
E/CN.9/2017/L.2 األمــم املتحـدة

  

 

 Distr.: Limited الس االقتصادي واالجتماعي

5 January 2017 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

120117    110117    17-00162 (A) 

*1700162*  

  جلنة السكان والتنمية
  اخلمسونالدورة 

  ٢٠١٦نيسان/أبريل  ٧-٣
      *جدول األعمال املؤقتمن  ٥البند 

  اخلمسني للجنةو احلادية جدول األعمال املؤقت للدورة    
    

  مذكرة من األمانة العامة    
  
اخلمسني للجنة السـكان والتنميـة الـوارد    احلادية وأُعد جدول األعمال املؤقت للدورة   - ١

 ١٨٩٤أدناه بناًء على السند التشريعي القـائم، وفقـــاً لقـــرار الـس االقتصـادي واالجتمـاعي       
). وسيستكمل يف الدورة احلاليـة يف ضـوء القـرارات واملقـررات الـيت تتخـذها اللجنـة،        ٥٧-(د

  .١٩٧٩/٤١ويقدم إىل الس الستعراضه، وفقاً لقراره 

ــة ووســيتقرر املوضــوع اخلــاص للــدورة     - ٢ ــة يف عــام  احلادي ــاء  ٢٠١٨اخلمســني للجن أثن
  للجنة. اخلمسنيالدورة 

  
  جدول األعمال املؤقت    

  .)١(انتخاب أعضاء املكتب  - ١  

  إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى.  - ٢  
__________ 

  *  E/CN.9/2017/1.  
، ســتقوم اللجنــة ٢٠٠٥آذار/مــارس  ٣١املــؤرخ  ٢٠٠٥/٢١٣االقتصــادي واالجتمــاعي  وفقــاً ملقــرر الــس  )١(  

اخلمســني لغــرض واحــد هــو احلاديـة و مباشـرة بعقــد اجللســة األوىل مــن دورــا   اخلمســنيبعـد اختتــام دورــا  
مـن النظـام الـداخلي للجـان      ١٥انتخاب الرئيس اجلديد وأعضاء مكتب اللجنة اآلخرين، وذلك وفقاً للمـادة  

 الفنية للمجلس.
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  الوثائق        

  نةاخلمسني للجاحلادية و جدول األعمال املؤقت للدورة    

  مذكرة من األمانة العامة بشأن تنظيم أعمال الدورة    

  املناقشة العامة:  - ٣  

اختـاذ إجـراءات ملواصـلة تنفيـذ برنــامج عمـل املـؤمتر الـدويل للســكان          (أ)    
  والتنمية على الصعد العاملي واإلقليمي والوطين؛

ــدورة     (ب)     ــة واملوضــوع اخلــاص لل ــة احلادي ــتنادا إىل  )٢(اخلمســني للجن اس
برنامج عمـل املـؤمتر الـدويل للسـكان والتنميـة واإلجـراءات الرئيسـية        

  .أسرع  بوترية ملواصلة تنفيذه

  الوثائق     

  )٢(اخلمسني للجنةاحلادية و تقرير األمني العام عن موضوع الدورة    

تقرير األمـني العـام عـن رصـد الـربامج السـكانية، مـع التركيـز علـى موضـوع               
  )٢(لجنةاخلمسني لو احلادية الدورة

تقرير األمني العام عن تدفق املوارد املالية من أجل املساعدة يف مواصلة تنفيـذ      
  برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية

  تنفيذ الربامج وبرنامج العمل املقبل لألمانة العامة يف جمال السكان.  - ٤  

  الوثائق     

  يف العاملتقرير األمني العام عن االجتاهات الدميغرافية     

ــال الســكان يف              ــل يف جم ــربامج وســري العم ــذ ال ــام عــن تنفي ــني الع ــر األم تقري
  : شعبة السكان، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية٢٠١٧  عام

-٢٠٢٠اإلطــار االســتراتيجي املقتــرح للفتــرة مــذكرة مــن األمــني العــام عــن     
االقتصـادية   ، الشـؤون ٧، السكان، مـن الربنـامج   ٥: الربنامج الفرعي ٢٠٢١

  واالجتماعية  

  سني للجنة.مواخل الثانيةجدول األعمال املؤقَّت للدورة   - ٥  
__________ 

 يستكمل مبجرد اختاذ قرار بشأن املوضوع خالل الدورة اخلمسني للجنة.  )٢(  
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  الوثائق         

 الثانيــةمــذكرة مــن األمانــة العامــة تتضــمن جــدول األعمــال املؤقــت للــدورة       
  للجنة  واخلمسني

  اخلمسني.احلادية واعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورا   - ٦  

 


