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 الشروح 

 االجتماع  افتتاح  

كانون    23  الخميس يوم  صباحاً من    تاسعة في الساعة الللجنة التنفيذية    ثامن تبدأ جلسة افتتاح االجتماع ال
 . في عّمان ،2021 ديسمبر /األول

 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى  

ا الداخليمن    8لمادة  تنص  آسيا  النظام  لغربي  واالجتماعية  االقتصادية  أحكامه  للجنة  تسري  الذي   ، 
مهامه وفقاً للمادة    الرئيس  تولي اللجنة في بداية كل دورة، وبعد    تقرّ على ما يلي: "   على الهيئات الفرعية، 

 بناًء على جدول األعمال المؤقت".   ، جدول األعمال لتلك الدورة12

المادة،   بهذه  اللجنة وعمالً  األعمال    تقّر  ير  جدول  الوثيق   د كما  وتنظيم  E/ESCWA/EC.8/2021/L.1  ة في   ،
 . ما أو بعد إدخال تعديالت عليه   E/ESCWA/EC.8/2021/L.2  األعمال كما يرد في الوثيقة 

 قضايا المتابعة 

 ( .3/1220/8E/ESCWA/EC)  اجتماعها السابعفي التنفيذية تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة  

التي  اإلجراءات  اللجنة  التنفيذية اتخذت  تستعرض  األمانة   الصادرة    توصيات لا   بموجب   لإلسكوا  ها 
ً  ي ُعقد ذ ال، سابعاجتماعها ال عن   . 2020كانون األول/ديسمبر  21 يف افتراضيّا

العلم إلى    ة مدعو واللجنة   وتقديم  ب   أخذ  تنفيذه  تم     تنفيذه   تم   ما   استعراضإلى  و المقترحات،  ما 
 . الوطني   الصعيد  على 

 ( .4/1220/8E/ESCWA/EC) 1202أنشطة التعاون الفني لعام  

،  2021تّطلع اللجنة على التقدم المحرز في تنفيذ أنشطة التعاون الفني التي اضطلعت بها اإلسكوا في عام  
ستشارية والمشورة  لتعزيز قدرات الدول األعضاء من خالل تنظيم أنشطة التدريب وتقديم الخدمات اإل

 الفنية في مجال السياسات العامة واالستراتيجيات وخطط العمل. 

ُسبُل واللجنة مدع  المقترحات بشأن  الفني، وتقديم  التعاون  المحرز في أنشطة  بالتقدم  العلم  إلى أخذ   وة 

 تعزيزها. 
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 )عرض لألمانة التنفيذية(   التقدم في التطوير اإلداري في اإلسكوا 

تستعرض اللجنة التقدم المحرز في التطوير اإلداري الذي تضطلع به األمانة التنفيذية لإلسكوا منذ عام  
على    اللجنة   وكانت   .2019 اطلعت  حزيران/يونيو    هاتهتوج  قد  في  وعلى  2019ومالمحه  رات  التغي  ، 

البرنامجية لإلسكوا في كانون األول/ديسمبر    يةهيكل  المترتبة عنه في التنفيذية والخطة  .  2020األمانة 
 عمل اإلسكوا ونواتجها. ب فيما يتصل فتطلع اللجنة في اجتماعها الثامن على أبرز نتائجه 

 بهذا الشأن.   تقديم التوجيهات واللجنة مدعوة إلى أخذ العلم بالتقدم المحرز في التطوير اإلداري لإلسكوا و 

 لإلسكوا بوابات اإللكترونيةوالدوات السياسات  عن أ لمحة

   حزمة أدوات اإلسكوا لدعم الدول في تصميم سياسات اجتماعية متكاملة 
 (Rev.2/E/ESCWA/C.2/2021/8-5/2120/8E/ESCWA/EC. ) 

األدوات السياساتية صممتها اإلسكوا في إطار دعم بلورة سياسات اجتماعية    من   تنظر اللجنة في حزمة 
لرسم   نهج شامل  بناًء على  تنفيذها،  العربية ووسائل  للدول  االجتماعية واالقتصادية  الرؤية  بين  تربط 
السياسات يضمن التكامل في ما بينها. وتُعنى هذه األدوات السياساتية بمجاالت عدة، منها قياس الفقر  
العدالة   منظور  من  السياسات  وتحليل  العمل،  لسوق  الجديدة  االحتياجات  وتحديد  األبعاد،  المتعدد 

 االجتماعية، وتقييم المؤسسات من منظور المساواة بين الجنسين. 

 واللجنة مدعوة إلى أخذ العلم بهذه األدوات وتقديم االقتراحات والتوصيات بشأن تطويرها. 

 ( .6/2120/8E/ESCWA/EC) نمية المستدامةالبوابة العربية ألهداف الت 

  . ، التي تعمل اإلسكوا على تطويرها منذ عامين تستعرض اللجنة البوابة العربية ألهداف التنمية المستدامة 
أدوات إحصائية طورتها  ، واألول يحتوي على  للبوابة  اإلحصائي والتمويلي  ن مكّوني تركز اللجنة على الو

إنتاج بيانات ذات جودة عالية وتعزيز قدرتها على رصد أهداف التنمية  اإلسكوا لدعم الدول األعضاء في  
المستدامة، وال سيما  المستدامة واإلبالغ عنها التنمية  العربي ألهداف  بيانات أهداف  ، والمرصد  بوابة 

ولوحة    انات الوصفية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة،لدليل اإللكتروني بشأن البياو التنمية المستدامة، 
 . متابعة مبدأ "عدم إهمال أحد"

 واللجنة مدعوة إلى أخذ العلم بالبوابة العربية ألهداف التنمية المستدامة وإبداء المالحظات بشأن تطويرها. 

 ( .7/2120/8E/ESCWA/EC)  العربية  التجارة بوابة  

محطة موحدة يجد  ووهي منصة بيانات دينامية تُحد ث باستمرار،    ، التجارة العربيةتستعرض اللجنة بوابة  
بنية  فيها المنخرطون في التجارة وصانعو السياسات جميع البيانات المتعلقة بالتجارة التخاذ قرارات م 

 . على المعرفة والبيانات 

 بشأن تطويرها. واللجنة مدعوة إلى أخذ العلم ببوابة التجارة العربية وإبداء الرأي  
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 قضايا إقليمية ودولية 

 ( .8/2120/8E/ESCWA/EC) ر المناخ أنشطة المركز العربي لسياسات تغي   

األنشطة التي أنجزها المركز العربي لسياسات تغي ر المناخ على مدى العامين الماضيين،  تستعرض اللجنة  
حزيران/يونيو    28  مؤرخ( ال30-د )  329ها رقم  بعد أن رحبت الدول األعضاء بإنشائه في اإلسكوا في قرار

وتتطرق إلى واليات المركز ومجاالت عمله، مع التركيز على مساعيه لبناء الشراكات من أجل   .2018
 توسيع نطاق أنشطته. 

 ر المناخ وإبداء المالحظات. واللجنة مدعوة إلى أخذ العلم بأنشطة المركز العربي لسياسات تغي  

 ( .9/2120/8E/ESCWA/EC)  2021بي للتنمية المستدامة لعام نتائج المنتدى العر  

  31إلى  29الذي ُعقد افتراضيّاً من  ، 2021تّطلع اللجنة على نتائج المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 
، والرسائل األساسية الصادرة عنه، التي ُرفعت إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى  2021 آذار/مارس

وافتراضيّاً،   )نيويورك  المستدامة  بالتنمية  اللجنة  2021تموز/يوليو    15-6المعني  تطلّع  كما   .) 
 . 2022على التحضيرات الجارية للمنتدى العربي للتنمية المستدامة 

العلم إلى أخذ  المقبل وإبداء    واللجنة مدعوة  للعام  الجارية  الحالية والتحضيرات  المنتدى للسنة  برسائل 
 الرأي. 

  نمواً   البلدان المعني بأقل لمؤتمر األمم المتحدة الخامس  االستعدادات اإلقليمية 
 (10/2120/8E/ESCWA/EC.) 

تّطلع اللجنة على اإلجراءات اإلقليمية التي أطلقتها اإلسكوا لدعم أقل البلدان نمّواً في المنطقة العربية  
والدول والجهات المانحة لالستعداد لمؤتمر األمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمّواً، الذي سيُعقد  

جراءات عقد اجتماعات دون إقليمية وثنائية،  . وقد تضمنت هذه اإل 2022في الدوحة في كانون الثاني/يناير  
وإصدار تقرير يحلل التحديات والفرص التي نتجت عن تنفيذ برنامج عمل إسطنبول ألقل البلدان نمّواً  

عربية  عناصر تأسيسية نحو رؤية  . وتُّوجت عملية االستعدادات اإلقليمية بالتوافق على  2020-2011للعقد  
 . 2030-2021مشتركة للعقد 

لجنة مدعوة إلى أخذ العلم باإلجراءات التي أطلقتها اإلسكوا لالستعداد لمؤتمر الدوحة وبعناصر الرؤية  وال
 وإبداء الرأي بهذا الشأن. 
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 قضايا برنامجية 

 ( .11/2120/8E/ESCWA/EC) تقارير الهيئات الفرعية لإلسكوا 

منذ   دوراتها  التي عقدت  اإلسكوا  في  الفرعية  الهيئات  تقارير  البند  هذا  إطار  في  اللجنة  على  تُعرض 
 : ( 2019حزيران/يونيو  16-15المغرب،  –االجتماع السادس للجنة )مراكش 

 عن دورتيها العشرين والحادية والعشرين؛ لجنة النقل واللوجستيات  ا تقرير )أ(

لجنة السياسات التجارية في الدول األعضاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا    ا تقرير )ب(
 عن دورتيها األولى والثانية؛ 

آسيا   )ج(  لغربي  واالجتماعية  االقتصادية  اللجنة  في  األعضاء  الدول  في  التنمية  تمويل  لجنة   تقرير 
 عن دورتها األولى؛

 ها الرابعة عشرة؛ تقرير اللجنة اإلحصائية عن دورت )د(

 تقرير لجنة التكنولوجيا من أجل التنمية عن دورتها الثالثة؛ ( ه)

 تقرير لجنة التنمية االجتماعية عن دورتها الثالثة عشرة.  )و( 

تنظيم   عن  ومعلومات  والمناقشة  البحث  مواضيع  التوصيات،  إلى  باإلضافة  التقارير،  هذه  وتتضمن 
 ة. واللجنة التنفيذية مدعّوة إلى اعتماد هذه التقارير. الدورات والمشاركين والوثائق المعروض

 ( .21/2120/8E/ESCWA/EC) 2023الخطة البرنامجية المقتَرحة لعام  

لعام   لإلسكوا  المقتَرحة  البرنامجية  الخطة  اللجنة  التوج  2023تستعرض  ع  فتُراج  ككّل،  ،  للخطة  العام  ه 
 لإلسكوا. ولعمل كل برنامج من البرامج الفرعية 

 وتقديم التوصيات حسب االقتضاء. البرنامجية واللجنة مدعّوة إلى االطالع على الخطة 

 للجنة التنفيذية  تاسع انعقاد االجتماع ال ومكان موعد   

 . تاسعالتنظر اللجنة التنفيذية في تحديد موعد ومكان انعقاد اجتماعها 

 من أعمال  يستجد ما  

 . عند اعتماد جدول األعمال  يقرر أعضاء اللجنة طرحها ومناقشتها يشمل هذا البند أية مسائل أخرى قد  

 ثامن اعتماد توصيات اللجنة التنفيذية في اجتماعها ال 

 العتمادها.  ثامن تنظر اللجنة التنفيذية في مسودة التوصيات الصادرة عن اجتماعها ال

---- - 


