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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 نالثالثولدورة ا
 2018 يونيو/حزيران 25-28 ،بيروت

 من جدول األعمال المؤقت 3 البند

 تنظيم األعمال

 مذكرة من األمانة التنفيذية

أعدت األمانة التنفيذية للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( التنظيم المقترح  -1
للجنة بهدف تيسير النظر في بنود جدول األعمال في حدود الوقت المتاح لمناقشة كل بند.  الثالثينألعمال الدورة 

ويُعرض تنظيم األعمال المقترح على اللجنة في إطار هذه الوثيقة لكي تقّره إما بالصيغة المعروضة عليها أو 
 .بصيغة معّدلة

 ، االثنينمن صباح يوم  رةالعاشوتبدأ اجتماعات كبار المسؤولين بجلسة افتتاحية في الساعة  -2
 ، 2018 يونيو/حزيران 26، الثالثاءمن صباح  العاشرةتتابع أعمالها في الساعة و. 2018 حزيران/يونيو 25

 من مساء السادسةالساعة وذلك حسب تنظيم األعمال المقترح المرفق. وتنتهي اجتماعات كبار المسؤولين في 
لتقديمها إلى  اللجنةالتوصيات التي ستصدر عن والقرارات  على االتفاقب ،2018 يونيو/حزيران 26، الثالثاء

 .ات الوزاريةاالجتماع

 دقيقة.  45و 20دقيقة، والمناقشة بين  15و 10مانة التنفيذية بين تقدمه األ كل عرضيستغرق  -3
 يه.وفي حال انتهت مناقشة أحد البنود قبل الوقت المخصص له، تنتقل المناقشة إلى البند الذي يل

 ، صباح يوم األربعاءمن  التاسعة والنصفبجلسة افتتاحية في الساعة الوزارية  جتماعاتاالوتبدأ  -4
التكنولوجيا من أجل التنمية موضوع الدورة الرئيسي "يناقش خالل هذه االجتماعات . و2018 يونيو/حزيران 27

 يونيو/حزيران 28يوم الخميس  وواحدةيوم األربعاء  اثنتانثالث حلقات نقاش،  في ة"في المنطقة العربي المستدامة
الوثيقة الخميس باعتماد  بعد ظهرمن  الواحدة والنصففي الساعة  دورتها الثالثين أعمال اللجنة. وتختتم 2018

 توصيات.وقرارات بما يتضمنه من  النهائي، باإلضافة إلى التقرير الختامية

 مساء يوم األربعاءالساعة الرابعة في تمام  ،حداثاأل مجموعة منالثالثين للجنة الدورة  وتنّظم على هامش -5
  .بيت األمم المتحدة، في 2018حزيران/يونيو  28ساعة التاسعة صباح يوم الخميس ، وال2018زيران/يونيو ح 27
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 المرفق

 تنظيم األعمال المقترح

 بند جدول األعمال والوثائق التاريخ/الوقت

 (2018 حزيران/يونيو 25-26)اجتماعات كبار المسؤولين   -ألف

 2018 يونيو/حزيران 25 ،االثنين
 

   صباحا  

 المشاركينتسجيل   09:00-10:00
 

 اجتماع كبار المسؤولينفتتاح ا 1البند  10.00-10.15
 

 والعشرين التاسعةالدورة  رئيس ،دولة قطركلمة ممثل   
 

 لإلسكوا التنفيذيةاألمانة كلمة   
 

 الجلسة األولى  10:15-11:00
 

 انتخاب أعضاء المكتب 2البند  
 

 ومسائل تنظيمية أخرى إقرار جدول األعمال 3البند  

 للمناقشة

 E/ESCWA/30/L.2و E/ESCWA/30/L.1الوثيقتان 
 

النظر في طلبات الدول األعضاء في األمم المتحدة و/أو في وكاالتها  4البند  
المتخصصة، التي ليست أعضاء في اإلسكوا، لالشتراك بصفة مراقب 

 للجنة الثالثينفي الدورة 

 للمناقشة

 E/ESCWA/30/3 ةالوثيق
 

 تطّورات عالمية وإقليميّة الثانية:الجلسة   11.00-13.00
 

 االقتصادية واالجتماعية في المنطقة العربية  التطوراتمسح  5البند  
2018-2017 

 للمناقشة

 E/ESCWA/EDID/2018/1/Summaryالوثيقة 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/1800225_0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/1800261.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/lnzr_fy_tlbt_ldwl_ld_fy_lmm_lmthd_w_fy_wklth.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/survey-economic-social-development-arab-region-2017-2018-arabic.pdf
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 بند جدول األعمال والوثائق التاريخ/الوقت

 
 )تابع( 2018 يونيو/حزيران 25 ،االثنين

 
الكبرى التي يشهدها قطاع النقل وتأثيرها على المنطقة  االتجاهات 6البند  

 العربية

 للمناقشة

 E/ESCWA/30/4الوثيقة 
 

 دعم الشعب الفلسطيني: تداعيات االحتالل اإلسرائيلي وممارساته 7البند  

 للمناقشة

 E/ESCWA/30/5الوثيقة 
 

 استراحة غداء  13:00-14:00

   مساء  

 الثالثة: أعمال اللجنة وهيئاتها الفرعيةالجلسة   14:00-17:00
 

 2018لعام  لمنتدى العربي للتنمية المستدامةا نتائج 8البند  

 للمناقشة

 E/ESCWA/30/6الوثيقة 

 
 الربط بين مسارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومسار  9البند  

 التنمية المستدامة

 للمناقشة

 E/ESCWA/30/7الوثيقة 
 

 ر المناخ في اإلسكوامقترح إنشاء المركز العربي لسياسات تغي   10البند  

 للمناقشة

 E/ESCWA/30/8الوثيقة 
 

 2016-2017أنشطة مركز اإلسكوا للتكنولوجيا خالل الفترة  11البند  

 للمناقشة

 E/ESCWA/30/9الوثيقة 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/1800206.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/dm_lshb_lflstyny_tdyt_lhtll_lsryyly_wmmrsth.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/ntyj_lmntd_lrby_lltnmy_lmstdm_lm_8102.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/1800223_0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/1800230.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/nsht_mrkz_lskw_lltknwlwjy_khll_lftr_2016-2017.pdf
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 بند جدول األعمال والوثائق التاريخ/الوقت

 
 )تابع( 2018 يونيو/حزيران 25 ،االثنين

 
 الصياغة للجنة مغلق اجتماع  17.00-18.00

 اجتماعات كبار المسؤولين توصيات في النظر
 

 2018حزيران/يونيو  26 ،الثالثاء

 
   صباحا  

 )تابع( الجلسة الثالثة: أعمال اللجنة وهيئاتها الفرعية  10:00-11:45
 

والقرارات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها  الدوحةتنفيذ إعالن  12البند  
 التاسعة والعشرين

 للمناقشة

 E/ESCWA/30/10الوثيقة 
 

 تقارير اللجنة التنفيذية 13البند  

 E/ESCWA/30/11الوثيقة 
 

 الثالثاجتماعها تقرير اللجنة التنفيذية عن  -  

 E/ESCWA/2017/EC.3/8/Report 

 
 الرابعاجتماعها تقرير اللجنة التنفيذية عن  -  

 E/ESCWA/2017/EC.4/9/Report 

 
 تقارير الهيئات الفرعية للجنة 14البند  

 E/ESCWA/30/12الوثيقة 
 

 الثامنةدورتها  عنالمرأة  لجنة تقرير (أ)  

 E/ESCWA/ECW/2017/IG.1/7/Report 

 
 التنمية االجتماعية عن دورتها الحادية عشرةلجنة  تقرير )ب(  

 E/ESCWA/SDD/2017/IG.1/6/Report 

 
  

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/1800256.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/tqryr_lljn_ltnfydhy_0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/1700389_0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/tqryr_lljn_ltnfydhy_n_jtmh_lrb.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/tqryr_lhyyt_lfry_lljn.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/tqryr_ljn_lmr_n_dwrth_lthmn.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/tqryr_ljn_ltnmy_ljtmy_n_dwrth_lhdy_shr_.pdf
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 بند جدول األعمال والوثائق التاريخ/الوقت

 
 )تابع( 2018حزيران/يونيو  26 ،الثالثاء

 
 عشرة الثامنة تهادور عنواللوجستيات لجنة النقل  تقرير )ج(  

 E/ESCWA/EDID/2017/IG.1/9/Report 

 
تقرير اللجنة المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة  )د(  

عن  التجارة الخارجية(االقتصادية وتمويل التنمية )تحرير 
 دورتها الحادية عشرة

 E/ESCWA/EDID/2017/IG.3/11/Report 

 
تقرير اللجنة المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة  (ه)  

 عن دورتها االقتصادية وتمويل التنمية )تمويل التنمية( 
 الثانية عشرة

 E/ESCWA/EDID/2017/IG.2/9/Report 

 
 اإلدارةالجلسة الرابعة: قضايا   11:45-13:00

 
 2016-2017أداء البرنامج لفترة السنتين  15البند  

 للمناقشة

 E/ESCWA/30/13الوثيقة 
 

 برنامج التعاون الفني والخدمات االستشارية اإلقليمية 16البند  

 للمناقشة

 E/ESCWA/30/14الوثيقة 
 

 استراحة غداء  13:00-14:00

   مساء  

 )تابع( اإلدارةالجلسة الرابعة: قضايا   14:00-17:00
 

 الوضع المالي للجنة 17البند  

 للمناقشة

 E/ESCWA/30/15الوثيقة 

 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/tqryr_ljn_lnql_wllwjstyt_n_dwrth_lthmn_shr.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/tqryr_ljn_thryr_ltjr_lkhrjy_n_dwrth_lhdy_shr.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/tqryr_ljn_tmwyl_ltnmy_n_dwrth_lthny_shr.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/d_lbrnmj_lftr_lsntyn.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/1800236_0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/1800153.pdf
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 بند جدول األعمال والوثائق التاريخ/الوقت

 
 )تابع( 2018حزيران/يونيو  26 ،الثالثاء

 
التعديالت المقترحة على اإلطار االستراتيجي وبرنامج العمل لفترة  18البند  

 2018-2019السنتين 

 للمناقشة

 E/ESCWA/30/16الوثيقة 
 

 الرؤية الجديدة لإلصالح في األمم المتحدة 19البند  
 

 الصياغة للجنة مغلق اجتماع  17:00-18:00

 اجتماعات كبار المسؤولين توصيات في النظر
 

 (2018حزيران/يونيو  27-28) االجتماعات الوزارية  -باء

 2018حزيران/يونيو  27، األربعاء
 

   صباحا  

 افتتاح االجتماعات الوزارية 20البند  09:30-11:00
 

 والعشرين التاسعة، الدولة التي ترأست الدورة دولة قطر كلمة  
 

 الثالثينالجمهورية التونسية، الدولة التي تترأس الدورة  كلمة  
 

 كلمة معالي السيد أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية  
 

 كلمة معالي الدكتور محمد علي الحكيم،   
 وكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي لإلسكوا

 
 عون، رئيس الجمهورية اللبنانيةكلمة فخامة الرئيس العماد ميشال   

 
 

  

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/ltdylt_lmqtrh_l_ltr_lstrtyjy_wbrnmj_lml.pdf
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 بند جدول األعمال والوثائق التاريخ/الوقت

 
 )تابع( 2018حزيران/يونيو  27، األربعاء

 

 التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية: موضوع الدورة الرئيسي
 E/ESCWA/30/17يناقش على خلفيّة الوثيقة 

 التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة:
 في البلدان العربية استحداث فرص العمل الالئق وتمكين الشباب

 التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية:  21 البند 
 حلقات نقاش

 للمناقشة

 E/ESCWA/30/17/CRP.1الوثيقة 
 

 ولىاألالجلسة   11:15-13:00
 

 حلقة النقاش األولى  
 

 دمج التكنولوجيا واالبتكار في خطط التنمية الوطنية )أ(  
 

 غداءاستراحة   13:00-14:00

 الجلسة الثانية  14:00-16:00
 

 حلقة النقاش الثانية )تابع( 21البند  
 

 تحديات المنطقة العربية مواجهةدور التكنولوجيا في  )ب(  
 

16:00-17:00 

 على هامش الدورة

 العاشر  مؤسسة الفكر العربي تقرير إطالق
  ةللتنمية الثقافيّ 

 البحث الِعلمّي العربّي: ، االبتكار أو االندثار
 واقعه وتحّدياته وآفاقه

، بيت األمم المتحدة، MZقاعة االجتماعات في طابق 
 بيروت

 ندوة

 تغيُّر المناخ في المنطقة العربية

لتحسين التفاعل بين العلوم أدوات تكنولوجية 
 والسياسات

 ، بيت األمم المتحدة، CR1قاعة االجتماعات 
 بيروت

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/ltknwlwjy_mn_jl_ltnmy_lmstdm_fy_lmntq_lrby.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/ltknwlwjy_mn_jl_ltnmy_lmstdm_fy_lmntq_lrby.pdf
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 بند جدول األعمال والوثائق التاريخ/الوقت

 
 2018حزيران/يونيو  28، الخميس

 
   صباحا  

09:00-10:00 

 على هامش الدورة

  دراسة اإلسكواإطالق 
 العربيةآفاق االقتصاد الرقمي في المنطقة 

، بيت األمم المتحدة، MZقاعة االجتماعات في طابق 
 بيروت

  دراسة اإلسكواإطالق 
 في المنطقة العربيةالحكومة المفتوحة تعزيز 

 ، بيت األمم المتحدة، CR1قاعة االجتماعات 
 بيروت

 الجلسة الثالثة  10:00-12:00
 

 حلقة النقاش الثالثة )تابع( 21البند  
 

 والخطط للمستقبل: الفرص والتحّديات الرائدةالتكنولوجيات  )ج(  
 

 ة مغلقة لرؤساء الوفودجلس  12:00-12:30
 

 الرابعةالجلسة   12:45-13:30
 

 الحادية والثالثين للجنة موعد ومكان انعقاد الدورة 22البند  
 

 ما يستجد من أعمال 23البند  
 

 اللجنةاعتماد الوثيقة الختامية والقرارات الصادرة عن  24البند  
 

 الثالثيناللجنة عن دورتها رير ماد تقاعت 25البند  

 E/ESCWA/30/18/Reportالوثيقة 
 

 غداء  13:30-14:30

 
----- 

https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8030

