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 المجـلس

 االقتصـادي واالجتمـاعي

 

 

 )اإلسكوا( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

 التنمية االجتماعيةلجنة 
 عشرةحادية الالدورة 

 2017 أكتوبر/تشرين األول 18-17، الخرطوم

 من جدول األعمال المؤقت 3البند 

 تنظيم األعمال

 مذكرة من األمانة التنفيذية

التنظيم المقترح ألعمال لجنة للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(  أعدت األمانة التنفيذية -1
بهدف تيسير النظر في بنود جدول األعمال في حدود الوقت المتاح  ةعشرحادية الفي دورتها  التنمية االجتماعية

تقره بالصيغة  ، وقدهذه الوثيقةالقسم التالي من في  على اللجنةتنظيم األعمال المقترح لمناقشة كل بند.  ويُعرض 
 تدخل عليه بعض التعديالت.المعروضة عليها أو 

.  ومن 2017 أكتوبر/تشرين األول 17 الثالثاءصباح من  العاشرةوتعقد الجلسة األولى للجنة في الساعة  -2
 في كل يوم من يومي الدورة، وذلك وفقا  ، واحدة صباحية والثانية مسائية ،ي عملت  جلسالمقرر أن تعقد اللجنة 

 .2017 تشرين األول/أكتوبر 18 األربعاءمن مساء  ةرابعال.  وتختتم الدورة أعمالها في الساعة أدناه رفقلجدول المل

 30إلى  15من  التي تليه دقيقة، والمناقشة 20إلى  15ويستغرق كل عرض تقدمه األمانة التنفيذية من  -3
 انتقلت المناقشة إلى البند الذي يليه.، اانتهت مناقشة أحد البنود قبل انتهاء الوقت المخصص لهما دقيقة.  وإذا 
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 تنظيم األعمال المقترح

 
 بند جدول األعمال والوثائق التاريخ/الوقت

 
 7201 أكتوبر/تشرين األول 17 ،الثالثاء

 
   ا  صباح
 .تسجيل المشاركين  9.00-10.00

 
 .الدورة أعمالافتتاح  1 البند 10.00-13.30

 
 انتخاب أعضاء المكتب. 2البند  

 
 .ومسائل تنظيمية أخرى إقرار جدول األعمال 3البند  

 
 لمناقشةل

 E/ESCWA/SDD/2017/IG.1/L.1والشروح  المؤقت األعمال جدول

 E/ESCWA/SDD/2017/IG.1/L.2األعمال  تنظيم
 

التقدم المحرز في مجال التنمية االجتماعية منذ الدورة العاشرة للجنة  4 البند 
 التنمية االجتماعية:

 
الصادرة  والتوصيات المدرجة في برنامج العمل األنشطة تنفيذ )أ(

 ؛للجنةعن ا
 

 للمناقشة

 E/ESCWA/SDD/2017/IG.1/3(Part I)الوثيقة 
 

 تقرير فريق الخبراء العامل ما بين الدورات المعني باإلعاقة؛ )ب(
 

 للمناقشة

 E/ESCWA/SDD/2017/IG.1/3(Part II)الوثيقة 

 

 برامج وأنشطة شعبة التنمية االجتماعية؛ نتائج االستبيان حول )ج(
 

 (عرض مرئي)
 

 متابعات وطنية إلعالن تونس بشأن العدالة االجتماعية؛ )د(

 (حلقة نقاش)
 

 .المساعدة التقنية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة (ه)
 

 (عرض مرئي)
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 بند جدول األعمال والوثائق التاريخ/الوقت

 
 )تابع( 7201 األول/أكتوبرتشرين  17 الثالثاء،

 
   مساء  

  :العربية المنطقة في االجتماعية التنمية تحقيق في أولوية ذات قضايا 5البند  14.30-17.00

الخطة الحضرية الجديدة من منظور اإلسكوا والموئل الثالث و )أ(
 ؛اجتماعيا   شامل

 
 للمناقشة

 E/ESCWA/SDD/2017/IG.1/4(Part I) الوثيقة
 

 ؛التنمية المستدامةو التركيبة العمريةالتحوالت في  )ب(
 

 للمناقشة

 E/ESCWA/SDD/2017/IG.1/4(Part II) الوثيقة
 

 2017 أكتوبر/تشرين األول 18 ،األربعاء
 

 صباحا  
 

 ها وآثارها على السياسات العامة.أبعادها ومفهومالعدالة بين األجيال:  )ج( )تابع( 5 البند 10.00-13.00

 للمناقشة  

 E/ESCWA/SDD/2017/IG.1/4(Part III)الوثيقة 

في مجال التنمية  2019-2018برنامج العمل المقترح لفترة السنتين  6 دالبن 
 .االجتماعية

 
 للمناقشة

 E/ESCWA/SDD/2017/IG.1/5الوثيقة 

 .ما يستجد من أعمال 7البند  

 8البند  

 
 .التنمية االجتماعية للجنة ية عشرةثانالموعد ومكان انعقاد الدورة 

   مساء  

 .عشرةحادية الدورتها التنمية االجتماعية في  لجنة توصياتاعتماد  9البند  14.00-16.00

 للمناقشة واإلقرار التوصياتتعرض مسودة   
 
----- 


