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  
  سعادة السيد سعد بن العابد

  سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
  الجمهورية اليمنية   لدى 

  

  السيد درهاب محمد
  سكرتير دبلوماسي 

   الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةسفارة 
  لجمهورية اليمنيةا   لدى 

  
  جمهورية جيبوتي

  
 معالي السيد أحمد علي سيالي

  وزير مفوض لشؤون التعاون الدولي
  وزارة الخارجية والتعاون الدولي

 
  السيد حسان علي حسان

  مال األعالقائم ب
 سفارة جيبوتي لدى الجمهورية اليمنية

 
  السيدة هدان موسى أحمد

 ةرئيسة شعبة العالقات الثنائي
 إدارة العالم العربي

 وزارة الخارجية والتعاون الدولي
 

  السيد عدن علي محمدي
 التعاون الدوليمدير 

 وزارة الخارجية والتعاون الدولي
 

  جمهورية السودان
 

  معالي السيد السماني الوسيلة السماني
  وزير دولة

  وزارة الخارجية
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  )تابع (جمهورية السودان
  
  يمسعادة السيد جمال محمد إبراه

  لجمهورية اللبنانيةالدى سفير جمهورية السودان 
 

  سعادة السيد محمد آدم محمد إسماعيل
  الجمهورية اليمنيةلدى سفير جمهورية السودان 

  
  سعادة السيد الطيب أبو القاسم فضل

  سفير
  إدارة التعاون االقتصادي والفني

  وزارة الخارجية
  

  السيد أحمد حامد محمود
  موارد الخارجيةمساعد مدير في إدارة ال
  وزارة التعاون الدولي

  
  السيد محمد عمر حاج األمين

  مساعد مدير
  اإلدارة العامة للتعاون المالي الدولي
  وزارة المالية واالقتصاد الوطني

  فنلندا
  

 السيد حميد عبداهللا األحمر
 القنصل الفخري العام

  القنصلية الفنلندية العامة
  الجمهورية اليمنية

  
  ةالمملكة المغربي

  
  سعادة السيد محمد التهامي

  الجمهورية اليمنيةلدى سفير المملكة المغربية 
  

  السيد كراكشو الهاشمي 
  نائب مدير الميزانية 

  وزارة االقتصاد والمالية
  

  السيد عبد الحميد البوردني
  اليمنيةالجمهورية لدى  سفارة المملكة المغربية ،مستشار

  
  

  
  دة  األمانة العامة لألمم المتح-جيم

  
  الشؤون القانونيةمكتب

 
 السيدة أنيبث روزنبوم

 رئيس
  قسم المعاهدات

  
 للجان اإلقليميةامكتب 

 
 السيد عمر نور

  قائم باألعمالال
  

  المكتب المعني بالمخدرات والجريمة
 

 السيد نعمان محمد المسعودي
 المنسق الوطني والمستشار
  صنعاء، الجمهورية اليمنية

  
  مكتب تمويل التنمية

 
 يد حازم فهميالس

  رئيس وحدة الدعم المؤسسي العام

 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
 

 السيد جان لوك تونغلت
 مسؤول التخطيط اإلقليمي

 القاهرة، جمهورية مصر العربية
 

  إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية
 
 السيد جومو كوامي سوندارام

  قتصاديةاألمين العام المساعد للتنمية اال
 

 إدارة شؤون اإلعالم
 

 السيد نبيل أبو درغام
 عمالاألالقائم ب

 مركز إعالم األمم المتحدة في بيروت
 

  السيد عبد السالم أحمد شرف الدين
  مسؤول مركز إعالم األمم المتحدة

     في صنعاء
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    البرامج والهيئات التابعة لألمم المتحدة-دال
  

 يبرنامج األمم المتحدة اإلنمائ
 

 السيد عادل عبد اللطيف
  رئيس شعبة البرامج اإلقليمية
 المكتب اإلقليمي للدول العربية

  
 ج األمم المتحدة للبيئةمبرنا

 
 السيد باسل اليوسفي

 قليمي لمنطقة غرب آسياالمدير اإل
 البحرين

 
  )اليونيسف (منظمة األمم المتحدة للطفولة

  
  السيد عبد القدوس أحمد المروني

   االجتماعية والتخطيطمدير السياسات
  الجمهورية اليمنية

 
  السيد عبدو كريم أدجبادى

  ممثل اليونيسف
  الجمهورية اليمنية

  
 صندوق األمم المتحدة للسكان

 
 السيد هانس أوبيجين

 ممثل الصندوق
  صنعاء، الجمهورية اليمنية

  

 مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان
 

 السيدة كلير بورجوا
  الجمهورية اليمنيةممثلة المفوضية في 

  
 صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة

 
 السيدة منى غانم

  مديرة البرامج اإلقليمية
 عمان، المملكة األردنية الهاشمية

 
 السيدة دانا خان ملحس

 مديرة برامج
 عمان، المملكة األردنية الهاشمية

 
 برنامج األغذية العالمي

 
 السيد محمد القوهيني
 ممثل ومدير قطري

 صنعاء، الجمهورية اليمنية
 

 السيد فابيان متزي
 متطوع

 صنعاء، الجمهورية اليمنية
  
  
  
  

    المنظمات والوكاالت التابعة لألمم المتحدة-هاء
  

 منظمة العمل الدولية
 
 السيدة نجوى فارس القصيفي

 منسقة المنظمة
  صنعاء، الجمهورية اليمنية

 منظمة الصحة العالمية
 

 بالالسيد غالم رباني بو
  ممثل المنظمة

  الجمهورية اليمنية
  

    المنظمات الحكومية الدولية واإلقليمية والهيئات التابعة لها-واو
  

  جامعة الدول العربية
  

  السيد صالح محمد إدريس
  رئيس قسم االستثمار والمال
  قطاع الشؤون االقتصادية

  

  مجلس التعاون لدول الخليج العربية
  

  يشقالسيد عبد العزيز حمد العو
  التكامل االقتصادي والدراساتمدير إدارة 

  
  السيد نجيب بن عبداهللا الشامسي

  مدير البحوث والدراسات
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 وفد المفوضية األوروبية إلى الجمهورية اليمنية
 

 رسووال سرفون دشالسيد مي
 القائم باألعمال

 
 المنظمة الدولية للهجرة

 
 السيدة ردقا كريستينا شوبوتوفا

 نائبة رئيس بعثة
 اء، الجمهورية اليمنيةصنع

  
  مجلس وزراء العمل والشؤون االجتماعية بدول مجلس

  التعاون لدول الخليج العربية   
  

  السيد محمود علي حافظ
  مدير إدارة الشؤون االجتماعية

  
  المنظمة العربية للتنمية الزراعية

  
  عواجيعبد القادر السيد سليمان 

  رئيس مكتب المنظمة في الجمهورية اليمنية

  نظمة العمل العربيةم
  

  السيد محمد األمين فارس
  مستشار فني لمدير المنظمة
  جمهورية مصر العربية

  
  منظمة المدن العربية

  
  السيد غسان سمان

  رئيس قطاع العالقات الخارجية واإلعالم 
  دولة الكويت

  
  )ايسيسكو (المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة

  
  السيد غسان صالح صالح

  خبير
  
  
  
  

  
  حكوميةالحكومية وغير المنظمات ال  -زاي

  
  الصندوق السعودي للتنمية

  
  السيد عبداهللا بن محمد الشايع

  كبير أخصائيين
  

  السيد محمد بن ابراهيم الشبيبي
  باحث اقتصادي مساعد

  
  )كهرماء (المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء

  
  السيد يوسف أحمد جناحي
   األعمالمدير التخطيط وتطوير

  ة قطرلدو
  

  المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة
  )إيكاردا   (

  
  السيد أحمد توفيق مصطفى

  منسق إقليمي لشبه الجزيرة العربية
  اإلمارات العربية المتحدة

  األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية
  

  السيد عبد المجيد عبده سيف المخالفي
   العلوم المالية والمصرفيةعميد كلية، مدير فرع اليمن

  صنعاء، الجمهورية اليمنية
  

  اإلحصائيةالمعهد العربي للتدريب والبحوث 
  

  السيد هالل عبود البياتي
  المدير العام

ان، المملكة األردنية الهاشميةعم  
  

  المركز اإلقليمي لإلصالح الزراعي والتنمية الريفية 
  في الشرق األدنى   
  

  لحفيظ قرحشالسيد عبد ا
  عضو مجلس اإلدارة

  المملكة األردنية الهاشمية
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  منظمة األسرة العربية
  

  السيدة رمزية عباس اإلرياني
  عضو مجلس اإلدارة ورئيس اتحاد نساء اليمن 

   العام   واألمين العام لالتحاد النسائي العربي
  

   والطفولةالمجلس األعلى لألمومة
  

  السيدة نفيسة حمود الجائفي
  عامأمين 

  الجمهورية اليمنية
  

   العربينمحامالاتحاد 
  

  السيد إبراهيم السماللي
  أمين عام

  
  )إسكوفا (المجلس السوداني للمنظمات الطوعية

  
  السيد الحج محمد علي تبن

  مدير تنفيذي
  يا الخيريةفمنظمة الس
  السودانجمهورية 

  
  مجموعة األحمر للتجارة والصناعة والوكاالت العامة

  
  ن عبداهللا األحمرالشيخ حميد ب

  عضو مجلس النواب
  رئيس اللجنة االقتصادية

  صنعاء، الجمهورية اليمنية
  

 مؤسسة قطر
 

 السيد تشونج تشي وين
 رئيس الشراكات البحثية

 قسم البحوث
  
  

 الجمعية المصرية لمكافحة مرض اإليدز
 

 السيدة سوسن حسن الشيخ
 رئيس الجمعية

 
 السيد علي عبد العظيم عبد المجيد

 رتير العامالسك
 

 المنظمة الكشفية العالمية
 

 عاطف عيد المجيد عبد الرحمنالسيد 
 المدير اإلقليمي
 اإلقليم العربي

  
  الهيئة العامة لالستثمار

  
  السيدة منتهى علي مثنى

  نائب رئيس قطاع الترويج
  الجمهورية اليمنية

  
  الجامعة األميركية في بيروت

  
  السيد جاد شعبان

  أستاذ اقتصاد
  ية اللبنانيةالجمهور

  
  مجموعة االقتصاد واألعمال

  
  السيد باسم كمال الدين

  مدقق
  جمهورية اللبنانيةال
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  الثانيالمرفق 
  

   والعشرينةخامسالقائمة الوثائق المعروضة على اللجنة في دورتها 
  

  العنوان  البند الرمز

E/ESCWA/25/1 3   جدول األعمال  

E/ESCWA/25/1/Add.1 3  جدول األعمال المشروح  

E/ESCWA/25/2 4   تنظيم األعمال  

E/ESCWA/25/3 5  أو في /لمتحدة والنظر في طلبات الدول األعضاء في األمم ا
 المتخصصة، التي ليست أعضاء في اللجنة هاوكاالت

االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، لالشتراك بصفة مراقب 
   والعشرين للجنةالخامسةفي الدورة 

E/ESCWA/25/4 6  قضايا السياسة العامة في منطقة اإلسكوا  

 تمويل التنمية في منطقة اإلسكوا  )أ (6 

E/ESCWA/25/4(Part I)/A 6) متابعة تنفيذ توافق آراء مونتيري في البلدان   )1-أ
  األعضاء في اإلسكوا

E/ESCWA/25/4(Part I)/B/Rev.1 
E/ESCWA/EDGD/2008/4/Rev.1 
 

االجتماع التشاوري التحضيري لمؤتمر  تقرير  )2-أ (6
 30-29المتابعة الدولي لتمويل التنمية، الدوحة، 

  2008أبريل /نيسان

 ف اإلنمائية لأللفيةالتعاون اإلقليمي لتحقيق األهدا  )ب (6 

E/ESCWA/25/4(Part II)/A 6) ف اإلنمائية اتعزيز التعاون اإلقليمي لتحقيق األهد  )1-ب
 لأللفية

E/ESCWA/25/4(Part II)/B 6) اإلنجازات والتقدم المحرز في بلوغ األهداف اإلنمائية   )2-ب
  ات والسياساتالتحدي: في البلدان العربية لأللفية

E/ESCWA/25/5 7  تقرير األمين التنفيذي عن أنشطة اللجنة 

E/ESCWA/25/5(Part I) 7) 2007-2006تقرير أداء البرنامج لفترة السنتين   )أ  

E/ESCWA/25/5(Part II) 7) متابعة تنفيذ القرارات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها   )ب
   والعشرينرابعةال

E/ESCWA/25/5(Part II)/Supp.1 7) الشراكات وتعبئة المواردلتنميةخطة عمل   )ب   

E/ESCWA/25/5(Part II)/Supp.2 7) سبل تعزيز دور األنظمة اإلحصائية الوطنية في   )ب
تطبيق المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية 

  الصادرة عن األمم المتحدة
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  العنوان  البند الرمز

E/ESCWA/25/5(Part III) 7) لعربية في اإلسكوامتابعة إنشاء مركز للغة ا  )ج  

E/ESCWA/25/5(Part IV) 7) برنامج التعاون الفني   )د  

E/ESCWA/25/5(Part IV)/Add.1 7) األنشطة المنفذة بتمويل من البرنامج العادي للتعاون   )1-د
  الفني

E/ESCWA/25/5(Part IV)/Add.2 7) األنشطة الممولة من حساب األمم المتحدة للتنمية  )2-د  

E/ESCWA/25/5(Part V) 7) •(  الوضع المالي للجنة  

E/ESCWA/25/5(Part VI) 7) ةندورات الهيئات الفرعية للجرير اتق  )و  

E/ESCWA/25/5/CRP.1    وثيقة مشروع إنشاء مركز األمم المتحدة للغة العربية في
  اإلسكوا

E/ESCWA/25/6 8  قضايا اإلدارة العليا 

E/ESCWA/25/6(Part I) 8) اللجنةترشيد عمل  )أ   

E/ESCWA/25/6(Part I)/Add.1 8) وهيئاتها ات اللجنة الدروس المستفادة من تقييم دور  )1-أ
  الفرعية

E/ESCWA/25/6(Part I)/Add.2 8) اللجنة وهيئاتها الفرعيةتواتر دورات   )2-أ  

E/ESCWA/2008/C.1/4 8) االجتماع األول للجنة الفنية  )3-أ  

E/ESCWA/25/6(Part II) 8) التعديالت المقترحة على برنامج العمل لفترة السنتين   )ب
2008-2009  

E/ESCWA/25/6/CRP.1 8) تقرير عن مقترح األمين العام بشأن تحسين فعالية وكفاءة   )ب
تنفيذ الواليات المتصلة باألنشطة اإلنمائية والتقديرات المنقحة 

  2009-2008المتعلقة بالميزانية البرنامجية لفترة السنتين 

E/ESCWA/25/6(Part III)/Rev.1 
E/ESCWA/25/6(Part III)/Corr.1 

  2011-2010 لفترة السنتينالمنقح اإلطار االستراتيجي   )ج (8

E/ESCWA/25/7 9  اعتماد اتفاقية النقل الدولي متعدد الوسائط للبضائع 
  في المشرق العربي والتوقيع عليها

E/ESCWA/25/8 10   نضمام إلى عضوية دان االجمهورية السوالنظر في طلب
  اللجنة

E/ESCWA/25/L.9 
E/ESCWA/EDGD/2008/L.3 

مشروع اتفاقية النقل الدولي متعدد الوسائط للبضائع في   
  المشرق العربي

E/ESCWA/25/10 13  والعشرين ةتقرير اللجنة عن دورتها الخامس  

E/ESCWA/25/INF.1   ة والعشرينخامسقائمة وثائق الدورة ال  
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  العنوان  البند الرمز

E/ESCWA/25/INF.2   معلومات للمشاركين  

 
 


