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  المجـلس

  االقتصـادي واالجتمـاعي

 

  

  
  )اإلسكوا( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

  
  لجنة التنمية االجتماعية

  التاسعةالدورة 
  ٢٠١٣ أآتوبر/تشرين األول ١٣- ١٢ان، عّم
  

  من جدول األعمال المؤقت ٣البند 
  
  
  

  تنظيم األعمال
  

  مذآرة من األمانة التنفيذية
  
التنظيم المقترح ألعمال  )اإلسكوا(للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا أعدت األمانة التنفيذية   - ١

في حدود الوقت المتاح  بهدف تيسير النظر في بنود جدول األعمالالتاسعة لجنة التنمية االجتماعية في دورتها 
قد تقره وفق  لجنة التنمية االجتماعية التيعلى في إطار هذه الوثيقة وُيعرض التنظيم المقترح  . لمناقشة آل بند

  .دخل عليه بعض التعديالتالصيغة المعروضة عليها أو ُت
  
تشرين  ١٢السبت،  ميورة من صباح ـاعة العاشـاألولى في الس تهاجلسلجنة التنمية االجتماعية وتعقد   - ٢

يوم من في آل  ،مسائية أخرىواحدة صباحية و ،ومن المقرر أن تعقد اللجنة جلستين.  ٢٠١٣أآتوبر /األول
يوم من مساء  الرابعة وتختتم الدورة أعمالها في الساعة.  حسب الجدول المبين في المرفقب ،أيام انعقاد الدورة

  .٢٠١٣أآتوبر /تشرين األول ١٣األحد، 
  
التي تليه دقيقة، والمناقشة  ٢٠إلى  ١٥ن المتوقع أن يستغرق آل عرض تقدمه األمانة التنفيذية من وم  - ٣

وإذا انتهت مناقشة أحد البنود قبل الوقت المخصص له انتقلت المناقشة إلى البند الذي .  دقيقة ٣٠إلى  ١٥من 
  .يليه
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-٢-  
  
  المرفق

  
  تنظيم األعمال المقترح

  
  عمال والوثائقبند جدول األ  الوقت/التاريخ

  
  ٢٠١٣أآتوبر /تشرين األول ١٢السبت 

  
      صباحًا
١٠.٠٠-٩.٠٠    

  
  .تسجيل المشارآين

  ١ البند  ١٣.٣٠- ١٠.٠٠
  

  .الدورةأعمال افتتاح 

  ٢البند   
  

  .انتخاب أعضاء المكتب

  ٣البند   
  

  .ومسائل تنظيمية أخرى إقرار جدول األعمال

  للمناقشة    
  E/ESCWA/SDD/2013/IG.1/L.1جدول األعمال المؤقت والشروح 

  E/ESCWA/SDD/2013/IG.1/L.2تنظيم األعمال 
 

في إطار برنامج  التنمية االجتماعيةالمتعلقة بوالتوصيات تنفيذ األنشطة   ٤ البند  
  .للجنة التنمية االجتماعيةالثامنة عمل اإلسكوا منذ الدورة 

 
  للمناقشة    

  E/ESCWA/SDD/2013/IG.1/3 الوثيقة
 

  ٥البند   
  

  :العربيةمنطقة القضايا ذات أولوية في مجال التنمية االجتماعية في 

  ؛سواق العملأالتشغيل و  )أ(    
 

  للمناقشة    
  E/ESCWA/SDD/2013/IG.1/4(Part I)الوثيقة 

 
      ًءمسا

١٧.٠٠- ١٤.٣٠  
 

  التحوالت السياسية؛ فيالمشارآة بني والتنمية دور المجتمع المد  )ب(  

  للمناقشة    
  E/ESCWA/SDD/2013/IG.1/4(Part II)ة الوثيق
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-٣-  
  

  بند جدول األعمال والوثائق  الوقت/التاريخ
  

  )تابع( ٢٠١٣أآتوبر /تشرين األول ١٢السبت 
  

  .أثر مشارآة الشباب على التماسك االجتماعي  )ج(    
  

  للمناقشة    
  E/ESCWA/SDD/2013/IG.1/4(Part III)الوثيقة 

  
  

  ٢٠١٣أآتوبر /تشرين األول ١٣األحد 
  

      صباحًا
 ٥البند   ١٣.٠٠- ١٠.٠٠

  )تابع(
دمج ُبعد إقليمي عربي في خطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد   )د(

٢٠١٥.  
  

  للمناقشة    
  عرض مرئي تقدمه اإلسكوا

  
في مجال التنمية  ٢٠١٥- ٢٠١٤ برنامج العمل المقترح لفترة السنتين  ٦البند   

 .االجتماعية
  

  للمناقشة    
  E/ESCWA/SDD/2013/IG.1/5الوثيقة 

  
  ٧ دالبن  

  
  .التنمية االجتماعية موعد ومكان انعقاد الدورة العاشرة للجنة

  ٨البند   
  

  .ما يستجد من أعمال

      مساًء
  ٩البند   ١٦.٠٠- ١٤.٠٠

  
  .دورتها التاسعة عنلجنة التنمية االجتماعية  تقريراعتماد 

  
  ة واإلقرارللمناقش التوصيات، التقرير، الذي يتضمن تعرض مسودة    
  

 -----  


