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 الشروح

 االجتماع افتتاح 

في  ،2019 يونيو/حزيران 15 سبتللجنة التنفيذية صباح يوم ال سادستبدأ جلسة افتتاح االجتماع ال
التنفيذية تتزامن مع رئاسة الدورات  اجتماعات اللجنة. وحيث إن رئاسة مراكش، المملكة المغربية

الدورة  تترأسللجنة الجمهورية التونسية، التي  سادسالوزارية لإلسكوا، تتولى رئاسة االجتماع ال
لإلسكوا كلمة  األمينة التنفيذية ، ثم تلقيافتتاحيةكلمة  الجمهورية التونسيةالوزارية الثالثين. ويلقي ممثل 

 .كلمة ترحيبية التنفيذية، كما يلقي ممثل المملكة المغربيةبالنيابة عن األمانة 

 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى 

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

                               بناء  على جدول األعمال المؤقت". جدول األعمال لتلك الدورة

في الوثيقتين  دان       كما ير تنظيم األعمال وجدول األعمال             تقر  اللجنة                   وعمال  بهذه المادة، 
E/ESCWA/EC.6/2019/L.1 وE/ESCWA/EC.6/2019/L.2، ،أو بعد إدخال تعديالت عليهما. على التوالي 

 قضايا المتابعة

 خامستنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة التنفيذية في اجتماعها ال 
(E/ESCWA/EC.6/2019/3) 

 خامسالفي اجتماعها  ها               تنفيذا  لتوصيات لإلسكوا ها األمانة التنفيذيةاتخذت تستعرض اللجنة اإلجراءات التي
 .2018كانون األول/ديسمبر  19و 18 يومي، في بيروت          الذي ع قد 

 على تنفيذه تم ما إلى استعراضوالمقترحات، ما تم تنفيذه وتقديم ب أخذ العلمإلى  ةمدعوواللجنة 
 .الوطني الصعيد

 في المنطقة العربية تنفيذ توافق بيروت حول التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة 

 (E/ESCWA/EC.6/2019/4) أنشطة األمانة التنفيذية لإلسكوا )أ(

لتوافق بيروت حول         تنفيذا  لإلسكوا  بها األمانة التنفيذية تضطلعاالتي  األنشطةاللجنة  ستعرضت
وكانت اإلسكوا  .منذ اجتماعها الخامس التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية

 .(2018حزيران/يونيو  28-25بيروت، )الثالثين  تهادورختام في قد اعتمدت التوافق 
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 )مداخالت الدول( أنشطة الدول األعضاء )ب(

 .على الصعيد الوطني في تنفيذ توافق بيروت الدول األعضاء مدعوة إلى استعراض التقدم المحرز
                                    بناء  على توصية اللجنة التنفيذية في  لهذا الغرض،         إرشاديا            استبيانا   األمانة التنفيذية قد وضعتو

، وأرسلته إلى نقاط إعداد آلية متابعة لتنفيذ التوافق على المستوى الوطنيمس بشأن اجتماعها الخا
 .2019االتصال في الدول األعضاء في أوائل شهر أيار/مايو 

 قضايا إقليمية ودولية

 : ملخص2019-2018مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية في المنطقة العربية  
(E/ESCWA/EC.6/2019/5) 

  للفترة ملخص مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية في المنطقة العربيةلع اللجنة على    تط 
                                                                               والمسح مطبوعة تصدر سنويا  وتقدم لمحة عن االتجاهات االقتصادية العالمية واإلقليمية، . 2018-2019

لمناقشة السياسات،         منطلقا            وهي تشك ل ،كل عام     حد دتركز على موضوع اقتصادي أو اجتماعي مثم 
 التنموية اإلقليمية. لتحديات          والتصد ي لوالتعلم من األقران، 

 واللجنة مدعوة إلى أخذ العلم بمحتويات ملخص المسح وتقديم المالحظات بشأنه.

                                                                        تقييم التكامل االقتصادي العربي: التجارة في الخدمات كمحر ك للنمو والتنمية 
(E/ESCWA/EC.6/2019/6) 

. ومن دواعي التركيز على التجارة في الخدمات مجال التكامل االقتصادي فيموضوع تناقش اللجنة 
ولقطاع في تعميق التكامل االقتصادي اإلقليمي ودفع النمو والتنمية.  هاالخدمات دور تحرير التجارة في

دمات . فال تلبي الخالمباشر اإلنتاج والتوظيف واالستثمار األجنبيفي الخدمات حصص كبيرة ومتنامية 
                                  صد ر وت ستخدم كمدخالت وسيطة أيضا .        ، بل ت فحسب االحتياجات المحلية من االستهالك واالستثمار

المزيد من التحرير والتكامل واإلصالحات في من  قطاع الخدمات في المنطقة العربيةمكن أن يستفيد يو
 سياق االتفاقات التجارية اإلقليمية والعالمية.

 الستمرار   ل   ب                                                       دور التجارة في الخدمات كمحرك للنمو والتنمية واقتراح س  مناقشةواللجنة مدعوة إلى 
 في هذا المجال.العمل  في اإلسكوا

 (E/ESCWA/EC.6/2019/7) العربي االقتصاديرصد وتقييم التكامل  

التكامل التنفيذية لإلسكوا لرصد وتقييم  األمانة وضعته ع      التتب  ولوحاتالمؤشرات في نظام من تنظر اللجنة 
                                                                                        في المنطقة العربية. وي ستخدم النظام لمعرفة ما إذا كانت االتفاقات التجارية اإلقليمية تساعد  االقتصادي

سالسل ب رتباطلزيادة االموارد العلى تضافر تحث كمجموعة أو فرادى، وأدائها على تحسين  أطرافها
 القيمة اإلقليمية والعالمية.

 لرصد والتقييم المقترح وإبداء الرأي بشأنه.واللجنة مدعوة إلى مراجعة نظام ا
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 (E/ESCWA/EC.6/2019/8) إطار رصد النفقات االجتماعية في الدول العربية 

ره األمانة التنفيذية لإلسكوا لمساعدة الحكومات على    طو لنفقات االجتماعية تارصد ل      إطار تنظر اللجنة في 
                                                   وال تزال االستدامة المالية الكلية تحديا  تواجهه معظم ولويات التنمية االجتماعية.        وفقا  ألاإلنفاق العام  ع    تتب 

على  ،التي تدعم برامج وسياسات متعددة ومتداخلة ،                                   وكثيرا  ما توز ع اعتمادات الميزانيةالبلدان العربية. 
 مقترح هو تحسينالهدف من اإلطار الو. نحو غير مالئم أو غير كاف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

 . األعضاء عدد من الدول . وهو قيد االختبار فييزنة           فعالية الم زيادة كفاءة مخصصات الميزانية و

 باستخدامه                ، إذا ما و جد، وإبداء االهتمام إطار الرصدواللجنة مدعوة إلى تقديم المالحظات لتحسين 
 .أخرىفي سياقات وطنية 

 العربية: الجهود اإلقليمية والوطنية للحد منهالفقر المتعدد األبعاد في المنطقة  
(E/ESCWA/EC.6/2019/9) 

لخدمات االستشارية التي وا في المنطقة، القضاء على الفقر جهود المحرز في التقدمعرض اللجنة تست
إلسكوا لدعم جامعة الدول العربية في صياغة اإلطار االستراتيجي العربي للقضاء التنفيذية لمانة األها تقدم

انتشار عن  ةق    معم  دراساتولمساعدة الدول األعضاء في إجراء  2030-2020متعدد األبعاد العلى الفقر 
 .وخصائصه على الصعيد الوطني متعدد األبعادالالفقر 

متعدد األبعاد في الالقضاء على الفقر  بهدفاإلسكوا في تقديم الدعم  بمقاربة إلى أخذ العلماللجنة مدعوة و
لتطبيق مع اإلسكوا  عملبال                                                الرأي بشأنها، والتعبير عن االهتمام، إذا ما و جد،  إبداءالعربية، والمنطقة 

 .مقاربتها في السياقات الوطنية

 (E/ESCWA/EC.6/2019/10) الوضع االجتماعي واالقتصادي للنساء والفتيات الفلسطينيات 

إلسكوا إعداد التقرير الدوري عن ل ةالتنفيذي مانةاألأن تواصل  ،في اجتماعها الخامس ،طلبت اللجنة
ط الضوء على أثر االحتالل على حقها في     تسل أن الوضع االجتماعي واالقتصادي للمرأة الفلسطينية و

لمشاركة من ا هاالخدمات األساسية والموارد االقتصادية والعدالة االجتماعية، وعلى تمكين إلىصول وال
 2016يوليو تموز/التقرير للفترة من نتائج عن        ملخصا اللجنة  تستعرضفي إطار هذا البند، و. نميةفي الت

 .2018يونيو حزيران/إلى 

 .بشأنه الرأيوإبداء  حتوى الملخصبم أخذ العلماللجنة مدعوة إلى و

                                                                   إعادة النظر في معو قات مشاركة المرأة في االقتصاد في المنطقة العربية 
(E/ESCWA/EC.6/2019/11) 

التي تقوم بها األجر  ةغير المدفوع أعمال الرعايةإدراج بشأن قدمه اإلسكوا تتنظر اللجنة في اقتراح 
                 فغالبا  ما ي جرى االقتصاد. في المستوى المنخفض لمشاركتهن أسباب والعنف ضدهن في تحليل النساء 
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الحلول لم تنجح و .عدم المساواة بين الجنسين وديناميات المجتمعات العربيةقضايا عن                التحليل بمعزل 

في المائة في  20.9 الذي قاربفي زيادة معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة،  حتى اآلن المقترحة
في المائة، ومعدالت إقليمية وعالمية  48.7في المنطقة العربية مقارنة بمعدل عالمي قدره  2017عام 

 لبيانات البنك الدولي.                        في المائة للرجال، وفقا  70تتجاوز 

 .الرأي بشأنهى مراجعة االقتراح وإبداء اللجنة مدعوة إلو

 دعم المؤسسات في مواجهة تحديات الضعف والهشاشة: منهجية تقييم القدرات المؤسسية 
(E/ESCWA/EC.6/2019/12) 

مواجهة تحديات  المؤسسات الحكومية، ال سيما في اتتنظر اللجنة في منهجية اقترحتها اإلسكوا لتقييم قدر
لتحديد برامج       أساس وكل المسؤولين الحكوميين أنفسهم،   ب        ق من ق    طب             المنهجية لت  تم  م   ص وشاشة. اله

ل من خالل     فع    ي تقييم موضوعي،  وهي تتيح إجراءلبناء القدرات المؤسسية.  الزمةالتطوير والتدريب ال
 جرتأاالستفادة من تبادل الخبرات مع مؤسسات و، اتعلى الخبر      بناء صياغة تدابير الدعم والتطوير 

 عمليات تقييم مماثلة.

 بهدف تطويرها وتطبيقها في المنطقة العربية. مقترحاتاللجنة مدعوة إلى مراجعة المنهجية وتقديم الو

 قضايا برامجية

 E/ESCWA/EC.6/2019/1)3( في المنطقة العربية 2030متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  

وفي نتائج المنتدى العربي  ،2030تنظر اللجنة في األنشطة التي اضطلعت بها الوحدة المعنية بخطة عام 
  2030خطة عام  في دعم الدول األعضاء لتنفيذاإلسكوا  عمل            ، علما  بأن 2019للتنمية المستدامة لعام 

تعرض في التقارير     وت س األمانة التنفيذيةكافة شعب  ضم مجموعة واسعة من األنشطة تضطلع بهاي
 الموضوعية المختلفة.

 I(Part 3(E/ESCWA/EC.6/2019/1(( 2030الوحدة المعنية بخطة عام  أنشطة )أ( 

المدرجة في برنامج  2030تطلع اللجنة على األنشطة التي اضطلعت بها الوحدة المعنية بخطة عام 
وركزت هذه األنشطة على بناء المعرفة والقدرات،  .2019-2018عمل اإلسكوا لفترة السنتين 

في المنطقة  2030وتبادل الخبرات، وإشراك الفرقاء المعنيين بالتنمية في متابعة تنفيذ خطة عام 
 العربية واستعراضها.

 األنشطة وتقديم المقترحات بشأن متابعتها.هذه واللجنة مدعوة إلى االطالع على 
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 /31(E/ESCWA/EC.6/2019(Part II)( 2019للتنمية المستدامة لعام نتائج المنتدى العربي  )ب( 

 قد في بيروت من          ، الذي ع 2019نتائج المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام  علىاللجنة      ط لعت
، حول موضوع "تمكين الناس وضمان الشمولية والمساواة في 2019أبريل نيسان/ 11إلى  9

لمنتدى بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومؤسسات األمم اإلسكوا امت     ونظ المنطقة العربية". 
                                     شيا  مع موضوع المنتدى السياسي الرفيع ااختير موضوعه تموالمتحدة العاملة في المنطقة العربية. 

من  ، الواليات المتحدة األمريكية،المستوى المعني بالتنمية المستدامة، المزمع عقده في نيويورك
قدم نتائج المنتدى العربي والمنتديات اإلقليمية األخرى إلى المنتدى      . وت 2019يوليو تموز/ 18إلى  9

 السياسي الرفيع المستوى.

 .العربي بنتائج المنتدى أخذ العلماللجنة مدعوة إلى و

 (E/ESCWA/EC.6/2019/14) لإلسكواتقارير الهيئات الفرعية  

في الفترة عقدت دوراتها                                                                     ت عرض على اللجنة في إطار هذا البند تقارير ثالث هيئات فرعية في اإلسكوا 
 الفاصلة بين الدورة الوزارية الثالثين واالجتماع السادس للجنة التنفيذية:

 ؛تقرير لجنة النقل واللوجستيات عن دورتها التاسعة عشرة )أ(
 ؛ا الثالثة عشرةلجنة اإلحصائية عن دورتهالتقرير  )ب(
 .مية عن دورتها الثانيةنتقرير لجنة التكنولوجيا من أجل الت )ج(

وتتضمن هذه التقارير، باإلضافة إلى التوصيات، مواضيع البحث والمناقشة ومعلومات عن تنظيم الدورة 
 واللجنة التنفيذية مدعوة إلى اعتماد هذه التقارير.. والمشاركين والوثائق المعروضة

 لألمانة التنفيذية(      )عرض  اجتماعات اللجنة التنفيذيةتقييم  

تستعرض اللجنة نتائج تقييم ممثلي الدول األعضاء في اإلسكوا لعمل اللجنة التنفيذية منذ اجتماعها الثالث، 
 .2017أيار/مايو  7و 6                          الذي ع قد في الرباط، يومي 

 تحسين عملها.                                                         واللجنة مدعوة إلى أخذ العلم بنتائج التقييم ومناقشة س ب ل 

 (E/ESCWA/EC.6/2019/15) التحضيرات للدورة الوزارية الحادية والثالثين لإلسكوا 

للدورة الوزارية الحادية والثالثين لإلسكوا، المزمع عقدها  األمانة التنفيذيةتحضيرات تستعرض اللجنة 
 .قتراح بشأن الموضوع الرئيسي للدورةاال، وال سيما 2020في نيسان/أبريل 

 للدورة.المقترح  الموضوعلتحضيرات واواللجنة مدعوة إلى مناقشة 
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 لألمانة التنفيذية(      )عرض  إصالح األمم المتحدة: البعد اإلقليمي ورؤية اإلسكوا 

فيما يتعلق بعمل                                                                         ت عرض على اللجنة أهم التطورات المتعلقة بعملية إصالح األمم المتحدة، وخاصة 
لإلصالحات التي                                   ستقوم األمانة التنفيذية بعرض تصور ومنظومتها اإلنمائية على المستوي اإلقليمي. 

 اإلقليمية والدولية. لألولويات                                                 ستضطلع بها انسجاما  مع إصالحات المنظومة واستجابة 

تطوير عمل األمانة ء الرأي بشأن إبدا، واالتفاق عليهاواللجنة مدعوة إلى أخذ العلم باإلصالحات التي تم 
 التنفيذية.

 للجنة التنفيذية بعموعد ومكان انعقاد االجتماع السا 

 .السابعتنظر اللجنة التنفيذية في تحديد موعد ومكان انعقاد اجتماعها 

 ما يستجد من أعمال 

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

 سادست اللجنة التنفيذية في اجتماعها الاعتماد توصيا 

 العتمادها. سادستنظر اللجنة التنفيذية في مسودة التوصيات الصادرة عن اجتماعها ال

----- 


