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 موجـز
 

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

ن تواتر دورات اللجنة، وذلك في بيت األمم المتحدة في بيروت في أ بش1994مايو / أيار31المؤرخ ) 17
 .2010مايو / أيار20 إلى 17الفترة من 

 
عاتها على مرحلتين، األولى على مستوى آبار المسؤولين والثانية عقدت اللجنة اجتماو 

تقرير األمين التنفيذي نظرت اللجنة في وفي اجتماعات آبار المسؤولين  . على المستوى الوزاري
عن أنشطة اللجنة، وقضايا اإلدارة العليا، ومشروع اإلطار االستراتيجي لعمل اإلسكوا لفترة السنتين 

 األولى ، حوارا حلقتوتخللت الدورة . تقّدم المحرز في إنشاء مرآز اإلسكوا للتكنولوجيا، وال2012-2013
 .  حول الشباب في منطقة اإلسكوا، والثانية حول بناء القدرات البشرية والمؤسسية

 
من التوصيات الصادرة عن اجتماعات آبار المسؤولين عددًا واعتمدت اللجنة في ختام دورتها  

  . لإلحاطة علمًا بهاأو، اللبت فيه قرارات لرفعها إلى المجلس االقتصادي واالجتماعيجموعة من الوم
القرارات التي اتخذتها اللجنة في دورتها السادسة والعشرين، و  التوصياتويتضمن هذا التقرير مجموعة

 .هم النقاط التي أثيرت في المناقشاتألوعرضًا موجزًا 
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 مقدمـة
 
ام ن عمًال بأحكي والعشرالسادسةدورتها ) سكوااإل( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا عقدت -1

) 17-د (196 بشأن عقد دورات اللجنة آل سنتين، و1987أبريل / نيسان5المؤرخ ) 14-د (158يها قرار
 . بشأن تواتر دورات اللجنة1994مايو / أيار31المؤرخ 

 
 جلسات عامة، سبع  في والعشرين المنعقدةالسادسةويستعرض هذا التقرير أعمال اللجنة في دورتها  -2

وذلك في  جلستين مغلقتين،و لالجتماعات الوزارية وجلستينت آبار المسؤولين  جلسات الجتماعاخمسضمت 
 .2010 مايو/ أيار20 إلى 17  منفي الفترةبيروت 
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 الفصل األول
 القضايا المرفوعة إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي للبت فيها

 
 إلى ا، لرفعهثالثة قرارات، 2010و ماي/ أيار19، المنعقدة في السابعةاعتمدت اللجنة، في جلستها العامة  -3

 .هذه القرارات وفيما يلي نص.  االمجلس االقتصادي واالجتماعي للبت فيه
 

 إدارة مستوى إلىفي اإلسكوا  والنزاعات الناشئة القضايا قسم رفع) 26-د( 292القرار 
 

 آسيا، لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة إن 
 

 التنمية على السلبية وآثاره االحتالل سيما وال المنطقة، في متالحقةال األزمات انعكاسات تدرك إذ 
 القضايا معالجة في نهج واعتماد اآلثار، هذه معالجة وأهمية األعضاء، البلدان في واالجتماعية االقتصادية
 المنطقة، هذه واقع يراعي اإلنمائية

 
 في وخاصة الظروف، جميع في تماعيةواالج االقتصادية التنمية جهود استمرار ضرورة على تؤآد وإذ 
 السالم، لبناء أساسية أداة واالجتماعية االقتصادية التنمية تشكل حيث واالحتالل، األزمات

 
 اإلنسان وحقوق التنمية تالزم على تؤآد التي )1(2005 لعام العالمي القمة مؤتمر بنتائج تسترشد وإذ 
 ، اآلخرينالعنصرين دون عنصر تحقيق يمكن ال حيث والسالم،

 
 ،)2( انتهاء النزاع مباشرًةفي المرحلة التي تعقب السالم بناء حول العام األمين بتقرير ًاأيض تسترشد وإذ 
 وخلق السالم لبناء اإلقليمية القدرات تعزيزو األزمات، إدارة على اإلقليمية اللجان تعزيز قدرات يطلب حيث
 ؤسساته،وم العام القطاع أجهزة قدرات وبناء ،العمل فرص

 
  المؤرخ) 24-د (271و ،2008 مايو/أيار 29 المؤرخ) 25-د (282 اإلسكوا بقراري تذآر وإذ 

 اإلسكوا منطقة في التنمية علىوعدم االستقرار  واالحتالل النزاع آثار من لتخفيفا بشأن 2006 مايو/أيار 11
 المجال، هذا في اإلسكوا دور وتعزيز

 
في  حكومية لجنة إنشاء بشأن )3(الثالث اجتماعها في الفنية اللجنة عن الصادرة ةالتوصي إلى تشير وإذ 

 والبلدان التنفيذية األمانة بين المشاورات نتائج وإلى األزمات، في والتنمية الناشئة القضايااإلسكوا ُتعنى ب
 ،لموضوعا هذا بدراسة المكلف العمل فريق في المشارآين األعضاء

 

                                                      
 .2005سبتمبر / أيلول16  المؤرخ60/1  قرار الجمعية العامة )1(

)2(  A/63/881-S/2009/304. 

 .E/ESCWA/2009/C.3/6 ،2009 يوليو/تموز 22-21 بيروت، الثالث، اجتماعها عن الفنية اللجنة تقرير اإلسكوا، ) 3(
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 األزمات انعكاسات من التخفيف خالل من السالم، بناء في امجهاوبر اإلسكوا جهود تالحظ وإذ 
 والقضايا األزمات عن الناجمة التحديات مواجهة على األعضاء البلدان قدرات وبناء التنمية، على واالحتالل
 االستقرار، وعدم الناشئة

 
 والسلطة لفلسطينيا الشعب لجهود ودعمها للتصرف القابلة غير الفلسطينية بالحقوق تمسكها تعلن -1 
 وإدانتها الصلة، ذات المتحدة األمم قرارات أساس على المستقلة الفلسطينية الدولة إنشاء إلى الرامية الفلسطينية
 مدينة في يالديمغراف الواقع تغيير ذلك في بما الفلسطينية، بالحقوق المس شأنها من التي اإلسرائيلية للممارسات

 الفلسطينية، األرض علىالضم والتوسع  جدار وبناء غزة قطاع على المفروض روالحصا المحتلة الشرقية القدس
 الفلسطينية؛ المؤسسات وبناء التنمية جهود وعرقلة

 
 :يلي ما إلى األعضاء البلدان تدعو -2 

 
 إطار في األزمات جذور ومعالجة المنطقة في واالستقرار السلم إحالل إلى السعي متابعة )أ(  
 واالجتماعية؛ القتصاديةا التنمية برامج

 
 تحقيق بهدف واالحتالل، األزمات من تعاني التي البلدان في خاصة التنمية، جهود تعزيز )ب(  
 لأللفية؛ اإلنمائية األهداف

 
 الناشئة القضايا مواجهة في تساهم التي العام للقطاع المؤسسية القدرات بناء جهود تعزيز )ج(  

 المجال؛ هذا في اإلقليميين التنسيقو التعاون تطوير وفي واألزمات،
 

 معالجة بهدف واإلقليمي المحلي المستويين على واالستراتيجيات والبرامج السياسات وضع )د(  
 جذورها؛ ومعالجة المحتملة األزمات وتدارك األعضاء، البلدان على االستقرار وعدم األزمات تداعيات

 
 االستقرار عدم ظل في التنمية جهود لدعم شريةوالب المالية الموارد حشد في المساهمة )ه(  
 المحتملة؛ المستقبلية األزمات لمعالجة األعضاء البلدان جهوزية وتعزيز

 
 البلدان عن ممثلين تضّمفي اإلسكوا  األزمات في والتنمية الناشئة بالقضايا معنية لجنة إنشاء تقرر -3 
زيد من التشاور مع البلدان األعضاء وإقرارها في ها وصالحياتها بعد ممهامعلى أن يتم تحديد  األعضاء

 االجتماع األول للجنة؛
 

 :يلي ما سكوالإل التنفيذية األمانة إلى تطلب -4 
 

 والبشرية المادية الموارد مجال في اإلسكوا في السابع الفرعي لبرنامجا إلى الدعم تقديم )أ(  
وإنجاز اإلجراءات اإلدارية  سكوا،لإل الفرعية البرامج بباقي أسوة إدارة مستوى إلى عنه المسؤول القسم ورفع

 :التالية المجاالت في أنشطته وتكثيف األعضاء البلدان احتياجات تلبية بهدف وذلك الالزمة،
 

 والمقترحات التوصيات وتقديمالقضايا الناشئة  وتحليل رصد: الناشئة القضايا )1(   
 لمعالجتها؛ العملية والبرامج
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 واألنشطة والمشاريع البرامج وتنفيذ تصميم: االستقرار وعدم األزمات ظل في ةالتنمي )2(   
 السالم؛ بناء في والمساهمة االستقرار وعدم األزمات تداعيات من للحد

 األهداف لتحقيق وتلبيتها المؤسسية االحتياجات تحديد: نموًا البلدان أقل في التنمية )3(   
 لأللفية؛ اإلنمائية

 المؤسسات قدرات لتنمية وبرامج مشاريع وتنفيذ تصميم: العام القطاع مؤسسات تنمية )4(   
 مواجهة من تمكينها بهدف واإلدارة تخطيطال مجاالت مختلف في األعضاء البلدان في

 المحتملة؛ والمستقبلية الحالية والتحديات األزمات
 

 ؛األزمات في والتنمية الناشئة القضاياب المعنية اللجنة لعمل والفني التنظيمي الدعم تقديم )ب(  
 

 والدولية اإلقليمية والمحافل الفعاليات في األعضاء البلدان مع اإلسكوا مشارآة وتفعيل تعزيز )ج(  
 الناشئة؛ والقضايا بالنزاعات الصلة ذات

 
 األزمات في والتنمية السالم بناء مجال في واإلقليمية الدولية المنظمات مع التعاون تعزيز )د(  

 بالتنمية الدولية المتعلقة بالتوصيات عمًال والسياسات البرامج وتصميم األعضاء لبلدانل المؤسسية القدرات بناءو
 األزمات؛ ظل في
 

 والعشرين السابعة دورتها في اللجنة إلى ويقّدم القرار هذا يتابع أن التنفيذي األمين إلى تطلب -5 
   .نه اإلنجازات الفعلية لإلسكوا وتضميتنفيذه في المحرز التقّدم عن تقريرًا

 
 السابعةالجلسة العامة 

 1020مايو / أيار91
 

 جينبيل عمهاج منفيذ تنابعة مت وإدارة رفع مرآز المرأة في اإلسكوا إلى مستوى )26-د( 293القرار 
 15+ جين بي : بعد خمس عشرة سنةعربيةال البلدان في            

 
 عية لغربي آسيا،إن اللجنة االقتصادية واالجتما 

 
ثالثة الستثنائية االدورة ال عنصادرة الوثيقة اللى وإ ،)1(جينبيل عمنهاج ومالن إعى إل يرتش إذ 

 المساواة بين الجنسين والتنمية والسالم في القرن الحادي :2000 عام المرأة"عامة الجمعية لللعشرين وا
في مناسبة الذآرى ألربعين واتاسعة الدورتها مرأة في الع وضنة لج عنصادر ال واإلعالن، )2("والعشرين

                                                      
 ، الفصل األول، 1995سبتمبر / أيلول15-4لرابع المعني بالمرأة، بيجين الجمعية العامة، تقرير المؤتمر العالمي ا )1(

 .A/CONF.177/20/Rev.1، المرفقان األول والثاني، 1القرار 

 .، المرفق23/3 –المرفق، والقرار د إ ، 23/2 –قرار الجمعية العامة د إ  )2(
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قليمي اإلمؤتمر ال عنتوصيات الصادرة اللى وإ ،)3(السنوية العاشرة للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة
 ،)4(سالمالى إلوة دع: جينبيد بعوات سنر عشعربي ال
 

جنسين الن بيمساواة ال بتعزيز عنيالمثالث الهدف السيما  ال ،)5(لفيةلألنمائية اإلألهداف با آرتذذ وإ 
 مستدامة،التنمية ال زيحفتوفقر الكافحة موأهميته في مرأة الكين تمو
 

جمعية الاري قرى علتأآيد العيد وت، )6(مرأةال ضدتمييز الكال أشيع جمى علقضاء التفاقية با ترشدتسذ وإ 
أن بش 2005سمبر دي/ولاألون نآا 23 المؤرخ 60/230و 2008راير فب/اطشب 12 المؤرخ 62/218عامة ال
 صلة،الت ذادولية القرارات الميع وجفاقية تاال
 

الن بيجين إع فيد ور ماى علدت أآألربعين واتاسعة الرتها دو فيمرأة، الع وضنة لج أن برّآتذذ وإ 
عضاء األان ن البلدبيلتنسيق افي متحدة المم لألقليمية اإللجان الأهمية الدور الذي تقوم به لى وعل عمنهاج الوم
فيذ توصيات تن فيإلسراع امن المشارآة الفعالة في لمرأة بامعنية الوطنية الليات اآلمكين وتمواقف الوحيد لت

 ،متابعة ذات الصلةالمال أعميع وجمنهاج عمل بيجين 
 

 مرأة في اللجنةالنة لجشاء إن بشأن 2003ريل أب/سانني 17مؤرخ ال) 22-د (240ارها قرب أيضًا رّآتذذ وإ 
 لجنة،ال سرانة أمهام بمطلع يضسكوا اإل فيمرأة للآز مرقامة وإاالقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 
 مؤرخ ال 63/311ارها قرعامة في الجمعية الستها أرتي السس األدولية والجهود ال ذ تالحظوإ 

مؤسسية اللترتيبات عزيز اتاالتساق على نطاق المنظومة حيث دعت إلى  بشأن 2009وبر آتأ/ولاألرين تش 2
لمرأة، بالنهوض با معنيةالمتحدة المم األسسات مؤجميع ل خال منمرأة المكين وتجنسين الن بيمساواة العم لد

نهوض المتخصصة في ال واإلداراتمراآز الهام ومر دوى علقرار الذا لهمتوقعة الآلثار اوواضعة في اعتبارها 
 يمية،قلإلالجان ال فيلمرأة با
 

 15 و14أبو ظبي يومي  فيمنعقدة ال، الثالثةرتها دو فيمرأة النة لجصية تو اعتبارها  فيذ تضعوإ 
بادل وتلتكامل واتعاون ال منمزيد الو نحجهود الحيد تو في رئيسيور بدسكوا اإل تضطلعن بأ، 2007مارس /آذار
معنية الوطنية الليات لآلة لبشريوامؤسسية القدرات الناء لبالزم الدعم الوفير وتعضاء األن البلدان بيخبرات ال
مرأة النظمة ومعربية الدول الامعة وجنمائي للمرأة اإلمتحدة المم األدوق صن معلتنسيق والتعاون بالك وذلمرأة، با
 لبحوث،واتدريب للعربية المرأة الرآز ومعربية ال
 

                                                      
مارس / آذار22 و11 –فبراير / شباط28ربعين، نيويورك، األمم المتحدة، تقرير لجنة وضع المرأة عن دورتها التاسعة واأل )3(

2005 ،E/2005/27-E/CN.6/2005/11الفصل األول ،. 

 ،2004يوليو / تموز10-8دعوة إلى السالم، بيروت، : المؤتمر اإلقليمي العربي عشر سنوات بعد بيجين، تقرير اإلسكوا )4(
E/ESCWA/WOM/2004/IG.1/6الفصل األول ،. 

)5( /millenniumgoals/arabic/org.un.www://http. 

 .20378، الرقم 1249األمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد  )6(
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لمرأة باية المعنّية وطنالات ليآلارات قداء بن عن طريق ةمرأالكين تمال مج فيسكوا اإلود جه ظذ تالحوإ 
يع جمى علقضاء الاقية تف اسيما الدولية، الاقيات تفالاطبيق وتوطنية السياسات ال فيضوع دمج المرأة مو في
 ،صلةالت ذادولية اللقرارات وامرأة ال ضدتمييز الكال أش
 

جين بي: عربيةال البلدان فيجين بيل عمهاج منفيذ تنابعة متار قرتماد اعى إلعضاء األ البلدان عوتد -1 
 ؛ األمم المتحدةفي )7(مرأةالع وضجنة لللخمسين وارابعة الدورة التائج ونجين بيل عمهاج منفيذ تنتابعة وم، 15+ 
 

رتها دو فيسكوا اإل فيمرأة النة لج عنصادرة التوصية التماد اععضاء األ البلدان من لبتط -2 
سكوا اإل فيمرأة الآز مرم دع بشأن ،2009توبر أآ/لوألارين تش 23 إلى 21 من روتبي فيدت عقلتي ارابعة ال
وده جهاعفة مضدف بهسكوا اإل فيعاملة ال اإلداراتاقي ببوة أس إدارةتوى مسى إلافية لرفعه إضرية بشوارد بم
 مرأة؛الكين تمضوع مو فيعضاء األبلدان الاعدة مس في
 

توى مسى إلمرأة الآز مرمتعلقة برفع الدارية اإلجراءات اإلجز تن أنتنفيذية المانة األى إل لبتط -3 
 ؛إدارة

ين   األى  إل  لبتط -4  ذي أ  الم راً         تنفي سابعة والعشرين تقري ا ال ة في دورته ى اللجن ّدم إل ّدم   حول الت ن يق ق
 . وتضمينه اإلنجازات الفعلية التي حققتها اإلسكواالمحرز في تنفيذ هذا القرار

 
 السابعةالجلسة العامة 

 1020مايو / أيار91
 

 إنشاء مرآز اإلسكوا للتكنولوجيا) 26-د( 294رار الق
 

 إن اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، 
 

 2004/68، وبقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي )1(2005بنتائج مؤتمر القمة العالمي لعام إذ تذآر  
، حيث اعتبر تعزيز العلم )2(، وإعالن األمم المتحدة بشأن األلفية2004نوفمبر / تشرين الثاني5المؤرخ 

 والتكنولوجيا أولوية من أولويات األمم المتحدة،
 

 الذي اعتمدت 2009ديسمبر / آانون األول21 المؤرخ 64/222بقرار الجمعية العامة  ر أيضًاوإذ تذآ 
، التي )3(الجنوبفيه وثيقة نيروبي الختامية لمؤتمر األمم المتحدة الرفيع المستوى المعني بالتعاون فيما بين بلدان 

ما من خالل التعاون بين بلدان شددت على ضرورة تعزيز إمكانات الحصول على التكنولوجيا ونقلها، ال سّي
 ،الجنوب

                                                      
 ، 2010مارس / آذار21-1تقرير لجنة وضع المرأة عن دورتها الرابعة والخمسين، نيويورك، األمم المتحدة،  )7(

E/2009/27-E/CN.6/2009/15. 

 .60/1قرار الجمعية العامة  )1(

 .55/2قرار الجمعية العامة  )2(

 .64/222قرار الجمعية العامة  )3(
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 الذي وافقت فيه اللجنة على 2008مايو / أيار29المؤرخ ) 25-د (284بقرار اإلسكوا  آذلكوإذ تذآر  
 إنشاء مرآز اإلسكوا للتكنولوجيا،

 
  مواردتأتىوترى أن تتقديرها لعرض المملكة األردنية الهاشمية استضافة المرآز  عن وإذ تعرب 
 : التاليةن المصادرمالمرآز 

 
 قدمه البلد المضيف؛الدعم الذي ي )أ( 
 الدعم الذي تقدمه اإلسكوا؛ )ب( 
 ما يتقاضاه المرآز مقابل خدماته التي يقدمها للجهات المستفيدة؛ )ج( 
 .أخرى يقرها مجلس المحافظينأية مصادر تمويل  )د( 

 
  أساسًا لعمل المرآز؛هذا القراربما يتوافق مع المرآز  النظام األساسي إلنشاء تعتمد -1 

 
 اتخاذ الخطوات الضرورية لإلسراع في إنشاء المرآز، بما في األمانة التنفيذية متابعة إلى تطلب -2 

 المتحدة والبلد المضيف؛ذلك إبرام اتفاق بشأن المقر العام للمرآز بين األمم 
 

تشكيل مجلس تأسيسي للمرآز ودعوة البلدان اتخاذ اإلجراءات الالزمة لإلى األمين التنفيذي  تطلب -3 
 األعضاء إلى تقديم مرشحين لعضويته؛

 
 عن التقدم إلى األمين التنفيذي أن يقدم إلى اللجنة في دورتها السابعة والعشرين تقريرًا أيضًا تطلب -4 
، وتضمينه اإلنجازات الفعلية التي لمرحلة التشغيلية األولية للمرآز ابما في ذلكز في تنفيذ هذا القرار، المحر

 .حققتها اإلسكوا
 

 المرفق
 

 مسودة النظام األساسي لمرآز اإلسكوا للتكنولوجيا
 

 إنشاء المرآز
 
 .جيا وفقًا للشروط واألحكام التاليةو مرآز اإلسكوا للتكنولُينشأ -1
 

 مةالمه
 
ة التنمية لي األدوات والقدرات الالزمة لتسريع عمالقتناء العامة والخاصة ؤسساتتوفير الدعم للبلدان األعضاء والم -2

والمساهمة في تحويل اقتصادات البلدان ، االقتصادية واالجتماعية بهدف تحقيق التكافؤ التكنولوجي مع بلدان ومناطق العالم
 .ى المعرفة العلمية والتكنولوجيةاألعضاء إلى اقتصادات قائمة عل

 
 األهداف

 
يهدف المرآز إلى مساعدة أعضاء اإلسكوا عن طريق تعزيز قدراتهم على تطوير وإدارة األنظمة الوطنية في مجال  -3

ألطر  وتحسين اتطوير التكنولوجيا ونقلها وتكييفها وتطبيقها؛ وتحديد التكنولوجيات المناسبة للمنطقة وتسهيل تطويرها ونقلها
ويهدف المرآز آذلك إلى رفع المحتوى المعرفي العلمي والتكنولوجي للقطاعات االقتصادية ونية والتجارية من أجل ذلك، القان

 .الرئيسية في البلدان األعضاء
 الوظائف
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 :ينجز المرآز األهداف المذآورة عن طريق أداء وظائف منها -4
 

 والظروف والفرص؛إجراء البحوث والتحليالت عن االتجاهات  )أ( 

 تقديم الخدمات االستشارية؛ )ب( 

 نشر المعلومات وتعميم الممارسات الجيدة؛ )ج( 

  والشراآة مع المنظمات اإلقليمية والدولية وأصحاب المصلحة الرئيسيين؛تشبيكال )د( 

 ؛ ومحللي السياسة العامةالخبراءتدريب الموظفين المحليين، ال سيما  )ه( 

ى والمحتوى العلمي والتكنولوجي لقطاعات اإلنتاج والخدمات، ومتابعة قياس مؤشرات أداء هذه تقييم المستو )و( 
 .القطاعات في مجال توطين المعرفة العلمية والتكنولوجية

 
 وضع المرآز وبنيته التنظيمية

 
 .ولجنة تقنية وموظفون، ومدير تنفيذي )ُيشار إليه فيما يلي بالمجلس( محافظينأو يكون للمرآز مجلس إدارة  -5
 
 . يكون مقر المرآز في عّمان، األردن، بموجب اتفاق يوقع بين حكومة األردن، الذي هو البلد المضيف، واألمم المتحدة -6
 
ويخضع .  تتوافق أنشطة المرآز مع القرارات التي تتخذها الجمعّية العامة والمجلس االقتصادي واالجتماعي واللجنة -7

 .  لمتحدة وقواعدها المالية والنظامين اإلداري واألساسي لموظفيها والتعليمات اإلدارية المرعية اإلجراءالمرآز ألنظمة األمم ا
 

 )محافظين (مجلس اإلدارة
 
اآلخرون وتنتخبهم   أعضاء اإلسكوايسميهميضم مجلس اإلدارة ممثًال دائمًا تعينه حكومة األردن وستة ممثلين على األقل  -8

وإذا لم يتمكن ممثل .   فقط لمرة واحدةعضاء الذين تنتخبهم اللجنة لمدى ثالثة أعوام، يمكن بعدها إعادة انتخابهمويستمر األ.  اللجنة
ويحضر األمين التنفيذي لإلسكوا أو من يمثله .  ة من قضاء المدة آاملة، تتولى الحكومة التي يمثلها ملء المقعد الشاغرنحكومة معي

 .ن له الحق في التصويتاجتماعات المجلس من غير أن يكو
 
من ممثلين عن آافة البلدان األعضاء في ) المحافظين(وفي المرحلة التأسيسية، ومدتها عامان، يشكل مجلس اإلدارة  -9

 .اإلسكوا والتي ترغب في ذلك
 

جلس على وبهذه الصفة، يتولى توزيع محاضر اجتماعات الم . مرآز وظيفة أمين سر المجلسالتنفيذي للمدير اليشغل  -10
 . األعضاء

 
وهيئات األمم المتحدة ووآاالتها المتخصصة ) ب(الدول األعضاء في األمم المتحدة؛ ) أ: ( للمجلس دعوة ممثلين عنزيجو -11

وأي منظمة أخرى، حسبما يراه المجلس مناسبًا، وآذلك الخبراء في المجاالت التي تعني ) ج(والوآاالت األخرى ذات الصلة؛ 
 .اجتماعات المجلسالمجلس، لحضور 

 
ويدعو األمين التنفيذي .  يعقد المجلس اجتماعًا واحدًا في السنة على األقل ويجوز له اعتماد النظام الداخلي الخاص به -12

لإلسكوا المجلس إلى االنعقاد، ويجوز له اقتراح عقد اجتماعات استثنائية للمجلس بمبادرة  منه، ويدعو إلى عقد هذه االجتماعات 
 .على طلب أغلبية أعضاء المجلسبناء 
 .النصاب القانوني النعقاد المجلس يكون بأغلبية أعضائه -13
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ويصدر المجلس قراراته وتوصياته بتوافق اآلراء أو، إذا لم يتيسر ذلك، .  لكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد -14
ن ي مجموع األعضاء الذين يصوتون مع قرار مع"بأصوات األعضاء الحاضرين"وُيقصد  . بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين

 . أما الذين يمتنعون عن التصويت فال يدخلون في مجموع األصوات . أو ضده
 

ويبقى الرئيس ونائب الرئيس في منصبيهما حتى انعقاد .  ينتخب المجلس، في آل اجتماع عادي، رئيسًا ونائبًا للرئيس -15
وإذا تعذر على .  لى الرئيس، أو نائب الرئيس في حال غياب الرئيس، رئاسة جلسات المجلسويتو.  االجتماع العادي التالي للمجلس

 .الرئيس إنهاء فترة واليته، يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس لما تبقى من الفترة
 

كوا إلى اللجنة في ويقدم األمين التنفيذي لإلس.  يستعرض المجلس األوضاع اإلدارية والمالية للمرآز وتنفيذ برنامج عمله -16
 . تقريرًا، بالصيغة التي يعتمدها المجلسالعاديةدورتها 

 
 المدير التنفيذي والموظفون

 
يكون للمرآز مدير تنفيذي وموظفون، يعينهم األمين العام لألمم المتحدة وفقًا ألنظمة المنظمة وقواعدها وتعليماتها  -17

 .يذي والموظفين وضع موظفي اإلسكواويكون للمدير التنف.  اإلدارية المرعية اإلجراء
 

 .يكون المدير التنفيذي مسؤوًال أمام األمين التنفيذي لإلسكوا فيما يتعلق بإدارة المرآز وتنفيذ برنامج عمله -18
 

 اللجنة التقنية
 

.  الحكوميةتكون للمرآز لجنة تقنية تضم خبراء من أعضاء اإلسكوا ومن المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير  -19
 .ويعين المدير التنفيذي للمرآز أعضاء اللجنة التقنية بالتشاور مع األمين التنفيذي لإلسكوا

 
المرآز فيما يتعلق بصياغة برنامج العمل والمسائل التقنية األخرى  تناط باللجنة التقنية مسؤولية تقديم المشورة إلى مدير -20

 .المتصلة بتشغيل المرآز
 

 . اجتماعات اللجنة التقنية، مرفقة بمالحظات المدير التنفيذي، إلى المجلس في اجتماعه التاليتقدم تقارير -21
 

 .   في آل اجتماع رئيس ُينتخب بغالبية أصوات أعضاء اللجنة الحاضرينالتقنيةيكون للجنة  -22
 

 موارد المرآز
 

 :المصادر التاليةُيمول المرآز من  -23
 

  المضيف؛قدمه البلديالدعم الذي  )أ( 
 الدعم الذي تقدمه اإلسكوا؛ )ب( 
 ما يتقاضاه المرآز مقابل خدماته التي يقدمها للجهات المستفيدة؛ )ج( 
 .محافظينأية مصادر تمويل أخرى يقرها مجلس ال )د( 

 
فقًا ألحكام يسعى المرآز إلى جمع الموارد الكافية لدعم أنشطته، إضافة إلى الموارد التي يتلقاها من البلد المضيف و -24

 .واألمم المتحدةاالتفاق الذي سيوقع بين حكومة البلد المضيف 
 

تخصص األمم المتحدة صناديق استئمانية منفصلة للتبرعات التي ترد لمشاريع التعاون الفني والتبرعات الخاصة بأنشطة  -25
 .المرآز

 
 .اليةتخضع الموارد المالية للمرآز ألنظمة األمم المتحدة وقواعدها الم -26



E/ESCWA/26/9/Report 
 

-12- 
 

 

 
 التعديالت

 
 . اعتماد أي تعديالت تدخل على هذا النظام األساسي)اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا يعود إلى  -27

 
في حال طرأت أي مسألة إجرائية غير مشمولة في هذا النظام األساسي أو النظام الداخلي الذي اعتمده مجلس اإلدارة،  -28

 . المعني من صالحيات اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ونظامها الداخلييطبق عليها الجزء
 

 الدخول حيز التنفيذ
 

 .يدخل هذا النظام األساسي حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ اعتماده في إطار اإلسكوا -29
 

 السابعةالجلسة العامة 
 1020مايو / أيار91

 
 الثانيالفصل 

  المجلس االقتصادي واالجتماعي لإلحاطة علمًا بهاالقضايا المرفوعة إلى
 
، مجموعة من القرارات 2010مايو / أيار19 المنعقدة في السابعةاعتمدت اللجنة، في جلستها العامة  -4

 .لرفعها إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي لإلحاطة علمًا بها، وفيما يلي نصها
 

 )اإلسكوا(نة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا سترشادي للجاالعالن اإل) 26-د( 295القرار 
 فرصة للتنمية –  بسياسات الشباببشأن االهتمام

 
 ،إن اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 
  الحاجة إلى تعزيز قدرات البلدان األعضاء في صياغة سياسات للشباب،إذ تؤآد 

 
السادسة والعشرين، المنعقدة في بيروت للجنة في دورتها الورقة الرئيسية المقدمة إلى اعلى  اطلعتوقد  

 2000، والتي استندت إلى برنامج العمل العالمي للشباب حتى سنة )1(2010مايو / أيار20إلى  17في الفترة من 
والمسح ، )3(2009في عام ، ونتائج وتوصيات اجتماع الخبراء الذي انعقد في أبو ظبي )2(وما بعدها، وملحقه

 ،استجابة البلدان األعضاء لبرنامج العمل العالمي للشباب حول 2008جرته اإلسكوا في عام أي الذي قليمإلا
 

                                                      
 .E/ESCWA/26/4/(Part I)، "طار برنامج العمل العالمي للشبابإالسياسات الوطنية للشباب في "اإلسكوا،  )1(

، أصبح برنامج 47/1وبموجب قرار لجنة التنمية االجتماعية في األمم المتحدة .  62/126 و50/81قرارا الجمعية العامة  )2(
 وما بعدها، وملحقه، يشكالن مجموعة واحدة من المبادئ التوجيهية ُيشار إليها بوصفها برنامج العمل 2000العمل العالمي للشباب حتى سنة 

 .العالمي للشباب

 لتنمية، إدماج قضايا الشباب في عملية التخطيط ل:  اإلسكوا، تقرير اجتماع الخبراء حول تعزيز اإلنصاف االجتماعي)3(
 .E/ESCWA/SDD/2009/3/Rev.1، 2009مارس / آذار29-31
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 :صل اإلسكوا عملها آمحور إقليمي في المجاالت التاليةأهمية أن تواتؤآد  -1 
 

 القدرات الوطنية للبلدان األعضاء، في مجال صياغة سياسات واستراتيجيات وطنية تعزيز )أ(  
 الكوادر الوطنية العاملة في مجال  قدرات وإعداد أدلة لتطوير،نظيم ورشات عمل تدريبيةوتشباب، ال تستهدف

صياغة السياسات الوطنية التي تستهدف الشباب، وتشجيع إجراء البحوث والمسوح التي تحّدد العوامل 
 ؛سبل معالجتهاوواالحتياجات األساسية الخاصة بالشباب 

 
 ؛ الوطنية المعنية بقضايا الشبابين الوطنيين ليشمل األجهزةدور المنسقتفعيل  )ب(  

 
إعداد تقرير إقليمي دوري يستعرض تطور أوضاع الشباب في المنطقة وذلك في إطار  )ج(  

 ويستند هذا التقرير إلى البيانات الرسمية األولويات الخمس عشرة المدرجة في برنامج العمل العالمي للشباب
 ؛عضاءالصادرة عن الدول األ

 
في جمع وتحليل البيانات في البلدان األعضاء  األجهزة المرآزية لإلحصاء تعزيز دور )د(  

 مؤشرات ومعايير ووضعاإلحصائية عن الشباب، وفي تطوير نظم وقواعد المعلومات المتعددة الوظائف، 
 بما ينسجم مع السياسات الوطنية لكل دولة؛قياسية 

 
صياغة وتنفيذ في مجال   واالستفادة من التجارب الناجحة، المنطقةانبلدتبادل الخبرات بين  )ه(  

  للشباب؛المشار إليها في برنامج العمل العالميذات األولوية  في المجاالت وتقييم سياسات الشباب
 

سياسات الشباب آمحور أساسي في تنظيم االجتماع المقبل آللية التنسيق موضوع اعتماد  )و(  
 ومواصلة الجهود في مجال توسيع نطاق التعاون بين وآاالت وبرامج األمم المتحدة 2010عام اإلقليمي في 

  وتنمية قدرات الحكومات في هذا المجال؛القرار توصيات هذا لتعزيزقليمية إلا
 

 وذلك ، ومجلس التعاون الخليجيالعربيةتعزيز التعاون والتنسيق بين اإلسكوا وجامعة الدول  )ز(  
على صياغة سياسات وطنية للشباب، وفي سياق الدعوة إلدراج قضايا الشباب المنطقة كومات  تشجيع حرفي إطا
  المشروع العربي لصحة األسرة؛ضمن

 
 المرفق ،فرصة للتنمية: الشباب بسياسات االهتمامبشأن االسترشادي للجنة  أهمية اإلعالن تؤآد -2 

 ؛نصه في هذا القرار
 

سكوا أن يقدم إلى اللجنة في دورتها السابعة والعشرين تقريرًا عن إلى األمين التنفيذي لإلتطلب  -3 
 . وتضمينه اإلنجازات الفعلية لإلسكوا في هذا المجالتنفيذ هذا القرار

 
 

 المرفق
 

  فرصة للتنمية-بسياسات الشباب االسترشادي للجنة بشأن االهتمام عالن اإل
 

 في الدورة السادسة آينسيا، المشارآادية واالجتماعية لغربي ، ممثلي البلدان األعضاء في اللجنة االقتصنحن -1 
التي انعقدت ، المتاحة التحديات والفرص: شباب في العالم العربياللإلسكوا وفي حلقة الحوار حول السياسات الخاصة بوالعشرين 

األستاذ نبيه دولة س مجلس النواب رئيبفي بيت األمم المتحدة في بيروت وبرعاية آريمة من حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة 
 ؛بري
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وهي السنة التي أعلنتها األمم المتحدة  ،٢٠١٠  انعقاد الدورة السادسة والعشرين للجنة في سنةنالحظ مع االهتمام -2 

 ؛)4(الحوار والتفاهم المتبادل: السنة الدولية للشباب
 

إعالن األمم المتحدة حول تعزيز ُمثل آان أولها  الخاصة بالشباب والتياألمم المتحدة همية قرارات أوندرك  -3 
 ؛)5(1965 الصادر في عام السالم، واالحترام المتبادل والتفاهم بين الشعوب في أوساط الشباب

 
 50/81 قراريها األمم المتحدة بموجب اعتمدتهمبادئ وطروحات برنامج العمل العالمي للشباب الذي شير إلى ون -4 
، وأآدت عليه في قرارات أخرى، 2007ديسمبر / آانون األول18 المؤرخ 62/126 و1995ديسمبر /ل آانون األو14المؤرخ 

 ؛2009ديسمبر / آانون األول18 المؤرخ 64/130آخرها القرار 
 

 للشباب اإلقليميةعمل الخطة   غربي آسيا على مدى ثالثة عقود التي آان أولهامنطقةنجازات إ ونالحظ بكل تقدير -5 
شباب، ودمج آنذاك، والتي تشمل أيضًا االستراتيجيات الوطنية لل) اإلآوا(االقتصادية لغربي آسيا   التي أعدتها اللجنة1983في عام 

لة مشارآة الشباب باعتبارها وسيلة لتطوير برامج التنمية أاالحتياجات األساسية للشباب في أهداف الخطط الوطنية، وتبني مس
 ؛وتنفيذها

 
يالء إ  للقيمة العالية للشباب آعنصر أساسي في تغيير الحاضر وصنع المستقبل، ونؤآد أهميةاعن تقديرنر ونعّب -6 

 ؛الشباب األولوية والرعاية
 

ن وجود سياسة وطنية للشباب هي في المقام األول أ أن االستثمار في الشباب استثمار مضمون العوائد ووندرك -7 
 ؛تعبير عن التزام المجتمع بمواطنيه

 
 أن مشكلة البطالة هي من الهموم األساسية التي ترهق الشباب والتي تزيد من أهمية خلق فرص عمل جديدة آدونؤ -8 

 وواعدة لهم في المجاالت النامية تالفيًا للنزيف االجتماعي واالقتصادي الذي يتعرض له المجتمع؛
 

ممارسة قليمية دور إلنيط باللجان اُأ الذي بموجبه 1998/46  المجلس االقتصادي واالجتماعي على قرارونشدد -9 
 التي تنفذها االقتصادية واالجتماعية لبرامجاالقيادة الجماعية والمسؤولية عن التنسيق والتعاون في آافة المجاالت ذات الصلة ب

 ، التنسيق اإلقليميةلية آوذلك من خالل ،  الجغرافيةطار مناطقهاإمنظومة األمم المتحدة وفي 
 

عضاء لالجتماع أل في دعوة البلدان امهامهاطار إاالمتيازات المقارنة التي تتمتع بها اإلسكوا في  على ونؤآد -10 
مم المتحدة ألقليمية والمكاتب القطرية لمنظمات اإلرات وفي االضطالع بدور قيادي في تنسيق جهود المنظمات اموحضور المؤت

 ؛فيما يخص تنفيذ برنامج العمل العالمي للشباب
 

 13إلى يوليو /تموز 31 بالمؤتمر العالمي الخامس للشباب الذي سيعقد في اسطنبول، ترآيا، في الفترة من حبنرو -11 
 27لى إ 24 في الفترة من ،مبادرة حكومة المكسيك باستضافة المؤتمر العالمي للشباب في مدينة مكسيكوب، و2010أغسطس /آب
 .لفيةألنمائية لإلهداف األالتنمية في سياق ا على مسألة الشباب وان سيرآزاللذين، 2010غسطس أ/بآ
 

 :برنامج العمل العالمي للشباب من خاللعزيز الجهود لتحقيق أهداف نتفق على ت 
 

في تقريري األمين العام   االستجابة لبرنامج العمل العالمي للشباب واستخدام الغايات واألهداف المقترحةتفعيل -1 
 بما يتالءم مع الوضع االقتصادي هاياغة سياسات الشباب على الصعيد الوطني ورصدوسيلة لتيسير ص، آ)6(حول الموضوع

 ؛واالجتماعي للبلدان األعضاء
                                                      

 .2009ديسمبر / آانون األول18 المؤرخ 64/134قرار الجمعية العامة  )4(

 .1965ديسمبر / آانون األول7المؤرخ ) 20-د (2037قرار الجمعية العامة  )5(
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عضاء التي لم تبادر حتى اآلن إلى إدراج الشباب في برامجها أل سياسات وطنية للشباب في البلدان اتطوير -2 

  شبابه؛تنميةلحقوق والواجبات، وتبّين الوجهة التي يعتمدها البلد في اإلنمائية، وصياغة رؤية بمشارآة الشباب تقوم على أساس ا
 

في جل تفعيلها أو االستراتيجيات في البلدان التي لديها مثل هذه السياسات واالستراتيجيات من أ السياسات مراجعة -3 
اتية للتمكن من تأمين الموارد الالزمة تطوير مصادر التمويل الذ في مجال إطار برنامج العمل العالمي للشباب، ومواصلة الجهود

 وطنية؛ولتنفيذ السياسات، ودعم مصادر التمويل الذاتية بمصادر متنوعة دولية وإقليمية 
 

 السياسة الوطنية للشباب من نهج حقوق اإلنسان، وضمان مشارآة القوى االجتماعية واالقتصادية انطالق -4 
يير النظرة السائدة عن الشباب باعتبارهم مجرد متلقين لمنحة أو خدمة، إلى أصحاب دعم وحماية حقوق الشباب، وتغة في والسياسي

 حق، على أن يشمل هذا النهج الشباب من ذوي االحتياجات الخاصة؛
 

 انتقاءساسيًا في أطارًا إلبرنامج العمل العالمي للشباب باعتبارها بالمجاالت ذات األولوية الخمسة عشر  االستعانة -5 
ت واالحتياجات الوطنية، ومناقشتها من خالل المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وبمشارآة األولويا

 جل تيسير االلتزام بها وتوسيع نطاقه بحيث يشمل جميع األطراف المعنية؛ أالشباب، وتحقيق توافق مجتمعي بشأنها، من 
 

في تطوير قائمة البلدان األعضاء لرصد تنمية الشباب واالستمرار  حيز من برامج العمل اإلحصائي في تخصيص -6 
  ألولويات الشباب في آل بلد؛ًاالمؤشرات الخاصة بهذا الغرض، باعتبارها الئحة مبدئية تتيح فرصة مراجعتها وتكييفها وفق

 
في الدول التي ا الشباب، لتنسيق بين الوزارات والجهات التي تعنى بقضايآلية مناسبة ل أقصى الجهود إلنشاء بذل -7 

بحيث تشمل ورسم أطر التعاون فيما بينها وتعزيز صالحياتها، وتحديد مهام آل من هذه الجهات ليس لديها مثل هذه اآلليات، 
في إطار من الشراآة الوطنية بين المنظمات غير الحكومية المعنية بالشباب نفذ السياسة الوطنية للشباب جميع القطاعات، وت

 .ات والدوائر الحكومية وأصحاب الشأن األساسيينوالوزار
 

 السابعةالجلسة العامة 
 1020مايو / أيار91

 
 وموارده العام القطاع مؤسسات تعزيز) 26-د( 296القرار 

 الوطنية اإلنمائية األهداف لتحقيق
 

 آسيا، لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة إن 
 

 غير اإلنسان حقوق من حقًا باعتباره الحقهذا  آّرس الذي )1(نميةالت في الحقبشأن  عالناإلب تسترشد إذ 
 لأللفية، اإلنمائية األهداف وتحقيق العام القطاع تحديث بين القائم المباشر الترابط وبعالقة للتصّرف، القابلة

 
 عالقة بشأن واالجتماعي االقتصادي والمجلس العامة الجمعية ومقررات بقرارات أيضًا تسترشد وإذ 
 واالجتماعي االقتصادي المجلس وقرار 60/34 العامة الجمعية قرار ماسي ال والتنمية، العامة اإلدارة بين الترابط

                                                                                                                                                                                
 A/62/Add.1لمي، تقرير األمين العام، الدورة الثانية والستون،  الغايات واألهداف المتعلقة برصد الشباب في سياق االقتصاد العا)6(

– E/2007/7/Add.1التقدم المحرز والمعوقات فيما يتعلق برفاه الشباب ودورهم في المجتمع المدني، : ؛ وتنفيذ برنامج العمل العالمي للشباب
 .E/64/61 – E/2009/3تقرير األمين العام، الدورة الرابعة والستون، 

 .1986ديسمبر / آانون األول4 المؤرخ 41/128قرار الجمعية العامة   )1(
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 في التنمية على إيجابي تأثير من القدرات وبناء المؤسسي للتطوير بما واضح اإلقرار حيث ،2008/32
 واالقتصادية، االجتماعية المجاالت

 
 تسهم ومتجّددة متواصلة عملية مواردها وتنمية مؤسساته وبناء وتحديثه العام عالقطا تطوير بأّن تقّر وإذ 

 نمائية،اإل تالمجاال في األداء تحسين في
 

 وتحديث بتطوير الخاصة بالبرامج األعضاء البلدان من متزايد اهتمام من تالحظه بما ترّحب وإذ 
 وموارده، العام القطاع مؤسسات

 
 مؤسسات تطوير في اإلسكوا بها تقوم التي والمبادرات لألنشطة اإليجابي رثاأل التقدير مع تالحظ وإذ 
 توثيق وفي الوطني، المستوى على والتطوير التنمية جهود توجيه من يتمكن بحيث موارده، وتنمية العام القطاع

 تنمية إلى تهدف التي البرامج لتنفيذ الشراآات وبناء الميزانية، خارج من الموارد زيادة في الناجحة التجارب
 العام، القطاع

 
 طريق عن وتحديثها العام القطاع مؤسسات تطوير مفهوم تعميم على العمل بالغ باهتمام تالحظ وإذ 
 في اإلنمائيةالوطنية  الجهود تعزيز إلى الرامية اإلسكوا استراتيجية في أساسيًا عنصرًا المؤسسي التطوير اعتماد

 ،واالجتماعية االقتصادية المجاالت
 

 :إلى األعضاء البلدان تدعو -1 
 

 وتحديثها العام القطاع وموارد مؤسسات لتطوير ، حيث تدعو الحاجة،الجهود مواصلة )أ(  
 والتحديات تداعياتها ومواجهة والنزاعات االحتالل ظروف في الصمود على المؤسسات هذه قدرة وتعزيز

 واإلقليمي؛ العالمي المستويين على المطروحة
 

 وتحديثه العام القطاع تطوير استراتيجيات تطبيق في الناجحة التجارب من الستفادةا )ب(  
 السالم؛ وبناء النزاعات آثار من للتخفيف آأداة واستخدامها

 
 في العاملين لدى القدرات بناء دعمتلبية طلبات البلدان األعضاء ل في إضافية موارد استثمار )ج(  
 العامة؛ والمالية البشرية الموارد إدارة وتطوير عزيزت مجال في ماسي ال العام، القطاع

 
 :التنفيذية األمانة إلىتطلب  -2 

 
 العام، القطاع تطوير مجال في األعضاء البلدان اتخذتها بعض التي الناجحة المبادرات متابعة )أ(  
 الناشئة العالمية لتحدياتل السلبي التأثير والتخفيف من لأللفية، اإلنمائية األهداف تحقيق باتجاه التقّدم زيادة بهدف

 ؛وتداعياتها
 

تعزيز البرامج الهادفة إلى تطوير المؤسسات عبر دعم األبحاث التحليلية، والخدمات  )ب(  
االستشارية، والدورات التدريبية، وإدراج مزيد من أنشطة البحث والتحليل ضمن العمل المعياري والتطبيقي، 
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ما في ات وأنشطة من هذا القبيل، وال سيوطنيين والدوليين في إعداد مبادرومواصلة التعاون مع الشرآاء ال
  بالنزاعات؛أثرةالبلدان المت

 
االسترشاد بالنماذج الناجحة على المستويين الدولي واإلقليمي ونشر الممارسات الفضلى  )ج(  

 واالستفادة منها في إطار من التعاون مع البلدان األعضاء؛
 

وفير مزيد من الموارد البشرية والمالية لالضطالع باألنشطة المعيارية السعي إلى ت )د(  
 الموارد إدارة وتطوير تعزيزما في مجاالت وير القطاع العام وتحديثه، ال سيوالتطبيقية من أجل إعداد برامج لتط

 ؛العامة والمالية البشرية
 

 وتنفيذ إعداد في اإلسكوا تبذلها التي الجهود دعم إلى المانحة والجهات األعضاء البلدان تدعو -3 
 على العام القطاع مؤسسات قدرة لتعزيز األعضاء البلدان في وتحديثه العام القطاع تطوير إلى الهادفة المبادرات

 بناء جهود وتعزيز لأللفية، اإلنمائية األهداف فيها بما الوطنية، اإلنمائية األهداف تحقيق نحو الجهود توجيه
 السالم؛

 
 التقّدم عن تقريرًا والعشرين السابعة دورتها في اللجنة إلى يقّدم أن التنفيذي األمين إلى تطلب -4 
 . وتضمينه اإلنجازات الفعلية التي حققتها اإلسكواالقرار هذا تنفيذ في المحرز

 
 السابعةالجلسة العامة 

 1020مايو / أيار91
 
 
 
 

 اف اإلنمائية لأللفيةرصد التقدم المحرز في تنفيذ األهد) 26-د( 297القرار 
 في المنطقة العربية ألغراض التقدم المجتمعي

 
 إن اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، 

 
على لدى بعض البلدان األعضاء النقص في البيانات والمعلومات الالزمة  إلىإذ تشير ببالغ االهتمام  

شرات األهداف اإلنمائية لأللفية، ومنها الهدف المعني الصعيدين الوطني والمحلي لمؤشرات التنمية، بما فيها مؤ
بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، ووضع الشباب، وتأثير هذا النقص على اإلحصاءات الرسمية، حيث 
يعوق عدم توفر المعلومات والبيانات الدقيقة جهود تخطيط السياسات التي ترتكز على الوقائع وتنفيذها وتضعف 

 ن على رصد مؤشرات التنمية الوطنية،قدرة البلدا
 

بأن بناء القدرات اإلحصائية الوطنية هو عنصر بالغ األهمية في إنتاج مؤشرات موثوقة عن وإذ تقر  
 ،وإصدارها في حينهاتقدم المجتمعات 

 
 أعرب الذي، 2006يوليو / تموز24 المؤرخ 2006/6المجلس االقتصادي واالجتماعي   بقراروإذ تذآر 
فيه عن بالغ القلق من عدم وجود بيانات وافية من أجل تقييم االتجاهات الوطنية في سياق رصد التقدم المجلس 

المحرز نحو تحقيق جميع األهداف اإلنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها األهداف اإلنمائية لأللفية، وافتقار البلدان 
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بالغ عن تنفيذ السياسات واالستراتيجيات اإلنمائية الوطنية التي تتوفر فيها بيانات إلى القدرة على استخدامها لإل
 ورصده،

 
، حيث 2000يوليو / تموز28 المؤرخ 2000/27المجلس االقتصادي واالجتماعي  ً بقرار أيضاوإذ تذآر 

أآد المجلس على أهمية الجهود الوطنية الرامية إلى بناء القدرات اإلحصائية في جميع البلدان، وذلك بعدة طرق 
نها التدريب في المجال اإلحصائي، وتقديم الدعم الدولي الفعال في هذا السياق للبلدان النامية والبلدان الخارجة م

 من النزاعات،
 

 على أهمية تعزيز التعاون بين بلدان المنطقة لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية بحلول عام وإذ تؤآد 
2015، 

 
ما التقارير في متابعة تنفيذ هذه األهداف ورصده، وال سّيانة التنفيذية  بالجهود التي تبذلها األموإذ تشيد 

 اه تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية،التي تتناول التقدم المحرز في منطقة اإلسكوا باتج
 

 جميع البلدان األعضاء إلى العمل على تعزيز التنسيق بين األجهزة اإلحصائية الوطنية تدعو -1 
جيات الوطنية المعنية بتطوير العمل اإلحصائي، بهدف تحسين المؤشرات من حيث شمولها وتطبيق االستراتي

وشفافيتها وأساليب التبليغ عنها، بحيث يمكن تعميم األساليب الفعالة في رصد األهداف اإلنمائية المتفق عليها 
 :، بما فيها األهداف اإلنمائية لأللفية وذلك بالطرق التالية ودوليًامحليًا

 
 تحديد األولويات ووضع استراتيجية لتوفير البيانات الالزمة لجميع المؤشرات؛ )أ(  

 
 رصد إجراءات تحسين خاللها من يمكن التي الطرق من وغيرها القدرات، بناء طرق تحديد )ب(  
 لأللفية؛ اإلنمائية األهداف مؤشرات فيها بما عنها، والتبليغ التنمية مؤشرات

 
 المعتمدة؛ للمعايير مطابقة الوصفية البيانات ونتك أن على الحرص )ج(  
 األمانة التنفيذية استحداث آلية لرصد التقدم المحرز باتجاه تحقيق تقدم المجتمع في إطار إلىتطلب  -2 

 :األهداف اإلنمائية لأللفية، بما في ذلك تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين الشباب، وذلك بالطرق التالية
 

 في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية عن ،حسب احتياجاتها ومتطلباتها، لبلدان األعضاءدعم ا )أ(  
ورصد ودمج األهداف اإلنمائية لأللفية في الخطط التنموية، طريق بناء القدرات على جمع اإلحصاءات ونشرها، 

 ؛لمعنية بالتنسيق مع الجهات االتقدم المحرز وقياس تأثيره وإعداد تقارير وطنية وإقليمية
 

 لأللفية، اإلنمائية األهداف مؤشرات فيها بما التنمية ومؤشرات الوطنية البيانات جودة تقييم )ب(  
 الدولية؛ المعايير مع وتطابقها البيانات هذه نوعية لتحسين الكافية الموارد توفير على والعمل

 
 عن التقدم ة والعشرين تقريرًاإلى األمين التنفيذي أن يقدم إلى اللجنة في دورتها السابعتطلب  -3 

المحرز في تنفيذ هذا القرار، على أن يشمل التقدم في تحسين اإلحصاءات المتعلقة بالمرأة والشباب على الصعيد 
 . واإلنجازات الفعلية لإلسكوا في هذا المجالاإلقليمي

 
 السابعةالجلسة العامة 

 1020مايو / أيار91
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 اعيةالتنمية االجتم) 26-د( 298القرار 

 
  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا،إن 

 
 بأهمية التنمية االجتماعية والرفاه للجميع التي شّدد عليها إعالن آوبنهاغن بشأن التنمية إذ تقّر 

 ،)1(االجتماعية
 

ة العالمي  إلى الجوانب المتعلقة بالتنمية االجتماعية التي تناولتها الوثيقة الختامية لمؤتمر القموإذ تشير 
 ،)3(حددها إعالن األمم المتحدة بشأن األلفيةو، واألهداف اإلنمائية لأللفية، )2(2005في عام 

 
 بشأن التنمية 2008مايو / أيار29المؤرخ ) 25-د (285 قرار اإلسكوا في اعتبارها وإذ تضع 

ان األعضاء على اعتماد نهج السياسة االجتماعية المتكاملة، حيث تطلب اللجنة إلى األمانة التنفيذية العمل مع البلد
االجتماعية المتكاملة، وتعزيز التحاور بشأن السياسة االجتماعية على أساس المشارآة، وتنفيذ خطط العمل 
والتوصيات المتفق عليها دوليًا بما فيها األهداف اإلنمائية لأللفية والمجاالت ذات األولوية في برنامج العمل 

 ،)4(ها وما بعد2000ة العالمي للشباب حتى سن
 

 أّن الغاية من السياسة االجتماعية في المنطقة هي توطيد أسس التنمية االجتماعية الشاملة وإذ تالحظ 
والمتوازنة، والمراعية لخصائص المنطقة، وأّن التنمية االجتماعية هي نتيجة لتغييرات نوعية واسعة النطاق 

 مائية الوطنية،تسمح للبلدان األعضاء بتحقيق أهدافها اإلن
 

-2012 لفترة السنتين  في اإلطار االستراتيجي المقترح2أّن البرنامج الفرعي  في اعتبارها وإذ تضع 
 ال يقتصر على السياسة االجتماعية المتكاملة، بل يتناول أيضًا مختلف الفئات االجتماعية والديمغرافية، 2013

 ق سياسات وبرامج ومشاريع التنمية االجتماعية،والشراآة بين الحكومة والمجتمع المدني بهدف تطبي
 

أّن البرامج الفرعية المماثلة في اللجان اإلقليمية األخرى التابعة لألمم المتحدة تحمل عنوان وإذ تالحظ  
 ،"التنمية االجتماعية"
 

التنمية "إلى " السياسات االجتماعية المتكاملة" من 2 تغيير عنوان البرنامج الفرعي ؤّيدت –1 
 ؛"االجتماعية

 

                                                      
 ، الفصل األول، 1995مارس / آذار12-6الجمعية العامة، تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية االجتماعية، آوبنهاغن،  )1(

 .A/CONF.166/9، المرفق األول، 1القرار 

 .2005سبتمبر / أيلول16  المؤرخ60/1قرار الجمعية العامة  )2(

 .2000سبتمبر / أيلول13  المؤرخ55/2قرار الجمعية العامة  )3(

 .2007ديسمبر / آانون األول18 المؤرخ 62/126 و1995ديسمبر /آانون األول 14  المؤرخ50/81 الجمعية العامة اقرار  )4(
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 عن تنفيذ هذا ن يقّدم إلى اللجنة في دورتها السابعة والعشرين تقريرًالتنفيذي أاألمين الى إ طلبت -2 
 .القرار

 
 السابعةالجلسة العامة 

 1020مايو / أيار91
 

 اعتماد التعديالت التي أدخلت على برنامج العمل) 26-د( 299القرار 
 2011-2010لفترة السنتين 

 
 ،جنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسياإن الل 

 
 ، في تنفيذ برنامج العمل لفترة السنتين 2010 بالتقدم المحرز، خالل عام  علمًاإذ تحيط 

2010-2011، 
 

  بالتعديالت التي أدخلت على برنامج العمل، علمًا أيضًاإذ تحيطو 
 

 إلنجازات المحّققة،رتياحها ل اوإذ تعرب عن 
بالتبريرات المطروحة بشأن التعديالت التي ُأدخلت على هذا البرنامج، بحيث يكون على  منها واقتناعًا 

 قدٍر واٍف من المرونة،
 

 ؛2011-2010 التعديالت التي أدخلت على برنامج العمل لفترة السنتين ُتقر -1 
 

نشطة تتناول التنفيذي متابعة تنفيذ برنامج العمل وتضمينه، إذا تطلب األمر، أين  إلى األمتطلب -2 
 المتغيرات التي قد تطرأ على منطقة اإلسكوا؛

 
إلى األمين التنفيذي إحاطة البلدان األعضاء علمًا بأي تعديالت أخرى قد تطرأ على  أيضًا تطلب -3 

  بالتقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل لفترة السنتين ذي يتعلقضمن التقرير الوذلك برنامج العمل، 
 . يوزع على البلدانالذيو 2010-2011

 
 السابعةالجلسة العامة 

 1020مايو / أيار91
 

  للجنةلهيئات الفرعيةدورات ااعتماد تقارير ) 26-د( 300القرار 
 القتصادية واالجتماعية لغربي آسياا

 
 ،إن اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 
 في مجال يق ومتابعة العمل آلي وضع وتنس على أهمية الدور الذي تؤديه الهيئات الفرعية فإذ تؤآد 

 اختصاصها تحقيقًا للفوائد المثلى للبلدان األعضاء،
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 أهمية العمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عن تلك الهيئات لتمكين اللجنة من القيام بمهامها وإذ تدرك 

  الفرعية،هيئاتهافي االختصاصات التي تقع ضمن صالحيات 
 

 تقرير اللجنة اإلحصائية عن دورتها الثامنة: ات الواردة في التقارير التالية في التوصيوقد نظرت 
)E/ESCWA/SD/2008/IG.1/9(تقرير لجنة الطاقة عن دورتها السابعة ؛ )E/ESCWA/SDPD/2009/IG.1/7(تقرير  ؛

عن دورتها تقرير لجنة المرأة  ؛)E/ESCWA/SDD/2009/IG.1/6(لجنة التنمية االجتماعية عن دورتها السابعة 
 ؛)E/ESCWA/2009/C.3/6(تقرير اللجنة الفنية عن اجتماعها الثالث  ؛)E/ESCWA/ECW/2009/IG.1/7( الرابعة

تقرير لجنة النقل عن دورتها  ؛)E/ESCWA/SDPD/2008/IG.1/7( تقرير لجنة الموارد المائية عن دورتها الثامنة
لفنية المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة تقرير اللجنة ا ؛)E/ESCWA/EDGD/2009/IG.1/8(العاشرة 

 ؛)E/ESCWA/EDGD/2009/IG.2/7(في بلدان منطقة اإلسكوا عن دورتها السادسة وتمويل التنمية االقتصادية 
تقرير لجنة النقل عن دورتها الحادية  ؛)E/ESCWA/2010/C.4/9/Report( تقرير اللجنة الفنية عن اجتماعها الرابع

 ،)E/ESCWA/EDGD/2010/IG.1/8/Report(عشرة 
 

 ؛صدر عن اللجنة في دورتها الحالية التوصيات الواردة في هذه التقارير باستثناء ما تعتمد -1 
 البلدان األعضاء إلى التعاون مع اإلسكوا في اتخاذ وتفعيل اإلجراءات الكفيلة بوضع هذه تدعو -2 

 .التوصيات موضع التنفيذ
 

 السابعةالجلسة العامة 
 1020مايو / أيار91

 
 2013-2012اعتماد مشروع اإلطار االستراتيجي لفترة السنتين ) 26-د( 301القرار 

 
 ،إن اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 
 ،2013-2012لفترة السنتين   إلى مشروع اإلطار االستراتيجيإذ تشير 

 
خضع لتعديالت لدى مناقشة البرامج الفرعية  أن مشروع اإلطار االستراتيجي قد في اعتبارها وإذ تضع 

 ضمن اللجان الحكومية المختصة مع البلدان األعضاء،
 

 أن مشروع اإلطار االستراتيجي قد استند إلى أولويات البلدان األعضاء المتعلقة بالتنمية وإذ تالحظ 
 االقتصادية واالجتماعية،

 
 ؛2013-2012 مشروع اإلطار االستراتيجي لفترة السنتين ُتقر -1 

 
  على البلدان األعضاء؛المعتمدةجي بصيغته ي اإلطار االستراتتوزيعن التنفيذي ي إلى األمتطلب -2 
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عن   في دورتها السابعة والعشرين،إلى األمين التنفيذي أن يقدم تقريرًا إلى اللجنةأيضًا  تطلب -3 
وتضمينه اإلنجازات الفعلية التي حققتها  عليه، دخلُتالتقدم المحرز في تنفيذ اإلطار االستراتيجي بالتعديالت التي 

 .اإلسكوا
 

 السابعةالجلسة العامة 
 1020مايو / أيار91

 
 الثالثالفصل 

 التوصيات
 
البنود المدرجة على جدول في اجتماعات آبار المسؤولين، تناول ممثلو البلدان األعضاء في مناقشاتهم  -5

ي عن أنشطة اللجنة، وقضايا اإلدارة العليا، ومشروع اإلطار ، وأبرزها تقرير األمين التنفيذاألعمال
 . ، والتقّدم المحرز في إنشاء مرآز اإلسكوا للتكنولوجيا2013-2012االستراتيجي لعمل اإلسكوا لفترة السنتين 

 : وتوّصلوا إلى مجموعة من التوصيات فيما يلي نصها
 

رة المبنية على النتائج، لتقييم فعالية آل برنامج من التأآيد على أهّمية التزام اإلسكوا بنهج اإلدا )1( 
البرامج الفرعية السبعة استنادًا إلى مؤشرات واستهدافات محّددة، وباستخدام أسلوب يبين النتائج المحققة 

 ؛ومواضع القصور، وإمكانات التحسين في البرامج المقبلة والمستهدفة
 

الخارجي عبر جهة مستقلة، التقييم  و،التقييم الذاتياعتماد نهج متطور في التقييم يجمع بين  )2( 
ومشارآة البلدان األعضاء في التقييم باعتبارها شريكة في التخطيط والتنفيذ للبرامج والمشاريع الميدانية 

 ؛ومستفيدة منها، ومعنية بنتائجها وآثارها، بحيث ال يقتصر دورها على االّطالع على عملية التقييم
 

ى أهمية التعاون بين قسم اإلعالم في اإلسكوا ووسائل اإلعالم في مختلف البلدان التأآيد عل )3( 
 ؛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( 

لأللفية، بحيث ال يقتصر على أجهزة رسمية معّينة بل يشمل جميع الهيئات المعنية بإعداد التقارير عن األهداف 
 ية وغيرها من االتفاقات الدولية؛اإلنمائ

 
تعزيز التعاون بين اإلسكوا والمنظمات الدولية واإلقليمية في مختلف البرامج الفرعية، بحيث  )5( 

 ؛ل منظمة في مجال اختصاصهايمكن تبادل الخبرات مع آ
 

 بين الحكومات وهيئات اإلدارة المحلية ومنظمات المجتمع المدني تعزيز الشراآات القائمة )6( 
 من تخطيط هذه المشاريع التنمية المحلية، بحيث تكون جزءًامجال والقطاع الخاص في المشاريع اإلنمائية في 
 ؛كوا في خدمة البلدان األعضاء دوًال وشعوبًاوتنفيذها ودعمها وتقييمها، تكريسًا لدور اإلس

 
في البلدان غير المشمولة في اإلحصاءات الرسمية تطوير القطاعات غير النظامية والترآيز على  )7( 

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

حشد الجهود المالية والفنية لمساعدة البلدان التي تواجه صعوبات في تحقيق األهداف اإلنمائية و ،صنع القرار
 ؛2015لأللفية بحلول عام 

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

 ل تلبيتها بالفعالية المطلوبة؛يتسه طلبات البلدان األعضاء ومقترحاتها، ومن تلقياللجنة تتمكن 
 

التنافسية القدرة  مثل هامة المنطقة في مجاالت بلداندورية عن التقارير الالمزيد من نشر  )10( 
 ؛والتكامل والتنويع االقتصادي

 
لنشر باللغة العربية لزيادة الفائدة سرعة إصدار النشرات وخاصة على اإلنترنت والتأآيد على ا )11( 

 ؛ منشوراتها للتحميل وبدون مقابلعرضوتعميمها وتوزيع أوسع لمنشورات اإلسكوا، و
 

  قابًالجعلهتسهيل االّطالع على محتوى مكتبة اإلسكوا وتحويل الممكن منه إلى الشكل الرقمي و )12( 
 للتحميل على موقع اإلسكوا؛

 
 ؛ال تقل عن أربعة أسابيعآبار المسؤولين قبل اجتماعات الوزراء بفترة ضرورة عقد اجتماعات  )13( 
مة للبلدان زيادة دعم برنامج اإلسكوا للتعاون الفني لنجاحه في تقديم الخدمات االستشارية القّي )14( 

 .األعضاء وتزويده بإمكانات العمل باللغة العربية
 
ة بشأن مختلف المواضيع المدرجة على جدول األعمال ناقشت لجنة الصياغة مشاريع القرارات المقّدمو -6

 مشاريع القرارات على السادة الوزراء العتمادها، بعد األخذ وعرضت . واقترحت إجراء تعديالت عليها
 .الت التي اقترحها آبار المسؤولينبالتعدي

 
 الفصل الرابع

 مواضيع البحث والمناقشة
 

 أو في وآاالتها المتخصصة،/ألمم المتحدة و الدول األعضاء في ا  النظر في طلبات-ألف
 شتراك بصفة مراقبلال ،اإلسكواالتي ليست أعضاء في 

 والعشرين للجنةالسادسة في الدورة 
 ) من جدول األعمال4البند (

 
وردت طلبات للمشارآة، بصفة مراقب، في أعمال الدورة السادسة والعشرين للجنة من ثمان دول  -7

.  وقد وافقت اللجنة على مشارآة آل من تونس والصومال.  ة وليست أعضاء في اإلسكواأعضاء في األمم المتحد
آما وردت طلبات من عدد من .  والجدير بالذآر أّن المغرب يشارك في دورات اللجنة بصفة مراقب دائم

 . والهيئات التابعة لألمم المتحدةالمنظمات
 

   قضايا السياسة العامة في منطقة اإلسكوا-باء
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 ) من جدول األعمال5لبند ا(
 
آان موضوع   .ن تمحورت حولهما المناقشات واالقتراحاتموضوعيتناولتا  ،حلقتي حوار اللجنة عقدت -8

 الثانية بناء الحلقةالحلقة األولى السياسات الوطنية للشباب في إطار برنامج العمل العالمي للشباب، وموضوع 
 .القدرات البشرية والمؤسسية

 
 ات الوطنية للشباب في إطار برنامج العمل العالمي للشبابالسياس  -1

 
يناير / آانون الثاني27 و26بعد موافقة اللجنة الفنية في اجتماعها الرابع الذي عقد في بيروت يومي  -9

 على المقترحات التي تقدمت بها األمانة التنفيذية بشأن موضوع الدورة السادسة والعشرين للجنة، اُتخذت 2010
 .اسات الوطنية للشباب موضوعًا رئيسيًا لهذه الدورةالسي

 
واختارت اللجنة أن تطرح هذا الموضوع في حلقة حوار وزارية نظرًا إلى أهميته بالنسبة إلى بلدان  -10

 والتفاهم الحوار  ترّآز علىللشباب دولية سنة ٢٠١٠ سنةاألمم المتحدة  إعالنالمنطقة ال سّيما في سياق 
 .المتبادل

 
وقّدم ممثل األمانة التنفيذية عرضًا عن السياسات الوطنية للشباب في إطار برنامج العمل العالمي للشباب  -11

 على ضرورة االرتكاز على هذا البرنامج وتضمن العرض تأآيدًا.  E/ESCWA/26/4(Part I)استنادًا إلى الوثيقة 
وتطّرق .   الوطني والدعم الدولي لتنمية الشبابالذي يوفر إطارًا للسياسة العامة ومبادئ توجيهية عملية للعمل

 حول مدى استجابة البلدان األعضاء 2008 اإلقليمي الذي أجرته اإلسكوا في عام االستقصاءالعرض آذلك إلى 
لبرنامج العمل العالمي للشباب والذي بّين ضرورة العمل على تعزيز فعالية المشاريع الوطنية المتعّلقة بالشباب 

ديمغرافية لها احتياجاتها الخاصة -العرض آذلك إلى أهمّية اعتبار الشباب فئة اجتماعيةوأشار .  قهاوتوسيع نطا
.  تمكين الشباب وتزويدهم بالفرص لتحقيق إمكاناتهم آاملةسياسات وطنية تسعى إلى إدراجها ضمن ينبغي التي 

 الوطنية في مجال صياغة السياسات واخُتتم العرض بتلخيص التوجهات المستقبلّية لإلسكوا لتعزيز القدرات
 .وخطط العمل الوطنية للشباب

 
وفي معرض التعقيب على العرض، أشارت، معالي السيدة ميثاء الشامسي، وزيرة الدولة في اإلمارات  -12

العربية المتحدة، إلى أن تزايد أعداد الشباب في بلدان المنطقة يطرح مجموعة من التحّديات، ولكنه يتيح أيضًا 
وأّآدت الوزيرة على أهمّية االلتزام السياسي بتفعيل .  رصًا لالستفادة من قدرات الشباب في عملية التنميةف

استجابة البلدان األعضاء لبرنامج العمل العالمي للشباب، وضرورة االسترشاد بالبرنامج في إطار ثالث 
التعليمية والمجتمع، مشيرًة إلى الدور منظومات تؤثر على واقع الشباب في المنطقة، وهي األسرة والمؤسسات 

 .الكبير الذي تضطلع به وسائل اإلعالم في تنمية الشباب
 

بين مجموعة من الشباب العرب الذين جرى اختيارهم من مدارس وجامعات وبعد ذلك، جرى حوار  -13
 أستاذة العلوم السياسية في أدارت الحلقة، السيدة فاديا آيوان،.  مختلفة في لبنان والوزراء المشارآين في الدورة

 :هي  على سّتة محاوراتشقنام الورآزت، جامعة القديس يوسف
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أهمية ردم و المناقشات تحسين الوضع التعليمي للشباب ومخرجاته، تناولت :الشباب والتعليم )أ( 
إلضافة إلى ، ومواءمة مخرجات التعليم مع حاجات سوق العمل، بامختلف مراحل التعليمالفجوة الموجودة بين 

 ؛اإلعداد لمرحلة التعليم األساسيدور األسرة في 
 

التحديات المرتبطة بعمل الشباب ومنها الصعوبات على رآزت المناقشات : الشباب والعمالة )ب( 
رأس المال، وضعف ، والنزاعات والحروب، والهجرة، وارتفاع آلفة الخدمات االجتماعية، وخروج االقتصادية
 ة؛البنية التحتي

 
تقّدم الشباب ضمن هذه المجموعة باقتراحات لمعالجة أبرز المشاآل التي : الشباب والصحة )ج( 

 ؛، والمؤسسات الصحيةاإلنجابيةيواجهونها فيما يتعلق بنمط الحياة، والصحة العامة، والصحة 
 

شارآة التي تحول دون م العوائق المناقشات تناولت: العامةالمشارآة في صنع القرار والحياة  )د( 
ورآز الوزراء على ضرورة تصنيف أولويات التغيير المطلوبة وتبني نظرة  . الشباب بفعالية في اتخاذ القرارات
 ؛ف مع المعطيات والتحديات الراهنةإيجابية وعملّية قادرة على التكّي

ب في رآزت المناقشات على ضرورة معالجة أبرز المشاآل التي يواجهها الشبا: الشباب والعولمة )ه( 
المنطقة، سياق العولمة وتأثيراتها المحتملة على بلدانهم، وتعزيز التبادل الثقافي بين الشباب في مختلف بلدان 

  العربية؛ب بين الجامعاتوالسعي إلى تبادل الطال
 

ضرورة معالجة مشكلة البطالة بين الشباب على  المناقشات رآزت: الشباب والقضايا االستثنائية )و( 
 .موقف العربي في مواجهة التحّديات التي تواجهها المنطقة، وتفادي انعكاساتها السلبية على الشبابوتوحيد ال

 
 استراتيجيات خاصة حلقة الحوار، وّزعت اإلسكوا شهادات تقدير للبلدان التي وضعتوفي ختام  -14

 .ية وفلسطين، وهي آل من مملكة البحرين والمملكة األردنية الهاشمهاوعملت على تنفيذ بالشباب
 

مالمح : تنمية الشباب في منطقة اإلسكوا"آما جرى خالل الحلقة توزيع آتّيب أعّدته اإلسكوا بعنوان  -15
 .)E/ESCWA/SDD/2010/Booklet.1(" إحصائية، واستراتيجيات وطنية، وقصص نجاح

 
 بناء القدرات البشرية والمؤسسية  -2

 
من أجل : إعطاء األولوية للتنمية المؤسسية في منطقة اإلسكوا " عنقّدم ممثل األمانة التنفيذية عرضًا -16

وتناول العرض العالقة الوثيقة بين تحديث .  E/ESCWA/26/4(Part II) إلى الوثيقة استنادًا" قطاع عام حديث
 العامل فأشار إلى أّن تطوير القطاع العام من خالل بناء القدرات المؤسسية والبشرية هو.  القطاع العام والتنمية

آذلك تناول العرض إمكانية تطبيق المفهوم .  األساسي الذي يسهم في تحسين األداء االقتصادي واالجتماعي
وخلص إلى مجموعة من التوصيات .  الجديد لتحديث القطاع العام في منطقة اإلسكوا والتحديات التي تواجه ذلك

.  بهدف تعزيز بنية المؤسسات وتحقيق اإلصالح اإلدارييمكن األخذ بها في مجالي السياسة العامة وبناء القدرات 
ومن هذه التوصيات إجراء مسوح ميدانية بالتنسيق مع الجهات المعنية في البلدان األعضاء لتحديد أولويات 

ومتطّلباته، والعمل مع البلدان األعضاء على وضع استراتيجيات وبرامج لبناء القدرات المؤسسي التطوير 
طاع العام لخلق مؤسسات فعالة قادرة على الصمود في األزمات وعلى التخفيف من آثارها، البشرية في الق

 .  ومساندة البلدان األعضاء في تمكين القطاع العام من االستجابة الحتياجات المواطنين وتطّلعاتهم
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درات أهمية تنمية الق" خضر، من الجامعة األمريكية في بيروت، ورقة حول ةوعرضت السيدة هب -17
وأشارت فيها إلى أّن تحقيق أهداف التنمية الوطنية يتطّلب العمل على تحديث ".  البشرية في تحديث القطاع العام

واإلصالح اإلداري يتطلب وضع استراتيجيات تنطلق من واقع .  القطاع العام عن طريق اإلصالح اإلداري
ة تنمية القدرات البشرية والمؤسسية، وبناء وشّددت على أهمي.  المشاآل واالحتياجات اإلدارية المطروحة

المؤسسات وتفعيل دورها وتعزيز الهيكلية المؤسسية القائمة على أسس متينة في تحسين المؤشرات االقتصادية 
 .واالجتماعية

 
وعرض السيد ابراهيم عثمان، من آلية سليمان عليان إلدارة األعمال في الجامعة األمريكية في بيروت،  -18

وأشار إلى أهمية اتخاذ قرارات تشارك فيها .  "استراتيجيات لمنطقة اإلسكوا: تفعيل القطاع العام"ول ورقة ح
وخلص العرض إلى .  جميع الفئات المعنية وتستند إلى تقييم فعلي لآلثار والمخاطر المحتملة والفرص الممكنة

مستدامة، وتوطيد أسس الشراآة بين ، وتحقيق التنمية المجموعة من التوصيات بشأن نشر البيانات الرسمية
، وبناء القدرات البشرية وتعزيز التعاون بين المتوخاة منه والنتائجمختلف الجهات المعنية بعملية اتخاذ القرار 

 .القطاعين العام والخاص
 

   تقرير األمين التنفيذي عن أنشطة اللجنة-جيم
 ) من جدول األعمال6البند (

 
 .، التي تضّمنت خمسة أجزاءE/ESCWA/26/5استنادًا إلى الوثيقة لبند  انظرت اللجنة في هذا -19

 
 2009-2008تقرير أداء البرنامج لفترة السنتين   -1

 
 إلى  استنادًا2009-2008عمل اإلسكوا لفترة السنتين قّدم ممثل األمانة التنفيذية عرضًا عن أداء برنامج  -20

لنتائج المحّققة في إطار آل برنامج من البرامج الفرعية السبعة، وأوضح ا . E/ESCWA/26/5(Part I)الوثيقة 
 . من عملية تقييم األداءوالتحديات التي واجهت عملية التنفيذ، والدروس المكتسبة

 
د المندوبون على أهّمية التزام اإلسكوا بنهج اإلدارة على أساس النتائج، لتقييم فعالية وأثناء المناقشة، أآ -21

 البرامج الفرعية السبعة استنادًا إلى مؤشرات محددة بطريقة تبين النتائج المحققة، ومواضع آل برنامج من
آذلك أّآدوا على ضرورة تعزيز التنسيق فيما بين إدارات .  القصور، وإمكانات التحسين في البرامج المقبلة

ضمن استمرار االلتزام السياسي اإلسكوا ومشارآة البلدان األعضاء في وضع الخطط وفي المتابعة والتقييم بما ي
 .بالبرامج ويعّزز نتائجها

 
وتوّقف المندوبون عند أهمية االستفادة من وسائل اإلعالم في مختلف البلدان األعضاء للتعريف بدور  -22

وشّددوا على ضرورة توسيع نطاق التنسيق بحيث ال يقتصر على .  اإلسكوا في بناء القدرات ودفع عملية التنمية
 رسمية معّينة بل يشمل هيئات أخرى هي المعنية بإعداد التقارير عن األهداف اإلنمائية وغيرها من أجهزة

 ورّآز المندوبون أيضًا على أهمية التعاون بين اإلسكوا والمنظمات الدولية وهذا .  االتفاقات الدولية
منظمات األمم المتحدة المتخصصة ما تسعى إليه اللجنة في مختلف برامجها الفرعية، إذ تعمل على تنفيذها مع 

 .آل في مجال اختصاصها
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وشدد المندوبون على أهمية التنمية المحلية وتعزيز الشراآة مع هيئات اإلدارة المحلية في المشاريع  -23
اإلنمائية، وعلى ضرورة الترآيز على الفئات المهّمشة في اإلحصاءات بحيث تشمل القطاعات غير النظامية مثل 

  وأشار المندوبون إلى الصعوبات التي تواجهها المرأة في البلدان العربية للمشارآة في الحياة العامة .الزراعة
والسياسية، وأّآدوا على ضرورة دعم اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة واتخاذ اإلجراءات التي تسّهل وصولها إلى 

ود المالية والفنية لمساعدة البلدان التي تواجه آذلك أشار المندوبون إلى ضرورة حشد الجه. مراآز صنع القرار
 .2015صعوبات في تحقيق  األهداف اإلنمائية لأللفية بحلول عام 

 
وفي معرض الّرد على النقاط التي أثارها المندوبون، أّآدت األمانة التنفيذية أّنها ستأخذ ما ورد من  -24

 بالنهج المرتكز على النتائج في تقييم برامجها ورآزت على أنها تحرص على العمل.  مالحظات في االعتبار
وأنشطتها، وعلى أن تكون البلدان األعضاء شريكة منذ البداية في عملية التخطيط لهذه البرامج، وتقييمها، 
وتعديلها بحيث تالئم األولويات المستجدة وتلبي احتياجات البلدان األعضاء من الخدمات االستشارية 

 . المجاالت ذات األولويةوالمساعدات الفنية في 
 

وفيما يتعلق بوسائل اإلعالم أشارت األمانة التنفيذية إلى أن اإلسكوا قد وضعت استراتيجية لالتصال  -25
وأآدت أن اإلسكوا تتعاون مع األجهزة اإلحصائية  . بالبلدان األعضاء ستدرجها في اإلطار االستراتيجي المقبل

 .  الوطنية المعنية بالمرأة في متابعة االلتزامات الدولية واالتفاقيات الدوليةالوطنية في اإلحصاءات، ومع اآلليات
وهي تنظم العديد من األنشطة التدريبية حول آيفية استخدام الصكوك واالتفاقيات والمعايير الدولية وتعديل 

 . ومستلزماتها الصكوك واالتفاقيات الدوليةالتشريعات الوطنية بحيث تتوافق مع أحكام
 

 والعشرينالخامسة متابعة تنفيذ القرارات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها   -2
 

 المتخصصة عرضًا موجزًا، اإلداراتوقّدم مديرو  . E/ESCWA/26/5(Part II)الوثيقة في نظرت اللجنة  -26
ا الخامسة  التي اعتمدتها اللجنة في دورتهالقراراتب بها اإلسكوا عمًال  األنشطة التي اضطلعتلخصوا فيه

وأخذ مندوبو البلدان األعضاء  . 2008مايو / أيار29 إلى 26والعشرين التي عقدت في صنعاء في الفترة من 
 :وهذه القرارات هي . علمًا باألنشطة المنجزة واألنشطة التي ال تزال قيد اإلنجاز في هذا اإلطار

 
 طقة العربية؛التصدي لقضايا تغّير المناخ في المن :)25-د (281القرار  )أ( 
التخفيف من آثار النزاع واالحتالل وعدم االستقرار على التنمية في  :)25-د (282القرار  )ب( 

 البلدان األعضاء في اإلسكوا؛
التزام بلدان منطقة اإلسكوا بالمعايير الدولية لتعزيز األنظمة اإلحصائية  :)25-د (283القرار  )ج( 
 الوطنية؛
 نشاء مرآز اإلسكوا اإلقليمي للتكنولوجيا؛إ :)25-د (284القرار  )د( 
 السياسة االجتماعية المتكاملة؛ :)25-د (285القرار  )ه( 
 إحصاءات النوع االجتماعي ألغراض المساواة وتمكين المرأة؛  :)25-د (286القرار  )و( 
 دلة؛تعزيز القدرات اإلحصائية بهدف صنع السياسات المرتكزة على األ :)25-د (287القرار  )ز( 
 إنشاء مرآز للغة العربية في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا؛ :)25-د (288القرار  )ح( 
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 لتي تقوم بها الجمهورية اليمنية؛دعم الجهود اإلنمائية الشاملة ا :)25-د (289القرار  )ط( 
 في ي آراء مونتيرالدعوة إلى القيام بعمل إقليمي لتسريع تنفيذ توافق :)25-د (290القرار  )ي( 

 غربي آسيا؛
 .تواتر دورات اللجنة وهيئاتها الفرعية :)25-د (291القرار  )ك( 

 
وفي سياق التعليق على هذا العرض، أآد أحد المندوبين على ضرورة وضع نهج منطقي لمتابعة تنفيذ  -27

ز، واإلجراءات المقترحة القرارات، يرتكز على جداول تبّين اإلنجازات والمواضع التي ال تزال قيد اإلنجا
 .إلنجازها

 
أثنت األمانة التنفيذية على هذا االقتراح، على أن يجري إعداد آلية موضوعية تتضمن مؤشرات، و -28

وبة في هذه القرارات هي وتسمح للبلدان األعضاء بالمشارآة في عملية المتابعة ألن جزءًا من اإلجراءات المطل
 .  مسؤولية هذه البلدان

 
  اإلقليمية والخدمات االستشاريةنامج التعاون الفنيبر  -3

 
نشطة التعاون الفني التي اضطلعت بها أل شامًال قدم ممثل األمانة التنفيذية في إطار هذا البند عرضًا -29

 .من حساب األمم المتحدة للتنميةبتمويل واإلسكوا بتمويل من البرنامج العادي للتعاون الفني 
 

بتمويل  األنشطة المنفذة E/ESCWA/26/5(Part III)/A الوثيقة األولى تناولت وثيقتين ونظرت اللجنة في -30
 تنظيم من خاللبناء قدرات البلدان األعضاء الذي يهدف إلى المساهمة في  من البرنامج العادي للتعاون الفني

ت العامة واالستراتيجيات في مجال صياغة السياسا وتقديم الخدمات االستشارية والمشورة الفنيةأنشطة التدريب 
المحققة اإلنجازات  E/ESCWA/26/5(Part III)/B الوثيقة الثانية تناولتو.  وخطط العمل في التخصصات المختلفة

ويرتبط التقدم المحرز على هذا .   حساب األمم المتحدة للتنميةفي تنفيذ المشاريع اإلقليمية واألقاليمية الممولة من
 .وقعة في إطار البرامج الفرعية السبعة لإلسكواالمتالصعيد باإلنجازات 

 
والحظ أحد المندوبين ضرورة تحقيق نوع من التوازن في استفادة البلدان األعضاء من الخدمات  -31

، أي تشكيل وحدة لالستجابة  في هذا المجالاقترح ابتكار طريقة عمل جديدةوالتي تقدمها اإلسكوا، االستشارية 
 .تسهل الحصول على الخدمات المطلوبة بسرعة وتحقق الفعالية في المشورة المقدمةالسريعة ضمن اإلسكوا 

 
 الوضع المالي للجنة  -4

 
 ، شمل وضع الموارد منامج اللجنةلمختلف الجوانب المالية لبر عرضًاقدم ممثل األمانة التنفيذية  -32

آما قدم .  ألنشطة اإلقليميةا  لتمويلالستئمانيالعادية، والموارد من خارج الميزانية، وصندوق اإلسكوا ا الميزانية
 .ممثل األمانة التنفيذية عرضًا عن مشروع انتقال بيت األمم المتحدة إلى مقر جديد في منطقة ضبية في لبنان

 
 األعضاء والصناديق والمنظمات والهيئات المانحة إلى المساهمة في زيادة بلدان الواخُتتم العرض بدعوة -33

دعم أنشطة اإلسكوا ومشاريعها وتمكينها من تلبية الطلبات واالحتياجات من أجل خارج الميزانية الموارد من 
 . األعضاءبلدانالمتزايدة لل
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وأثناء المناقشة، أّآد المندوبون على ضرورة تعبئة الموارد اإلضافية من خارج الميزانية وتحقيق  -34

يزانية العادية، وتكتسب المرونة الالزمة لتلبية الطلبات المتزايدة االستدامة فيها لتتمكن اإلسكوا من دعم موارد الم
من البلدان األعضاء على الخدمات االستشارية في مواضيع متخصصة تتطلب موارد مالية وبشرية،  وتحقيق 

 . التنوع في األنشطة العملية في إطار البرامج الفرعية الثابتة
 

ستراتيجية لتعبئة الموارد تؤمن لإلسكوا موارد مالية من خارج آما أآد المندوبون على أهمية وجود ا -35
  .الميزانية أسوة بغيرها من اللجان اإلقليمية

 
 دورات الهيئات الفرعية للجنةرير اتق  -5

 
بين الدورتين في الفترة لهيئات الفرعية السبع عن دوراتها التي ُعقدت اتقارير على اللجنة ُعرضت  -36

باإلضافة إلى تقارير اللجنة الفنية عن اجتماعاتها المعقودة في  والعشرين للجنة السادسةو والعشرين الخامسة
وتتضمن هذه التقارير، باإلضافة إلى التوصيات، مواضيع البحث والمناقشة ومعلومات عن تنظيم  . الفترة نفسها

 :وهذه التقارير هي.  هذه الدورات والمشارآين فيها والوثائق المعروضة خاللها
 

 ؛)E/ESCWA/SD/2008/IG.1/9( تقرير اللجنة اإلحصائية عن دورتها الثامنة )أ( 
 ؛)E/ESCWA/SDPD/2009/IG.1/7(تقرير لجنة الطاقة عن دورتها السابعة  )ب( 
 ؛)E/ESCWA/SDD/2009/IG.1/6(السابعة تقرير لجنة التنمية االجتماعية عن دورتها  )ج( 
 ؛)E/ESCWA/ECW/2009/IG.1/7( لرابعةاتقرير لجنة المرأة عن دورتها  )د( 
 ؛)E/ESCWA/2009/C.3/6(تقرير اللجنة الفنية عن اجتماعها الثالث  )ه( 
 ؛)E/ESCWA/SDPD/2008/IG.1/7(تقرير لجنة الموارد المائية عن دورتها الثامنة  )و( 
 ؛)E/ESCWA/EDGD/2009/IG.1/8(تقرير لجنة النقل عن دورتها العاشرة  )ز( 
في بلدان وتمويل التنمية  اللجنة الفنية المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية تقرير )ح( 

 ؛)E/ESCWA/EDGD/2009/IG.2/7(منطقة اإلسكوا عن دورتها السادسة 
 ؛)E/ESCWA/2010/C.4/9/Report( تقرير اللجنة الفنية عن اجتماعها الرابع )ط( 
 .)E/ESCWA/EDGD/2010/IG.1/8/Report( الحادية عشرةتقرير لجنة النقل عن دورتها  )ي( 

 
 . وأقرت اللجنة التوصيات الواردة في هذه التقارير وأخذت علمًا بجميع النقاط الواردة فيها -37

 
   قضايا اإلدارة العليا-دال

 ) من جدول األعمال7البند (
 

ءين، األول ُيعنى بترشيد عمل ، التي تضمنت جزE/ESCWA/25/6(Part I)نظرت اللجنة في الوثيقة  -38
  .2011-2010ج العمل لفترة السنتين اللجنة، والثاني بالتعديالت المقترحة على برنام
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 ترشيد عمل اللجنة  -1
 

رفع مرآز مقترح ية، وعاآللية الحكومية للجنة وهيئاتها الفرُعرضت على اللجنة النتائج األولية لتقييم  -39
مقترح  وإدارةرفع قسم القضايا الناشئة والنزاعات إلى مستوى مقترح ، وإدارةتوى المرأة في اإلسكوا إلى مس

 .إنشاء لجنة حكومية معنية بالقضايا الناشئة والتنمية في ظل األزمات
 
  وهيئاتها الفرعيةاآللية الحكومية للجنةتقييم  )أ(
 

لقت منه األمانة التنفيذية لتقييم  األساس الذي انط)E/ESCWA/26/6/Part I/A(تناولت الوثيقة األولى  -40
 2008فبراير /دورات اإلسكوا وهيئاتها الفرعية وعرضت النتائج الشاملة لتقييم ثماني دورات عقدت بين شباط

، والدروس الرئيسية المكتسبة، بما في ذلك الممارسات الفضلى، وسبل االستفادة 2009ديسمبر /وآانون األول
ة التنفيذية عرضًا حول تقييم اآللية الحكوميإضافة إلى ذلك، قّدم ممثل األمانة .  قبلةمنها لتحديد مسار المرحلة الم

ذية إلى إجراء الصادر عن الدورة الخامسة والعشرين الذي يدعو األمانة التنفي) 25-د (291للجنة عمًال بالقرار 
ا البلدان األعضاء واإلصالحات ة الحكومية لإلسكوا في ضوء أولوّيات البرنامج آما تحّددهتقييم معّمق لآللي

 .الجارية في األمم المتحدة
 

ة التقييم وفقًا لقواعد ومعايير فريق  أّنها قد أعّدت الشروط المرجعية لعمليأوضح ممثل األمانة التنفيذية -41
.  2009نيو يو/ وحزيران2004يناير /ة بين آانون الثانيقييم، على أن يشمل الفترة الممتداألمم المتحدة المعني بالت

يل التفاعل ة عمل اللجنة من حيث بلوغها للغايات والنتائج المتوقعة، وتسهيهدف التقييم إلى النظر في فعاليو
ات اإلقليمية والقضايا الناشئة، وتسهيل عملية المتابعة والرصد للقرارات والتوصيات والتنسيق حول األولوي

أّن التقييم في المراحل المقبلة سوف يشمل مختلف أصحاب المصلحة وأشار ممثل األمانة التنفيذية إلى .  الُمتَخذة
ات مختلفة مثل مقابلة أعضاء الوفود لمعرفة آرائهم حول عمل اللجنة يجمع المعلومات باستخدام منهجيو

دور اإلسكوا آمصدر للمعلومات إضافة حول  واقعية واستخدام استبيان عبر اإلنترنت للوصول إلى استنتاجات
 .ها في التنسيق والمتابعةإلى دور

 
وا في المنطقة بوضوح لتسهيل وأثناء المناقشة، رأى ممثلو البلدان األعضاء ضرورة تحديد دور اإلسك -42

إجراء التقييم، وأشاروا إلى أهمية دوا على ضرورة إشراك البلدان األعضاء في آافة مراحل عملية تقييمه، آما أآ
 .معلومات المطلوبة للتقييم بما فيها المقابالت الفردية ومجموعات النقاشات متعددة في جمع الاستخدام منهجي

 
ونّوه أحد ممثلي البلدان األعضاء بالمصفوفة التي تعرضها اإلسكوا في االستبيان وتبّين فيها ردود  -43

ه ولكن.  عضاءاألالجهات المعنية وآراء البلدان األعضاء إزاء آفاءة الخدمات االستشارية المقّدمة إلى البلدان 
اقترح تعديل منهجية القياس المعتمدة في االستبيان بإضافة خيار إلى الخيارات األربعة المعتمدة إفساحا في 

 .المجال للتعبير عن الردود المحايدة، وحرصا على تعادل النسب المخصصة لكل من الردود اإليجابية والسلبية
 

ة مع يذية أّنها ستعقد اجتماعات جانبيء، أوضحت األمانة التنفعلى تعليقات ممثلي البلدان األعضا وردًا -44
عليها في ات التي ينبغي الترآيز  الدورة لمعرفة آرائها حول فعالية عمل اللجنة، واألولويالوفود المشارآة في

 على أن وتّم االتفاق.  ة المواءمة بين استراتيجية اإلسكوا واحتياجات البلدان األعضاءالمرحلة المقبلة، وآيفي
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لتعديالت  تقدير التكاليف المالية وتحديد ا، ثم2010يوليو /نهائي بحلول تموزتنجز اإلسكوا تقرير التقييم ال
 .ب عليه وعرضها على اللجنة الفنية لمناقشتها واعتمادهاالبرامجية التي قد تترت

 
 إدارة مستوى في اإلسكوا إلى المرأة مرآزرفع  )ب(
 

رات التي تدعو إلى اعتماد أوضحت المبر، و)E/ESCWA/26/6/Part I/B(  الوثيقةذيةعرضت األمانة التنفي -45
، وتزويده إدارةبشأن تحويل مرآز المرأة إلى مشروع القرار الصادر عن لجنة المرأة في دورتها الرابعة 

 ، وذلكمم المتحدةبالموارد المالية والبشرية الالزمة لتمكينه من تنفيذ المهام المسندة إليه بمقتضى قرارات األ
المرآز يحتاج إلى مزيد من أن  إلى وأشارت األمانة التنفيذية.  عاتها وتطلبفعالية تلبي احتياجات البلدان األعضاء

 ازدياد عدد البلدان التي المناسب وبالكفاءة المطلوبة، خاصة في ظلالموارد لتمكينه من تنفيذ عمله في الوقت 
جميع أشكال التمييز ضد المرأة ورفعت تحفظاتها بشأن بعض بنودها، وازدياد صّدقت على اتفاقية القضاء على 

عدد الطلبات الواردة من البلدان األعضاء للحصول على الدعم في تنفيذ االلتزامات الدولية، وضرورة مواآبة 
اآلليات الوطنية  والوطنية في مجال النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين، ودعم واإلقليميةالتطورات الدولية 

 .المعنية بالمرأة في المهام الملقاة على عاتقها
 

المرأة، أشارت ممثلة األمانة التنفيذية إلى أنه بق بالهيكل التنظيمي المقترح إلدارة النهوض وفيما يتعل -46
ختلف قسم تمكين المرأة الذي يتولى تنفيذ البرامج الهادفة إلى تمكين المرأة في م) 1: (يتألف من قسمين

قسم إدماج النوع ) 2(المجاالت، ال سيما مشارآتها في الميادين االقتصادية والسياسية في البلدان األعضاء، 
االجتماعي الذي يتولى دعم الجهود التي تبذلها البلدان األعضاء من أجل دمج هذا المفهوم في خططها الوطنية 

 .لى صعيد اإلسكوا بأسرهاوسياساتها العامة، وفي البرامج والهياآل المؤسسية، وع
 

وأثناء المناقشة، أشار ممثلو البلدان األعضاء إلى أهمية مشروع القرار بشأن تحويل مرآز المرأة إلى  -47
ة دور هذا المرآز في تمكين المرأة في مختلف مجاالت التعليم والعمل والصحة ين على أهميد، مؤآإدارة

ؤآدين على أهمية خدماته االستشارية التي يزداد عليها طلب البلدان والمشارآة في الحياة العامة والسياسية، وم
وأشار بعض المندوبون إلى ضرورة أن تعمد اإلدارة إلى إطالق مبادرات ومشاريع مع القطاع .  األعضاء

 .الخاص والمجتمع المدني، تشمل مختلف نواحي تمكين المرأة االجتماعية واالقتصادية والسياسية
 

 )E/ESCWA/26/6(Part I)/B/Add.1(وثيقة ال تعليقات المندوبين، عَمدت األمانة التنفيذية إلى توزيع وردًا على -48
تبّين اآلثار المترتبة في الميزانية البرنامجية على رفع مرآز المرأة إلى مستوى إدارة، فأوضحت المبالغ التي 

-2012 والسنتين 2011-2010 فترة السنتين المالية التي ينبغي توفيرها لعمل اإلدارة المقترح إنشاؤها خالل
وفي هذا السياق، أوضح األمين التنفيذي أّن إقرار مشروع رفع المرآز إلى مستوى إدارة لن يفرض .  2013

مبالغ إضافية على البلدان األعضاء بل يتطلب من مندوبي دولهم في األمم المتحدة دعم هذا القرار أثناء مناقشة 
على ضرورة مساهمة شرآات القطاع الخاص وأوساط األعمال في دعم موارد اإلسكوا من الميزانية، آما شّدد 

خارج الميزانية، أسوة بما تحصل عليه اللجان اإلقليمية األخرى، لتمكينها من القيام بمشاريع لها أثر إيجابي على 
 .مصالح بلدان المنطقة

 
 وإنشاء لجنة حكومية فرعية معنية بالقضايا إدارةرفع قسم القضايا الناشئة والنزاعات إلى مستوى  )ج(

 تالناشئة والتنمية في ظل األزما
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، وأشار فيها إلى أّن المنطقة تعيش )E/ESCWA/26/6/(Part I)/C(عرض ممثل األمانة التنفيذية الوثيقة  -49
 الرئيسي للتعثر  انعدام االستقرار والنزاع واالحتالل تؤدي إلى تداعيات تكاد تكون السببباستمرار حاالت من

وفي ظّل هذا الواقع، يعمل قسم القضايا الناشئة والنزاعات .  اإلنمائيالذي ال تزال المنطقة تشهده على المستوى 
 على التخفيف من أثر النزاعات على التنمية في منطقة اإلسكوا، وهو يتلقى منذ 7المسؤول عن البرنامج الفرعي 

ما في مجال تحديث القطاع العام، لى خدماته، ال سيعضاء للحصول عتأسيسه طلبات متزايدة من البلدان األ
وإعداد سياسات واستراتيجيات وبرامج للتخفيف من آثار النزاعات وتداعياتها على التنمية االقتصادية 

 .واالجتماعية في المنطقة
 

ناشئة والنزاعات إلى ومن هذا المنطلق، أشار ممثل األمانة التنفيذية إلى ضرورة رفع قسم القضايا ال -50
 والمالية التي تمكنه من االستجابة للطلبات المتزايدة من البلدان األعضاء تزويده بالموارد البشريةو إدارةمستوى 

وفي موازاة ذلك، أشار أيضًا إلى ضرورة إنشاء لجنة حكومية معنية بالقضايا الناشئة .  على الخدمات التي يقّدمها
 22-21بيروت، (وذلك وفق المداوالت التي أجريت في االجتماع الثالث للجنة الفنية والتنمية في ظل األزمات، 

 ).2009يوليو /تموز
 

ة دور اإلسكوا في التخفيف من أثر النزاعات على التنمية لمناقشة، أثنى المندوبون على أهميوفي سياق ا -51
ة  المثال مهمرحة، ومنها على سبيلات اللجنة الحكومية المقت، وطرحوا تساؤالت بخصوص صالحيمنطقةالفي 

 والدولية التي يمكن أن تعوق جهود بناء السالم والتنمية في المنطقة ووضع نظام اإلقليميةرصد وتحديد التحديات 
ات اللجنة الحكومية المقترحة مع ن إلى تداخل صالحيإضافة إلى ذلك، أشار بعض المندوبي.  اإلنذار المبكر

فضت المناقشة إلى التأآيد على ضرورة إقرار مشروع القرار بشأن رفع قسم القضايا وقد أ.  صالحيات اإلدارة
زمات، على  وإنشاء لجنة حكومية معنية بالقضايا الناشئة والتنمية في ظل األإدارةالناشئة والنزاعات إلى مستوى 

 .ات هذه اللجنةأن تتّم مراجعة صالحي
 

ها تعتمد استراتيجيات تتالءم مع واقع آل بلد أنمانة التنفيذية وردًا على تعليقات المندوبين، أوضحت األ -52
ات اللجنة حية صال قد وضعت مسودمن البلدان التي تعاني من النزاعات، أو الخارجة منها، آما أوضحت أنها

يات الصالحوأبدت األمانة التنفيذية استعدادها لتعديل هذه .  بناًء على مشاورات مع البلدان األعضاءالحكومية 
 .وفق مالحظات المندوبين

 
 2011-2010التعديالت المقترحة على برنامج العمل لفترة السنتين   -2

 
 وهي تتضّمن التعديالت المقترحة على E/ESCWA/26/6(Part II)قّدم ممثل األمانة التنفيذية الوثيقة  -53

لواليات الجديدة التي أقّرتها الجمعية  باوتأتي هذه التعديالت عمًال.  2011-2010برنامج العمل لفترة السنتين 
 لالحتياجات والتحديات العالمية واإلقليمية التي طرأت منذ اعتمدت العامة في دورتها الرابعة والستين ووفقًا

 . في دورتها الخامسة والعشرين2011-2010اللجنة برنامج العمل لفترة السنتين 
 

رات الحاصلة ا بحيث يواآب برنامج العمل التطو إلى أهميتهوأخذ المندوبون علمًا بالتعديالت، وأشاروا -54
فقوا على أن يجري اعتمادها بموجب القرار المقّدم وات.  في الواقع والتعديالت في الواليات المسندة إلى اللجنة

 .بهذا الشأن
 

 2013-2012ح لفترة السنتين مشروع اإلطار االستراتيجي المنق  -هاء
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 )ل من جدول األعما8البند (
 

 مشروع اإلطار االستراتيجي ، وهي تتضّمنE/ESCWA/26/7عرض ممثل األمانة التنفيذية الوثيقة  -55
، وقّدم لمحة موجزة عن األهداف واإلنجازات المتوقعة لكل برنامج من 2013-2012ح لفترة السنتين المنق

 .البرامج الفرعية السبعة
 

 إلى التنسيق المبكر مع البلدان األعضاء في صياغة اإلطار وفي المناقشات، أشار المندوبون إلى الحاجة -56
االستراتيجي، وتوسيع نطاق البرنامج الفرعي الرابع بحيث يشمل، إلى جانب خدمات تكنولوجيا المعلومات 

 .واالتصاالت، إنتاج التكنولوجيا وتكييفها وتطويرها ونقلها في منطقة اإلسكوا
 

يجري إعدادها لتنفيذ التي لى أهمية توضيح طبيعة البرامج واألنشطة وأشار ممثلو البلدان األعضاء إ -57
ة قابلة للقياس بهدف تقييم التقدم ي، ووضع مؤشرات إنجاز آمية ونوعياألهداف المحددة في اإلطار االستراتيج

 .المحرز في تحقيق آل هدف
 

  ثما يجري في مرحلة الحقة،صة له المخصوأوضحت األمانة التنفيذية أّن تحديد األنشطة والميزانية -58
 .ترسل إلى البلدان األعضاء لمراجعتها وتزويد اإلسكوا بتعليقاتها عليها

 
 .2013-2012وأقّرت اللجنة مشروع اإلطار االستراتيجي المنّقح لفترة السنتين  -59

 
 التقدم المحرز في إنشاء مرآز اإلسكوا للتكنولوجيا  -واو

 ) من جدول األعمال9البند (
 

 مرآز  وهي تتضّمن مشروع القرار بشأن إنشاءE/ESCWA/26/8الوثيقة  ممثل األمانة التنفيذية قدم -60
األعضاء مراجعة وطلب ممثل األمانة التنفيذية إلى البلدان .  ة النظام األساسي للمرآزاإلسكوا للتكنولوجيا ومسود

 .مع المملكة األردنية الهاشميةالمضيف  ة النظام األساسي بهدف اعتماده ليصار إلى توقيع اتفاق البلدمسود
 

وأثناء المناقشة، طرح ممثلو البلدان األعضاء مجموعة من التساؤالت بشأن آيفية انتخاب أعضاء  -61
مجلس إدارة المرآز وتعيين المدير التنفيذي، ومهمة المرآز وطبيعة عمله على المستويين اإلقليمي والدولي، 

 .مماثلة الناجحة في مناطق أخرى من العالمومدى ارتكازه على التجارب ال
 

ة إلى أّن النظام األساسي يتضمن تفاصيل بشأن ، أشار ممثل األمانة التنفيذيًا على هذه التساؤالتردو -62
بعة في األمم المتحدة، ودوره في تعيين خبراء تنفيذي للمرآز وفقًا لألصول المتإجراءات تعيين المدير ال
لجنة التقنية بالتنسيق مع األمين التنفيذي لإلسكوا ومع البلدان األعضاء، وآذلك بشأن متخصصين أعضاًء في ال

يهم أعضاء  تعينه حكومة األردن وستة ممثلين على األقل يسمممثًال دائمًايضم في عضويته مجلس اإلدارة الذي 
  .اإلسكوا اآلخرون وتنتخبهم اللجنة

 
لين عنها سية، بترشيح ممثم البلدان األعضاء، في المرحلة التأسيقد أّن تتواقترح ممثل األمانة التنفيذية -63

 تعيين المدير وأضاف أن.  بعة والعشرين لإلسكوا للنظام األساسي في الدورة السا يجري االنتخاب وفقًاعلى أن
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لجنة التقنية  أعضاء الن المدير التنفيذي وبدوره يعية في األمم المتحدة،التنفيذي يجري وفق أسس التعيين المعتمد
 .التابعة للمرآز

 
مسودة النظام األساسي علمًا بالمرحلة التي بلغها مشروع إنشاء المرآز ووافقت على  اللجنة وأخذت -64

 .المقترح تمهيدًا لتوقيع االتفاق مع البلد المضيف
 

  والعشرين للجنةالسابعة  موعد ومكان انعقاد الدورة -زاي
 ) من جدول األعمال11البند (

 
 .2012 أبريل من عام/بيروت في شهر نيسان والعشرين للجنة في السابعةتقرر عقد الدورة  -65

 
   ما يستجد من أعمال-حاء

 ) من جدول األعمال12البند (
 

 .لم ترد أية مقترحات في إطار هذا البند -66
 

 الخامسالفصل 
 اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها السادسة والعشرين

 
مشاريع القرارات  2010مايو / أيار19جلستها العامة الختامية المنعقدة في في ة اعتمدت اللجن -67

المعروضة عليها والتوصيات الصادرة عن اجتماعات آبار المسؤولين على أن تدخل عليها التعديالت ويجري 
 . في التقرير الختاميإرسالها إلى البلدان األعضاء

 
 السادسالفصل 

 تنظيم أعمال الدورة
 

 المكان وموعد االنعقاد  -ألف
 

.  2010مايو / أيار20 إلى 17من ، في الفترة بيروت والعشرين في السادسة دورتها اإلسكواعقدت  -68
 قة بمختلفوالمتعلأعمالها،  جدول علىالبنود المدرجة ،  عامة جلساتعشر فيوناقشت اللجنة، التي عقدت 

  .القضايا التي تهّم البلدان األعضاء
 

من اللجنة على البعد الثقافي في رسالتها اإلنمائية التي ال تغفل أي جانب من حياة اإلنسان، وحرصًا  -69
الفيحاء، وأّدت مجموعة من األغاني آان لها أثر طيب افتتحت اجتماعاتها الوزارية بلوحة غنائية قّدمتها فرقة 

 .قتصادي واالجتماعيعلى الحضور وطابع مميز آرس الثقافة مرة أخرى في صلب العمل اإلنمائي اال
 

 االفتتاح  -باء
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مايو / أيار17افتتحت الدورة على مرحلتين، المرحلة األولى لكبار المسؤولين صباح يوم االثنين الموافق  -70
 .2010مايو / أيار19، والمرحلة الثانية للوزراء صباح يوم األربعاء الموافق 2010

 
 اجتماعات آبار المسؤولين  -1

 
وزارة التخطيط والتعاون  حمد الحاوري، وآيلأ اجتماعات آبار المسؤولين، ألقى السيد محمد في افتتاح -71

 قطاع الدراسات والتوقعات االقتصادية، في الجمهورية اليمنية التي توّلت رئاسة الدورة الخامسة الدولي،
، 2009-2008رة السنتين النجاح الذي حققته اإلسكوا في معظم برامجها خالل فتبوالعشرين، آلمة نّوه فيها 

 األوضاع االقتصادية واالجتماعية في المنطقة، وأّآد على دور اللجنة وذلك رغم انعكاسات األزمة المالية على
 .في إيجاد الحلول المبتكرة لمعالجة هذه االنعكاسات التي تطال مختلف القطاعات االقتصادية واالجتماعية

 
يل األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي لإلسكوا، آلمًة رّحب  ألقى السيد بدر عمر الدفع، وآثم -72

فيها بالوفود منّوهًا بأهمية مشارآتهم في هذه الدورة تأآيدًا على االلتزام الوثيق بقضايا المنطقة وبضرورة العمل 
اعية متكاملة، وخلق وأشار األمين التنفيذي إلى أهمية وضع سياسات اجتم.  المشترك لتحقيق التكامل اإلقليمي

فرص عمل لتأمين مستقبل الشباب ودمجهم في البرامج والخطط اإلنمائية، وزيادة مشارآة المرأة في الحياة 
وأّآد على أّن اإلسكوا .  االقتصادية واالجتماعية والسياسية، والحد من األثر السلبي للتضخم وارتفاع األسعار

ن في سعيها إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة في تحرص على ترسيخ النهج الذي محوره اإلنسا
 .المنطقة

 
وألقت السيدة زينة طوقان، مدير مديرية التعاون الدولي في وزارة التخطيط والتعاون الدولي في المملكة  -73

، لن يّدخر جهدا األردنية الهاشمية، آلمة أشارت فيها إلى أّن األردن، في فترة رئاسته الدورة السادسة والعشرين
في العمل مع اإلسكوا والبلدان األعضاء لمواصلة ما تحقق خالل فترة الرئاسة الماضية وتقديم األفكار 

 .والمقترحات التي تعّزز رسالة اللجنة اإلنمائية في خدمة البلدان األعضاء
 

 االجتماعات الوزارية  -2
 

اعيل األرحبي، نائب رئيس الوزراء للشؤون د عبد الكريم اسمافتتح االجتماعات الوزارية السي -74
ونوه السيد األرحبي  .  ووزير التخطيط والتعاون الدولي في الجمهورية اليمنية مرحبًا بالحاضرينةاالقتصادي

فالتحديات االقتصادية واالجتماعية .  بأهمية اتخاذ تنمية الشباب موضوعًا رئيسيًا للدورة السادسة والعشرين
ة المالية العالمّية والعولمة االقتصادية والتجارية وتغّير المناخ وانعدام األمن، تلقي مزيدًا من الناتجة من األزم

المسؤوليات على البلدان األعضاء في تنمية الشباب وتطوير قدراتهم وتوفير فرص العمل لهم، وذلك بمؤازرة 
والمؤسسية مرتبط إلى حد آبير بموضوع وأضاف أّن بناء القدرات البشرية  . المنظمات الدولية وشرآاء التنمية

الحكم الرشيد واإلدارة الكفوءة وتعزيز المساءلة والشفافية، وبالتالي هو من أهم األسس التي تقوم عليها التنمية 
 .المستدامة

 
وتقّدم معالي السّيد جعفر حسان، وزير التخطيط والتعاون الدولي، في المملكة األردنية الهاشمية بالشكر  -75
وأّآد  . ى الجمهورية اليمنية لما بذلته من جهود خالل فترة ترؤس أعمال الدورة الوزارية الخامسة والعشرينإل

على ضرورة العمل على تعزيز اإلنجازات المحققة واعتماد اإلجراءات التي تسهم في توطيد التعاون بين بلدان 
ّحة في ظل ارتفاع معدالت النمو السكاني والبطالة وأشار إلى التحديات المل . المنطقة وتحقيق التكامل اإلقليمي
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وفي هذا اإلطار، شّدد على .  في صفوف الشباب وأهمّية التخطيط السليم للموارد البشرية والقدرات المؤسسية
ة التطوير المستمر لقطاع التعليم وتطوير المناهج وتوفير بيانات دقيقة وتنظيم التدريب التقني للمواءمة بين أهمي
وسلط الضوء على اإلصالحات التي ينّفذها األردن ليعّزز دور الشباب  . بات سوق العمل ومخرجات التعليممتطل

وعلى المشاريع اإلقليمية الكبرى في مجاالت الطاقة والنقل والمياه، وعلى أهمية االستفادة من التجارب الناجحة 
ّلع إلى استقبال مرآز اإلسكوا للتكنولوجيا لتدعيم وأعلن أّن األردن يتط . وإقامة الشراآات والدورات التدريبية

 .هذا القطاع
 

د عبد الرحمن بن حمد العطية، األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، آلمة نّوه السيوألقى  -76
اون وأطلع الحاضرين على إنجازات مجلس التع . فيها بسجل اإلسكوا الحافل باألنشطة واإلنجازات منذ تأسيسها
وأّآد على أّن  . ما في مجال الشباب والرياضة وال سيفي مختلف المجاالت السياسّية واألمنّية والعسكرّية والبيئّية،

موضوع رعاية الشباب وتعزيز دورهم يحظى باهتمام دول مجلس التعاون نظرًا إلى ارتباطه الوثيق والمباشر 
المجلس على إقرار السياسات والبرامج الوطنية بهدف تعزيز وقد عملت دول  . بعملّية التنمية بمفهومها الشامل

 .دور الشباب وتمكينهم وتوفير فرص العمل لهم
 

نفيذي لإلسكوا رسالة وّجهها واألمين التلألمم المتحدة وتال السيد بدر عمر الدفع، وآيل األمين العام  -77
وأشار األمين العام في  . وزاريّة السادسة والعشرينمون، األمين العام لألمم المتّحدة إلى الدورة ال-د بان آيالسي

ر المناخ وندرة المياه رسالته إلى أهمّية الدورة الحالّية في ظّل التحديات الكبرى التي تواجه المنطقة من تغّي
وأزمة الغذاء والرآود االقتصادي، والحاجة إلى تأمين العمل الالئق للجميع وتعزيز الدمج االجتماعي والحد من 

ز عليها ة التي ستّرآاب ليكون من المواضيع الرئيسيوأشاد األمين العام باختيار موضوع الشب . عدم المساواة
أغسطس / آب12ما مع اقتراب سنة األمم المتحدة الدولية للشباب التي تبدأ في  ال سيته،المناقشات نظرًا إلى أهمي

سية نظرًا إلى ارتباط تحديث القطاع العام واإلصالح ونوه آذلك بالترآيز على القدرات البشرية والمؤس . 2010
 .اإلداري بتحقيق األهداف اإلنمائية الوطنية وبناء مؤسسات تتصف بالقوة والفعالية

 
ونّوه  . وألقى األمين التنفيذي آلمة رّحب فيها بحضور السّيد نبيه بّري راعيًا للدورة السادسة والعشرين -78

ي أداء رسالة إنمائية تزداد صعوبة في ظل الظروف القاسية التي تواجهها المنطقة بدور اإلسكوا التي تستمّر ف
وأشار في آلمته إلى أهمّية حلقة موضوع الشباب، في إلقاء الضوء على اإلنجازات التي حققتها البلدان  . وبلدانها

إجراء مراجعة نقدية بّناءة وشدد األمين التنفيذي على ضرورة  . األعضاء في دمج الشباب في العملية اإلنمائية
للمناهج اإلنمائية في التعاطي مع الشباب للوصول إلى حلول عملّية تتالءم مع الخصوصيات الديمغرافية 

آما شّدد على أهمية طرح موضوع تحديث القطاع العام، باعتباره رآنًا  . واالقتصادية واالجتماعية للمنطقة
ية، فبناء المؤسسات وتعزيزها وتطوير القدرات البشرية والمؤسسية هي  لتحقيق األهداف اإلنمائية الوطنًاأساسي

وأخيرًا أآد على ضرورة العمل على تحقيق السالم بكل  . عوامل أساسية لتحسين األداء االقتصادي واالجتماعي
 . واالقتصادية واالجتماعية على أساس الحلول العادلة والشاملة وتقرير المصيرةأبعاده السياسي

 
على دور  األستاذ نبيه بري، رئيس مجلس النواب في الجمهورية اللبنانية آلمة أآد فيها دولةوألقى  -79

 التنفيذي، الذي ُعرف بحرصه على ااإلسكوا في دفع عملّية التنمية في المنطقة، تحت القيادة المميزة ألمينه
لعمل، مّما يؤّدي إلى نزيف متواصل وأشار إلى أن الشباب اللبناني يعاني من مشكلة إيجاد فرص ا.  الكفاءة

وأآد على ضرورة السعي إلى التخفيف من اإلقصاء السياسي واالقتصادي للشباب، .  للموارد الشاّبة الكفوءة
بالعمل على وضع استراتيجيات شاملة متكاملة تستهدف الشباب، وترتكز على اإلحصاءات الدقيقة لتحديد 

ومن النقاط التي ينبغي أن  . ة التنمية واالستفادة من عوائدهالمشارآة في عمليتمكينهم من اأولوّياتهم وحاجاتهم، و
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ترآز عليها هذه االستراتيجيات سّد الفجوة بين مخرجات النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل من خالل إنشاء 
 في معالجة أولويات التنسيق بين الجهات الحكومّية وغير الحكومّيةومجالس عليا للتربية في بلدان المنطقة، 

 بسبب تهميشهم اًًتصّدي لهجرة الشباب األآثر تعلمالشباب، وإدخال إصالحات لخلق فرص العمل للشباب، وال
، لعالمي للشباب والوفاء بتعهداتها وفي الختام أوصى بالتزام الحكومات ببرنامج العمل ا. االقتصادي واالجتماعي

 .لنهوض بمستقبل المنطقة وبلدانهاله هذه الفئة لوالحفاظ على هذا المورد القيم الذي تشك
 

   الحضور-جيم
 

وحضر الدورة، بصفة مراقب،  .  األعضاء في اإلسكوااألربعة عشر بلدانحضر الدورة ممثلون عن ال -80
ممثلون عن حضر الدورة أيضًا و . يشارك بصفة مراقب دائم المغرب والجدير بالذآر أن.  تونس والصومال

هيئات والمؤسسات التابعة لمنظومة األمم المتحدة، ومراقبون عن منظمات دولية وغير حكومية البرامج وال
وتمّيزت هذه الدورة بحضور جمع من الشباب اللبناني والعربي . ومنظمات أخرى، إضافة إلى عدد من الخبراء

 .ن هذا التقريروترد قائمة المشارآين في المرفق األول م.  من مختلف المؤسسات الدراسية في لبنان
 

   انتخاب أعضاء المكتب-دال
 

 اجتماعات آبار المسؤولين  -1
 

 من صالحيات اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ونظامها الداخلي على أن 12تنص المادة  -81
لمادة نفسها آما تنص ا .  األعضاء رئاسة دورات اللجنة بالتناوب وحسب الترتيب الهجائي بالعربيةالبلدانتتولى 

ويستمر أعضاء المكتب في مهامهم إلى .  على أن تنتخب اللجنة نائبين للرئيس ومقررًا من بين ممثلي أعضائها
 .أن يتم انتخاب خلفائهم، وتجوز إعادة انتخابهم

 
 وعمًال بأحكام هذه المادة، توّلت السيدة زينة طوقان، مديرة مديرية التعاون الدولي في وزارة التخطيط -82

وتولى ممثل دولة اإلمارات والتعاون الدولي في المملكة األردنية الهاشمية، رئاسة اجتماعات آبار المسؤولين؛ 
مهام  الجمهورية العربية السورية وتولى ممثللرئيس؛ انائبي منصبي  مملكة البحرين، العربية المتحدة وممثل

 .المقرر
 ة الوزارياالجتماعات  -2

 
، رئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي، في المملكة األردنية الهاشميةجعفر حّسان، السيد معالي تولى  -83

 نائبي الرئيس؛ ي منصبوممثل مملكة البحرين  اإلمارات العربية المتحدةممثل دولةوتولى ت الوزارية؛ االجتماعا
 . المقررمهام الجمهورية العربية السورية ممثلتولى و
 

   وثائق التفويض-هاء
 

عن مندوبي تفويض المت إلى األمين التنفيذي وثائق ّد من النظام الداخلي، ُق11عمًال بأحكام المادة  -84
 .البلدان األعضاء المشارآين في الدورة السادسة والعشرين
 

   جدول األعمال-واو
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 عليها في الوثيقة ةأقّرت اللجنة، في جلستها األولى، جدول األعمال، بالصيغة المعروض -85

E/ESCWA/26/L.1  .وفيما يلي جدول األعمال بصيغته المعتمدة: 
 

 . والعشرينالسادسةافتتاح الدورة  -1" 
 

 .انتخاب أعضاء المكتب -2 
 

 .إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى -3 
 

أو في وآاالتها المتخصصة، التي ليست /النظر في طلبات الدول األعضاء في األمم المتحدة و -4 
 .في اإلسكوا، لالشتراك بصفة مراقب في الدورة السادسة والعشرين للجنةأعضاء 

 
 :قضايا السياسة العامة في منطقة اإلسكوا -5 

 
 ؛التحديات والفرص المتاحة: الشباب في العالم العربي )أ(  
 .بناء القدرات البشرية والمؤسسية )ب(  

 
 :تقرير األمين التنفيذي عن أنشطة اللجنة -6 

 
 ؛2009-2008تقرير أداء البرنامج لفترة السنتين  )أ(  
 متابعة تنفيذ القرارات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الخامسة والعشرين؛ )ب(  
 برنامج التعاون الفني والخدمات االستشارية اإلقليمية؛ )ج(  
 ؛للجنةالوضع المالي  )د(  
 .تقارير دورات الهيئات الفرعية للجنة )ه(  

 
 

 :ايا اإلدارة العلياقض -7 
 

 :ترشيد عمل اللجنة )أ(  
 

 ؛تقييم اآللية الحكومية للجنة وهيئاتها الفرعية )1(   
 ؛ إدارة مستوى في اإلسكوا إلى المرأة مرآزرفع  )2(   
وإنشاء لجنة حكومية فرعية إدارة رفع قسم القضايا الناشئة والنزاعات إلى مستوى  )3(   

 ؛والتنمية في ظل األزماتمعنية بالقضايا الناشئة 
 

 .2011-2010التعديالت المقترحة على برنامج العمل لفترة السنتين  )ب(  
 

 .2013-2012لفترة السنتين المنقح اإلطار االستراتيجي مشروع  -8 
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 . التقدم المحرز في إنشاء مرآز اإلسكوا للتكنولوجيا -9 

 
 . للجنةموعد ومكان انعقاد الدورة السابعة والعشرين -10 

 
 .ما يستجد من أعمال -11 

 
 ".ورتها السادسة والعشريناعتماد تقرير اللجنة عن د -12 

 
في الجلسة ذاتها، وافقت اللجنة على تنظيم األعمال المقترح لدورتها السادسة والعشرين المعروض و -86

 .، بعد أن أدخلت عليه بعض التعديالتE/ESCWA/26/L.2عليها في الوثيقة 
 

 الوثائق  -زاي
 

 .والعشرينالسادسة ترد في المرفق الثاني لهذا التقرير قائمة بالوثائق المعروضة على اللجنة في دورتها  -87
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 المرفق األول
 

 قائمة المشارآين
 

  األعضاء في اإلسكواالبلدان  -ألف
 

 المملكة األردنية الهاشمية
 

 معالي السيد جعفر حسان
 وزير التخطيط والتعاون الدولي

 
 السيدة زينة زيد طوقان
 مدير التعاون الدولي

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي
 

 السيدة هزار ابراهيم بدران
 منسق عالقات البنك الدولي واألمم المتحدة

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي
 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة
 

 معالي السيد محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي
 قتصادوآيل وزارة اال

 
 السيد يوسف عيسى الرفاعي

 مدير إدارة الموارد البشرية والمالية
 وزارة االقتصاد

 
 السيد هزاع أحمد المنصوري

 دبلوماسي
 سفارة دولة اإلمارات العربية المتحدة

 الجمهورية اللبنانية
 

 مملكة البحرين
 

 سعادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة
 وآيل وزارة المواصالت

 
 يد عبد الرحمن مبارك السليطيسعادة الس

 سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السورية
 

 سعادة السيد آاظم العريض
 سفير بديوان وزارة الخارجية

 
 

 السيد عارف حسن المنصوري

 البشرية والمالية وإدارة مواصفاتمدير إدارة الموارد 
    النقل البري باإلنابة
 وزارة المواصالت

 
 فة حسن العماريالسيد خلي

 رئيس قسم خدمات النقل العام
 وزارة المواصالت

 
 بهيجة محمد الديلميالسيدة 

 االستراتيجيةمعاون األمين العام لتخطيط وتقييم 
    الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية

 المجلس األعلى للمرأة
 

 السيدة شيماء عبداهللا سلمان المطاوعة
 منظمات/أخصائي تعاون إقليمي

 لس األعلى للمرأةالمج
 

 مازن أنور عبد الرحيم عبداهللالسيد 
 منسق أول برنامج الشباب

 المجلس األعلى للمرأة
 

 الماجدصديق أمل  السيدة
 رئيس لجنة الشباب

 المجلس األعلى للمرأة
 

 السيد هشام محمد الجودر
 قائم بأعمال مدير عام شؤون الشباب والرياضة

 المؤسسة العامة للشباب والرياضة
 

 السيد جمال عبد الوهاب قاروني
 مستشار سوق العمل

 وزارة العمل
 
 
 
 
 
 

 الجمهورية العربية السورية
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 سعادة السيد علي عبد الكريم علي
 سفير الجمهورية العربية السورية لدى الجمهورية اللبنانية

 
 السيد رفعت محمد حجازي
 مدير إدارة التنمية البشرية

 هيئة تخطيط الدولة
 

  اهللا غرز الدينالسيد فضل
 مدير إدارة تنمية االقتصاد الكلي

 هيئة تخطيط الدولة
 

 السيد مهند نديم
 معاون مدير التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة

 هيئة تخطيط الدولة
 

 السيد وضاح الرآاد
 مسؤول ملف السكان

 الهيئة السورية لشؤون األسرة
 

 السيد غسان عنجريني
 قنصل

 عربية السورية سفارة الجمهورية ال
 الجمهورية اللبنانية

 
 السيد عبد اللطيف صباغ

 مستشار إعالمي لمكتب السفير
 سفارة الجمهورية العربية السورية

 الجمهورية اللبنانية
 

 جمهورية السودان
 

 سعادة السيد إدريس سليمان يوسف
 سفير جمهورية السودان لدى الجمهورية اللبنانية

 
 دالسيدة إخالص محمد علي محم

  إدارة منظمات األمم المتحدةنائب مدير
 وزارة التعاون الدولي

 
 السيد الهادي صديق علي نميري

 مستشار
 سفارة جمهورية السودان

 ةيالجمهورية اللبنان
 
 
 

 جمهورية العراق
 

 البرزنجي أحمد آريم سعادة السيد عمر

 سفير جمهورية العراق لدى الجمهورية اللبنانية
 

 د الهاشميالسيدة نور عبود محم
 ملحق دبلوماسي

 سفارة جمهورية العراق
 الجمهورية اللبنانية

 
 سلطنة ُعمان

 
 محمد بن خليل بن صالح الجزميسعادة السيد 

 سفير سلطنة ُعمان لدى الجمهورية اللبنانية
 

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

 وزارة االقتصاد الوطني
 

 أمينة بنت حمدان الحمدان السيدة
 مدير تنمية الموارد البشرية
 وزارة االقتصاد الوطني

 
 سعاد بنت محمد الفاضل السيدة 

 مدير دائرة التعاون الفني
 وزارة االقتصاد الوطني

 
 فلسطين

 
 السيد بشار غازي عبداهللا جمعة

 مدير عام المرآز الجغرافي والتعاون الفني
 اريةوزارة التخطيط والتنمية اإلد

 
 السيد محمود عبد محمود عطايا

 قائم بأعمال المدير العام
 دائرة التنمية االجتماعية

 وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية
 

 السيد وائل نزيه اسماعيل طه
 قائم بأعمال مدير عام التخطيط ورسم السياسات

 وزارة الشباب والرياضة
 

 السيد أشرف عاطف دبور
 لدى الجمهورية اللبنانيةقائم بأعمال سفارة فلسطين 

 
 دولة قطر

 
 سعادة السيد سعد علي المهندي

 سفير فوق العادة ومفوض لدولة قطر
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 السيد خالد محمد الباآر

 وزير مفوض بإدارة المنظمات والمؤتمرات
 وزارة الخارجية

 
 دولة الكويت

 
 السيد عادل عبد اهللا الوقيان

 أمين عام
 المجلس األعلى للتخطيط والتنمية

 
 سيد بدر عبد الرحمن الرفاعيال

 مدير إدارة مكتب األمين العام
 المجلس األعلى للتخطيط والتنمية

 
 السيدة إيمان إبراهيم الحداد
 رئيس قسم المنظمات الدولية

 إدارة التعاون االقتصادي الدولي
 وزارة المالية

 
 السيدة شروق علي الخليل
 باحثة عالقات خارجية

 وزارة المالية
 

 اللبنانيةالجمهورية 
 

 معالي السيد علي حسين الشامي
 الخارجية والمغتربين وزير

 
 السيدة وفاء الضيقة حمزة

 وزير سابق وعضو المكتب التنفيذي
 الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية

 
 السيد حسن صالح

 دبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين
 

 السيدة ميرنا خولي
 ة والمغتربيندبلوماسي في وزارة الخارجي

 
 
 

 السيد عباس متيرك
 رئيس دائرة المعاهدات

 مديرية المنظمات الدولية والمؤتمرات والعالقات الثقافية
 وزارة الخارجية والمغتربين

 

 جمهورية مصر العربية
 

 سعادة السيد محمد العرابي
 مساعد وزير الخارجية للعالقات االقتصادية والتعاون

    الدولي
 وزارة الخارجية

 
 سعادة السيد أحمد فؤاد البديوي

 سفير جمهورية مصر العربية لدى الجمهورية اللبنانية
 

 السيد محمد الفقي
 سكرتير ثان

 سفارة جمهورية مصر العربية لدى الجمهورية اللبنانية
 

 المملكة العربية السعودية
 

 معالي السيد خالد بن محمد القصيبي
 وزير االقتصاد والتخطيط

 
 عبدالعزيز الوايليالسيد بندر بن 

 وآيل الوزارة لتخطيط القطاعات وخبير التخطيط
 وزارة االقتصاد والتخطيط

 
 السيد أحمد بن سالم الزهراني

 األمين العام للجنة الوزارية للتنظيم اإلداري
 معهد اإلدارة العامة

 
 السيد عبداهللا علي المرواني

 مدير إدارة الدراسات واألبحاث
 يطوزارة االقتصاد والتخط

 
 السيد صالح بن عبدالعزيز النصار

 األمين العام 
 المرآز الوطني ألبحاث الشباب 

 جامعة الملك سعود
 

 السيد محمد بن عبداهللا الدباسي
 المدير العام 

 اإلدارة العامة للنشاطات الشبابية
 الرئاسة العامة لرعاية الشباب

 
 السيد ماجد بن رمزي عطية

 سكرتير أول
 بية السعودية لدى الجمهورية اللبنانيةسفارة المملكة العر
 الجمهورية اليمنية

 
 معالي السيد عبد الكريم إسماعيل األرحبي
 نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية

 وزير التخطيط والتعاون الدولي
 



E/ESCWA/26/9/Report 
 

-43- 
 

 

 سعادة السيد فيصل أمين أبو راس
 سفير الجمهورية اليمنية لدى الجمهورية اللبنانية

 
 لحاوريالسيد محمد أحمد ا

 وآيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي
 قطاع الدراسات والتوقعات االقتصادية

 
 السيد سلطان الدبعي
 مدير عام المراسم

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي
 

 السيد منصور علي البشيري
 مدير عام الدراسات االقتصادية
 وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 
 السيد ابراهيم شرف الدين

 ر إدارة منظمات األمم المتحدةمدي
 وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 
 السيدة أماني محمد زبارة

 مدير إدارة الدراسات االقتصادية الدولية
 وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 
 السيد أمين محسن الهمداني

 دبلوماسي
 سفارة الجمهورية اليمنية

 الجمهورية اللبنانية

 
  األمم المتحدة غير األعضاء في اإلسكوا  الدول األعضاء في-باء

 
 تونس

 
 السيد األسعد المحيرصي

 مستشار
 سفارة الجمهورية التونسية

 الجمهورية اللبنانية
 

 الصومال
 

 السيد عدنان خضر طرابلسي
 قنصل الصومال 
 الجمهورية اللبنانية

 المغرب
 

 السيد علي أومليل
 يةسفير المملكة المغربية لدى الجمهورية اللبنان

 
 
 
 
 
 
 

   األمانة العامة لألمم المتحدة-جيم
 

  نيويورك-مكتب اللجان اإلقليمية 
 

 السيدة دانييال سيميوني
 مسؤولة شؤون اجتماعية

 
   البرامج والهيئات التابعة لألمم المتحدة-دال

 
 منظمة األمم المتحدة للطفولة

 
 السيد رى توريس

 ممثل المنظمة لدى لبنان
 وبزالسيدة فيفيان ل

 مستشار إقليمي للشباب
 المكتب اإلقليمي للشرق األوسط وشمال أفريقيا

 ية الهاشميةاألردنالمملكة 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 

 السيدة منى هّمام
 نائب المدير اإلقليمي للمكتب اإلقليمي للدول العربية

 مدير المرآز اإلقليمي بالقاهرة
 

 ئينمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالج
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 السيد جان بول آافالياري
 نائب الممثل اإلقليمي
 الجمهورية اللبنانية

 
 صندوق األمم المتحدة للسكان

 
 السيدة هنريتا أسود

 مستشار إقليمي لالتصال واإلعالم
 ية الهاشميةاألردنالمملكة 

 
 السيدة أسما قرداحي

 ممثل مساعد
 الجمهورية اللبنانية

  البشريةمنظمة األمم المتحدة للمستوطنات
 

 السيد علي شابو
 رئيس المكتب

 ية الهاشميةاألردنالمملكة 
 

 )أفيكس (جمعية العاملين السابقين باألمم المتحدة
 

 رفت تالويالسيدة م
 رئيس مجلس اإلدارة

 جمهورية مصر العربية
 

 السيد جورج أبو جودة
 رئيس

 الجمهورية اللبنانية
 

 السيدة ذآاء الخالدي
 مستشارة

 بنانيةالجمهورية الل
 
 

 
 التابعة لألمم المتحدةالمتخصصة والوآاالت المنظمات   -هاء

 
 )فاو (منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

 
 السيدة سولنج متى سعادة

 )البرامج(مساعدة ممثل الفاو 
 الجمهورية اللبنانية

 
 منظمة العمل الدولية

 
 السيدة شذا غالب الجندي

 دةمسؤولة عن إصالح األمم المتح
 الجمهورية اللبنانية

 
 

 )اليونسكو (للتربية والعلم والثقافةمنظمة األمم المتحدة 
 

 عبد المنعم محمد عثمانالسيد 
 مدير مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية

 الجمهورية اللبنانية
 

 )اليونيدو (منظمة األمم المتحد للتنمية الصناعية
 

 السيد خالد المقود
 ليمي في األردن ولبنان والجمهورية العربيةممثل إق

    السورية
 الجمهورية اللبنانية

 
 الدولية واإلقليمية والهيئات التابعة لهاالمنظمات الحكومية   -واو

 
 جامعة الدول العربية

 
 السيد صالح محمد إدريس
 رئيس قسم االستثمار والمال
 قطاع الشؤون االقتصادية
 جمهورية مصر العربية

 
 يد طارق النابلسيالس

 مسؤول األمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية
  العرب   

 رئيس قسم اللجنة االجتماعية للمجلس االقتصادي
 واالجتماعي   

 جمهورية مصر العربية
  االتحاد األوروبيبعثة

 
 السيد يوهان أآرهلت

 مسؤول الشؤون السياسية والتجارية
 الجمهورية اللبنانية

 
 التعاون لدول الخليج العربيةمجلس 

 
 رحمن بن حمد العطيةالسيد عبد ال
 أمين عام
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 األمانة العامة
 المملكة العربية السعودية

 
 الشؤون االجتماعية بدولوزراء مجلس وزراء العمل و

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية   
 

 السيد سالم بن علي المهيري
 مدير عام

 المكتب التنفيذي
 ينمملكة البحر

 
 السيد محمود علي حافظ

 مدير إدارة الشؤون االجتماعية
 مملكة البحرين

 
 منظمة العمل العربية

 
 السيد أحمد محمد لقمان

 مدير عام
 جمهورية مصر العربية

 
 السيدة إيمان عبد المقصود

 مستشارة
 جمهورية مصر العربية

 )يكسوأل (والعلومالعربية للتربية والثقافة المنظمة 
 

  نّشابهالسيد هشام
 جمعية المقاصد الخيرية/رئيس مجلس إدارة المعاهد العليا

 اإلسالمية   

 الجمهورية اللبنانية
 

 االتحاد العربي للصناعات الغذائية
 

 السيد هيثم الجفان
 رئيس

 الجمهورية العربية السورية
 

 السيدة رودا ديري
 ممثلة االتحاد في مجلس سيدات األعمال والصناعة

 ية السوريةالجمهورية العرب
 

 منظمة المدن العربية
 

 السيد غسان سمان
 رئيس قطاع العالقات الخارجية واإلعالم

 دولة الكويت
 

 المرآز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة
 )إيكاردا   (

 
 السيد بيار جرجس آيوان

 ممثل إيكاردا
 الجمهورية اللبنانية

 
 السيد حسن مشلب

  بيروتمدير عام محطة تربل ومكتب
 الجمهورية اللبنانية

 
   المنظمات الحكومية وغير الحكومية-زاي

 
 االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد

 العربية   
 

 السيدة مي دمشقية سرحال
 مديرة البحوث االقتصادية

 الجمهورية اللبنانية
 
 

 منظمة العفو الدولية
 

 السيد أحمد آرعود
 مدير المكتب

 للشرق األوسط وشمال أفريقيا تب اإلقليميالمك
 الجمهورية اللبنانية

 
 

 الجمعية العلمية الملكية
 

 السيد طارق الحديد
 )مساعد رئيس(مدير تنفيذي للشؤون الخارجية 

 المملكة األردنية الهاشمية
 

 الجمعية العربية لمرافق المياه
 

 السيد خلدون خشمان
 أمين عام

 المملكة األردنية الهاشمية
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 )Group1 M( غروب. 1. م
 

 السيد زياد ميقاتي
 محلل سياسة عامة
 الجمهورية اللبنانية

 
 منظمة لبنان لألمم المتحدة

 
 السيد سمير ميشال الضاهر

 رئيس
 الجمهورية اللبنانية

 
 السيدة غنى شريف

 عضو الهيئة اإلدارية
 مدير مكتب

 الجمهورية اللبنانية
 

 مؤسسة مينتور العربية
 

 ة العالقيالسيدة فريد
 مدير تنفيذي

 الجمهورية اللبنانية
 

 مؤسسة رفيق الحريري
 

 السيد مصطفى الزعتري
 مدير عام

 الجمهورية اللبنانية
 

 الهيئة اللبنانية للغذاء والتنمية
 

 السيد عادل قرطاس
 رئيس الهيئة

 الجمهورية اللبنانية
 جمعية أندية الليونز الدولية

 
 السيد أمير حسني السبع

  العالقات العامةرئيس لجنة
 الجمهورية اللبنانية

 
 جمعية تنظيم األسرة في لبنان

 
 السيد توفيق عسيران

 رئيس
 الجمهورية اللبنانية

 
 المجلس النسائي اللبناني

 
 السيدة منى قمر مراد

 نائب رئيس
 الجمهورية اللبنانية

 
 اللجنة األهلية لمتابعة قضايا المرأة

 
 السيدة عفيفة السيد

 جنةأمينة سر الل
 الجمهورية اللبنانية

 
 السيدة فهمية شرف الدين

 أستاذة جامعية
 الجمهورية اللبنانية

 
 مؤسسات اإلمام الصدر

 
 السيدة رباب الصدر

 مديرة
 الجمهورية اللبنانية

 
 السيد محمد بسام

 مدير
 الجمهورية اللبنانية

 
 المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية

 
 السيد فتحي محمد النسور

 دير عامم
 المملكة األردنية الهاشمية

 
 

 اتحاد المحامين العرب
 

 السيد ابراهيم السماللي
 أمين عام

 جمهورية مصر العربية
 

 السيد صابر عمار
 أمين عام مساعد

 جمهورية مصر العربية
 

 السيد عمر محمد زين
 أمين عام مساعد

 الجمهورية اللبنانية
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 السيدة لمياء صبري مبدى
 ةرئيس لجنة المرأ

 عضو المكتب الدائم
 جمهورية مصر العربية

 
 نقابة المحامين

 
 السيدة صونيا ابراهيم عطية

 محامية
 الجمهورية اللبنانية

 
 االتحاد النسائي العام

 
 السيد محمد ابراهيم المنصوري

 مستشار
 دولة اإلمارات العربية المتحدة

 
 عنود الخيريةاألميرة مؤسسة 

 
 السيدة فوزية أبا الخيل

  القطاع النسائيمديرة
 المملكة العربية السعودية

 
 جمعية المستهلك اللبنانية

 
 السيد غالب السباعي

 مراقب إداري
 الجمهورية اللبنانية

 
 
 

 المرآز الوطني للتنمية والتأهيل
 

 السيد خالد المهتار
 مدير عام

 الجمهورية اللبنانية
 

 مؤسسة فارس

 
 السيد وليد جالل داغر
 مدير العالقات العامة
 الجمهورية اللبنانية

 
 اتحاد المقعدين اللبنانيين

 
 السيد حسن مروة

 رئيس
 الجمهورية اللبنانية

 
 السيد مروان البسط

 منسق عام مشروع التنمية الدامجة
 الجمهورية اللبنانية

 
 المنبر اللبناني المستقل

 
 السيد محمد الحسن

 المنسق العام
 الجمهورية اللبنانية

 
 الروتاري الدولي

 
 يد ميشال جزارالس

 ممثل الروتاري الدولي لدى اإلسكوا
 الجمهورية اللبنانية

 
 راهبات سيدة المحبة الراعي الصالح

 
 األخت حنان بولس يوسف

 ممثلة الرهبنة أمام المنظمات الغير الحكومية
 الجمهورية اللبنانية

 
 السيدة آارال األشقر
 مساعدة اجتماعية
 الجمهورية اللبنانية

 
 

 راء  الخب-حاء
 

 السيد ابراهيم عثمان
 أستاذ

 ألعماللآلية سليمان عليان 
 في بيروت الجامعة األمريكية
 الجمهورية اللبنانية

 

  خضرةالسيدة هب
  في السياسة واإلدارة العامةةأستاذ

 في بيروتالجامعة األمريكية 
 الجمهورية اللبنانية

 السيدة ميثاء الشامسي
 وزيرة دولة
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 دةاإلمارات العربية المتح
 

  آيوانفادياالسيدة 
 معهد العلوم السياسيةمديرة 

 جامعة القديس يوسف
 الجمهورية اللبنانية

 

 
   المؤسسات التربوية-طاء

 
 بيروت العربيةجامعة 

 
 السيد عمر حوري

 ، آلية الحقوق والعلوم السياسيةأستاذ
 الجمهورية اللبنانية

 
 (NDU) جامعة سيدة اللويزة

 
 السيد زياد فهد

  مساعد، آلية العلوم اإلنسانيةأستاذ
 الجمهورية اللبنانية

 
 جامعة القديس يوسف

 
  سوبرا عيتانيةلاالسيدة ه
 ، معهد العلوم السياسيةأستاذة

 الجمهورية اللبنانية
 
 
 
 

 الجامعة اللبنانية
 

 السيد علي فاعور
 عميد

 قسم الجغرافيا
 آلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 الجمهورية اللبنانية
 
 يدة خيرية قدوحالس

 أستاذة وباحثة ومستشارة في شؤون الشباب
 معهد العلوم االجتماعية، الفرع األول

 الجمهورية اللبنانية
 

 السيد غسان العزي
 ، آلية الحقوق والعلوم السياسيةأستاذ

 الجمهورية اللبنانية
 

 السيد غسان شلوق
 ، آلية العلوم االقتصادية وإدارة األعمالأستاذ

 للبنانيةالجمهورية ا
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 المرفق الثاني
 

 قائمة الوثائق
 

 العنوان البند الرمز

E/ESCWA/26/1 3 جدول األعمال والشروح 

E/ESCWA/26/2 3 تنظيم األعمال 

E/ESCWA/26/3 4 أو في /النظر في طلبات الدول األعضاء في األمم المتحدة و
وآاالتها المتخصصة، التي ليست أعضاء في اإلسكوا، 

 فة مراقب في الدورة السادسة والعشرين للجنةلالشتراك بص

E/ESCWA/26/4 5 اإلسكوا منطقة في العامة السياسة قضايا 

E/ESCWA/26/4(Part I) 5 )العمل برنامج إطار في للشباب الوطنية السياسات  )أ 
 للشباب العالمي 

E/ESCWA/26/4(Part II) 5 )والمؤسسية البشرية القدرات بناء  )ب 

E/ESCWA/26/5 6 تقرير األمين التنفيذي عن أنشطة اللجنة 

E/ESCWA/26/5(Part I) 6 )2009-2008تقرير أداء البرنامج لفترة السنتين   )أ 

E/ESCWA/26/5(Part II) 6 )متابعة تنفيذ القرارات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها   )ب
 الخامسة والعشرين

E/ESCWA/26/5(Part III) 6 )التعاون الفني والخدمات االستشارية اإلقليميةبرنامج   )ج 

E/ESCWA/26/5(Part III)/A 6 )األنشطة المنفذة بتمويل من البرنامج العادي للتعاون    )1-ج
 الفني

E/ESCWA/26/5(Part III)/B 6 )األنشطة الممولة من حساب األمم المتحدة للتنمية   )2-ج 

E/ESCWA/26/5(Part IV) 6 )مالي للجنةالوضع ال  )د 

E/ESCWA/26/5(Part V) 6 )تقارير دورات الهيئات الفرعية للجنة  )ه 

E/ESCWA/26/6 7 قضايا اإلدارة العليا 

E/ESCWA/26/6(Part I) 7 )ترشيد عمل اللجنة  )أ 

E/ESCWA/26/6(Part I)/A 7 )دورات اللجنة وهيئاتها تقييم  من المكتسبةالدروس    )1-أ
 الفرعية
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 العنوان البند الرمز

E/ESCWA/26/6(Part I)/B 7 )إدارة مستوى في اإلسكوا إلى المرأة رفع مرآز   )2-أ 

E/ESCWA/26/6(Part I)/B/Add.1 7) اآلثار المترتبة في الميزانية البرنامجية : إضافة    )2-أ
على رفع مرآز المرأة في اإلسكوا المقترح إلى 

 إدارةمستوى 

E/ESCWA/26/6(Part I)/C 7 )ضايا الناشئة والنزاعات إلى مستوى رفع قسم الق   )3-أ
 وإنشاء لجنة حكومية معنية بالقضايا الناشئة إدارة

 والتنمية في ظل األزمات

E/ESCWA/26/6(Part I)/C/Add.1 7) اآلثار المترتبة في الميزانية البرنامجية :إضافة    )3-أ 
على رفع قسم القضايا الناشئة والنزاعات المقترح 

 إدارةإلى مستوى 

E/ESCWA/26/6(Part II) 7 )التعديالت المقترحة على برنامج العمل لفترة السنتين   )ب
2010-2011 

E/ESCWA/26/7 8  2012 لفترة السنتين المنقحاإلطار االستراتيجي مشروع-
2013 

E/ESCWA/26/8 9 االتقدم المحرز في إنشاء مرآز اإلسكوا للتكنولوجي 

E/ESCWA/26/9/Report 10 لجنة عن دورتها السادسة والعشرينتقرير ال 

E/ESCWA/OES/2009/WG.1/3  الفرص : تقرير اجتماع فريق الخبراء بشأن مستقبل التنمية
 واإلنجازات الممكنة

E/ESCWA/SDD/2010/Booklet.1  مالمح إحصائية، : تنمية الشباب في منطقة اإلسكوا
 واستراتيجيات وطنية، وقصص نجاح

E/ESCWA/26/CRP.1  ارات السياسة العامة بشأن أهم قضايا االقتصاد الكليخي 

E/ESCWA/26/CRP.2   تداعيات النزاعات والتوترات السياسية على التنمية
التحديات : االجتماعية واالقتصادية في منطقة اإلسكوا

 الراهنة والمتوقعة

E/ESCWA/26/INF.1  معلومات للمشارآين 

E/ESCWA/26/INF.2  ورة السادسة والعشرين قائمة وثائق الد 

 


