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 (اإلسكوا) اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

 
 التنفيذيةاللجنة 

 الرابعاالجتماع 
 2017 ديسمبر/كانون األول 14-13 ،بيروت

 
 من جدول األعمال المؤقت 2البند 

 

 جدول األعمال المؤقت
 
 افتتاح االجتماع. -1
 
 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى. -2
 
 :المتابعةقضايا  -3
 

 ؛لثفي اجتماعها الثا التوصيات الصادرة عن اللجنة التنفيذيةتنفيذ  )أ( 
 .في الدول العربية 2030بشأن تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام الدوحة إعالن  تنفيذ )ب( 

 
 :قليمية والعالميةلقضايا اإلا -4
 

 العربية: لمحة عن النتائج؛ المنطقة في التنمية تمويل بطاقة أداء )أ( 

 العالمية مقابل أولويات المنطقة العربية في مجالآليات تنفيذ خطة عمل أديس أبابا: االلتزامات  )ب( 
 ؛تمويل التنمية

 ؛مقترح بشأن تخصيص مركز عربي لسياسات المناخ (ج) 

 ؛نظام نقل متعدد األنماط في المنطقة العربية اإلسكوا لتطويررؤية  (د) 

 ؛الفقر المتعدد األبعاد في المنطقة العربية (ھ) 

 ؛انتهاء النزاع: نتائج إنمائية أكثر فعاليةإلنعاش بعد لرؤية اإلسكوا  (و) 

 .حساب التكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة (ز) 
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 :عن دوراتها لإلسكواتقارير الهيئات الفرعية  -5
 

 عشرة؛ة ثانيالدورتها عن  اإلحصاءتقرير لجنة  )أ( 
 الحادية عشرة؛عن دورتها  الطاقةتقرير لجنة  )ب( 
 المائية عن دورتها الثانية عشرة.تقرير لجنة الموارد  )ج( 

 
 .: خطة األمين العامألمم المتحدةلاإلصالحات اإلدارية  -6
 
 .المقررةنشطة األتنفيذ  فيبرنامج التعاون الفني في اإلسكوا: التقّدم المحرز  -7
 
 التحضيرات الجارية للدورة الثالثين لإلسكوا. -8
 
 تنفيذية.ال للجنة الخامسموعد ومكان انعقاد االجتماع  -9
 

 ما يستجد من أعمال. -10
 

 .الرابعفي اجتماعها  التنفيذيةاعتماد توصيات اللجنة  -11
 

 الشروح
 
 افتتاح االجتماع -1
 

 13 األربعاءيوم في تمام الساعة العاشرة من صباح  التنفيذيةللجنة  الرابعتبدأ جلسة افتتاح االجتماع  
 اجتماعات اللجنةوحيث إن رئاسة .  بيروتفي  المتحدةبيت األمم في  ،2017 كانون األول/ديسمبر

، دولة قطرللجنة  رابعالتولى رئاسة االجتماع ت، لإلسكوا التنفيذية تتزامن مع رئاسة الدورات الوزارية
 لقي الدكتوري، ثم الكلمة االفتتاحية قطرويلقي ممثل   .الدورة الوزارية التاسعة والعشرين تسأالتي تر

 الكلمة الترحيبية. ،األمين التنفيذي لإلسكواوكيل األمين العام لألمم المتحدة و، محمد علي الحكيم
 
 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى -2
 

، الذي تسري أحكامه على للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا النظام الداخليمن  8لمادة اتنص  
، 12مهامه وفقًا للمادة  الرئيس توليتقر اللجنة في بداية كل دورة، وبعد "على ما يلي:  الهيئات الفرعية،

 اللجنةُيعرض على  ،. وعماًل بهذه المادة"بناًء على جدول األعمال المؤقت جدول األعمال لتلك الدورة
 .E/ESCWA/2017/EC.4/L.1الوثيقة والشروح في جدول األعمال المؤقت  التنفيذية

 
  .E/ESCWA/2017/EC.4/L.2 قةتنظيم األعمال المقترح في الوثي التنفيذيةُيعرض على اللجنة كما  

 مان بها أو بعد إدخال التعديالت عليهما.وتقّر اللجنة جدول األعمال وتنظيم األعمال بالصيغة التي يقّد
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 المتابعةقضايا  -3
 (E/ESCWA/2017/EC.4/3) 

 
 تقدم بشأنهما األمانة التنفيذية لإلسكوا التقريرين التاليين:يندرج في إطار ھذا البند بندان فرعيان،  

 
 الثالثتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة التنفيذية في اجتماعها  )أ( 
  (E/ESCWA/2017/EC.4/3(Part I)) 

 
عرضًا لإلجراءات واألنشطة التي اضطلعت بها األمانة التنفيذية تنفيذًا  التقريرتضمن ھذا ي  

 (.2017 أيار/مايو 7-6 ،الرباط) لثالثافي اجتماعها  التنفيذيةلتوصيات اللجنة 
 

، االطالع على ما تم تنفيذه، وتقديم المقترحات بهذا الشأنإلى  مدعووناألعضاء  الدول ووممثل  
 .الوطني الصعيد على تنفيذه تم ما على اللجنة إطالع وكذلك

 
 الدول العربية في 2030تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  بشأنتنفيذ إعالن الدوحة  )ب( 

(E/ESCWA/2017/EC.4/3(Part II)) 
 

إلجراءات واألنشطة التي اضطلعت بها األمانة التنفيذية والدول لعرضًا  التقريرتضمن ھذا ي
 ،الدول العربية في 2030بشأن تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام عالن الدوحة األعضاء تنفيذًا إل

  . (2016كانون األول/ديسمبر  15-13)الدوحة،  والعشرين التاسعة تهادوراإلسكوا في  اعتمدتهي ذال
 

 ،االطالع على ما تم تنفيذه، وتقديم المقترحات بهذا الشأنإلى  مدعووناألعضاء  الدول ووممثل  
 .الوطني الصعيد على تنفيذه تم ما على اللجنة إطالع وكذلك

 
 والعالمية قليميةاإل القضايا -4

 (E/ESCWA/2017/EC.4/4) 
 

 تندرج في إطار ھذا البند سبعة بنود فرعية، تقدم بشأنها األمانة التنفيذية التقارير التالية: 
 

 عن النتائج العربية: لمحة المنطقة في التنمية تمويل بطاقة أداء )أ( 
 (E/ESCWA/2017/EC.4/4(Part I)) 

 
يعرض ھذا التقرير أسس بطاقة أداء تمويل التنمية في المنطقة العربية التي ُصممت كأداة إقليمية   

لقياس تمويل التنمية وكُخالصة تحليلية لتقييم األداء في ھذا المجال، وفقًا لخطة عمل أديس أبابا. 
النزاعات والنازحين في االعتبار، تقدم بطاقة األداء نتائج قياس األداء ومع أخذ التكلفة الناتجة عن 

األعمال ؛ والمحليةفي عدد من مجاالت العمل المنصوص عليها في خطة العمل: الموارد العامة 
محرك ك؛ والتعاون اإلنمائي الدولي؛ والتجارة الدولية المحلية والدولية ةالخاصالتجارية والتمويلية 

  والديون والقدرة على تحملها.للتنمية؛ 
 

 .إبداء اآلراءو التقرير ھذا مضمونإلى أخذ العلم ب وناألعضاء مدعو الدول ووممثل  
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 االلتزامات العالمية مقابل أولويات المنطقة العربية في مجال :آليات تنفيذ خطة عمل أديس أبابا (ب) 
 تمويل التنمية

 (E/ESCWA/2017/EC.4/4(Part II)) 
 

يستعرض ھذا التقرير التقدم المحرز في تنفيذ نتائج مؤتمر األمم المتحدة الدولي الثالث لتمويل   
التنمية، أي خطة عمل أديس أبابا الصادرة عنه والمسارات ذات الصلة التي تهدف إلى الدفع قدمًا 

ابل أولويات . ويلقي الضوء على االلتزامات العالمية مق2030بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 
المنطقة العربية في مجال تمويل التنمية، وإسهامات ومواقف المجتمع المدني، والرسائل الرئيسية 

 بين الوكاالت المعنية بتمويل التنمية. ةالعمل المشترك فرقةالمنبثقة عن 
 

 وتقديمإلبداء الرأي  التقرير ھذا االطالع على مضمونإلى  وناألعضاء مدعو الدول ووممثل  
 .المقترحات

 
 مقترح بشأن تخصيص مركز عربي لسياسات المناخ (ج) 
  (E/ESCWA/2017/EC.4/4(Part III)) 

 
حول تخصيص مركز عربي لسياسات المناخ لدعم الدول العربية  ًاتصوريستعرض ھذا التقرير   

في ھذا المجال. وسيبني المركز على خبرات اإلسكوا المتراكمة في تنفيذ مبادرات ومشاريع إقليمية 
المركز الدعم وسيقدم ف مع آثاره.  ر المناخ، والتكّيلبناء قدرات الدول العربية في مفاوضات تغّي

وبناء القدرات، وتوفير منصة إقليمية لتبادل الخبرات وبناء التوافقات حول قضايا الفني والمشورة، 
 ر المناخ، وكذلك توفير منتجات وخدمات معرفية لدعم الدول العربية.تغّي

 
 وتقديم التقرير ھذا في الواردة بالمعلوماتإلى أخذ العلم  وناألعضاء مدعو الدول ووممثل  

 كز.بشأن عمل ھذا المر المقترحات
 

 نظام نقل متعدد األنماط في المنطقة العربية اإلسكوا لتطويررؤية  (د) 
(E/ESCWA/2017/EC.4/4(Part IV)) 

 
إلعداد رؤية استراتيجية يقدم ھذا التقرير مشروعًا تقترحه اإلسكوا ينفذ على مدى ثالث سنوات   

االقتصادية واالجتماعية الشاملة التنمية واإلقليمي التكامل بشأن نظام نقل متعدد األنماط يعزز 
في المنطقة العربية، وتصميم أدوات لتقدير االستثمارات المطلوبة وإصالح سياسات  والمستدامة

 النقل والتأثيرات البيئية في مختلف أنحاء المنطقة.
 

االطالع على المشروع المقترح إلبداء الرأي وتقديم إلى  وناألعضاء مدعو الدول ووممثل
 .المقترحات

 
 الفقر المتعدد األبعاد في المنطقة العربية (ھ) 

 (E/ESCWA/2017/EC.4/4(Part V)) 
 

وتوصياته. ويشمل  2017تلّخص ھذه الوثيقة نتائج التقرير العربي حول الفقر المتعدد األبعاد لعام   
في المائة من سكان المنطقة. ويتناول مسألتي فقر األسر المعيشية  75بلدان عربية تضم  10التقرير 

وفقر األطفال باستخدام منهجيات دولية تم تكييفها لتالئم احتياجات المنطقة العربية. ويقّيم مدى 
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تعرض األسر المعيشية للفقر، ويبحث في األسباب الكامنة وراء ذلك، ويعرض النتائج على 
 وطني.الصعيدين الوطني ودون ال

 
 .االطالع على مضمون ھذا التقرير إلبداء الرأيإلى  ونالدول األعضاء مدعو ممثلوو  

 
 إلنعاش بعد انتهاء النزاع: نتائج إنمائية أكثر فعاليةلرؤية اإلسكوا  (و) 

 (E/ESCWA/2017/EC.4/4(Part VI)) 
   

في المنطقة  2030مسار المطلوب لتحقيق أھداف التنمية المستدامة بحلول عام الھذا التقرير  يتناول 
 ويركز علىالعربية رغم الظروف غير المؤاتية الناجمة عن النزاع واالحتالل واإلرھاب. 

المجاالت الرئيسية التالية: دراسة أثر النزاع على التنمية البشرية، وتحليل ديناميات النزاع 
وط أساس لمؤشرات أھداف التنمية المستدامة، وتعزيز النهج الوطنية وتداعياته، ووضع خط

واإلقليمية للتصدي لتداعيات النزاع، وتهيئة منابر فنية للحوار، وترسيخ ممارسات وأسس الحوكمة 
 في المؤسسات في مرحلة اإلنعاش بعد انتهاء النزاع، ورصد التطرف العنيف ومنعه. 

 
االطالع على تفاصيل الرؤية المقترحة إلبداء الرأي وتقديم  إلى ونالدول األعضاء مدعو ممثلوو 

 المقترحات.
 

 حساب التكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة (ز) 
 (E/ESCWA/2017/EC.4/4(Part VII)) 

 
التكاليف المرتفعة التي يفرضها العنف الزوجي على األفراد، واالقتصاد،  ھذا التقريرتناول ي

التحديات التي تصادفها الجهات المعنية عند التصدي للعنف  ويعرضومؤسسات الدولة، والمجتمع. 
ضد المرأة في المنطقة العربية، وما تشمله من مسائل تتعلق بتعريف المصطلحات، واألطر 

ير الكافية، واألطر السياساتية العشوائية التي قّلما تتناسب مع األطر القانونية القانونية والدستورية غ
والدستورية، وآليات اإلبالغ غير الكافية، والقدرات المؤسسية غير الكافية على المستوى الكلي 

لتقدير التكاليف الناجمة عن  ًا مقترحًااقتصادي ًانموذجويقدم  ومن حيث توفير الخدمات ميدانيًا.
من خالل تقدير التكاليف التي تتحّملها األسرة جّراء العنف، في المنطقة العربية العنف الزوجي 

وتكاليف تقديم الخدمات على مستوى المجتمع المحلي، والتكاليف الناجمة عن فقدان إنتاجية المرأة 
 . في سوق العمل

 
النموذج االقتصادي باعتباره أداة ھامة  على ھذا االطالعاألعضاء مدعوون إلى  الدولوممثلو  

  تتيح إدخال تعديالت في السياسات من أجل وضع حد لظاھرة العنف ضد المرأة. 
 
 عن دوراتها سكواتقارير الهيئات الفرعية لإل -5

 (E/ESCWA/2017/EC.4/5) 
 
في اإلسكوا عن  ةالثمانيالفرعية هيئات ال ثالثة تقارير لثالث منفي إطار ھذا البند عرض على اللجنة ُت 

 هتضمن ھذت.  وللجنة التنفيذيةوالرابع  الثالث يناالجتماعفي الفترة الفاصلة بين  ةالمنعقد ة كل منهمادور
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 واالجتماعات ةإلى التوصيات، مواضيع البحث والمناقشة ومعلومات عن تنظيم الدور ةباإلضاف ،ريراالتق
 :يھ ريراالتق هوھذوالمشاركين فيها والوثائق المعروضة خاللها.  

 
 ؛E/ESCWA/SD/2017/IG.1/7/Report تقرير لجنة اإلحصاء عن دورتها الثانية عشرة )أ( 
 ؛E/ESCWA/SDPD/2017/IG.1/9/Report تقرير لجنة الطاقة عن دورتها الحادية عشرة )ب( 
 .E/ESCWA/SDPD/2017/IG.2/8/Report دورتها الثانية عشرةتقرير لجنة الموارد المائية عن  )ج( 

 
 .ريراالتق هھذ اعتمادواللجنة مدعوة إلى  

 
 : خطة األمين العامألمم المتحدةل ةاإلداري اتاإلصالح -6

 (E/ESCWA/2017/EC.4/6) 
 

األمم المتحدة: تغيير النموذج اإلداري في بشأن " لألمم المتحدةتقرير األمين العام  تلخص ھذه الوثيقة
اإلصالح على التخطيط ھذا ، مع التركيز على آثار (A/72/492) "ضمان مستقبل أفضل للجميع

 .2021-2020 لفترة السنتين تهاوميزانيلإلسكوا االستراتيجي 
 

 .اآلراء إبداءاالطالع على ھذه الخطة وآثارھا على اإلسكوا وإلى  مدعووناألعضاء  الدول وممثلو 
 
 المقررةنشطة األتنفيذ  فيبرنامج التعاون الفني في اإلسكوا: التقّدم المحرز  -7

 (E/ESCWA/2017/EC.4/7) 

 
، منذ االجتماع اإلسكوا بها تضطلعاالتي تنفيذ أنشطة التعاون الفني  فيتتناول ھذه الوثيقة التقّدم المحرز 

تعزيز قدرات الدول األعضاء  ، وھي تشمل2017أيار/مايو في ، الرباطالذي ُعقد في الثالث للجنة التنفيذية 
من خالل تنظيم أنشطة التدريب وتقديم الخدمات االستشارية والمشورة الفنية في مجال صياغة السياسات 

 العامة واالستراتيجيات وخطط العمل في التخصصات المختلفة.
 
 عمل البرنامج. فيإلى أخذ العلم بالتقدم المحرز  ونالدول األعضاء مدعو ممثلوو

 
 لإلسكوا الثالثينالتحضيرات الجارية للدورة  -8

 (E/ESCWA/2017/EC.4/8) 

 
أيار/مايو  10على  7من  الفترةلإلسكوا المزمع عقدھا في  الثالثينباشرت األمانة التنفيذية اإلعداد للدورة 

في بيت األمم المتحدة في بيروت.  وتتضمن الوثيقة المعروضة على اللجنة التنفيذية في إطار ھذا  2018
البند طرحًا ألعمال ھذه الدورة ومقترحًا بموضوعها الرئيسي، وذلك في ضوء األولويات المستجدة في 

، باإلضافة إلى 2030لعام سيما خطة التنمية المستدامة  والالمنطقة والعالم والقضايا اإلنمائية البارزة، 
 جدول األعمال المقترح للدورة.

 
طالع على التحضيرات الجارية، واالتفاق على التصورات التي الوممثلو الدول األعضاء مدعوون إلى ا

 .الثالثينتقدمت بها األمانة التنفيذية بشأن الدورة الوزارية 
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 تنفيذيةللجنة ال الخامسموعد ومكان انعقاد االجتماع  -9
 

 .مقبلالفي تحديد موعد ومكان انعقاد اجتماعها  التنفيذيةتنظر اللجنة  
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