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ألف -اجتماعات كبار المسؤولين
االفتتاح
تُعقد الدورة الثالثون للجنة في بيت األمم المتحدة في بيروت ،الجمهورية اللبنانية .وتدور أعمالها
على مرحلتين ،المرحلة األولى لكبار المسؤولين وتفتتح في الساعة التاسعة من صباح االثنين
 25حزيران/يونيو  ،2018والمرحلة الثانية للوزراء وتفتتح في الساعة العاشرة من صباح األربعاء
 27حزيران/يونيو  .2018ويلقي رئيس الدورة السابقة ممثل دولة قطر الكلمة االفتتاحية ،يليها كلمة
ترحيبية لألمانة التنفيذية لإلسكوا.
انتخاب أعضاء المكتب
تنص المادة  12من النظام الداخلي للجنة على ما يلي" :تتولى الدول األعضاء رئاسة دورات اللجنة
بالتناوب وحسب الترتيب األبجدي بالعربية ،المعمول به في األمم المتحدة( .)وتنتخب اللجنة ،في بداية
كل دورة ،نائبين للرئيس ومقررا ً من بين ممثلي أعضائها ،ويستمر هؤالء في عملهم إلى أن يتم انتخاب
خلفائهم .وتجوز إعادة انتخابهم" .وقد تم االتفاق في الدورة التاسعة والعشرين على أن تتولى الجمهورية
التونسية رئاسة الدورة الثالثين.

( )الدول األعضاء حسب الترتيب األبجدي باللغة العربية :المملكة األردنية الهاشمية ،اإلمارات العربية المتحدة ،مملكة البحرين،
الجمهورية التونسية ،الجمهورية العربية السورية ،جمهورية السودان ،جمهورية العراق ،سلطنة عُمان ،دولة فلسطين ،دولة قطر ،دولة الكويت،
الجمهورية اللبنانية ،ليبيا ،جمهورية مصر العربية ،المملكة المغربية ،المملكة العربية السعودية ،الجمهورية اإلسالمية الموريتانية ،الجمهورية
اليمنية.
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إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى
تنص الفقرة  1من المادة  8من النظام الداخلي للجنة على ما يلي" :تقر اللجنة في بداية كل دورة
وبعد تولي رئيس الدورة مهامه وفقا ً للمادة  ،12جدول األعمال لتلك الدورة بنا ًء على جدول األعمال
المؤقت" .وعمالً بتلك المادة ،يُعرض على اللجنة جدول األعمال المؤقت والشروح في هذه الوثيقة
وتقر اللجنة هاتين الوثيقتين
 ،E/ESCWA/30/L.1وتنظيم األعمال في الوثيقة .E/ESCWA/30/L.2
ّ
إما بالصيغة المعروضة أو بعد إدخال تعديالت عليهما.
النظر في طلبات الدول األعضاء في األمم المتحدة و/أو في وكاالتها المتخصصة ،التي ليست أعضاء
في اإلسكوا ،لالشتراك بصفة مراقب في الدورة الثالثين للجنة )(E/ESCWA/30/3
تُعرض على اللجنة في إطار هذا البند الطلبات الواردة من الدول األعضاء في األمم المتحدة و/أو في
وكاالتها المتخصصة ،التي ليست أعضاء في اإلسكوا ،لالشتراك بصفة مراقب في الدورة الثالثين للجنة،
وذلك وفقا ً للفقرة  4من قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي ( 1818د )55-والمادة  63من النظام
الداخلي للجنة.
واللجنة مدعوة للنظر في هذه الطلبات والبت فيها.
تطورات عالمية وإقليمية
مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية في المنطقة العربية

2017-2018

)(E/ESCWA/EDID/2018/1/Summary

مطبوعة تصدر عن اإلسكوا سنويا ً بموجب قرار الجمعية العامة  ،35/56وقراري اللجنة االقتصادية
واالجتماعية لغربي آسيا ( 270د )24-و( 303د .)27-يهدف المسح إلى تحليل المتغيّرات االقتصادية
واالجتماعية في المنطقة العربية في إطار عالمي وإقليمي ،فيشكل أساسا ً لمناقشة السياسات ،والتعلم من
األقران ،والدعوة لمواكبة التطورات العالمية واإلقليمية ومواجهة التحديات اإلنمائية الوطنية .وللتوقعات
الواردة في المسح آثار على السياسات تختلف بين البلدان المنتجة والبلدان غير المنتجة للنفط .ويمكن
استخدام خالصة التحليالت واالستنتاجات في تكييف الخطط اإلنمائية الوطنية مع احتياجات كل بلد،
وفي وضع سياسات مالية قوية ومنسقة بهدف التحول االقتصادي الشامل والمستدام.
واللجنة مدعوة ألخذ العلم بأهم التطورات االقتصادية واالجتماعية التي يتضمنها المسح وإبداء اآلراء
والمالحظات بشأنها.
االتجاهات الكبرى التي يشهدها قطاع النقل وتأثيرها على المنطقة العربية

)(E/ESCWA/30/4

دراسة هذه االتجاهات هي جزء من الدراسات التحضيرية لمشروع اإلسكوا حول صياغة رؤية استراتيجية
مشتركة لتطوير نظام إقليمي للنقل المتعدد األنماط من أجل تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في المنطقة
العربية .وت ُستعرض في الدراسة اتجاهات التغيير الكبرى التي يشهدها قطاع النقل بفعل عوامل جغرافية
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واقتصادية واجتماعية وتنظيمية وتكنولوجية وسياسية شتّى ،تسهم متداخلةً في رسم مشهد النقل في العالم
في الفترة الممتدة بين عامي  2030و ،2050مثل مبادرة الحزام والطريق الصينيّة ،وآثار التغيّرات المناخية
على فتح خطوط مالحية جديدة عبر المحيط المتجمد الشمالي ،ومشروع القطار الفائق السرعة الذي تتجاوز
سرعته األلف كيلومتر في الساعة ،واستخدام مصادر الطاقة النظيفة والطاقة الشمسيّة كبديل عن الوقود
األحفوري ،والثورة الرقميّة وما تقدّمه من حلول تنظيمية ،والمركبات الذاتيّة القيادة.
واللجنة مدعوة لمناقشة الدراسة وإبداء المالحظات بشأنها.
دعم الشعب الفلسطيني :تداعيات االحتالل اإلسرائيلي وممارساته

)(E/ESCWA/30/5

تقوم األمانة التنفيذية برصد وتحليل األوضاع االجتماعية واالقتصادية في األرض الفلسطينية المحتلة،
وتأثير الممارسات والسياسات اإلسرائيلية فيها ،وانتهاكات القانون الدولي التي ترتكب في سياق االحتالل
اإلسرائيلي عمالً بالقرارات الصادرة عن اإلسكوا في دوراتها الوزارية السابقة ،وخاصة القرارين 316
(د )28-و( 326د .)29-ويتض ّمن التقرير المقدّم في هذا البند لمحة عن السياسات والممارسات اإلسرائيلية
مثل هدم المنازل والمنشآت في الضفة الغربية والقدس الشرقية ،وعددا ً من آثارها التراكمية على الشعب
الفلسطيني وخصوصا ً على ظروف حياتهم االجتماعية واالقتصادية .ويركز التقرير على الحصار
اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة .كما يلقي الضوء على آثار السياسات والممارسات اإلسرائيلية
على القطاعات الحيوية لالقتصاد الفلسطيني.
واللجنة مدعوة ألخذ العلم بما يتضمنه التقرير ومناقشته.
أعمال اللجنة وهيئاتها الفرعية
نتائج المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام

(E/ESCWA/30/6) 2018

تعرض األمانة التنفيذية على اللجنة أبرز ما توصل إليه المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام  2018من
نتائج تحت عنوان "الموارد الطبيعية واألجيال المقبلة والصالح العام"( ،بيروت 24-26 ،نيسان/أبريل
 .)2018وقد نظمت اإلسكوا هذا المنتدى برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية السيد
سعد الحريري ،وبالشراكة مع جامعة الدول العربية ومنظومة األمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية.
وكان اختيار عنوان المنتدى انسجاما ً مع موضوع المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية
"التحول نحو
المستدامة الذي ينعقد في نيويورك في الفترة من  9إلى  18تموز/يوليو  2018تحت عنوان
ّ
مجتمعات مستدامة ومنيعة" ،الذي تقدَّم إليه نتائج المنتدى العربي أسوة بالمنتديات اإلقليمية األخرى.
واللجنة مدعوة ألخذ العلم بنتائج المنتدى وإبداء المالحظات بشأن الخطوات المستقبلية.
الربط بين مسارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومسار التنمية المستدامة

)(E/ESCWA/30/7

تقدم األمانة التنفيذية وثيقة حول تعزيز قطاعات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنطقة العربية
ومواءمتها مع أغراض التنمية المستدامة .فمنذ انعقاد القمة العالمية لمجتمع المعلومات في مرحلتها األولى
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في عام  ،2003تضطلع اإلسكوا بدور رائد في الجهود اإلقليمية لبناء مجتمع المعلومات .ومنذ المراجعة
الشاملة في عام  2015التي عززت دور اللجان اإلقليمية ،تعمل اإلسكوا على ربط الجهود اإلقليمية لبناء
مجتمع المعلومات مع ما يُبذل من جهود لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  ،2030وعلى حفز تطوير
االقتصاد الرقمي والمجتمعات الذكية في المنطقة العربية ،وعلى استخدام تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت دعما ً ألهداف التنمية .والهدف من هذه الوثيقة الوقوف على آراء الدول بشأن الجهود المستقبلية
للربط بين مسار القمة العالمية لمجتمع المعلومات ومسار التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
واللجنة مدعوة ألخذ العلم بشأن اإلنجازات واألنشطة التي نُفذت وإبداء المالحظات بشأن
الخطوات المستقبلية.
مقترح إنشاء المركز العربي لسياسات تغيّر المناخ في اإلسكوا

)(E/ESCWA/30/8

يتض ّمن التقرير المقترح التفصيلي إلنشاء مركز عربي لسياسات تغيّر المناخ تابع لألمانة التنفيذية،
بالصيغة التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية في اجتماعها الرابع بعد األخذ بمالحظات الدول األعضاء.
ومن المهام المقترحة للمركز تقديم المساعدة الفنية والخدمات االستشارية للدول األعضاء للحد من آثار
تغيّر المناخ والتكيّف معه على المستوى اإلقليمي ودون اإلقليمي والوطني ،كما في القطاعات التي تتأثر
تأثرا ً مباشرا ً أو غير مباشر بتغيّر المناخ؛ ودعم المؤسسات الحكومية في متابعة تنفيذ االتفاقيات العالمية
صل إلى مواقف موحدة
واإلقليمية المتعلقة بتغيّر المناخ؛ والتنسيق بين الدول العربية وعبر القطاعات للتو ّ
وأرضية مشتركة في التفاوض حول قضايا تغيّر المناخ؛ وبناء وتطوير قدرات التفاوض ضمن ورشات
عمل تتمحور حول المواضيع ذات األولوية التي تحددها الدول األعضاء.
واللجنة مدعوة للنظر في المقترح التفصيلي المعروض عليها وإبداء المالحظات بشأن الخطوات المستقبلية.
أنشطة مركز اإلسكوا للتكنولوجيا خالل الفترة

(E/ESCWA/30/9) 2016-2017

تقدم األمانة التنفيذية تقريرا ً تستعرض فيه اإلنجازات واألنشطة التي نُفذت خالل فترة السنتين
 ،2016-2017ومنها خدمات استشارية ،ودراسات وتقارير فنية ،ومشاريع ،وورش عمل ،وشراكات.
ويتضمن التقرير أيضا ً خطة عمل المركز لعام  ،2018وتوجهاته في خدمة التنمية المستدامة التي أقرها
مجلس إدارة المركز في اجتماعه السابع في  27تشرين الثاني/نوفمبر  .2017وتندرج الخطة ضمن
برنامج عمل اإلسكوا لفترة السنتين .2018-2019
واللجنة مدعوة ألخذ العلم بشأن اإلنجازات واألنشطة التي نُفذت وإبداء المالحظات بشأن
الخطوات المستقبلية.
تنفيذ إعالن الدوحة والقرارات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها التاسعة والعشرين

)(E/ESCWA/30/10

يتضمن هذا التقرير عرضا ً لألنشطة التي اضطلعت بها اإلسكوا تنفيذا ً إلعالن الدوحة بشأن تنفيذ خطة
التنمية المستدامة لعام  2030والقرارات األخرى التي اعتمدتها اإلسكوا في دورتها التاسعة والعشرين
(الدوحة 13-15 ،كانون األول/ديسمبر  )2016بشأن مجاالت عملها المختلفة والقضايا التي تهم الدول
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األعضاء .كما يتضمن هذا البند مساحة للدول األعضاء لعرض جهودها المتعلقة بتنفيذ الشق الخاص بها
في اإلعالن والقرارات.
واللجنة مدعوة إلى أخذ العلم بما تم تنفيذه منذ الدورة التاسعة والعشرين عمالً بتلك القرارات وإلى تقديم
تقاريرها حول ما أنجزته في تنفيذ هذه القرارات في إطار هذا البند.
تقارير اللجنة التنفيذية

)(E/ESCWA/30/11

يُعرض على اللجنة تقريران للجنة التنفيذية في اإلسكوا عن اجتماعيها المنعقدين في الفترة الفاصلة بين
عقد في الرباط ،يومي  6و 7أيار/مايو 2017
دورتي اللجنة التاسعة والعشرين والثالثين .االجتماع الثالث ُ
عقد في بيروت ،يومي  13و 14كانون
)(E/ESCWA/2017/EC.3/8/Report؛ واالجتماع الرابع ُ
األول/ديسمبر  .(E/ESCWA/2017/EC.4/9/Report) 2017ويتضمن هذان التقريران ،باإلضافة إلى
التوصيات والقرارات ،مواضيع البحث والمناقشة ومعلومات عن تنظيم كل من االجتماعين والمشاركين
فيهما والوثائق المعروضة خاللهما.
واللجنة مدعوة إلى اعتماد هذين التقريرين.
تقارير الهيئات الفرعية للجنة

)(E/ESCWA/30/12

تُعرض على اللجنة تقارير الهيئات الفرعية في اإلسكوا التي لم تُعرض على اللجنة التنفيذية ،عن دوراتها
المنعقدة في الفترة الفاصلة بين دورتي اللجنة التاسعة والعشرين والثالثين ،وهي:
(أ) تقرير لجنة المرأة عن دورتها الثامنة ،بيروت،
)(E/ESCWA/ECW/2017/IG.1/7/Report؛

4-5

تشرين األول/أكتوبر

2017

(ب) تقرير لجنة التنمية االجتماعية عن دورتها الحادية عشرة ،الخرطوم 17-18 ،تشرين األول/أكتوبر
(E/ESCWA/SDD/2017/IG.1/6/Report) 2017؛
(ج) تقرير لجنة النقل واللوجستيات عن دورتها الثامنة عشرة ،بيروت،
(E/ESCWA/EDID/2017/IG.1/9/Report) 2017؛

20-21

كانون األول/ديسمبر

(د) تقرير اللجنة المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية وتمويل التنمية (تحرير التجارة
الخارجية) عن دورتها الحادية عشرة ،بيروت 27-28 ،تشرين الثاني/نوفمبر 2017
)(E/ESCWA/EDID/2017/IG.3/11/Report؛
(ه) تقرير اللجنة المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية وتمويل التنمية
(تمويل التنمية) عن دورتها الثانية عشرة ،بيروت 4-5 ،كانون األول/ديسمبر 2017
).(E/ESCWA/EDID/2017/IG.2/9/Report
واللجنة مدعوة العتماد هذه التقارير.
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قضايا اإلدارة
أداء البرنامج لفترة السنتين

(E/ESCWA/30/13) 2016-2017

يتضمن هذا التقرير تقييما ً عاما ً ألداء برنامج عمل اإلسكوا لفترة السنتين  ،2016-2017وعرضا ً للنتائج
المحققة والدروس المكتسبة في تنفيذ البرامج الفرعية السبعة .كما يتضمن تقييما ً ألداء اإلدارة التنفيذية،
بما في ذلك مكتب األمين التنفيذي ،وقسم تخطيط البرامج والتعاون الفني ،وقسم االستراتيجيات والتقييم
والشراكات ،وشعبة الخدمات اإلدارية.
واللجنة مدعوة الستعراض هذا التقرير وإعطاء مالحظاتها وتوجيهاتها بشأن األداء العام لإلسكوا
والبرامج الفرعية السبعة.
برنامج التعاون الفني والخدمات االستشارية اإلقليمية

)(E/ESCWA/30/14

يتضمن هذا التقرير عرضا ً ألنشطة التعاون الفني التي اضطلعت بها اإلسكوا في فترة السنتين
 2016-2017في إطار آليات التمويل الثالث المتاحة ،وهي :البرنامج العادي للتعاون الفني ،وحساب األمم
المتحدة للتنمية ،والموارد من خارج الميزانية .وتهدف األنشطة المنفذة بتمويل من البرنامج العادي
للتعاون الفني إلى تعزيز قدرات الدول األعضاء من خالل تنظيم أنشطة التدريب وتقديم الخدمات
االستشارية والمشورة الفنية في مجال صياغة السياسات العامة واالستراتيجيات وخطط العمل في
التخصصات المختلفة .وتتضمن األنشطة الممولة من حساب األمم المتحدة للتنمية ومن موارد من خارج
الميزانية تنفيذ المشاريع اإلقليمية واألقاليمية.
واللجنة مدعوة ألخذ العلم بتلك األنشطة والنتائج وإعطاء مالحظاتها.
الوضع المالي للجنة

)(E/ESCWA/30/15

يتضمن هذا التقرير عرضا ً لألوضاع المالية لبرامج اللجنة .ويشمل ذلك المخصصات وأوجه اإلنفاق في
إطار كل من الميزانية العادية ،وحساب األمم المتحدة للتنمية ،والموارد من خارج الميزانية.
واللجنة مدعوة ألخذ العلم بالوضع المالي للجنة وإعطاء مالحظاتها.
التعديالت المقترحة على اإلطار االستراتيجي وبرنامج العمل لفترة السنتين

2018-2019

)(E/ESCWA/30/16

يعرض هذا التقرير التعديالت المقترحة على اإلطار االستراتيجي وبرنامج العمل لفترة السنتين
 2018-2019في ضوء القضايا المستجدة التي اقتضت إعادة النظر في بعض األنشطة وتعديلها.
واللجنة مدعوة للنظر في هذه التعديالت المقترحة واعتمادها.

E/ESCWA/30/L.1

-9-

الرؤية الجديدة لإلصالح في األمم المتحدة
يقدّم إلى اللجنة في إطار هذا البند عرض حول أهم توجهات اإلصالح التي تتضمنها مبادرة األمين العام
لألمم المتحدة.
والدول مدعوة ألخذ العلم بهذه اإلصالحات.
باء -االجتماعات الوزارية
االفتتاح
تبدأ جلسة افتتاح االجتماعات الوزارية في الساعة العاشرة من صباح األربعاء  27حزيران/يونيو ،2018
وت ُلقى خاللها الكلمات التالية :كلمة ممثل دولة قطر بصفته رئيس الدورة التاسعة والعشرين للجنة؛ وكلمة
ممثل الجمهورية التونسية بصفته رئيس الدورة الثالثين ،وكلمة الدكتور محمد علي الحكيم ،وكيل األمين
العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي لإلسكوا ،وكلمة ممثل الجمهورية اللبنانية ،الدولة المضيفة.
التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية :حلقات نقاش

)(E/ESCWA/30/17/CRP.1

اعتمدت اإلسكوا التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية موضوعا ً رئيسيا ً للدورة
الثالثين .وقد أعدّت األمانة التنفيذية دراسة حول هذا الموضوع تركز فيها على استحداث فرص العمل
الالئق وتمكين الشباب ).(E/ESCWA/30/17
ويُناقش هذا الموضوع على المستوى الوزاري في ثالث حلقات نقاش تستند إلى ملخص يتضمن مجموعة
نقاط لتوجيه الحوار .وتتناول حلقات النقاش العناوين التالية:
(أ) دمج التكنولوجيا واالبتكار في خطط التنمية الوطنية؛
(ب) دور التكنولوجيا في مواجهة تحديات المنطقة العربية؛
(ج) التكنولوجيات الرائدة :الفرص والتحديات والخطط للمستقبل.
وتخلص حلقات النقاش إلى إعالن وزاري حول التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية
تعتمده الدول األعضاء في ختام الدورة.
موعد ومكان انعقاد الدورة الحادية والثالثين للجنة
ينص النظام الداخلي للجنة في الفقرة (أ) من المادة األولى على أن تعقد اللجنة دورة عادية كل سنتين
ّ
يتقرر موعدها باتفاق مسبق بين أعضاء اللجنة .ومن المتوقع أن تقرر اللجنة عقد دورتها الحادية والثالثين
في بيروت في عام  ،2020ما لم َّ
تتلق دعوة من إحدى الدول األعضاء الستضافتها.
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ما يستجد من أعمال
تُناقش في إطار هذا البند أية مسائل أخرى قد يرى أعضاء اللجنة طرحها.
اعتماد الوثيقة الختامية والقرارات الصادرة عن الدورة
تنظر اللجنة في مسودة اإلعالن الوزاري بشأن التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية
الذي تخلص إليه حلقات النقاش الثالث.
اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها الثالثين
تنظر اللجنة في مسودة التقرير عن دورتها الثالثين متضمنا ً التوصيات والقرارات ،العتماده.
-----

