
 

 6031-6036اعتماد مشروع اإلطار االستراتيجي لفترة السنتين ( 62-د) 103القرار 
 
 ،إن اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
 
 ،2102-2102لفترة السنتين  إلى مشروع اإلطار االستراتيجي إذ تشير 
 
ع لتعديالت لدى مناقشة البرامج أن مشروع اإلطار االستراتيجي قد خض في اعتبارها وإذ تضع 

 الفرعية ضمن اللجان الحكومية المختصة مع البلدان األعضاء،
أن مشروع اإلطار االستراتيجي قد استند إلى أولويات البلدان األعضاء المتعلقة بالتنمية  وإذ تالحظ 

 االقتصادية واالجتماعية،
 
 ؛2102-2102مشروع اإلطار االستراتيجي لفترة السنتين  ُتقر- 0 
 
 على البلدان األعضاء؛ المعتمدةجي بصيغته ياإلطار االسترات توزيعن التنفيذي يإلى األم تطلب- 2 
 
عن  في دورتها السابعة والعشرين ،إلى األمين التنفيذي أن يقدم تقريراً إلى اللجنةأيضاً  تطلب- 2 

وتضمينه اإلنجازات الفعلية التي عليه،  لُتدخالتقدم المحرز في تنفيذ اإلطار االستراتيجي بالتعديالت التي 
 .حققتها اإلسكوا

 

 التوصيات
 
البنود المدرجة على جدول في اجتماعات كبار المسؤولين، تناول ممثلو البلدان األعضاء في مناقشاتهم  

، وأبرزها تقرير األمين التنفيذي عن أنشطة اللجنة، وقضايا اإلدارة العليا، ومشروع اإلطار األعمال
 . ، والتقّدم المحرز في إنشاء مركز اإلسكوا للتكنولوجيا2102-2102ستراتيجي لعمل اإلسكوا لفترة السنتين اال

 : وتوّصلوا إلى مجموعة من التوصيات فيما يلي نصها
 
التأكيد على أهّمية التزام اإلسكوا بنهج اإلدارة المبنية على النتائج، لتقييم فعالية كل برنامج من  (0) 

الفرعية السبعة استناداً إلى مؤشرات واستهدافات محّددة، وباستخدام أسلوب يبين النتائج المحققة البرامج 
 ؛ومواضع القصور، وإمكانات التحسين في البرامج المقبلة والمستهدفة

 
الخارجي عبر جهة مستقلة، التقييم و ،اعتماد نهج متطور في التقييم يجمع بين التقييم الذاتي (2) 

بلدان األعضاء في التقييم باعتبارها شريكة في التخطيط والتنفيذ للبرامج والمشاريع الميدانية ومشاركة ال
 ؛ومستفيدة منها، ومعنية بنتائجها وآثارها، بحيث ال يقتصر دورها على االّطالع على عملية التقييم

 
ي مختلف البلدان التأكيد على أهمية التعاون بين قسم اإلعالم في اإلسكوا ووسائل اإلعالم ف (2) 

 ؛األعضاء للتعريف بدور اإلسكوا ورسالتها اإلنمائية المتجددة في بناء القدرات ودفع عملية التنمية
 
توسيع نطاق التنسيق في مختلف المواضيع مثل اإلحصاء وقضايا المرأة واألهداف اإلنمائية  (4) 

الهيئات المعنية بإعداد التقارير عن األهداف لأللفية، بحيث ال يقتصر على أجهزة رسمية معّينة بل يشمل جميع 
 ية وغيرها من االتفاقات الدولية؛اإلنمائ
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تعزيز التعاون بين اإلسكوا والمنظمات الدولية واإلقليمية في مختلف البرامج الفرعية، بحيث  (5) 

 ؛يمكن تبادل الخبرات مع كل منظمة في مجال اختصاصها
 
الحكومات وهيئات اإلدارة المحلية ومنظمات المجتمع المدني بين  تعزيز الشراكات القائمة (6) 

من تخطيط هذه المشاريع  التنمية المحلية، بحيث تكون جزءاً مجال والقطاع الخاص في المشاريع اإلنمائية في 
 ؛وتنفيذها ودعمها وتقييمها، تكريساً لدور اإلسكوا في خدمة البلدان األعضاء دوالً وشعوباً 

 
في البلدان غير المشمولة في اإلحصاءات الرسمية تطوير القطاعات غير النظامية وى التركيز عل (7) 

 ؛األعضاء التي ال تتوفر فيها إحصاءات عن تلك القطاعات
 
دعم اآلليات الوطنية المعنية بقضايا المرأة واتخاذ اإلجراءات التي تسّهل وصولها إلى مراكز  (8) 

ية والفنية لمساعدة البلدان التي تواجه صعوبات في تحقيق األهداف وضرورة حشد الجهود المال ،صنع القرار
 ؛2105اإلنمائية لأللفية بحلول عام 

 
بحيث تفعيل آلية االستجابة السريعة في ظل التطّورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم  (9) 

 فعالية المطلوبة؛ل تلبيتها باليتسهطلبات البلدان األعضاء ومقترحاتها، و تتمكن من تلقي
 
مثل التنافسية والتكامل والتنويع  هامةزيادة نشر تقارير دورية عن دول المنطقة في مجاالت  (01) 

 ؛االقتصادي
 
سرعة إصدار النشرات وخاصة على اإلنترنت والتأكيد على النشر باللغة العربية لزيادة الفائدة  (00) 

 ؛تكون منشوراتها قابلة للتحميل وبدون مقابل وتعميمها وتوزيع أوسع لمنشورات اإلسكوا، وأن
 
تسهيل االّطالع على محتوى مكتبة اإلسكوا وتحويل الممكن منه إلى الشكل الرقمي ووضعه  (02) 

 للتحميل على موقع اإلسكوا؛ قابالً 
 
 ؛ال تقل عن أربعة أسابيعضرورة عقد اجتماعات كبار المسؤولين قبل اجتماعات الوزراء بفترة  (02) 

 
زيادة دعم برنامج اإلسكوا للتعاون الفني لنجاحه في تقديم الخدمات االستشارية القيمة للبلدان  (04) 

 .األعضاء وتزويده بإمكانات العمل باللغة العربية
 
 


