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 االقتصـادي واالجتمـاعي

 

 

 اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا) 

 التنمیة االجتماعیة لجنة 
 عشرة   الثةالدورة الث

 2021أیلول/سبتمبر 23-22، افتراضیةدورة 

 من جدول األعمال المؤقت  3البند 

 تنظیم األعمال 

 مذكرة من األمانة التنفیذیة 

لجنة   التنظیم المقترح ألعمال   ) اإلسكوا(  أعدت األمانة التنفیذیة للجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا  -1
بھدف تیسیر النظر في بنود جدول األعمال في حدود الوقت المتاح    شرة عة  لثدورتھا الثافي  التنمیة االجتماعیة  

ّره  قِ تُ لكي  ھذه الوثیقة  إطار  في  على لجنة التنمیة االجتماعیة    نظیم األعمال المقترحویُعَرض تكل بند.    لمناقشة
 .ت علیھ تعدیالإدخال ال علیھا أو بعد  بالصیغة المعروضة 

أیلول/سبتمبر    22األربعاء  من صباح  العاشرة  في تمام الساعة    تاحیةً افت   جلسةً التنمیة االجتماعیة  تعقد لجنة   -2
ن تعقد اللجنة جلستین في كل یوم  أة إلكترونیة لعقد المؤتمرات تُحدَّد الحقاً. ومن المقرر  باستخدام منصّ  ،2021

أعمالَ  اللجنة  انعقادھا. وتَختتِم  یومي  الساعة  من  تمام  یوم  ھا في  أیلول/سبتمبر    23الخمیس  الثانیة عشرة ظھراً 
2021 . 

بضعة    ھتقدم  ویستغرق كل عرٍض لة.  تحرص األمانة التنفیذیة، قدر اإلمكان، على تفادي العروض المطوَّ  -3
مناقشة    تبدأ،  المحدد شة أحد البنود قبل الوقت  انتھاء مناقوفي حال    . دقائق فقط، إلتاحة الوقت الكافي للمناقشات 

 .لذي یلیھالبند ا
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 تنظیم األعمال المقترح 

 بند جدول األعمال والوثائق  التاریخ/الوقت 
 

 2120سبتمبر  /أیلول 22 ،األربعاء
 

   
 . على منصة عقد المؤتمرات والتحقق من االتصال باإلنترنت   تسجیل المشاركین  9.30-10.00

   
 . أعمال الدورة افتتاح  1البند  10.00-10.15

 . الدورة الثانیة عشرة للجنة دولة فلسطین التي ترأست كلمة 
 .لإلسكوا األمانة التنفیذیةكلمة 

 الجلسة األولى  10.15-11.30
 2البند  

 
 3البند 

 . انتخاب أعضاء المكتب 

 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظیمیة أخرى. 

 للمناقشة 
 E/ESCWA/C.2/2021/L.1جدول األعمال المؤقت والشروح 

 E/ESCWA/C.2/2021/L.2تنظیم األعمال 

 قضایا المتابعة   
برنامج عمل اإلسكوا والتوصیات الصادرة عن لجنة التنمیة  أنشطة تنفیذ  4البند  

 . عشرة ثانیةاالجتماعیة في دورتھا ال
 للمناقشة 
 E/ESCWA/C.2/2021/3الوثیقة 

 
 . أنشطة التعاون الفني 5البند 

 للمناقشة 
 E/ESCWA/C.2/2021/4الوثیقة 
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 بند جدول األعمال والوثائق  التاریخ/الوقت 
 

 (تابع)  2120  سبتمبر/أیلول 22 ،ربعاءاأل
 

 الجلسة الثانیة   11.30-13.00

 أنشطة فریق الخبراء العامل ما بین الدورات المعني باإلعاقة.  6البند  
 للمناقشة 

 E/ESCWA/C.2/2021/5لوثیقة ا
 فریق الخبراء المعني بإصالح الحمایة االجتماعیة. أنشطة  7البند  

 للمناقشة 
 E/ESCWA/C.2/2021/6الوثیقة 

 2021أیلول/سبتمبر   23، الخمیس
 

 .على منصة عقد المؤتمرات  التحقق من االتصال باإلنترنت     9.30-10.00
 الجلسة األولى  

 سیاسات اجتماعیة متكاملة 
 . سیاسات اجتماعیة متكاملة في المنطقة العربیة نحو  8البند  10.00-11.30

 للمناقشة 
 E/ESCWA/C.2/2021/7الوثیقة 

 . حزمة أدوات اإلسكوا لدعم الدول في تصمیم سیاسات اجتماعیة متكاملة 9البند  

 للمناقشة 
 E/ESCWA/C.2/2021/8الوثیقة 

 الجلسة الثانیة   11.30-12.00
 10البند  

 11البند 
 . انعقاد الدورة الرابعة عشرة للجنة التنمیة االجتماعیةموعد ومكان 

 ما یستجد من أعمال. 
 اعتماد التوصیات الصادرة عن لجنة التنمیة االجتماعیة في دورتھا الثالثة عشرة.  12البند  

 تُعرض مسودة التوصیات للنظر فیھا واعتمادھا.  

 ----- 


	تنظيم الأعمال

