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 االقتصـادي واالجتمـاعي

 

 

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 االستثنائية السادسةالدورة 
 2019 ديسمبر/األولكانون  22-21، انعم  

 من جدول األعمال المؤقت 2البند 

 تنظيم األعمال

 مذكرة من األمانة التنفيذية

للدورة التنظيم المقترح  (اإلسكوا) أعدت األمانة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا -1
اللجنة في  وتنظربهدف تيسير النظر في بنود جدول األعمال في حدود الوقت المتاح. للجنة  االستثنائية السادسة

 .عليها أو بعد أن تدخل عليه تعديالت تقّره بالصيغة المعروضةوهذه الوثيقة في  تنظيم األعمال المقترح

 .2019كانون األول/ديسمبر  21السبت من صباح العاشرة تمام الساعة جلسة افتتاحية في  اللجنةعقد ت   -2
 وأخرى مسائية، في كل يوم من يومي انعقادها، وذلك  واحدة صباحية ،عقد اللجنة جلستينأن ت   ومن المقرر

  22األحد بعد ظهر  من الخامسةفي الساعة اللجنة أعمالها  حسب تنظيم األعمال المقترح. وتختتم
 .2019كانون األول/ديسمبر 

 45و 30دقيقة، والمناقشة التي تليه بين  15ودقائق  10ألمانة التنفيذية بين يستغرق كل عرض تقدمه ا -3

 .مناقشة البند الذي يليه تبدأ، المحدددقيقة. وفي حال انتهت مناقشة أحد البنود قبل الوقت 
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 تنظيم األعمال المقترح

 بند جدول األعمال والوثائق التاريخ/الوقت
 

 2019كانون األول/ديسمبر  21 ،السبت
 

   صباحا  

 تسجيل المشاركين.  9.00-10.00
   

 .أعمال الدورةافتتاح  1البند  10.00-10.15

 .تترأس الدورة الثالثين لإلسكواالتي  الجمهورية التونسيةكلمة 

 .األمانة التنفيذيةكلمة 

 األولى الجلسة  10.15-13.00

 2البند  

 

 
 
 
 

 3 البند

 .أخرىإقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية 

 للمناقشة

 E/ESCWA/S-6/L.1 جدول األعمال المؤقت والشروح
 E/ESCWA/S-6/L.2 تنظيم األعمال

والجمهورية الجزائرية  الفيدراليةالنظر في طلبي جمهورية الصومال 
 .الديمقراطية الشعبية االنضمام إلى اإلسكوا

 للمناقشة

 E/ESCWA/S-6/3لوثيقة ا

 قضايا المتابعة  

 .تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة التنفيذية في اجتماعها السادس 4البند  

 للمناقشة

 E/ESCWA/S-6/4الوثيقة 

 :تنفيذ توافق بيروت حول التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية 5البند  

 ؛أنشطة األمانة التنفيذية لإلسكوا )أ(

 للمناقشة

 E/ESCWA/S-6/5(Part I)الوثيقة 

 .أنشطة الدول األعضاء )ب(  

 للمناقشة  

 E/ESCWA/S-6/5(Part II)الوثيقة عروض الدول و  
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 بند جدول األعمال والوثائق التاريخ/الوقت

 )تابع( 2019كانون األول/ديسمبر  21 ،السبت

   مساء  

 الجلسة الثانية  14.00-17.00

 

 6البند 

 قضايا إقليمية ودولية

رصدتها : بين تطورات عالمية وتحديات إقليمية 2019تمويل التنمية في عام 
 .العربيةفي المنطقة بطاقة أداء تمويل التنمية 

 للمناقشة

 E/ESCWA/S-6/6الوثيقة 

 
 مبادرة الحزام والطريق: ماذا تحمل للمنطقة العربية؟ 7البند 

  
 للمناقشة

 E/ESCWA/C.5/2019/CRP.2-E/ESCWA/S-6/7 الوثيقة  

 
 .م الحماية االجتماعية في البلدان العربيةظ  إصالح ن   8البند 

  
 للمناقشة

 E/ESCWA/C.2/2019/CRP.1-E/ESCWA/S-6/8 الوثيقة  

االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية لالحتالل اإلسرائيلي وآليات الشعب  9البند  
  .والصمودف الفلسطيني للتكي  

  
 للمناقشة

 E/ESCWA/S-6/9 الوثيقة  
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 بند جدول األعمال والوثائق التاريخ/الوقت

 2019كانون األول/ديسمبر  22 ،األحد

 صباحا  

 الجلسة الثالثة  09.00-13.00

 )تابع( قضايا إقليمية ودولية

بيجين بعد خمسة االستعراض والتقييم اإلقليمي لتنفيذ إعالن ومنهاج عمل  10البند  
 .وعشرين عاماً على اعتمادهما في البلدان العربية

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.7/2019/5-E/ESCWA/S-6/10الوثيقة 

 11البند  
 

 .قضايا تغي ر المناخ: التطورات اإلقليمية والدولية

 للمناقشة

 E/ESCWA/S-6/11الوثيقة 

 .مرصد أهداف التنمية المستدامة 12البند  

 للمناقشة

 E/ESCWA/S-6/12 الوثيقة
   مساء  

 الجلسة الرابعة   14.00-17.00

 أعمال اللجنة وهيئاتها الفرعية

 
 تقارير الهيئات الفرعية للجنة عن دوراتها  13البند 

 للمناقشة

تقرير لجنة الطاقة عن دورتها الثانية عشرة  أ()
E/ESCWA/C.3/2019/14/Report؛ 

تقرير لجنة الموارد المائية عن دورتها الثالثة عشرة  ب()
E/ESCWA/C.4/2019/11/Report؛ 

 تقرير لجنة التنمية االجتماعية عن دورتها الثانية عشرة ج()
E/ESCWA/C.2/2019/9/Report. 
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 بند جدول األعمال والوثائق التاريخ/الوقت
 

 )تابع( 2019كانون األول/ديسمبر  22 ،األحد

 14البند  

 

 15البند 

 
 
 
 

 16البند 

 
 
 
 

 17البند 
 

 18البند 

 .التقدم المحرز في إصالح اإلسكوا

 للمناقشة

 E/ESCWA/S-6/14الوثيقة 

 .2019أنشطة التعاون الفني لعام 

 للمناقشة

 E/ESCWA/S-6/15الوثيقة 

حة لعام   .2021الخطة البرنامجية المقتر 

 للمناقشة

 E/ESCWA/S-6/16الوثيقة 

 من أعمالما يستجد 

اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة في دورتها االستثنائية 
 السادسة

 التوصيات للنظر فيها واعتمادها.القرارات وتُعرض مسودة  

----- 
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