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اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)
الدورة الثالثون
بيروت 25-28 ،حزيران/يونيو 2018
البند  3من جدول األعمال المؤقت

تنظيم األعمال
مذكرة من األمانة التنفيذية
أعدت األمانة التنفيذية للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) التنظيم المقترح
-1
ألعمال الدورة الثالثين للجنة بهدف تيسير النظر في بنود جدول األعمال في حدود الوقت المتاح لمناقشة كل بند.
تقره إما بالصيغة المعروضة عليها أو
ويُعرض تنظيم األعمال المقترح على اللجنة في إطار هذه الوثيقة لكي ّ
بصيغة معدّلة.
وتبدأ اجتماعات كبار المسؤولين بجلسة افتتاحية في الساعة العاشرة من صباح يوم االثنين،
-2
 25حزيران/يونيو  .2018وتتابع أعمالها في الساعة العاشرة من صباح الثالثاء 26 ،حزيران/يونيو ،2018
وذلك حسب تنظيم األعمال المقترح المرفق .وتنتهي اجتماعات كبار المسؤولين في الساعة السادسة من مساء
الثالثاء 26 ،حزيران/يونيو  ،2018باالتفاق على القرارات والتوصيات التي ستصدر عن اللجنة لتقديمها إلى
االجتماعات الوزارية.
يستغرق كل عرض تقدمه األمانة التنفيذية بين  10و 15دقيقة ،والمناقشة بين
-3
وفي حال انتهت مناقشة أحد البنود قبل الوقت المخصص له ،تنتقل المناقشة إلى البند الذي يليه.

 20و45

دقيقة.

وتبدأ االجتماعات الوزارية بجلسة افتتاحية في الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم األربعاء،
-4
 27حزيران/يونيو  .2018ويناقش خالل هذه االجتماعات موضوع الدورة الرئيسي "التكنولوجيا من أجل التنمية
المستدامة في المنطقة العربية" في ثالث حلقات نقاش ،اثنتان يوم األربعاء وواحدة يوم الخميس  28حزيران/يونيو
 .2018وتختتم اللجنة أعمال دورتها الثالثين في الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر الخميس باعتماد الوثيقة
الختامية ،باإلضافة إلى التقرير النهائي بما يتضمنه من قرارات وتوصيات.
ّ
وتنظم على هامش الدورة الثالثين للجنة مجموعة من األحداث ،في تمام الساعة الرابعة مساء يوم األربعاء
-5
 27حزيران/يونيو  ،2018والساعة التاسعة صباح يوم الخميس  28حزيران/يونيو  ،2018في بيت األمم المتحدة.
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المرفق
تنظيم األعمال المقترح
بند جدول األعمال والوثائق

التاريخ/الوقت

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

2018

صباحا
10:00-09:00
10.15-10.00

تسجيل المشاركين
البند

1

افتتاح اجتماع كبار المسؤولين
كلمة ممثل دولة قطر ،رئيس الدورة التاسعة والعشرين
كلمة األمانة التنفيذية لإلسكوا

11:00-10:15

الجلسة األولى
البند

2

انتخاب أعضاء المكتب

البند

3

إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى

البند

4

للمناقشة
الوثيقتان

 E/ESCWA/30/L.1وE/ESCWA/30/L.2

النظر في طلبات الدول األعضاء في األمم المتحدة و/أو في وكاالتها
المتخصصة ،التي ليست أعضاء في اإلسكوا ،لالشتراك بصفة مراقب
في الدورة الثالثين للجنة
للمناقشة
الوثيقة

13.00-11.00

E/ESCWA/30/3

تطورات عالمية وإقليميّة
الجلسة الثانيةّ :
البند

5

مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية في المنطقة العربية
2017-2018

للمناقشة
الوثيقة

E/ESCWA/EDID/2018/1/Summary
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االثنين 25 ،حزيران/يونيو ( 2018تابع)
البند

6

البند

7

االتجاهات الكبرى التي يشهدها قطاع النقل وتأثيرها على المنطقة
العربية
للمناقشة
الوثيقة

E/ESCWA/30/4

دعم الشعب الفلسطيني :تداعيات االحتالل اإلسرائيلي وممارساته
للمناقشة
الوثيقة

14:00-13:00

E/ESCWA/30/5

استراحة غداء

مساء
17:00-14:00

الجلسة الثالثة :أعمال اللجنة وهيئاتها الفرعية
البند

8

البند

9

البند

10

البند

11

نتائج المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام

2018

للمناقشة
الوثيقة

E/ESCWA/30/6

الربط بين مسارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومسار
التنمية المستدامة
للمناقشة
الوثيقة

E/ESCWA/30/7

مقترح إنشاء المركز العربي لسياسات تغير المناخ في اإلسكوا
للمناقشة
الوثيقة

E/ESCWA/30/8

أنشطة مركز اإلسكوا للتكنولوجيا خالل الفترة
للمناقشة
الوثيقة

E/ESCWA/30/9

2016-2017
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االثنين 25 ،حزيران/يونيو ( 2018تابع)
18.00-17.00

اجتماع مغلق للجنة الصياغة
النظر في توصيات اجتماعات كبار المسؤولين

الثالثاء 26 ،حزيران/يونيو

2018

صباحا
11:45-10:00

الجلسة الثالثة :أعمال اللجنة وهيئاتها الفرعية (تابع)
البند

12

البند

13

البند

14

تنفيذ إعالن الدوحة والقرارات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها
التاسعة والعشرين
للمناقشة
الوثيقة

E/ESCWA/30/10

تقارير اللجنة التنفيذية
الوثيقة
-

E/ESCWA/30/11

تقرير اللجنة التنفيذية عن اجتماعها الثالث
E/ESCWA/2017/EC.3/8/Report

-

تقرير اللجنة التنفيذية عن اجتماعها الرابع
E/ESCWA/2017/EC.4/9/Report

تقارير الهيئات الفرعية للجنة
الوثيقة

E/ESCWA/30/12

(أ)

تقرير لجنة المرأة عن دورتها الثامنة
E/ESCWA/ECW/2017/IG.1/7/Report

(ب) تقرير لجنة التنمية االجتماعية عن دورتها الحادية عشرة
E/ESCWA/SDD/2017/IG.1/6/Report
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الثالثاء 26 ،حزيران/يونيو ( 2018تابع)
(ج) تقرير لجنة النقل واللوجستيات عن دورتها الثامنة عشرة
E/ESCWA/EDID/2017/IG.1/9/Report

(د)

تقرير اللجنة المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة
االقتصادية وتمويل التنمية (تحرير التجارة الخارجية) عن
دورتها الحادية عشرة
E/ESCWA/EDID/2017/IG.3/11/Report

(ه)

تقرير اللجنة المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة
االقتصادية وتمويل التنمية (تمويل التنمية) عن دورتها
الثانية عشرة
E/ESCWA/EDID/2017/IG.2/9/Report

13:00-11:45

الجلسة الرابعة :قضايا اإلدارة
البند

15

البند

16

أداء البرنامج لفترة السنتين

2016-2017

للمناقشة
الوثيقة

E/ESCWA/30/13

برنامج التعاون الفني والخدمات االستشارية اإلقليمية
للمناقشة
الوثيقة

14:00-13:00

E/ESCWA/30/14

استراحة غداء

مساء
17:00-14:00

الجلسة الرابعة :قضايا اإلدارة (تابع)
البند

17

الوضع المالي للجنة
للمناقشة
الوثيقة

E/ESCWA/30/15
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الثالثاء 26 ،حزيران/يونيو ( 2018تابع)
البند

18

البند

19

التعديالت المقترحة على اإلطار االستراتيجي وبرنامج العمل لفترة
السنتين 2018-2019
للمناقشة
الوثيقة

18:00-17:00

E/ESCWA/30/16

الرؤية الجديدة لإلصالح في األمم المتحدة
اجتماع مغلق للجنة الصياغة
النظر في توصيات اجتماعات كبار المسؤولين

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

2018

صباحا
11:00-09:30

البند

20

افتتاح االجتماعات الوزارية
كلمة دولة قطر ،الدولة التي ترأست الدورة التاسعة والعشرين
كلمة الجمهورية التونسية ،الدولة التي تترأس الدورة الثالثين
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
كلمة فخامة الرئيس العماد ميشال عون ،رئيس الجمهورية اللبنانية
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األربعاء 27 ،حزيران/يونيو ( 2018تابع)
موضوع الدورة الرئيسي :التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية
يناقش على خلفيّة الوثيقة E/ESCWA/30/17
التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة:
استحداث فرص العمل الالئق وتمكين الشباب في البلدان العربية
البند

21

التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية:
حلقات نقاش
للمناقشة
الوثيقة

13:00-11:15

E/ESCWA/30/17/CRP.1

الجلسة األولى
حلقة النقاش األولى
(أ)

دمج التكنولوجيا واالبتكار في خطط التنمية الوطنية

14:00-13:00

استراحة غداء

16:00-14:00

الجلسة الثانية
البند ( 21تابع) حلقة النقاش الثانية
(ب) دور التكنولوجيا في مواجهة تحديات المنطقة العربية
17:00-16:00

على هامش الدورة
إطالق تقرير مؤسسة الفكر العربي العاشر
للتنمية الثقافيّة
ي:
ي العرب ّ
االبتكار أو االندثار ،البحث ال ِعلم ّ
واقعه وتحدّياته وآفاقه

قاعة االجتماعات في طابق  ،MZبيت األمم المتحدة،
بيروت

ندوة
تغيُّر المناخ في المنطقة العربية
أدوات تكنولوجية لتحسين التفاعل بين العلوم
والسياسات

قاعة االجتماعات  ،CR1بيت األمم المتحدة،
بيروت
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الخميس 28 ،حزيران/يونيو

2018

صباحا
10:00-09:00

على هامش الدورة
إطالق دراسة اإلسكوا
آفاق االقتصاد الرقمي في المنطقة العربية

إطالق دراسة اإلسكوا
تعزيز الحكومة المفتوحة في المنطقة العربية

قاعة االجتماعات في طابق  ،MZبيت األمم المتحدة،
بيروت

قاعة االجتماعات  ،CR1بيت األمم المتحدة،
بيروت

الجلسة الثالثة

12:00-10:00

البند ( 21تابع) حلقة النقاش الثالثة
(ج) التكنولوجيات الرائدة :الفرص والتحدّيات والخطط للمستقبل
12:30-12:00

جلسة مغلقة لرؤساء الوفود

13:30-12:45

الجلسة الرابعة
البند

22

موعد ومكان انعقاد الدورة الحادية والثالثين للجنة

البند

23

ما يستجد من أعمال

البند

24

اعتماد الوثيقة الختامية والقرارات الصادرة عن اللجنة

البند

25

اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها الثالثين
الوثيقة

14:30-13:30

E/ESCWA/30/18/Report

غداء
-----

