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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 اللجنة التنفيذية
 جتماع الخامساال

 2018 ديسمبر/كانون األول 19-18 ت،بيرو

 من جدول األعمال المؤقت 2البند 

 تنظيم األعمال

 مذكرة من األمانة التنفيذية

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

                                                                                                        كل بند. وي عرض تنظيم األعمال المقترح على اللجنة التنفيذية في إطار هذه الوثيقة لكي تقر ه بالصيغة المعروضة
 عليها أو بعد أن تدخل عليه تعديالت.

بر كانون األول/ديسم 18 ثالثاءعة العاشرة من صباح التعقد اللجنة التنفيذية جلسة افتتاحية في تمام السا -2
 واحدة صباحية ،وتبدأ جلسات العمل في الساعة العاشرة والربع. ومن المقرر أن تعقد اللجنة جلستين .2018

تنظيم األعمال المقترح المدرج في المرفق. وتختتم  بحسبوأخرى مسائية، في كل يوم من يومي انعقادها، وذلك 
 .2018ر كانون األول/ديسمب 19 ألربعاءمن بعد ظهر ا رابعةالالساعة تمام الها في اللجنة أعم

  30دقيقة، والمناقشة التي تليه بين  15ودقائق  10ويستغرق كل عرض تقدمه األمانة التنفيذية بين  -3
 مناقشة البند الذي يليه.تبدأ ، حدددقيقة. وفي حال انتهت مناقشة أحد البنود قبل الوقت الم 45و
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 تنظيم األعمال المقترح

 بند جدول األعمال والوثائق التاريخ/الوقت

 
 2018كانون األول/ديسمبر  18 ،لثالثاءا

 
         صباحا 

 تسجيل المشاركين.  9.30-10.00
 

 افتتاح االجتماع. 1البند  10.00-10.15
 

 كلمة الجمهورية التونسية التي ترأست الدورة الوزارية الثالثين لإلسكوا.  
 

 
 إلسكوا.األمانة التنفيذية لكلمة  

 
 الجلسة األولى  10.15-13.00

 
 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى. 2البند  

 للمناقشة

 E/ESCWA/EC.5/2018/L.1جدول األعمال المؤقت والشروح 
 E/ESCWA/EC.5/2018/L.2تنظيم األعمال 

 
 قضايا المتابعة  

 3البند  
 

 الصادرة عن اللجنة التنفيذية في اجتماعها الرابع.تنفيذ التوصيات 

 للمناقشة

 E/ESCWA/EC.5/2018/3الوثيقة 
 

تنفيذ توافق بيروت حول التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة  4البند  
 .العربية والقرارات الصادرة عن الدورة الوزارية الثالثين

 للمناقشة

 E/ESCWA/EC.5/2018/4الوثيقة 
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 بند جدول األعمال والوثائق التاريخ/الوقت
 

 )تابع( 2018كانون األول/ديسمبر  18 ،لثالثاءا
 
 القضايا اإلقليمية والعالمية  

 .تمويل التنمية: التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل أديس أبابا في المنطقة العربية 5البند  

 للمناقشة

 E/ESCWA/EC.5/2018/5الوثيقة 
 

        مساء 

 الجلسة الثانية: القضايا اإلقليمية والعالمية )تابع(  14.00-16.00
 

 خطة العمل اإلقليمية العربية بشأن بيانات التنمية المستدامة: التقدم المحرز  6البند  
 في التنفيذ.

 للمناقشة

 E/ESCWA/EC.5/2018/6الوثيقة 

 
                                                الفلسطيني في ظل االحتالل: القطاع الصناعي نموذجا .االقتصاد  7البند  

 للمناقشة

 E/ESCWA/EC.5/2018/7الوثيقة 
 

 2018كانون األول/ديسمبر  19 ،األربعاء
 

         صباحا 

 الجلسة الثالثة: القضايا اإلقليمية والعالمية )تابع(  10.00-13.00
 

 التطورات اإلقليمية والدولية.                                       قضايا تغي ر المناخ في المنطقة العربية:  8البند  

 للمناقشة

 E/ESCWA/EC.5/2018/8الوثيقة 
 

المؤتمر العربي اإلقليمي للسكان والتنمية: خمس سنوات بعد إعالن القاهرة لعام  9البند  
2013. 

 للمناقشة

 E/ESCWA/EC.5/2018/9الوثيقة 
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 بند جدول األعمال والوثائق التاريخ/الوقت

 
 )تابع( 2018كانون األول/ديسمبر  19 ،األربعاء

 
دعم الدول العربية في المراجعة الدورية للتقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج  10البند  

                                               عمل بيجين بعد خمسة وعشرين عاما  على اعتمادهما.

 للمناقشة

 E/ESCWA/EC.5/2018/10الوثيقة 
 

 والمنظمة والنظامية والمنطقة العربية.االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة  11البند  

 للمناقشة

 E/ESCWA/EC.5/2018/11الوثيقة 
 

        مساء 

 الجلسة الرابعة  14.00-16.00
 

 القضايا البرامجية  
 

 .2020                                الخطة البرنامجية المقتر حة لعام  12البند  

 للمناقشة

 E/ESCWA/EC.5/2018/12الوثيقة 
 

 .2018أنشطة التعاون الفني لعام  13البند  

 للمناقشة

 E/ESCWA/EC.5/2018/13الوثيقة 
 

 موعد ومكان انعقاد االجتماع السادس للجنة التنفيذية. 14البند  
 

 ما يستجد من أعمال. 15البند  
 

 اعتماد توصيات اللجنة التنفيذية في اجتماعها الخامس. 16البند  
 

 فيها واعتمادها.                           ت عرض مسودة التوصيات للنظر  

----- 


