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 )اإلسكوا( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

       الطاقة     لجنة 
   رة  عش         الثانية       الدورة 
    402 9  و     يوني /      حزيران    42 -  42  ،      بيروت

 األعمال المؤقتمن جدول  3البند 

 تنظيم األعمال

 مذكرة من األمانة التنفيذية

أعدت األمانة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( التنظيم المقترح ألعمال لجنة  -1
الوقت المتاح لمناقشة كل بند. وبنود جدول األعمال  بهدف تيسير النظر في ،ةعشرالثانية الطاقة في دورتها 

                                                                                                    وي عرض تنظيم األعمال المقترح على لجنة الطاقة في إطار هذه الوثيقة، وقد تقره بالصيغة المعروضة عليها أو 
 تدخل عليه بعض التعديالت.

حزيران/يونيو  42يوم االثنين من صباح  التاسعة والنصفالساعة األولى في  تهاجلسلجنة الطاقة وتعقد  -2
، وذلك بحسب تنظيم الدورة يومي خالل ،ومسائية جلسات صباحيةأربع ومن المقرر أن تعقد اللجنة  .4029

 .4029حزيران/يونيو  42يوم الثالثاء ظهر الدورة أعمال ختتم   ت . وعمال المقترح المبين في المرفقاأل

 دقيقة. 30نحو  مناقشتهتستغرق ودقيقة،  22 إلى 20 منللجنة التنفيذية  األمانةيستغرق كل عرض تقدمه و -3
 إلى البند الذي يليه.تنتقل المناقشة  مناقشة أحد البنود قبل الوقت المخصص له ذا انتهتإو

 والدورة الثالثة عشرة للجنة الموارد المائية، عشرة للجنة الطاقة، الثانيةوبالتوازي مع اجتماعات الدورة  -4
 للشؤون االقتصادية واالجتماعيةإدارة األمم المتحدة بالتعاون مع  –سكوا إلافي والموارد المائية الطاقة  الجنتتنظم 

معالجة "حول ورشة عمل إقليمية لبناء القدرات  – 4030 لعام التنمية المستدامة لخطة لصندوق الفرعيامن دعم بو
بيت األمم في  تعقد ورشة العمل .المياه من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية"الطاقة والروابط بين 

مساء يوم إلى ، 4029حزيران/يونيو  42الثالثاء يوم  ظهرعة الثانية عشرة والنصف االسمن ، بيروتالمتحدة في 
 .4029حزيران/يونيو  46األربعاء 
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 تنظيم األعمال المقترح

 جدول األعمال والوثائق التاريخ/الوقت

 

 9402 يونيو/حزيران 42 ،ثنيناإل
 

         صباحا 

 .تسجيل المشاركين  8.30-9.00
 

 .الدورة أعمالافتتاح  2لبند ا 9:00-23.00
 

 .انتخاب أعضاء المكتب 4البند  
 

 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى. 3البند  

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.3/2019/L.1األعمال المؤقت والشروح  جدول
 E/ESCWA/C.3/2019/L.2تنظيم األعمال 

 

 للجنة الحادية عشرةالتقدم المحرز منذ الدورة   

 الحادية عشرة.تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة الطاقة في دورتها  2البند  

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.3/2019/3الوثيقة 
 

 في مجال الطاقة. في برنامج عمل اإلسكواالمدرجة تنفيذ األنشطة  2البند  

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.3/2019/4الوثيقة 
 

 .الدول األعضاءمع التعاون الفني تنفيذ أنشطة  6البند  

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.3/2019/5الوثيقة 
 

 في المنطقة العربية الطاقة مجال في التطورات  

 وضع أنظمة الطاقة في المنطقة العربية. 7البند  

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.3/2019/6الوثيقة 
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 جدول األعمال والوثائق التاريخ/الوقت

 
 )تابع( 9402 يونيو/حزيران 42 ،ثنيناإل
 
 أنشطة فريق الخبراء في مجال الوقود األحفوري. 8البند  

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.3/4029/7 الوثيقة
 

                                       العربي في مجال التعامل مع تغي ر المناخالتعاون   

                                                        بين المساهمات المحددة وطنيا  وأهداف التنمية المستدامة:  العالقة 9البند  
 .األهداف المشتركة

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.3/2019/8الوثيقة 
 

 .ر المناخ                    نهج متكامل تجاه تغي  ر المناخ:                          المركز العربي لسياسات تغي  20البند  

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.3/2019/9الوثيقة 
 

        مساء 

22:30-26:30 

 
 التقدم المحرز بشأن أهداف التنمية المستدامة المتعلقة  

 بالطاقة في المنطقة العربية
 

 دمج أهداف التنمية المستدامة في خطط التنمية الوطنية. 22البند  

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.3/2019/10الوثيقة 
 

  الصلة ذاتالمحرز في مجال الطاقة: أهداف التنمية المستدامة  التقدم 24 البند 
 في المنطقة العربية

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.3/2019/11الوثيقة 
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 األعمال والوثائقجدول  التاريخ/الوقت

 
 9402و يوني/حزيران 24 ،الثالثاء

 
         صباحا 

9:00-24:00   
 في المنطقة العربية. والغذاءالمياه والترابط بين الطاقة  23البند  

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.3/2019/12الوثيقة 

مداخالت الدول األعضاء في لجنة الطاقة حول التقدم المحرز في تطبيق 
 المياه والغذاء على الصعيد الوطني.الطاقة ونهج الترابط بين 

 
 .الوطنيةالمستدامة  في خطط التنمية الطاقةحلقة نقاش:  22البند  

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.3/2019/CRP.1الوثيقة 
 

 امجيةنقضايا بر  

اإلدارة المتكاملة للموارد في مجال  4040                                الخطة البرنامجية المقتر حة لعام  22لبند ا 
 .الطبيعية من أجل التنمية المستدامة

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.3/2019/13الوثيقة 

 
 لطاقة.للجنة ا عشرة ثالثةالد الدورة اعقانومكان  موعد 26البند  

 
 ما يستجد من أعمال. 27البند  

 
 .في دورتها الثانية عشرة توصيات لجنة الطاقة اعتماد 28البند  

 
  بدء فعاليات ورشة عمل إقليمية لبناء القدرات حول  23:00

 التنمية المستدامة  لتحقيق"معالجة الروابط بين الطاقة والمياه 
 .في المنطقة العربية"

----- 


