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  اـلس

  االقتصـادي واالجتمـاعي

 

  

  
  )اإلسكوا( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

  
  لجنة التنمية االجتماعية

  ةثامنالالدورة 
  2011مارس /آذار 25- 24بيروت، 

  
  من جدول األعمال المؤقت 3البند 

  
  
  

  تنظيم األعمال
  

  مذكرة من األمانة التنفيذية
  
التنظيم المقترح ألعمال  )اإلسكوا( للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسياأعدت األمانة التنفيذية   -1

الوقت المتاح  ة بهدف تيسير النظر في بنود جدول األعمال في حدودثامنلجنة التنمية االجتماعية في دورتها ال
قد تقره  لجنة التنمية االجتماعية التيعلى في إطار هذه الوثيقة ويعرض التنظيم المقترح  . لمناقشة كل بند

  .وفق الصيغة المعروضة عليها أو تدخل عليه بعض التعديالت
  
   الخميسيوم رة من صباح ـاعة العاشـاألولى في الس تهاجلسلجنة التنمية االجتماعية وتعقد   -2

في كل من  ،مسائية أخرىواحدة صباحية و ،ومن المقرر أن تعقد اللجنة جلستين.  2011مارس /ذارآ 24
وتختتم الدورة أعمالها في الساعة الرابعة من .  حسب الجدول المبين في المرفق ،جمعةوال الخميس ييوم

  .2011مارس /آذار 25 الجمعةيوم مساء 
  
التي تليه دقيقة، والمناقشة  20إلى  15مه األمانة التنفيذية من ومن المتوقع أن يستغرق كل عرض تقد  -3

وإذا انتهت مناقشة أحد البنود قبل الوقت المخصص له انتقلت المناقشة إلى البند الذي .  دقيقة 30إلى  15من 
  .يليه
  
  



E/ESCWA/SDD/2011/IG.1/L.2 
 

 -2 -  
  

  المرفق
  

  تنظيم األعمال المقترح
  

  بند جدول األعمال والوثائق  الوقت/التاريخ
  

  2011مارس /ارآذ 42 الخميس
  

      صباحاً

9.00 -10.00   
  

  .تسجيل المشاركين

 1 البند  13.30- 10.00
  

  .الدورةأعمال افتتاح 

 2البند   
  

  .انتخاب أعضاء المكتب

 3البند   
  

  .ومسائل تنظيمية أخرى إقرار جدول األعمال

  للمناقشة    

 E/ESCWA/SDD/2011/IG.1/L.1جدول األعمال المؤقت والشروح 
 E/ESCWA/SDD/2011/IG.1/L.2تنظيم األعمال 

  
 التنمية االجتماعيةالمتعلقة بوالتوصيات التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة   4 البند  

ة للجنة التنمية بعفي إطار برنامج عمل اإلسكوا منذ الدورة السا
 .االجتماعية

  
  للمناقشة    

 E/ESCWA/SDD/2011/IG.1/3 الوثيقة
  

 5البند   
  

  :ية االجتماعية في منطقة اإلسكواقضايا ذات أولوية في مجال التنم متابعة

 ؛اإلعاقة ذوي بين الفقر لمكافحة المقترحة المناهج  )أ(    
  

  للمناقشة    

 E/ESCWA/SDD/2011/IG.1/4(Part I)الوثيقة 
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  بند جدول األعمال والوثائق  الوقت/التاريخ

  
  )تابع( 2011مارس /آذار 42الخميس 

 
      ءمسا

14.30 -17.00 
  

  ؛العامة السياسات عمليات في المدني المجتمع مشاركة  )ب(  

  للمناقشة    

 E/ESCWA/SDD/2011/IG.1/4(Part II)الوثيقة 
  

.للشباب الوطنية السياسات  )ج(    
  

  للمناقشة    

  E/ESCWA/SDD/2011/IG.1/4(Part III)الوثيقة 
 
  2011مارس /آذار 52 جمعةال
  

      صباحاً

في مجال التنمية  2013-2012برنامج العمل المقترح لفترة السنتين   6البند   13.00- 10.00
 .االجتماعية

  
  للمناقشة    

 E/ESCWA/SDD/2011/IG.1/5الوثيقة 
  

 7 دالبن  
  

  .التنمية االجتماعية ة للجنةتاسعموعد ومكان انعقاد الدورة ال

 8البند   
  

  .ما يستجد من أعمال

مساء      

 9ند الب  16.00- 14.00
  

  .ةثامنعن دورتها الالتنمية االجتماعية اعتماد تقرير لجنة 

  للمناقشة واإلقرارتعرض مسودة التقرير     
  

 -----  


