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  .2011-2010اإلطار االستراتيجي لفترة السنتين مشروع 
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  ةـمقدم
  
مسودة حيث تناولت  2008كانون الثاني/يناير  17و 16يومي األول  ھااجتماعللجنة الفنية ا تعقد  - 1

اإلطار ، ومشروع ضيرات للدورة الوزارية الخامسة والعشرين لإلسكواوالتحا الصالحيات المنوطة بھ
س ھذا االجتماع السيد أحمد ابراھيم حكمي، وكيل وزارة ترأوقد   .2011-2010لفترة السنتين  االستراتيجي

  المملكة العربية السعودية.في االقتصاد والتخطيط 
  

  مسودة صالحيات اللجنة الفنية  -أوالً 
  
 E/ESCWA/2008/C.I/3الوثيقة  في حسبما وردت مسودة صالحيات اللجنة الفنيةاركون في تداول المش  - 2

  وأبدوا مالحظاتھم بشأن مختلف البنود المدرجة فيھا.
  
ي تطرق إلى "تعبئة ، الذ7ورد في الفقرة (ج) من البند على تساؤل بعض المشاركين حول ما  رداً و  - 3

اللجنة تمويل أنشطة باألعضاء ملزمة  دولإذا كانت العما التنفيذ"، ملية الموارد من خارج الميزانية لدعم ع
توفير التمويل اإلضافي باللجنة الفنية غير ملزمة  أنت األمانة التنفيذية ، أكدالفنية من خارج الميزانية

تشكل نقطة اتصال بين اإلسكوا والدول األعضاء من أجل ھذه اللجنة  ن، لكالتي تعرض عليھا مشروعاتلل
  سير تعبئة ھذه الموارد.تي
  
بحيث يصبح نصھا  من مسودة الصالحيات 7الفقرة (د) من البند وافق المجتمعون على تعديل مطلع   - 4

  على الشكل التالي: "تقديم المشورة والمساعدة".
  
أن "المھام األخرى" الدول األعضاء،  يبومندأحد األمانة التنفيذية، رداً على تساؤل وضحت أو  - 5

المھام التي تكلف اللجنة الوزارية تشير إلى إنما الصالحيات مسودة من  7) من البند في الفقرة ( المذكورة
يف كبار المسؤولين في لمتابعة موضوع أو مشروع ما محدد قد يرغب السادة الوزراء تكبشأن  بھا للجنة الفنيةا

  بلدانھم به.
  
 E/ESCWA/2008/C.I/3لنحو الوارد في الوثيقة ر المجتمعون مسودة صالحيات اللجنة الفنية على اقأو  - 6

ً  7بعد تعديل الفقرة (د) من البند    أعاله. 4لفقرة ل وفقا
  

 ً   التحضيرات للدورة الوزارية الخامسة والعشرين للجنة  -ثانيا
  
األمانة التنفيذية التحضيرات اإلدارية والموضوعية للدورة الوزارية الخامسة والعشرين عرضت   - 7

  .E/ESCWA/C.I/CRP.1 في الوثيقةحسبما وردت 
  
 E/ESCWA/C.I/CRP.1في الوثيقة المشاركون االقتراحين اللذين عرضتھما األمانة التنفيذية  ناقشو  - 8

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

   ،ته بالنسبة إلى دول المنطقةنظراً إلى أھمي "ماد موضوع "تمويل التنمية في منطقة اإلسكوااعتالمجتمعون 
الدوحة  فيالستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري التنمية لتمويل  المتابعة الدوليمؤتمر انعقاد في سياق  ماال سي
  .2008كانون األول/ديسمبر  2ولغاية  تشرين الثاني/نوفمبر 29من 
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في الوثيقة التي اقترحتھا األمانة التنفيذية المواضيع الثالثة في المجتمعون بحث و  - 9
E/ESCWA/C.I/CRP.1  :االستفادة (ب)  ؛نمائية لأللفية"لتعاون اإلقليمي لتحقيق األھداف اإل"تعزيز ا(أ) وھي"

"اآلثار االقتصادية (ج)  "؛لطفرة النفطية: إقتصادات المنطقة في ظل الفوائض البترولية الجديدةمن ا
، وذلك من أجل اختيار أحدھا كموضوع للنقاش في إطار حلقة على دول المنطقة" واالجتماعية لتغير المناخ

اعتماد موضوع "تعزيز إلى ن المشاركوانتھى قد و  .الحوار الوزارية حول قضايا السياسة العامة في المنطقة
أھمية اإلسراع في التقدم باتجاه تحقيق ھذه على  كيداً أت التعاون اإلقليمي لتحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية"

  .األھداف في منطقة اإلسكوا
  

المجتمعون جدول األعمال المقترح للدورة الوزارية الخامسة والعشرين لإلسكوا كما ورد في ناقش و  -10
طلب ذكور المتعلق بالممن جدول األعمال  9البند  وفي ھذا اإلطار، نوقش . E/ESCWA/C.I/CRP.1ة الوثيق

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

خالل انعقاد  فق المجتمعون على بحث ھذا البندوات  ة واإلدارية.عضوية اللجنة تغطي كافة الجوانب القانوني
  .الدورة الوزارية الخامسة والعشرين لإلسكوا

  
ية الخامسة والعشرين كما ورد في الوثيقة رواعتمد المجتمعون جدول أعمال الدورة الوزا  -11

E/ESCWA/C.I/CRP.1 ، ً ة ينبغي طرحھا مواضيع مستجد أعاله، على أن يتم النظر في أي 9و 8للفقرتين  ووفقا
  .الدول األعضاء على

  
على اقتراح األمانة التنفيذية عقد الدورة الوزارية الخامسة والعشرين لإلسكوا الفنية وافقت اللجنة قد و  -12

  في بيروت. 2008أيار/مايو  22- 19خالل الفترة 
  

ً لثثا   2011-2010اإلطار االستراتيجي لفترة السنتين مشروع   -ا
  

، واعتمد من الناحية المبدئية على 2011- 2010اإلطار االستراتيجي لفترة السنتين مشروع استعرض   -13
ً دة توصيات محدالدول األعضاء  تقدمأن    في موعد أقصاه المقترحة  تعديالتوال ھاالحتياجات وفقا

أيار/مايو  22-19التي ستعقد خالل الفترة  على الدورة الوزارية المشروع عرضل ھيداً تم 2008آذار/مارس  1
  .إلقراره 2008

  
ً رابع   تنظيم األعمال  -ا

  
  مكان االجتماع وتاريخ انعقاده  -ألف

  
في  ھيليوبوليتنسفير فندق في  2008كانون الثاني/يناير  17و 16 يومي اجتماع اللجنة الفنيةعقد   -14

  بيروت.
  

  االفتتاح  -ءبا
  

وھو  ، وكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي لإلسكوا، االجتماع،بدر عمر الدفع دافتتح السي  -15
والعشرين  رابعةرت إنشاءھا في دورتھا الالتي كانت اللجنة الوزارية قد قراألول للجنة الفنية للدول األعضاء 

 .2006في عام 
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فترة مراجعة ه مھام منصبه كانت منذ تولي الشھور األربعة الماضيةي إلى أن أشار األمين التنفيذو  -16
أن اإلسكوا قد حققت العديد أظھرت وقد  ،ودراسة لھياكل اإلسكوا التنظيمية وبرامجھا وأنشطتھا الموضوعية

ا يتناسب لتطوير والتحديث بمأمام امجال كبير الأن ومن اإلنجازات التي ينبغي استكمالھا والبناء عليھا، 
  المتالحقة. العالمية المتغيرات و
  

انتھاج سياسات واستراتيجيات ناجعة للتنمية االقتصادية تھدف إلى داخلية المراجعات ھذه الأضاف أن و  -17
 تعكس ظروف ھذه المنطقة ومشاغلھا. الدول األعضاء في اتخاذ مواقف موحدةتدعم  واالجتماعية

  
 للقاء المسؤولين فيھا قوم بزيارة الدول األعضاء في المستقبل القريبيسه إلى أنوأشار في ھذا المجال   -18
التالحم بين اإلسكوا والتعاون عزيز لتشاور معھم، والتعرف عن قرب على أولوياتھم وآرائھم وخططھم، وتوا

  في متابعة التنفيذ والتقويم. وبين صناع القرار
  

الدول األعضاء يذية خدمة ھذه المنطقة، وطلب إلى واختتم كلمته بالتأكيد على حرص األمانة التنف  -19
من سياسات ه ھذه الدول استثمار اجتماعات اللجنة الفنية لتقديم المساعدة والمشورة لألمانة التنفيذية لتنفيذ ما تقر

  وأنشطة وبرامج ھي في األصل ثمرة قرارات تتخذھا اللجنة الوزارية أو غيرھا من لجان صنع القرار.
  

االجتماع على عقد ھذا اإلسكوا  شكرثم   .الحاضرينبالشكر إلى  السيد أحمد ابراھيم حكميتوجه و  -20
، وأعرب عن أمله في انتظام انعقاد اجتماعات هإرجاء مراراً استدعت التي في لبنان الظروف األمنية رغم 

ً  اضطالعھااللجنة الفنية في المستقبل، و بين األمانة التنفيذية والدول للتواصل والتشاور  بتنفيذ صالحياتھا تحقيقا
  .األعضاء

  
  الحضور  - جيم

  
  ).مرفقة بھذا التقريرقائمة المشاركين (  .كبار المسؤولين من الدول األعضاءشارك في االجتماع   -21
  

  جدول األعمال  -دال
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 نية.افتتاح االجتماع األول للجنة الف  - 1  
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