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 (اإلسكوا) اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

 
 التنفيذيةاللجنة 

 األولاالجتماع 
 1025 يونيو/حزيران 9-8، عّمان

 
 األعمال المؤقتمن جدول  3البند 

 

 والشروح جدول األعمال المؤقت
 
 .افتتاح االجتماع- 1
 
 .إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى- 2
 
 :المتابعةقضايا  -3
 
 ؛الثامنتنفيذ توصيات اللجنة الفنية في اجتماعها  (أ) 
 اإلسكوا في دورتها الثامنة والعشرين؛اتخذتها تنفيذ القرارات التي  (ب) 
 .اإلسكواعمل تقييم  (ج) 
 
 .النظر في طلب الجمهورية اإلسالمية الموريتانية االنضمام إلى عضوية اإلسكوا- 4
 
 :قليمية والعالميةالقضايا اإل- 5
 
 ؛واتفاقية جنيف الرابعة بين االحتالل فلسطين (أ) 

 تمويل التنمية؛ (ب) 

 ؛2115 عام التنمية لما بعدخطة لمفاوضات اإلعداد  (ج) 

 ؛ر المناخعداد لمفاوضات تغيّ اإل (د) 

 ( 21+بيجين)أنشطة اإلسكوا لمتابعة تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً  (ه) 
 .في المنطقة العربية
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 .2112-2112برنامج العمل المقترح لفترة السنتين  6
 
 :عن دوراتها تقارير الهيئات الفرعية للجنة- 2
 
 الخامسة عشرة؛دورتها عن تقرير لجنة النقل  (أ) 

 ؛الحادية عشرةدورتها عن  اإلحصاءتقرير لجنة  (ب) 

 تقرير لجنة الطاقة عن دورتها العاشرة؛ (ج) 

 ؛الحادية عشرة عن دورتها لجنة الموارد المائيةتقرير  (د) 

دورتها عن وتمويل التنمية االقتصادية  المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة اللجنةتقرير  (ھ) 
 .التاسعة

 
 .تنفيذيةللجنة ال الثانيموعد ومكان انعقاد االجتماع - 8
 
 .ما يستجد من أعمال- 9
 

 .ولفي اجتماعها األ التنفيذيةاعتماد توصيات اللجنة - 11
 

 الشروح
 
 افتتاح االجتماع- 1
 
  اإلثنينفي تمام الساعة العاشرة من صباح  التنفيذيةللجنة  األولتبدأ جلسة افتتاح االجتماع  

وحيث إن رئاسة   .في عّمان Kempinskiقاعة المؤتمرات في فندق في  2115 يويون/حزيران 8
التنفيذية تتزامن مع رئاسة الدورات الوزارية، يتولى رئاسة االجتماع األول للجنة،  اجتماعات اللجنة

ويلقي ممثل البحرين   .العشرينممثل مملكة البحرين، الدولة التي ترأس الدورة الوزارية الثامنة و
ة التنفيذية ، ثم تلقي الدكتورة ريما خلف، وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينالكلمة االفتتاحية

 .لإلسكوا الكلمة الترحيبية
 
 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى- 2
 
الوزارية في الدورة ( اإلسكوا) االقتصادية واالجتماعية لغربي آسياللجنة افي الدول األعضاء اتخذت  

اللجنة  اسم تغييربشأن ( 22-د) 023القرار ( 2114سبتمبر /أيلول 18-15تونس، ) الثامنة والعشرين
لتمكينها من اتخاذ القرارات في  ، وذلكوتعديل صالحياتها "اللجنة التنفيذية"إلى في اإلسكوا الفنية 
 . الوزارية اتالتي تفصل بين الدور اتالفتر

 
، الذي تسري أحكامه للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا النظام الداخليمن  8لمادة با وعمالً  

مهامه  الرئيس توليتقر اللجنة في بداية كل دورة، وبعد ": على ما يليوتنص  الفرعية،على الهيئات 
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 اللجنةُيعرض على  ،"بناًء على جدول األعمال المؤقت ، جدول األعمال لتلك الدورة12وفقاً للمادة 

ات عمالً بصالحيو  .E/ESCWA/2015/EC.1/L.1الوثيقة والشروح في جدول األعمال المؤقت  التنفيذية
 ،التي تنص على تزامن والية رئاسة هذه اللجنة مع رئاسة الدورة الوزارية لإلسكوا التنفيذيةاللجنة 
  . والعشرين الثامنة الدورةرئاسة هذا االجتماع بحكم تولّيها رئاسة  البحرينمملكة  تتولى

 
وتقّر   .E/ESCWA/2015/EC.1/L.2تنظيم األعمال المقترح في الوثيقة  التنفيذيةُيعرض على اللجنة كما  

 .مان بها أو بعد إدخال التعديالت عليهمااللجنة جدول األعمال وتنظيم األعمال بالصيغة التي يقدّ 
 
 المتابعةقضايا - 3
 (E/ESCWA/2015/EC.1/3) 
 
  الثامنتنفيذ توصيات اللجنة الفنية في اجتماعها  (أ) 
  (E/ESCWA/2015/EC.1/3(Part I)) 

 
في إطار هذا البند عرضاً لإلجراءات واألنشطة  التنفيذيةتتضمن الوثيقة المعروضة على اللجنة   

تنفيذاً لتوصيات اللجنة الفنية في اجتماعها والدول األعضاء التي اضطلعت بها األمانة التنفيذية 
 (.2113ديسمبر /كانون األول 12-11، عّمان) الثامن

 
 .االطالع على ما تم تنفيذه، وتقديم المقترحات بهذا الشأنمدعوون إلى األعضاء  الدول ووممثل  
 
  والعشرين الثامنةدورتها  فياإلسكوا  اتخذتهاتنفيذ القرارات التي  (ب) 

(E/ESCWA/2015/EC.1/3(Part II)) 
 

في إطار هذا البند عرضاً للتقدم المحرز في  التنفيذيةتتضمن الوثيقة المعروضة على اللجنة 
إلجراءات واألنشطة التي اضطلعت بها األمانة التنفيذية والدول األعضاء تنفيذاً لتوصيات ا

  . والعشرين الثامنة تهادوراإلسكوا في 
 
، االطالع على ما تم تنفيذه، وتقديم المقترحات بهذا الشأنمدعوون إلى األعضاء  الدول ووممثل  

 .الصعيد الوطنيوكذلك إطالع اللجنة على ما تم تنفيذه على 
 
 اإلسكواعمل تقييم  (ج) 

 (E/ESCWA/2015/EC.1/3(Part III)) 
 

، وذلك بعد اعتماد سياسة جديدة للتقييم 2111شامالً للتقييم في عام  منهجياً  أنشأت اإلسكوا إطاراً   
.  داخل منظومة األمم المتحدة تسترعي المعايير التي يعمل بها فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم

  .متحرص اإلسكوا على تعميم ثقافة التقييم، منطلقاً أساسياً للمساءلة والتعلّ  ،ومنذ ذلك الحين
م والمنهج مبادىء المساءلة والتعلّ لشرحاً على اللجنة في إطار هذا البند ويقدم التقرير المعروض 

ستقوم األمانة و  .قترحة لخطة التقييم المستقبليةالمتبع في التقييم في اإلسكوا واالستراتيجية الم
فور طالع الدول األعضاء على تقارير تقييم البرامج الفرعية والتقييم المواضيعي إبالتنفيذية 

  .اوتقديم المالحظات بشأنهنتائجها االطالع على  وذلك من أجل ،جهوزها وبشكل دوري
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التركيز  يمكنبشأن المجاالت التي  مكذلك إلى تقديم مقترحاته ونمدعواألعضاء  الدول وممثلو

 . 2112-2112خالل السنتين  قرر تنفيذهعليها في برنامج التقييم الم
 
 النظر في طلب الجمهورية اإلسالمية الموريتانية االنضمام إلى عضوية اإلسكوا- 4

 (E/ESCWA/2015/EC.1/4) 
 

 جمهورية اإلسالميةوثيقة تتضمن الطلب الذي تقدمت به ال ُتعرض على اللجنة في إطار هذا البند
 .لالنضمام إلى عضوية اإلسكوا الموريتانية

 
 11المؤرخ  (22-د) 312اإلسكوا قد اتخذت، في دورتها الوزارية السابعة والعشرين، القرار  ُيذكر أن

 خالل دعوة من المنطقة في العربية الدول جميع لتشمل اللجنة عضوية بشأن توسيع 2112مايو /أيار
في اجتماعيها السابع والثامن ، اللجنة الفنية أكدتو. اإلسكوا إلى إلى االنضمام األخرى العربية البلدان

على هذا القرار، مع التوصية بأن  (2113ديسمبر /كانون األول 12-11و 2113مارس /آذار 18-19)
وقد جاءت هذه القرارات لتؤكد على .  يةجامعة الدول العربفي تقتصر العضوية على الدول األعضاء 

توجه الدول األعضاء لمواءمة أهداف اإلسكوا وأنشطتها ومشاريعها مع أولويات المنطقة العربية 
 .وجهود جامعة الدول العربية في تعزيز التكامل اإلقليمي العربي

 
وعمالً بالنظام الداخلي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، فإن على البلد الذي يرغب في أن 

بمقرر يصبح عضواً في اللجنة أن يتقدم بطلب رسمي بهذا الشأن، وعلى اللجنة مناقشته ورفع توصية 
 .العتماده إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة بشأنه

 
 قليمية والعالميةاإل القضايا- 5
 (E/ESCWA/2015/EC.1/5) 
 
 واتفاقية جنيف الرابعة بين االحتالل فلسطين (أ) 

(E/ESCWA/2015/EC.1/5(Part I)) 
 

أن  المشاركون في الدورة الوزارية الثامنة والعشرين لإلسكواممثلو الدول األعضاء  طلب  
التقرير الذي تعّده اإلسكوا بالتعاون مع منظمات األمم المتحدة األخرى كّل عام عليهم عرض يُ 

عن تداعيات االحتالل اإلسرائيلي على األحوال المعيشية للشعب الفلسطيني، وتقّدمه إلى الجمعية 
لية وذلك بهدف تضمينه توصيات عم ،بشكل دوريالعامة والمجلس االقتصادي واالجتماعي، 

  .دول وتأييدهاتحظى بتوافق ال
 

أمثلة على انتهاكها على يد  قدميتناول هذا التقرير مواد رئيسية من اتفاقية جنيف الرابعة ويو  
ويهدف التقرير إلى التوعية بهذه القضية وإثارة النقاش حول كيفية تفعيل القانون   .إسرائيل

 .الدولي، وتحديداً احترام أحكام االتفاقية في األراضي الفلسطينية المحتلة
 

وتقديم  هذا التقرير بالمعلومات الواردة فيإلى أخذ العلم  ونمدعواألعضاء  الدول وممثلو  
 .المقترحات
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  التنميةتمويل  (ب) 

(E/ESCWA/2015/EC.1/5(Part II)) 
 
وإيجاد الموارد   .حد أهم التحديات التي تعيق تنفيذ مشاريع التنمية المستدامةأالتمويل  يعدّ   

 اً األقل نمو والبلدانالنامية بشكل عام  البلدانفي  كبيراً  الالزمة لتمويل هذه المشاريع يعتبر تحدياً 
 .القادمةبشكل خاص، فالطلب الحالي على التمويل ضخم ومن المتوقع أن يزداد في األعوام 

 
 منطقةلوضع الحالي لتمويل التنمية في الل اً عرضوتقدم األمانة التنفيذية في إطار هذا البند   

   .والفرص المتاحةالمطروحة والتحديات  ،، والمبادرات الحديثة في هذا المجالةالعربي
في أديس أبابا، للمؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية المزمع عقده تطرق إلى عملية اإلعداد تكما 

 .2115يوليو /في تموز
 
 . مضمون هذا التقرير وتقديم المقترحاتإلى أخذ العلم ب ونمدعواألعضاء  الدول وممثلو  
 
  2115 عام التنمية لما بعدخطة لمفاوضات اإلعداد  (ج) 
  (E/ESCWA/2015/EC.1/5(Part III)) 
 
تتضمن الوثيقة المعروضة على اللجنة التنفيذية في إطار هذا البند عرضاً لألنشطة التي   

مع التركيز ، 2115 عام في إطار اإلعداد لمفاوضات خطة التنمية لما بعداضطلعت بها اإلسكوا 
خاصة في وتواجه هذه العملية تحديات   .للتنمية المستدامة ةبعاد الثالثتكامل األ على أهمية

في التحوالت التي تشهدها المنطقة العربية والتحديات المطروحة  نظراً إلىاإلطار اإلقليمي 
على مساندة جهود جامعة الدول العربية لتنسيق حالياً تعمل اإلسكوا و  .األعضاءالدول غالبية 

بالتعاون مع جامعة  ،اإلسكوا تمكما نظ . األعضاء في إطار هذه المفاوضاتالدول مواقف 
المنتدى العربي الثاني الرفيع المستوى حول التنمية  ،الدول العربية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة

 .البحرين في 2115 وماي/يارأ 2 إلى 5 منالمستدامة خالل الفترة 
 

 .بنتائج هذا المنتدى إلى أخذ العلم ونمدعوممثلو الدول األعضاء و  
 
  ر المناخعداد لمفاوضات تغيّ اإل (د) 
  (E/ESCWA/2015/EC.1/5(Part IV)) 
 

تتضمن الوثيقة المعروضة على اللجنة في إطار هذا البند عرضاً لألنشطة التي تضطلع بها   
  .في إطار اإلعداد لمشاركة الدول األعضاء في المفاوضات الدولية بشأن تغّير المناخاإلسكوا 

ع المطروحة على يضاقدرات المفاوضين العرب في الموعلى تطوير فقد عملت اإلسكوا 
عمل بالتعاون مع جامعة الدول  اتثالث ورش من خالل تنظيم ،ر المناختغيّ بشأن مفاوضات ال

ر المناخ وعرض تاريخ عملية التفاوض بشأن تغيّ التعريف بلى إالعمل  اتوهدفت ورش  .العربية
 .(UNFCCC/COP) في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغّير المناخ نتائج مؤتمرات األطراف

ين حول يومن المنتظر أن تشارك اإلسكوا مع جامعة الدول العربية في تنظيم ورشتي عمل أخر
قبل مؤتمر األطراف الحادي والعشرين  ، وذلك2115 عام هذا الموضوع خالل

(UNFCCC/COP-21)  ،2115ديسمبر /في كانون األولالذي يعقد في باريس. 
 
 . وإبداء المالحظات بشأنها التحضيراتإلى أخذ العلم بهذه  ونمدعو ممثلو الدول األعضاءو  
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 (21+بيجين)أنشطة اإلسكوا لمتابعة تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً  (ھ) 

 في المنطقة العربية
(E/ESCWA/2015/EC.1/5(Part V)) 

 
 2115في عام التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة لجنة وضع المرأة  ستقوم  

ُكلفت اللجان اإلقليمية  وقد.  من اعتماده تنفيذ منهاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً  استعراضب
 قليمية تستند إلى االستعراضاتإ، بإعداد تقارير سكوابما فيها اإل ،الخمس التابعة لألمم المتحدة

   .الوطنية التي أجرتها الدول األعضاء
 

بشراكة وتعاون وثيق مع هيئة األمم المتحدة للمساواة بين  ،وقد أعد مركز المرأة في اإلسكوا  
المكتب اإلقليمي للدول العربية، وجامعة الدول العربية، برنامجاً يتضمن -الجنسين وتمكين المرأة
إعالن التقرير اإلقليمي حول استعراض تنفيذ  عتمادتحضيراً ال ةنشطتنفيذ مجموعة من األ

 . في المنطقة العربية( 21+بيجين)منهاج عمل بيجين و
 

المعروض عليها في إطار هذا  األنشطةبرنامج إلى أخذ العلم ب وناألعضاء مدعو الدول ووممثل
 .البند وتقديم المقترحات

 
  1022-1026برنامج العمل المقترح لفترة السنتين  -6
 (E/ESCWA/2015/EC.1/6) 
 
تضمن وي 2112-2112برنامج عمل اإلسكوا المقترح لفترة السنتين اللجنة  تعرض األمانة التنفيذية على 

لكل من البرامج ومؤشرات اإلنجاز ألهداف واإلنجازات المتوقعة ابرنامج ولل عرضاً للتوجه العام
السبعة التي يتكّون منها برنامج العمل، باإلضافة إلى األنشطة المقترح تنفيذها في إطار  الفرعية

وقد .  الميزانية العادية وتلك الممولة من حساب األمم المتحدة للتنمية ومن موارد من خارج الميزانية
 2112-2112ين أخذت األمانة التنفيذية في االعتبار لدى إعداد برنامج العمل المقترح لفترة السنت

 . المستجدة على الصعيدين اإلقليمي والعالمي األولويات
 

 .برنامج العمل المقترح وإبداء المالحظات بشأنه إلى استعراض مدعووناألعضاء  الدول وممثلو  
 
 عن دوراتها تقارير الهيئات الفرعية للجنة -2
 (E/ESCWA/2015/EC.1/7) 

 
الفرعية السبع في هيئات المن  تاهيئخمس ل ريراتقخمسة في إطار هذا البند عرض على اللجنة يُ  

لإلسكوا  الثامنة والعشرينالوزارية  دورةالفي الفترة الفاصلة بين  ةالمنعقد هاتااإلسكوا عن دور
باإلضافة إلى التوصيات، مواضيع البحث  ،ريراالتق هتضمن هذتو.  واالجتماع األول للجنة التنفيذية

والمشاركين فيها والوثائق المعروضة  واالجتماعات والمناقشة ومعلومات عن تنظيم هذه الدورات
 :هي التقارير هوهذ.  خاللها

 
 ؛E/ESCWA/EDGD/2014/IG.1/8/Report دورتها الخامسة عشرةعن تقرير لجنة النقل  (أ) 

 ؛E/ESCWA/SD/2015/IG.1/7/Report الحادية عشرةدورتها عن تقرير لجنة اإلحصاء  (ب) 
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 ؛E/ESCWA/SDPD/2015/IG.1/7/Report تقرير لجنة الطاقة عن دورتها العاشرة (ج) 
 ؛E/ESCWA/SDPD/2015/IG.2/9/Report الحادية عشرة عن دورتهالجنة الموارد المائية تقرير لجنة  (د) 

التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية وتمويل التنمية عن دورتها تقرير اللجنة المعنية بتحرير  (ه) 
 .E/ESCWA/EDID/2015/IG.1/10/Report التاسعة

 
 .ريراالتقه هذاعتماد واللجنة مدعوة إلى  
 
 تنفيذيةللجنة ال الثانيموعد ومكان انعقاد االجتماع - 8
 
 .الثانيفي تحديد موعد ومكان انعقاد اجتماعها  التنفيذيةتنظر اللجنة  
 
 ما يستجد من أعمال- 9
 
 .يشمل هذا البند أية مسائل أخرى قد يقرر أعضاء اللجنة طرحها ومناقشتها 
 

 األولاجتماعها في  التنفيذيةاللجنة  توصياتاعتماد  -11
 
 .اعتمادهال األولعن اجتماعها الصادرة  التوصياتفي مسودة  التنفيذيةتنظر اللجنة  
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