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 (اإلسكوا) اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

  االستثنائية السادسةالدورة 
 2019 ديسمبر/األولكانون  22-21 ،ان   عم 

 من جدول األعمال المؤقت 2البند 

 والشروح جدول األعمال المؤقت
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 .األعضاء الدول أنشطة )ب(
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 ؟العربيةماذا تحمل للمنطقة  :مبادرة الحزام والطريق -7



E/ESCWA/S-6/L.1 

 
-2- 

 

 .في البلدان العربية م الحماية االجتماعية  ظ        إصالح ن  -8

 .ف والصمود                                              لالحتالل اإلسرائيلي وآليات الشعب الفلسطيني للتكي االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية  -9

                                                                                           االستعراض والتقييم اإلقليمي لتنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة وعشرين عاما  على اعتمادهما  -10
 العربية. بلدانفي ال

 .: التطورات اإلقليمية والدولية            تغي ر المناخقضايا  -11

 مرصد أهداف التنمية المستدامة. -12

 عمال اللجنة وهيئاتها الفرعيةأ

 :تقارير الهيئات الفرعية للجنة عن دوراتها -13
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 ؛E/ESCWA/C.4/2019/11/Reportتقرير لجنة الموارد المائية عن دورتها الثالثة عشرة  )ب(
 .E/ESCWA/C.2/2019/9/Reportتقرير لجنة التنمية االجتماعية عن دورتها الثانية عشرة  )ج(

 .التقدم المحرز في إصالح اإلسكوا -14

 .2019لعام  التعاون الفنيأنشطة  -15
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 الشروح

 فتتاحاال -1

 ،2019 كانون األول/ديسمبر 21 السبتيوم صباح  إلسكوال دسةساال لدورة االستثنائيةتبدأ جلسة افتتاح ا
 ان.   عم في 



E/ESCWA/S-6/L.1 
 

-3- 
 

 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى -2

على ما يلي: االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا من النظام الداخلي للجنة  8من المادة  1تنص الفقرة 
 ، جدول األعمال لتلك الدورة12                   مهامه وفقا  للمادة  الرئيس توليتقر اللجنة في بداية كل دورة، وبعد "

 . "                            بناء  على جدول األعمال المؤقت

دورتها ل ن  ي   ح                      وتنظيم األعمال المقتر  ،والشروحجدول األعمال المؤقت  اللجنة تقر ،                 وعمال  بهذه المادة
، E/ESCWA/S-6/L.2و E/ESCWA/S-6/L.1 تينالوثيقفي  مان بها                 بالصيغة التي يقد  دسةالسا االستثنائية

 أو بعد إدخال تعديالت عليهما.

االنضمام  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةودرالية يالفجمهورية الصومال  يالنظر في طلب -3
 (E/ESCWA/S-/36) إلى اإلسكوا

، 2019أيلول/سبتمبر  14المؤرخ درالية يالفجمهورية الصومال طلبي في هذا البند تنظر اللجنة في إطار 
 ، بشأن االنضمام 2019تشرين األول/أكتوبر  21 المؤرخ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةو

 إلى اإلسكوا.

 قضايا المتابعة

 (E/ESCWA/S-/46) سادسفي اجتماعها التنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة التنفيذية  -4

اللجنة الصادرة عن توصيات ل         تنفيذا  ل لإلسكوا ها األمانة التنفيذيةاتخذت تستعرض اللجنة اإلجراءات التي
 .2019 وحزيران/يوني 16و 15 يومي المغرب، ،مراكشفي           الذي ع قد  ،سادسالاجتماعها التنفيذية في 

 على تنفيذه تم ما إلى استعراض وكذلكالمقترحات، ما تم تنفيذه وتقديم ب أخذ العلمإلى  ةمدعوواللجنة 
 .الوطني الصعيد

 في المنطقة العربية تنفيذ توافق بيروت حول التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة -5
(E/ESCWA/S-6/5) 

 )/5/6-SE/ESCWA(Part I)( التنفيذية لإلسكوا األمانةأنشطة  )أ(

                         تنفيذا  لتوافق بيروت حول  األمانة التنفيذية لإلسكواتستعرض اللجنة األنشطة التي اضطلعت بها 
 .للجنة التنفيذية سادسجتماع الاالالتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية منذ 

إلى  25وت من                  التي ع قدت في بير ،وكانت اإلسكوا قد اعتمدت التوافق في ختام دورتها الثالثين
 .2018حزيران/يونيو  28
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 )/Part II5/6-SE/ESCWA)(( الدول األعضاء شطةنأ )ب(

لتوافق بيروت حول التكنولوجيا         تنفيذا  الدول األعضاءاللجنة األنشطة التي اضطلعت بها تستعرض 
استبيان                                        ، استنادا  إلى الردود التي أرسلتها على منطقة العربيةمن أجل التنمية المستدامة في ال

 . م في التنفيذ                                                        استرشادي كانت قد وضعته األمانة التنفيذية لغرض رصد التقد  

 .يعلى المستوى الوطن تنفيذه تم ماستعراض تقديم مداخالت الإلى  ةمدعو والدول األعضاء

 دوليةو إقليمية قضايا

أداء تمويل التنمية بطاقة  رصدتها : بين تطورات عالمية وتحديات إقليمية2019 عام تمويل التنمية في -6
 /S(E/ESCWA-/66( ةالعربيفي المنطقة 

التي كانت قد وجهتها إلى األمانة التنفيذية  )ه(                                                نظر اللجنة في قضايا تمويل التنمية عمال  بالتوصية ت
كانون األول/ديسمبر  16إلى  14من ان،    عم قد في                         للجنة التنفيذية، الذي ع  جتماع الثانيااللإلسكوا في 

التطورات المتعلقة بتمويل التنمية على  أبرزتقرير سنوي إلى الدول األعضاء يتناول  تقديمبشأن  ،2015
 الصعيد الدولي واإلقليمي.

 .قضايا تمويل التنميةبداء الرأي وتقديم المالحظات بشأن عمل اإلسكوا في                     واللجنة مدعو ة إلى إ

 مبادرة الحزام والطريق: ماذا تحمل للمنطقة العربية؟ -7
)76/-E/ESCWA/S-(E/ESCWA/C.5/2019/CRP.2 

ستعرض الفرص تو ،مبادرة الحزام والطريق وأثرها المحتمل على المنطقة العربية موضوعتناقش اللجنة 
 والتحديات التي تضعها المبادرة أمام البلدان العربية، ال سيما في القدرة التنافسية في التجارة والنقل.

عرضت نبذة عن هذه المبادرة على الدول األعضاء خالل الدورة الثالثين قد  وكانت األمانة التنفيذية
من جدول أعمالها  6إطار البند ، في 2018حزيران/يونيو  28إلى  25لإلسكوا، المنعقدة في بيروت من 

(. E/ESCWA/30/4" )االتجاهات الكبرى التي يشهدها قطاع النقل وتأثيرها على المنطقة العربية"حول 
   . وشهدت مبادرة الحزام والطريق تطورات منذ ذلك الحين، تستعرضها اللجنة في إطار هذا البند

 .بل التجارة والنقل في المنطقةإبداء الرأي بشأن هذا الموضوع المهم لمستق                  اللجنة مدع وة إلى و

 في البلدان العربية م الحماية االجتماعية  ظ        إصالح ن  -8
-E/ESCWA/S-6/8)E/ESCWA/C.2/2019/CRP.1( 

 ل  ب   س تبحث في نظام واحد يتألف من عدة أجزاء مترابطة، وكلحماية االجتماعية ا موضوعتناقش اللجنة 
وتستعرض الخطوط الرئيسية لإلصالحات في مختلف مجاالت  ،تحسين التكامل بين هذه األجزاء

السياسات المتعلقة بالحماية االجتماعية، أي التأمين االجتماعي، والتأمين الصحي، والمساعدة االجتماعية 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/1800206.pdf
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)التحويالت النقدية(، وإنشاء السجالت االجتماعية المتكاملة. وتتناول المناقشة المسائل والتحديات 
 تواجهها البلدان في مجاالت اإلصالح هذه، وتستعرض أمثلة عن الحلول الناجحة.الرئيسية التي 

 .م الحماية االجتماعية في المنطقة العربية  ظ           ل تحسين ن   ب   س واللجنة مدعوة إلى إبداء الرأي في 

 ف والصمود                                                                             االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية لالحتالل اإلسرائيلي وآليات الشعب الفلسطيني للتكي  -9
(E/ESCWA/S-6/9) 

على تعرض األمانة التنفيذية  ،(30-د) 330و (29-د) 326القرارين  ، وخاصةاإلسكوالقرارات استجابة 
السياسات اإلسرائيلية في األرض الممارسات و               تقريرا  يتناول  اللجنة في دورتها االستثنائية السادسة

التغيير ، وقائمة على السيطرة على األرض ،جزء من استراتيجية ثالثية األبعادكنية المحتلة الفلسطي
                                           . ويستعرض التقرير أيضا  تداعيات االحتالل علىمقاومة فلسطينية لهذه السياسات ةوقمع أي، الديمغرافي

ف والصمود التي       التكي ، ويعرض آليات في األرض الفلسطينية المحتلة األوضاع االجتماعية واالقتصادية
ف مع الظروف الحياتية المفروضة عليهم فحسب، بل للصمود                   ال للتأقلم والتكي   ،يستخدمها الفلسطينيون

 حقوقهم.ار سعيهم إلنهاء االحتالل ونيل وتداعياتها، في إط والممارسات اإلسرائيلية ومقاومة السياسات

 بداء الرأي بشأنها.                                              واللجنة مدعو ة إلى أخذ العلم بنتائج التقرير وإ

                                                                                 االستعراض والتقييم اإلقليمي لتنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة وعشرين عاما  على  -10
 )SE/ESCWA/-E/ESCWA/C.7/2019/5-10/6( العربية بلداناعتمادهما في ال

العربية بعد خمسة  البلدانعملية المراجعة اإلقليمية لتنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين في  تستعرض اللجنة
 أنشطة ولقاءات تنظيمبرنامج عمل تشاركي يتضمن  علىمبنية وهي ،                           وعشرين عاما  على اعتمادهما

  .إقليمية وتقديم الدعم الفني للدول في إعداد التقارير الوطنية والمراجعة الدورية للتقدم المحرز

 .وإبداء الرأي بشأنهاليمي عملية االستعراض والتقييم اإلقأخذ العلم ب                   واللجنة مدعو ة إلى 

 )/SE/ESCWA-11/6( والدولية: التطورات اإلقليمية             تغي ر المناخقضايا  -11

أهم التطورات اللجنة  تستعرضر المناخ وتداعياته على الدول العربية،                          في إطار متابعة قضايا تغي 
والعشرين لألطراف في اتفاقية األمم  خامسوالتحضيرات للمؤتمر ال، اإلقليمية والدولية في هذا المجال

ر المناخ والجهود المبذولة                    العربي لسياسات تغي  وأنشطة المركز ،ر المناخ                         المتحدة اإلطارية بشأن تغي 
عام نظمتها اإلسكوا في                         األنشطة والفعالي ات التي أبرز على لع اللجنة        كما تط . في إطارهلتعبئة الموارد 

 . 2020ف األول من عام والتي ستنفذها في النص 2019

ر المناخ، وإعطاء                                               مالحظات بشأن جهود األمانة التنفيذية في مجال تغي ال                         واللجنة مدعو ة إلى إبداء 
 المقترحات.

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/res_326_a.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/res-330-ar_0.pdf
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  /S(E/ESCWA-21/6( مرصد أهداف التنمية المستدامة -12

أهداف التنمية المستدامة. العربية في تنفيذ الدول على أداة طورتها األمانة التنفيذية لرصد تقدم لع اللجنة    تط 
 ،األدوات التي تعمل عليها األمانة التنفيذية لإلسكوا سائرما ك ،هذه األداةالهدف من                    والجدير بالذكر أن 

                                                     السياسات معلومات وبيانات موثوقة، وذلك تنفيذا  لتوصية يستقي منها صانعو وسيلة مباشرة  هو تأمين
جهود لتحويل المعرفة تكثيف ال"إلى األمانة التنفيذية  فيها تي طلبتاللجنة التنفيذية في اجتماعها السادس، ال

من خالل الدراسات والتقارير إلى أدوات ومنصات تفاعلية عملية، تستخدمها الدول الراغبة  …التي تولدها
 ".نع القرار                بذلك في عملية ص 

 واللجنة مدعوة إلى إبداء المالحظات بهدف تحسين األداة المعروضة عليها.

 أعمال اللجنة وهيئاتها الفرعية

 /S(E/ESCWA-31/6( اتقارير الهيئات الفرعية للجنة عن دوراته -13

 منذالمنعقدة  اتهاإلسكوا عن دورل ةفرعي ثالث هيئاتالبند تقارير                              ت عرض على اللجنة في إطار هذا 
 :، وهيللجنة التنفيذيةجتماع السادس اال

 ؛E/ESCWA/C.3/2019/14/Reportتقرير لجنة الطاقة عن دورتها الثانية عشرة  )أ(

 ؛E/ESCWA/C.4/2019/11/Reportتقرير لجنة الموارد المائية عن دورتها الثالثة عشرة  )ب(

 .E/ESCWA/C.2/2019/9/Reportتقرير لجنة التنمية االجتماعية عن دورتها الثانية عشرة  )ج(

 باإلضافة إلى التوصيات، مواضيع البحث والمناقشة ومعلومات عن تنظيم وتتضمن هذه التقارير، 
واللجنة مدعوة إلى اعتماد هذه الدورة واالجتماعات والمشاركين فيها والوثائق المعروضة خاللها. 

 التقارير.

  )E/ESCWA/S-(6/14 اإلسكواالتقدم المحرز في إصالح  -14

إلصالح اإلسكوا. وهي كانت قد عرضت توجهاتها على اللجنة خطة األمينة التنفيذية  لجنة علىلع ال   تط 
 لإلسكوا التنفيذيةوقد طلبت اللجنة التنفيذية في االجتماع ذاته إلى األمانة  .التنفيذية في اجتماعها السادس

  .تنفيذالتقديم تقرير عن التقدم المحرز في 

 الرأي بشأنها.واللجنة مدعوة إلى االطالع على خطة اإلصالح المقترحة وإبداء 
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  /S(E/ESCWA-51/6 (2019لعام  التعاون الفنيأنشطة  -15

، 2019في عام  اإلسكوا التي اضطلعت بهاتنفيذ أنشطة التعاون الفني  فيالتقدم المحرز                  تط لع اللجنة على 
تعزيز قدرات الدول األعضاء من خالل تنظيم أنشطة التدريب وتقديم الخدمات االستشارية والمشورة ل

 الفنية في مجال السياسات العامة واالستراتيجيات وخطط العمل. 

 أنشطة التعاون الفني، وتقديم المقترحات بشأن  فيإلى أخذ العلم بالتقدم المحرز  اللجنة مدعوةو
 .             س ب ل تعزيزها

 /S(E/ESCWA-61/6( 2021                             طة البرنامجية المقتر حة لعام الخ -16

 ،    ككل للخطة  العام التوجه ع    راج    فت  ،2021لعام  لإلسكوا حة                        الخطة البرنامجية المقتر  تستعرض اللجنة
 لإلسكوا.ولعمل كل برنامج من البرامج الفرعية 

تقديم التوصيات حسب و 2021                                الخطة البرنامجية المقتر حة لعام على إلى االطالع               اللجنة مدعو ة و
 االقتضاء.

 ما يستجد من أعمال -17

 يشمل هذا البند أية مسائل أخرى قد يقرر أعضاء اللجنة طرحها ومناقشتها.

 دسةلساا دورتها االستثنائية فياللجنة الصادرة عن  توصياتالقرارات وال اعتماد -18

 .اعتمادهال التوصياتو القرارات في مسودة التنفيذيةاللجنة  تنظر

----- 
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