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 المجـلس

 االقتصـادي واالجتمـاعي

 

 

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 اللجنة التنفيذية
 السادسجتماع اال

 2019 حزيران/يونيو 16-15 ،مراكش، المغرب

 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 السادساللجنة التنفيذية في اجتماعها 

أو بعد أن                        تقر ه بالصيغة المعروضةوهذه الوثيقة في تنظيم األعمال المقترح  اللجنة التنفيذية في تنظركل بند. و
 .تدخل عليه تعديالت

 .2019حزيران/يونيو  15 السبتباح من ص التاسعةتعقد اللجنة التنفيذية جلسة افتتاحية في تمام الساعة و -2
وأخرى  واحدة صباحية ،ومن المقرر أن تعقد اللجنة جلستين والربع.  التاسعةوتبدأ جلسات العمل في الساعة 

اللجنة  ، وذلك بحسب تنظيم األعمال المقترح المدرج في المرفق. وتختتمجتماعهامسائية، في كل يوم من يومي ا
 .2019حزيران/يونيو  16 األحدمن بعد ظهر  الخامسةالساعة تمام أعمالها في 

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

 بند جدول األعمال والوثائق خ/الوقتالتاري

 
 2019حزيران/يونيو  15 السبت،

 
         صباحا 

 تسجيل المشاركين.  8.00-9.00

 .االجتماعافتتاح  1البند  9.00-9.15

 كلمة الجمهورية التونسية التي تترأس الدورة الثالثين لإلسكوا.  

 كلمة األمانة التنفيذية.  

 كلمة المملكة المغربية.  

 الجلسة األولى  9.15-13.00

 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى. 2البند  

 للمناقشة

 E/ESCWA/EC.6/2019/L.1  جدول األعمال المؤقت والشروح
 E/ESCWA/EC.6/2019/L.2 تنظيم األعمال

 قضايا المتابعة  

 3البند  
 

 الخامس. اجتماعها في التنفيذية اللجنة عن الصادرة التوصيات تنفيذ

 للمناقشة

 E/ESCWA/EC.6/2019/3الوثيقة 

 :العربية المنطقة في المستدامة التنمية أجل من التكنولوجيا حول بيروت توافق تنفيذ 4البند  

 ؛سكوالإل أنشطة األمانة التنفيذية )أ(

 للمناقشة

 E/ESCWA/EC.6/2019/4الوثيقة 

 .أنشطة الدول األعضاء (ب)

 للمناقشة

 .مداخالت الدول
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 بند جدول األعمال والوثائق التاريخ/الوقت

 )تابع( 2019حزيران/يونيو  15السبت، 

       صباحا 
9.15-13.00 

 قضايا إقليمية ودولية  

 .: ملخص2019-2018مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية في المنطقة العربية  5البند  

 للمناقشة

 E/ESCWA/EC.6/2019/5الوثيقة 

 
 .                                                                       تقييم التكامل االقتصادي العربي: التجارة في الخدمات كمحر ك للنمو والتنمية 6البند  

 
 للمناقشة  

 E/ESCWA/EC.6/2019/6 الوثيقة

      مساء 
  

 )تابع( قضايا إقليمية ودولية: لجلسة الثانيةا  14.00-17.00
 

 .رصد وتقييم التكامل االقتصادي العربي 7البند  

 للمناقشة

 E/ESCWA/EC.6/2019/7الوثيقة 

 
 .بيةإطار رصد النفقات االجتماعية في الدول العر 8البند  

 للمناقشة

 E/ESCWA/EC.6/2019/8 الوثيقة

 
 .الفقر المتعدد األبعاد في المنطقة العربية: الجهود اإلقليمية والوطنية للحد منه 9البند  

 للمناقشة

 E/ESCWA/EC.6/2019/9 الوثيقة

 
 .الوضع االجتماعي واالقتصادي للنساء والفتيات الفلسطينيات 10البند  

 للمناقشة

 E/ESCWA/EC.6/2019/10 الوثيقة
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 بند جدول األعمال والوثائق التاريخ/الوقت

  2019يونيو/حزيران  16األحد، 

         صباحا 

 قضايا إقليمية ودولية )تابع(: الثالثةالجلسة   9.00-13.00

 .في المنطقة العربية في االقتصاد                                     إعادة النظر في معو قات مشاركة المرأة  11البند  

 للمناقشة

 E/ESCWA/EC.6/2019/11 الوثيقة

دعم المؤسسات في مواجهة تحديات الضعف والهشاشة: منهجية تقييم القدرات  21البند  
 .المؤسسية

 
 للمناقشة  

 E/ESCWA/EC.6/2019/12 الوثيقة

 
 قضايا برامجية  

 

 :في المنطقة العربية 2030متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  31البند  
 

 ؛2030أنشطة الوحدة المعنية بخطة  )أ(  

 للمناقشة

 E/ESCWA/EC.6/2019/13(Part I)الوثيقة 

 .2019نتائج المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام  )ب(

 للمناقشة

 E/ESCWA/EC.6/2019/13(Part II)الوثيقة 

 

 :تقارير الهيئات الفرعية لإلسكوا 41البند  

تقرير لجنة النقل واللوجستيات عن دورتها التاسعة عشرة  أ()
E/ESCWA/C.5/2018/6/Report؛ 

تقرير اللجنة اإلحصائية عن دورتها الثالثة عشرة  )ب(
E/ESCWA/C.1/2019/8/Report؛ 

تقرير لجنة التكنولوجيا من أجل التنمية عن دورتها الثانية  )ج(
E/ESCWA/C.8/2019/14/Report. 
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 بند جدول األعمال والوثائق التاريخ/الوقت

 

 )تابع( 2019يونيو/حزيران  16األحد، 
 

        مساء 

 )تابع( رابعة: قضايا برامجيةالالجلسة   14.00-17.00
 

 اللجنة التنفيذية.تقييم اجتماعات  15البند  

 للمناقشة

                      عرض  لألمانة التنفيذية
 

 .التحضيرات للدورة الوزارية الحادية والثالثين لإلسكوا 61البند  

 للمناقشة

 E/ESCWA/EC.6/2019/15الوثيقة 

 
 .إصالح األمم المتحدة: البعد اإلقليمي ورؤية اإلسكوا 71البند  

 للمناقشة

                      عرض  لألمانة التنفيذية
 

 .موعد ومكان انعقاد االجتماع السابع للجنة التنفيذية 81البند  
 

 ما يستجد من أعمال. 19البند  
 

 السادس.اعتماد توصيات اللجنة التنفيذية في اجتماعها  02البند  
 

                                           ت عرض مسودة التوصيات للنظر فيها واعتمادها.  

----- 


