
19-00309 

E األمم المتحدة 
 

Distr. 

LIMITED 

 

E/ESCWA/EC.6/2019/15 

24 May 2019 

ORIGINAL: ARABIC 

 
 المجـلس

 االقتصـادي واالجتمـاعي

 

 

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 التنفيذيةاللجنة 
 سادساالجتماع ال

     9152             حزيران/يونيو     51 -  51               مراكش، المغرب، 

 من جدول األعمال المؤقت 51البند 

 لإلسكوا ثالثينالالحادية و الوزارية التحضيرات للدورة

 زـموج

 الوزارية إلعداد للدورةا( إلسكواللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اباشرت األمانة التنفيذية 
               الوثيقة طرحا  هذه . وتتضمن تونسفي  9191شهر نيسان/أبريل في المزمع عقدها للجنة  الثالثينالحادية و

                                                                                    عمال هذه الدورة ومقترحا  بموضوعها الرئيسي، وذلك في ضوء األولويات المستجدة في المنطقة بشأن أ
باإلضافة إلى جدول األعمال ، 9131وال سيما خطة التنمية المستدامة لعام والقضايا اإلنمائية البارزة،  ،والعالم

 المقترح للدورة.

واالتفاق  الثالثينو الحادية الوزارية للدورة طالع على التحضيراتالاإلى  ةمدعو واللجنة التنفيذية
 .لها الموضوع الرئيسيعلى التصورات التي تقدمت بها األمانة التنفيذية بشأن 
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 للجنة ثالثينالالحادية و الوزارية موعد ومكان انعقاد الدورة -    أوال 

 آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة صالحيات من 5 المادة من( أ) الفقرة تنص -1
 . اللجنة أعضاء يحدده موعد في سنتين كل العادية دوراتها اللجنة تعقد أن على الداخلي ونظامها)اإلسكوا( 

في شهر  سكوالإل ثالثينالالحادية و الدورة عقد التنفيذية اللجنة على التنفيذية األمانة تقترح السياق، هذا وفي
الجمهورية التونسية عن رغبتها باستضافة الدورة الحادية والثالثين في تونس، وقد أعربت  .9191 نيسان/أبريل

 .واألمانة التنفيذية على تواصل مع الجمهورية التونسية بشأن الترتيبات

 التنظيم المقترح -      ثانيا 

 التوجهات مع يتماشى بشكل الدورة اجتماعات لتطوير اإلسكوا تبذلها التي الجهود متابعة إطار في -2
 :التالي للتصور      وفقا  المقبلة الدورة عمل بتنظيم التنفيذية األمانة ستقوم العالمية،

 األعضاء للدول الفرصة يتيح ما الوزارية، االجتماعات خالل واحد رئيسي موضوع على التركيز )أ(
 ؛واحد مخرج موضوعي إلى النقاش ليخلص المختلفة، جوانبه من متعمق بشكل بمناقشته التنفيذية ولألمانة

 قضاياالمعظم  وتناول الموضوعية، الجوانب على ةالوزاري في االجتماعات المناقشات تركيز )ب(
 ؛                                           أن اللجنة التنفيذية تضطلع بهذا الدور حاليا و، خاصة المسؤولين كبار خالل اجتماعات والبرامجية اإلدارية

 دوللل أكبر مجال إلعطاء التنفيذيةاألمانة  تعدها التي وثائقال تتناول التي العروض من التقليل )ج(
 ؛خالل حلقات نقاش تفاعليةمن  تواجهها التي والتحديات تجاربها وعرض بينها، ما في للتفاعل األعضاء

      وفقا   للنقاش العامة الجلسات في الخاص والقطاعواألكاديميين  المدني المجتمع مشاركة تفعيل )د(
 ؛في اجتماعات األمم المتحدةمة لمشاركتها                         للقواعد واإلجراءات المنظ 

 االجتماعي التواصل أدوات على االعتمادزيادة و ،للدورة اإلعالمية التغطية توسيعالعمل على  (ه)
 .المجتمع ئاتمن ف قطاعات أوسعل الدورة بأعمال تعريفلل

 للدورة الرئيسي الموضوع -  ا ثالث

، وأن في المنطقة العربية الشباب قضايا علىالثالثون الحادية والدورة تركز  أن التنفيذية األمانة تقترح -3
الكامنة التي يمثلونها لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة  طاقةيتمحور النقاش حول التحديات التي يواجهونها وال

هميش الشباب األكثر عرضة للتسيما  التمكين الشباب، ل المختلفة مداخلالمن خالل تحليل ومناقشة  ، وذلكالعربية
 .ذوي اإلعاقة والنازحين والالجئينكالفتيات و

 ئةافي الم 11تقارب  ،     عاما  31دون  الشبابالمراهقين ووالمنطقة العربية نسبة عالية من األطفال في ف -4
إلى إال أن الواقع المقلق لفئات واسعة من الشباب، وحاجتهم . هائلة تمثل ثروة ديمغرافيةو السكان، مجموعمن 

ل الشباب يهأ                           ضرورة العمل سريعا  من أجل ت يانيستدع، وحماية اجتماعية وتعليم جيد وعمل الئقرعاية صحية 
 رسم مالمحها.المساهمة في نهم من المشاركة في عملية التنمية المستدامة ويوتمك
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لهذه الطاقة الكامنة. فعلى الرغم من تحقيق التقدم  الكامل عوائق تحول دون االستثمارال الكثير منلكن  -5
نحو إتاحة التعليم للجميع، ال يزال الكثير من الشباب خارج التعليم والتدريب، كما تواجه الدول صعوبات في 

رة لسوق العمل في زمن العولمة والتكنولوجيا. وتسجل                         استجابته للحاجات المتغي  وزيادةتحسين نوعية التعليم 
                   وهي األعلى عالميا ،  ئةافي الم 31صل الى حوالي تالتي                                                   المنطقة ارتفاعا  حادا  في نسبة البطالة بين الشباب 

يواجه الشباب                                                                     وغالبا  ما يعبر الشباب عن شعورهم بالتهميش، وتضعف نسبة مشاركتهم. كما  سيما بين الشابات. ال
لالحتالل والحروب والنزاعات التي تشهدها المنطقة والتي تضعف          ة نتيجة                             في المنطقة العربية مصاعب جم 

 من فرص العيش الكريم.راتهم وتحد قد

في السالم واألمن  بالمتعلق بدور الشبا 9151لعام  9911وقرار مجلس األمن رقم من         أكد كل وقد  -6
مشاركتهم ضمان التزام الدول بتمكين الشباب وعلى ضرورة  ،9158في عام  األمم المتحدة للشباب ةاستراتيجيو

 آمن ومبشر. لهم لرسم حاضر ومستقباتوطموح الفعالة في صنع وتنفيذ سياسات تعكس احتياجاتهم ورؤاهم

وفي ظل جهود عدد من الدول العربية،                                                           نظرا  لألهمية البالغة التي تكتسبها قضايا الشباب في المنطقةو -7
األطر العالمية  بموجبوعلى ضوء التزامات الدول لبلورة سياسات متعلقة بالشباب وضمان مشاركتهم الفعالة، 

طاقة كامنة : في المنطقة العربية الشباب" أن تعقد الدورة القادمة تحت عنوان التنفيذية ارتأت األمانةذات الصلة، 
 ".9131ية المستدامة لعام لتحقيق خطة التنم

 والنتائج المرجوة النقاش أهداف -  ا رابع

التدخالت السريعة تحديد  ثالثينالالحادية والوزارية  سيكون الهدف األساسي من الدورة ،ما سبق       وفقا  ل -8
 تناولتوس. للشباب المشاركة االقتصادية واالجتماعية توفير فرصلالالزمة المتوسطة والطويلة األجل والسياسات 

 .حلقات نقاش ثالث خالل من المختلفة بأبعاده الموضوع الدورة

ومنظمات  الشباب، عن ممثلين الدورة، في المشاركين راءالوز جانب إلى ،النقاش جلسات وستضم -9
 .التنمية في شركاء باعتبارهم ،وأكاديميين ،الخاص والقطاع ،المدني المجتمع

 لدعم الشبابأبرز السياسات واإلجراءات المطلوبة بشأن توافق سياسي عن النقاش  سفرومن المتوقع أن ي -10
بمثابة  يكون ،وزاري                             وي عب ر عن هذا التوافق بإعالن  .في ضوء التحديات غير المسبوقة التي تواجهها المنطقة

على المستوى  9131 عامالتنمية المستدامة ل خطةتنفيذ  قضايا الشباب في سياقرؤية شاملة للدول العربية حول 
 إلى              وسي رفع اإلعالن .للتعامل مع التحديات واالستفادة من الفرصالوطني، تضع الخطوط الرئيسية لمنهجية وطنية 

 مثل التنمية بقضايا المعنية العربية السياسية الجهات إلى        وي قد م المتحدة، لألمم واالجتماعي االقتصادي المجلس
 .، والمجالس الوزارية المتخصصةالعربية الدول لجامعة واالجتماعي االقتصادي المجلس

 ثالثينالالحادية وجدول األعمال المقترح للدورة الوزارية  -   سا خام

نظر فيها على   ي التي  اإلدارية والبرامجيةالقضايا  يتناولاألول  :جدول أعمال الدورة قسمينسيتضمن  -11
 الوزاري. ىالمستوعلى             ت بحث بنودهيركز على موضوع الدورة و والثاني ،كبار المسؤولين ىمستو

https://undocs.org/ar/S/RES/2250(2015)
http://www.unic-eg.org/wp-content/uploads/2018/09/UN-Youth-Strategy-Arabic.pdf
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 ينكبار المسؤول اتاجتماع -ألف

 .ثالثينالالحادية و الدورة افتتاح )أ(

 انتخاب أعضاء المكتب. )ب(

 ومسائل تنظيمية أخرى.إقرار جدول األعمال  )ج(

النظر في طلبات الدول األعضاء في األمم المتحدة و/أو وكاالتها المتخصصة التي ليست أعضاء  )د(
 للجنة. ثالثينالالحادية وفي اإلسكوا، لالشتراك بصفة مراقب في الدورة 

الموضوع  هذا القسم جميع القضايا الموضوعية الخارجة عن فيبحث   ت  :تطورات دولية وإقليمية (ه)
 الرئيسي للدورة.

تنفيذ القرارات التي اعتمدتها قضايا منها بحث في هذا القسم   ت  :أعمال اللجنة وهيئاتها الفرعية )و(
وتنفيذ توافق بيروت حول التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية؛ اللجنة في دورتها الثالثين؛ 

 ؛ وأنشطة التعاون الفني.ئات الفرعية للجنةالهيوتقارير اللجنة التنفيذية و

 ؛9152-9158أداء البرنامج لفترة السنتين بحث في هذا القسم مواضيع تشمل   ت  :قضايا اإلدارة )ز(
 جية للجنة.                                     والتعديالت المقترحة على الخطة البرنام والوضع المالي للجنة؛ 

 تماعات الوزاريةجاال -باء

 فتتاح.اال )أ(

الشباب في المنطقة العربية: طاقة كامنة لتحقيق ) لدورةالرئيسي لموضوع الالجلسات العامة حول  )ب(
 .(9131خطة التنمية المستدامة لعام 

 للجنة. ثالثينوال ثانيةالموعد ومكان انعقاد الدورة  )ج(

 ما يستجد من أعمال. )د(

 .ثالثينالالحادية واعتماد تقرير اللجنة عن دورتها  (ه)

 الدورة وثائق -  ا دسسا

            تطرح إطارا   للدورة الرئيسي الموضوع حول مفصلةأساسية  ورقة بإعداد لإلسكوا التنفيذية األمانة ستقوم -12
 .                       في مجال الموضوع المحد د للعملالتنفيذية وتوصيات محددة للدول ولألمانة  ،للنقاش      عاما  

----- 


