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   اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 اللجنة التنفيذية
 ثامن الجتماع  اال

ان   2021  ديسمبر/األولكانون   23-24 ،عمَّ

 من جدول األعمال المؤقت  2البند 

 تنظيم األعمال

 مذكرة من األمانة التنفيذية 

المقترح ألعمال -1   أعدت األمانة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( التنظيم 
بهدف تيسير النظر في بنود جدول األعمال في حدود الوقت المتاح لمناقشة   ثامن الاللجنة التنفيذية في اجتماعها 

أو بعد   عليها  تقّره بالصيغة المعروضةوهذه الوثيقة  تنظيم األعمال المقترح في    اللجنة التنفيذية في  تنظركل بند. و
 أن تدخل عليه تعديالت.

  ديسمبر/كانون األول  23  الخميسمن صباح   ةالتاسعتعقد اللجنة التنفيذية جلسة افتتاحية في تمام الساعة  و -2
تعقد اللجنة جلستين  التاسعةوتبدأ جلسات العمل في الساعة  .2021   واحدة صباحية ،والربع. ومن المقرر أن 

القسم التالي  ، وذلك بحسب تنظيم األعمال المقترح المدرج في  جتماعهاوأخرى مسائية، في كل يوم من يومي ا
كانون األول/ديسمبر    24  الجمعةمن بعد ظهر   رابعةالالساعة  تمام  اللجنة أعمالها في . وتختتم  من هذه الوثيقة

2021. 

. وفي حال  تقريبا    دقيقة 30دقائق والمناقشة التي تليه    10ويستغرق كل عرض تقدمه األمانة التنفيذية  -3
 مناقشة البند الذي يليه. تبدأ،  المحددانتهت مناقشة أحد البنود قبل الوقت  
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 تنظيم األعمال المقترح

 بند جدول األعمال والوثائق التاريخ/الوقت

 
 2120  ديسمبر/كانون األول  23  ،الخميس

 

 صباحا  
 

 تسجيل المشاركين.  8.00-9.00
 

 .االجتماعافتتاح  1البند  9.00-9.15
 

 لإلسكوا. لثالثين اكلمة الجمهورية التونسية التي تترأس الدورة    
 

 كلمة األمانة التنفيذية.  
 

 الجلسة األولى  9.15-12.00
 

 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى. 2البند  

 للمناقشة 

 E/ESCWA/EC.8/2021/L.1 جدول األعمال المؤقت والشروح  
 E/ESCWA/EC.8/2021/L.2تنظيم األعمال  

 

 قضايا المتابعة   
 

 .لسابعتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة التنفيذية في اجتماعها ا 3البند  

 للمناقشة 

 E/ESCWA/EC.8/2021/3الوثيقة  

 

 . 2021أنشطة التعاون الفني لعام   4البند  

 للمناقشة 

 E/ESCWA/EC.8/2021/4الوثيقة  
 

 التطوير اإلداري في اإلسكوا.التقدم في   5البند  

 للمناقشة 

 عرض لألمانة التنفيذية
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 بند جدول األعمال والوثائق التاريخ/الوقت

 

 )تابع(  2120  ديسمبر/كانون األول  23،  الخميس
 

 لمحة عن أدوات السياسات والبوابات اإللكترونية لإلسكوا  
 

 سياسات اجتماعية متكاملة.حزمة أدوات اإلسكوا لدعم الدول في تصميم  6البند  

 للمناقشة 

 E/ESCWA/EC.8/2021/5-E/ESCWA/C.2/2021/8/Rev.2الوثيقة  
 

 البوابة العربية ألهداف التنمية المستدامة. 7البند  

 للمناقشة 

 E/ESCWA/EC.8/2021/6الوثيقة  
 

 مساء  
 

 الجلسة الثانية   13.00-16.00
 

 )تابع(  والبوابات اإللكترونية لإلسكواأدوات السياسات  لمحة عن    
 

 بوابة التجارة العربية. 8البند  

 للمناقشة 

 E/ESCWA/EC.8/2021/7الوثيقة  
 

 قضايا إقليمية ودولية   
 

 ر المناخ.أنشطة المركز العربي لسياسات تغيُّ 9البند  

 للمناقشة 

 E/ESCWA/EC.8/2021/8الوثيقة  
 

 .2021نتائج المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام   10البند  

 للمناقشة 

 E/ESCWA/EC.8/2021/9الوثيقة  
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 بند جدول األعمال والوثائق التاريخ/الوقت

 

 2120  ديسمبر/كانون األول  24،  الجمعة

 
 صباحا  

 
 الثالثة الجلسة   9.00-12.00

 
 )تابع( قضايا إقليمية ودولية   

 
 .االستعدادات اإلقليمية لمؤتمر األمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا   11البند  

 للمناقشة 

 E/ESCWA/EC.8/2021/10الوثيقة  

 
 قضايا برنامجية   

 
 تقارير الهيئات الفرعية لإلسكوا. 12البند  

 للمناقشة 

 لجنة النقل واللوجستيات عن دورتيها العشرين   اتقرير أ()
E/ESCWA/C.5/2019/5/Report    والحادية والعشرين
E/ESCWA/C.5/2020/6/Report ؛ 

تقريرا لجنة السياسات التجارية في الدول األعضاء في اللجنة االقتصادية   ب()
واالجتماعية لغربي آسيا عن دورتيها  

   E/ESCWA/C.6/2019/11/Report األولى
 ؛E/ESCWA/C.6/2021/11/Report والثانية

تقرير لجنة تمويل التنمية في الدول األعضاء في اللجنة االقتصادية   ج()
  دورتها واالجتماعية لغربي آسيا عن 

 ؛E/ESCWA/C.9/2019/9/Report األولى

تقرير اللجنة اإلحصائية عن دورتها الرابعة عشرة   د()
E/ESCWA/C.1/2021/7/Report ؛ 

تقرير لجنة التكنولوجيا من أجل التنمية عن دورتها الثالثة   (ه)
E/ESCWA/C.8/2021/7/Report ؛ 

تقرير لجنة التنمية االجتماعية عن دورتها الثالثة عشرة   و()
E/ESCWA/C.2/2021/9/Report . 
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 بند جدول األعمال والوثائق التاريخ/الوقت

 

 )تابع(  2021كانون األول/ديسمبر  24الجمعة،  

 
 قضايا برنامجية )تابع(  

 
 .2023الخطة البرنامجية المقتَرحة لعام   13البند  

 للمناقشة 

 E/ESCWA/EC.8/2021/12الوثيقة  

 
 مساء  

 
 الجلسة الرابعة   16.00-13.00

 
 ومكان انعقاد االجتماع التاسع للجنة التنفيذية.موعد   14البند  

 
 ما يستجد من أعمال. 15البند  

 
 اعتماد توصيات اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثامن. 16البند  

 
 تُعرض مسودة التوصيات للنظر فيها واعتمادها.  

 
----- 


