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 الشروح

 االجتماع افتتاح -1

في  ،2018 كانون األول/ديسمبر 18 الثالثاءيوم صباح  التنفيذيةللجنة  خامسالتبدأ جلسة افتتاح االجتماع 
التنفيذية تتزامن مع رئاسة الدورات  اجتماعات اللجنةوحيث إن رئاسة . بيروتفي  بيت األمم المتحدة

الدورة  تسأالتي تر، التونسيةالجمهورية للجنة  لخامساتولى رئاسة االجتماع ت، لإلسكوا الوزارية
لإلسكوا  تلقي األمانة التنفيذية، ثم الكلمة االفتتاحية الجمهورية التونسيةويلقي ممثل  الثالثين.الوزارية 

 كلمة ترحيبية.

 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى -2

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

 اللجنة          ي عرض على  ،                   . وعمال  بهذه المادة"                            بناء  على جدول األعمال المؤقت جدول األعمال لتلك الدورة
 .E/ESCWA/EC.5/2018/L.1لوثيقة اوالشروح في جدول األعمال المؤقت  التنفيذية

  .E/ESCWA/EC.5/2018/L.2 تنظيم األعمال المقترح في الوثيقةالتنفيذية                  ي عرض على اللجنة كما 
 مان بها أو بعد إدخال التعديالت عليهما.                                                        وتقر  اللجنة جدول األعمال وتنظيم األعمال بالصيغة التي يقد 
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 المتابعةقضايا 

 (E/ESCWA/EC.5/2018/3) اللجنة التنفيذية في اجتماعها الرابعتنفيذ التوصيات الصادرة عن  -3

                                                                        عرضا  لإلجراءات واألنشطة التي اضطلعت بها األمانة التنفيذية تنفيذا  لتوصيات  وثيقةال هتضمن هذت
 .2017ديسمبر /كانون األول 14و 13 في ،في بيروت قد  ع  يالذ ،لرابعافي اجتماعها  التنفيذيةاللجنة 

 تم ما استعراضإلى  وكذلك، المقترحاتاالطالع على ما تم تنفيذه وتقديم إلى  ةمدعو التنفيذيةواللجنة 
 .الوطني الصعيد على تنفيذه

والقرارات الصادرة  في المنطقة العربية تنفيذ توافق بيروت حول التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة -4
 (E/ESCWA/EC.5/2018/4) عن الدورة الوزارية الثالثين

لتوافق بيروت                              بها األمانة التنفيذية تنفيذا   ضطلعلإلجراءات واألنشطة التي ست      عرضا   وثيقةال هتضمن هذت
 تهادوراإلسكوا في  اعتمدتهي ذال ،حول التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية

 كما تعرض الوثيقة . 2018 يونيو/حزيران 28 إلى 25من  ،بيروت              التي ع قدت في  الثالثينلوزارية ا
                                                         ، وتنفيذا  للقرارات الصادرة عن الدورة الوزارية الثالثين.                                                 ما قد تم  تنفيذه في هذا السياق منذ اعتماد التوافق

استعراض  وكذلك ،مالحظات بشأنهاوتقديم  نشطة المقترحةاألاالطالع على إلى  ةمدعو واللجنة التنفيذية
 .الوطني الصعيد على تنفيذه تم ما

 والعالمية قليميةاإل القضايا

تمويل التنمية: التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل أديس أبابا في المنطقة العربية  -5
(E/ESCWA/EC.5/2018/5) 

الدولية الصادرة بشأن تمويل التنمية، من منظور إقليمي.  والتوصياتللنتائج         تقييما  هذه الوثيقة تضمن ت
خطة بشأن  2018في عام  الصادرةلقرارات والتقارير يعتمد على عدد ا باستدالل إحصائي ويبدأ التقييم

 )المشار إليها فيما يلي بخطة العمل( الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية عمل أديس أبابا
للرسائل قراءة إقليمية وتنموية       أيضا التقييم شمل ي. وخطة العمل تنفيذالتي ال تزال تعرقل  تلثغراكمؤشر ل

اإلجراءات والمقترحات بشأن معنية أخرى  المختلفة ومنظمات دوليةاألمم المتحدة  الصادرة عن أجهزة
تنفيذ هذه التوصيات                                        كما يورد عرضا  لآلثار التي قد تترتب علىتمويل التنمية، المطلوبة لتقويم مسارات 

 المنطقة العربية.الراهنة التي تمر بها الظروف األوضاع وفي ظل 

إلى أخذ العلم بالرسائل الرئيسية والنتائج المعروضة في هذه الوثيقة وباألنشطة  واللجنة التنفيذية مدعوة
عمل اإلسكوا في هذا                                                                             المنفذة دعما  لتمويل التنمية على المستوى اإلقليمي، وإلى تقديم المشورة لتوجيه 

 في إطار عملية اإلصالحالمجال المهم، ال سيما وأن دور اللجان اإلقليمية في تنفيذ خطة العمل يتزايد 
 منظومة األمم المتحدة اإلنمائية. التي تشهدها
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التنفيذ التقدم المحرز في خطة العمل اإلقليمية العربية بشأن بيانات التنمية المستدامة:  -6
(E/ESCWA/EC.5/2018/6) 

 5و 4في بيروت يومي  دتق  ع تي إلسكوا في دورتها الثانية عشرة، اللاعتمدت اللجنة اإلحصائية 
، خطة العمل اإلقليمية العربية بشأن بيانات التنمية المستدامة. وتستند هذه الخطة إلى 2017نيسان/أبريل 

ة، التي اعتمدتها اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة خطة عمل كيب تاون العالمية لبيانات التنمية المستدام
 تنفيذ خطة العمل اإلقليمية العربية. مستوىوتتناول هذه الوثيقة  في دورتها الثامنة واألربعين.

                                                                   األخذ علما  بمضمون الوثيقة وبالجهود التي تضطلع بها األمانة التنفيذية  مدعوة إلى اللجنة التنفيذيةو
 دول األعضاء في بناء قدراتها اإلحصائية لرصد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.لإلسكوا من أجل دعم ال

 E/ESCWA/EC.5/2018/7)(                                                       االقتصاد الفلسطيني في ظل االحتالل: القطاع الصناعي نموذجا  -7

طويلة األمد الللتعمق في تحليل انعكاسات االحتالل اإلسرائيلي لإلسكوا في سياق جهود األمانة التنفيذية 
وبموجب قرارات الدورات الوزارية لإلسكوا بهذا الشأن،  الشعب الفلسطيني واقتصاده ومجتمعه،على 

                                    عرضا  لواقع االقتصاد الفلسطيني نتيجة  الوثيقة هذه تقدم، (30-د) 330و (29-د) 326القراران وال سيما 
قطاع ذات تباره باعالقطاع الصناعي على  ركزوتاالحتالل عبر مجموعة من مؤشرات االقتصاد الكلي. 

نابعة بشكل أساسي من االحتالل  صعوباتجه من افلسطين، وما يودولة إمكانات كبيرة لدفع التنمية في 
 وسياساته.

 .بشأنه بداء الرأيوإ وثيقةال هاالطالع على مضمون هذإلى                          واللجنة التنفيذية مدعو ة

 )E/ESCWA/EC.5/2018/8( والدولية: التطورات اإلقليمية ر المناخ في المنطقة العربية          قضايا تغي  -8

                                                                                                  في إطار متابعة قضايا تغي ر المناخ وتداعياته على الدول العربية، تتناول هذه الوثيقة أهم التطورات في 
والتحضيرات                                                                                       مفاوضات تغي ر المناخ، ومنها إصدار تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغي ر المناخ

. وتعرض الوثيقة ر المناخ                                           ف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغي للمؤتمر الرابع والعشرين لألطرا
نشاء المركز العربي لسياسات عن إ (30-)د 329                                                    التقدم المحرز في تنفيذ قرار الدورة الوزارية لإل سكوا 

                                                                                                       تغي ر المناخ في المنطقة العربية والجهود المبذولة لتعبئة الموارد لدعم أنشطته. وفي الختام، ترك ز الوثيقة 
 . 2019                                           على األنشطة والفعالي ات التي ست نظ م في عام 

بشأن جهود األمانة                                                                          واللجنة التنفيذية مدعو ة إلى االطالع على مضمون هذه الوثيقة وإبداء مالحظاتها
                                                  التنفيذية في مجال تغي ر المناخ، وإعطاء المقترحات.

 2013لعام للسكان والتنمية: خمس سنوات بعد إعالن القاهرة  اإلقليمي العربي المؤتمر -9

(E/ESCWA/EC.5/2018/9) 

إلى اللجنة التنفيذية تقرير المؤتمر العربي اإلقليمي للسكان والتنمية: خمس سنوات  األمانة التنفيذيةتحيل 
تشرين  30قد في بيت األمم المتحدة في بيروت، في الفترة من          ، الذي ع 2013بعد إعالن القاهرة لعام 

الشراكة مع . وقد نظمت اإلسكوا هذا المؤتمر اإلقليمي، ب2018تشرين الثاني/نوفمبر  1األول/أكتوبر إلى 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/res-329-30-ar.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/res-330-ar_0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/res-329-30-ar.pdf
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 2013صندوق األمم المتحدة للسكان وجامعة الدول العربية، الستعراض ومتابعة تنفيذ إعالن القاهرة 
 26-24الذي كان قد صدر عن المؤتمر العربي اإلقليمي للسكان والتنمية في الدول العربية )القاهرة، 

ؤتمر إلى المنتدى السياسي الرفيع وسترفع الرسائل األساسية التي خلص إليها الم (.2013يونيو /حزيران
 ولجنة السكان والتنمية التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة. 2019المستوى لعام 

                                                                             مدعوة إلى األخذ علما  بتقرير المؤتمر وإبداء مالحظاتها على أنشطة اإلسكوا في مجال اللجنة التنفيذية و
 السكان والتنمية.

في المراجعة الدورية للتقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة دعم الدول العربية  -10
 )/10E/ESCWA/EC.5/2018(                           وعشرين عاما  على اعتمادهما

                                                                                              في إطار التحضيرات الوطنية واإلقليمية لمراجعة التقد م المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد 
في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، تتعاون  1995عام                                    خمسة وعشرين عاما  على اعتمادهما في 

اإلسكوا مع المكتب اإلقليمي للدول العربية التابع لهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 
وجامعة الدول العربية، لتوحيد الجهود الرامية إلى دعم الدول العربية في إجراء عمليات االستعراض 

                                            دول العربية. ولذلك أ عد  برنامج عمل لمواكبة الطنية، وإلى إجراء عملية استعراض إقليمية تشمل جميع الو
 عمليات المراجعة الدورية إلعالن ومنهاج عمل بيجين في المنطقة العربية. 

م لآلليات مدعوة إلى أخذ العلم بعملية المراجعة في شقيها اإلقليمي والوطني، وتقديم الدع اللجنة التنفيذيةو
 الوطنية للمرأة في التنسيق إلعداد التقارير الوطنية.

 االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية والمنطقة العربية -11
(E/ESCWA/EC.5/2018/11) 

تفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية )المشار إليه                                 تقدم هذه الوثيقة عرضا  موجزا  لال
 كانون األول/ 11و 10فيما يلي باالتفاق العالمي للهجرة(، المقرر اعتماده في مراكش، المغرب، في 

للتحديات والفرص هو خطوة غير مسبوقة في التعاون العالمي نحو إطار مشترك واالتفاق  .2018ديسمبر 
قائمة على المشاركة، شملت ثالث  بقيادة الدولوهو ثمرة عملية حكومية دولية  ،ة الهجرةفي حوكم

                                       ويقر  االتفاق العالمي للهجرة بالمسؤولية  .مراحل هي المشاورات، والتقييم، والمفاوضات الحكومية الدولية
لرخاء في جميع المشتركة إزاء احترام حقوق اإلنسان للمهاجرين وحمايتها وتحقيقها، وصون األمن وا

المجتمعات المحلية، والتخفيف من أثر الدوافع والعوامل الهيكلية السلبية التي تدفع بالناس إلى الهجرة، 
 والحد من المخاطر وأوجه الضعف التي يواجهونها في مراحل الهجرة.

ت إلى اعتماد أخذ العلم بالتطورات التي أفضو االطالع على مضمون الوثيقة واللجنة التنفيذية مدعوة إلى
                                                                                           االتفاق العالمي للهجرة. وهي مدعوة أيضا  إلى اإلحاطة علما  بالمجاالت الرئيسية التي يمكن لألمانة 

                                                                      أن تقدم فيها دعما  في التنفيذ والمتابعة واالستعراض على الصعيد اإلقليمي.إلسكوا لالتنفيذية 
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 القضايا البرامجية

 )E/ESCWA/EC.5/2018/12( 2020                                الخطة البرنامجية المقتر حة لعام  -12

ولعمل كل      ككل للخطة  العام التوجه تتضمن. و2020حة لعام                                     هذه الوثيقة الخطة البرنامجية المقتر  عرضت
قائمة مقترحة للمنجزات                        الوثيقة مرفقا  ترد فيه كما تتضمن .لإلسكوا برنامج من البرامج الفرعية السبعة

 لذلك العام.          المتوق عة 

 تقديم التوصيات و 2020                                الخطة البرنامجية المقتر حة لعام                                   اللجنة التنفيذية مدعو ة لالطالع على و
 حسب االقتضاء.

 )E/ESCWA/EC.5/2018/13( 2018أنشطة التعاون الفني لعام  -13

، 2018في عام  اإلسكوا التي اضطلعت بهاتنفيذ أنشطة التعاون الفني  في                                  تتناول هذه الوثيقة التقد م المحرز 
تعزيز قدرات الدول األعضاء من خالل تنظيم أنشطة التدريب وتقديم الخدمات االستشارية  وهي تشمل

 المختلفة.  مجاالتوالمشورة الفنية في مجال السياسات العامة واالستراتيجيات وخطط العمل في ال

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

 تنفيذيةللجنة ال سادسالموعد ومكان انعقاد االجتماع  -14

 .مقبلالفي تحديد موعد ومكان انعقاد اجتماعها  التنفيذيةتنظر اللجنة 

 ما يستجد من أعمال -15

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

 خامسال اجتماعها في التنفيذيةاللجنة  توصيات اعتماد -16

 .اعتمادهال لخامسااجتماعها  عن الصادرة التوصياتفي مسودة  التنفيذيةاللجنة  تنظر

----- 


