
 E/C.20/2020/21  األمــم المتحـدة 

  

 

 واالجتماعيالمجلس االقتصادي  
 

Distr.: General 

18 May 2020 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

090620    080620    20-06914 (A) 

*2006914*  

بةةادا ا الميلاتةةا  لجنةةا الراءاا المين ةةا 
 المكان ا على الصييد اليالمي الجغءاف ا

 الدو ا الياشءا
 2020آب/أغسطس  7-5نيويورك، 

 من جدول األعمال المؤقت* 2البند 
 إقءا  جدول األعمال وتسائل تنظ م ا أخءى 

   
 تنظ م األعمال  

   
 تذكءا تن األتانا الياتا  

 
أُعــد ظنم م األعمــال الم تلد لةــدورة اللــاةــــــــــــــلة لةدنــ  العبلاا الملن ــ   ــ  ارة الملةومــا  الد لا  ــ    - 1

م لرا  الدمع ـ  اللـامـ  والمدةس اصقتيـــــــــــــــا    المكـان ـ  عةا اليــــــــــــــليـد اللـالمال بانمل المل    عم   
ــيل النمل  ال  نو  جـدول األعمـال  ال  ـدو  ا  ـار ال منال المـتاد   واصجتمـاعال اا  ـــة    ـ   ظ ســــــــــــ اليــــــــــــ

 والعدما  المعيي  لةدن .

. 10:30، السـاع   2020آب/أغسـطس    5وسـُتل د الدةسـ  األولا لةدورة اللاةـلة لةدن   وأل األرءلاا   - 2
 10:00  متا   لل د جةســتين رســميتين  ال وم  وأل. وســُتل د الدةســا  اليــلا    من الســاع   وســتنوا الملا 

علا   15:00؛ وجةســــــــا   لد المسل من الســــــــاع   13:00آب/أغســــــــطس   ل  علا الســــــــاع    5 وأل    10:30ب
 .18:00الساع  

  

 

 * E/C.20/2020/20. 

https://undocs.org/ar/E/C.20/2020/20
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 المءفق
 تنظ م األعمال المقتءح  

 

 والوثائ  ند جدول األعمال  التاريخ/الوقت
الوقت الم تلد ظعي يه 

 لنم  ند ب الدقائ  
    آب/أغسطس 5األ بياا     

 60 ا تتاد الدورة  10:30-13:00
  انتعاب أعضاا المكتب 1البند  
  عقلار جدول األعمال ومسائم ظنم م   أخلى  2البند  
  لةمناقش   
   E/C.20/2020/20جدول األعمال المؤقت ب  
مــــــنولة من األمــــــانــــــ  اللــــــامــــــ   شـــــــــــــــــــ ا ظنم م أعمــــــال الــــــدورة   

  E/C.20/2020/21ب
 

   E/C.20/2020/22النماأل الداخةال ب  
 45 ظل ي  ع ارة الملةوما  الد لا    المكان   3البند  
  لةمناقش   
منولة من األمان  اللام   شــــــــــــ ا ظل ي  ع ارة الملةوما  الد لا      

  E/C.20/2020/23المكان   ب
 

عســــــــساأل الةداا ا قة م   واأل لق  الموا ــــــــ ع    ال العط  المتلة    4البند  
  الملةوما  الد لا    المكان   عةا اليليد اللالمال

45 

  لةمناقش   
ا قة م   واأل لق  منولة من األمان  اللام   شـــــــــ ا عســـــــــساأل الةداا    

الموا ــــــــــــــ ع ـ   ال العطـ  المتلة ـ   ـالملةومـا  الد لا  ـ  المكـانـ   
  E/C.20/2020/24عةا اليليد اللالمال ب

 

عســــــــساأل الةداا ا قة م   واأل لق  الموا ــــــــ ع    ال العط  المتلة    4البند  15:00-18:00
 بظا ع وما  الد لا    المكان   عةا اليليد اللالمال  الملة

120 

  لةمناقش   
منولة من األمان  اللام   شـــــــــ ا عســـــــــساأل الةداا ا قة م   واأل لق    

الموا ــــــــــــــ ع ـ   ال العطـ  المتلة ـ   ـالملةومـا  الد لا  ـ  المكـانـ   
  E/C.20/2020/24عةا اليليد اللالمال ب

 

 60 ا  ار المتنامم لةملةوما  الد لا    المكان   5البند  
  لةمناقش   
مــنولة من األمــانــ  اللــامــ   شـــــــــــــــ ا ا  ــار المتنــامــم لةملةومــا    

  E/C.20/2020/25الد لا    المكان   ب
 

https://undocs.org/ar/E/C.20/2020/20
https://undocs.org/ar/E/C.20/2020/21
https://undocs.org/ar/E/C.20/2020/22
https://undocs.org/ar/E/C.20/2020/23
https://undocs.org/ar/E/C.20/2020/24
https://undocs.org/ar/E/C.20/2020/24
https://undocs.org/ar/E/C.20/2020/25
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 والوثائ  ند جدول األعمال  التاريخ/الوقت
الوقت الم تلد ظعي يه 

 لنم  ند ب الدقائ  
    آب/أغسطس 6الرم س     

 45 ا  ار الملجلال الديو يسال اللالمال 6البند  10:00-13:00
  لةمناقش   
مـنولة من األمـاـن  اللـامـ   شــــــــــــــ ا ا  ـار الملجلال الديو يســــــــــــــال   

  E/C.20/2020/26اللالمال ب
 

 45 استعداأل الملةوما  الد لا    المكان   ألغلاض التنم   المستدام  7البند  
  لةمناقش   
منولة من األمان  اللام   شـــــــــــــ ا اســـــــــــــتعداأل الملةوما  الد لا      

  E/C.20/2020/27المستدام  بالمكان   ألغلاض التنم   
 

ــان ـــ  والملةومـــا   8البند   ــامـــم  ين الملةومـــا  الد لا  ـــ  المكـ ظح ي  التنـ
 ا  يائ   وغيلها من الملةوما  اا  الية 

45 

  لةمناقش   
التنـامـم  ين الملةومـا  مـنولة من األمـانـ  اللـامـ   شـــــــــــــــ ا ظح ي    

ــائ   وغيلها من الملةوما   الد لا    المكان   والملةوما  ا  يــــــ
  E/C.20/2020/28اا  الية  ب

 

ظطبي  الملةوما  الد لا ـ   المكـانـ    ال مدـال ظنم م األرا ــــــــــــــال  9البند  
 وإ ارظسا

45 

  لةمناقش   
مــنولة من األمــانــ  اللــامــ   شـــــــــــــــ ا ظطبي  الملةومــا  الد لا  ــ    

   E/C.20/2020/29المكان    ال مدال ظنم م األرا ال وإ ارظسا ب
 

 45 الملةوما  والعدما  الد لا    المكان   المتلة    النوارث  10البند  15:00-18:00
  لةمناقش   
مـنولة من األمـاـن  اللـامـ   شــــــــــــــ ا الملةومـا  والعـدمـا  الد لا ـ     

  E/C.20/2020/30المكان   المتلة    النوارث ب
 

 45 الملةوما  الد لا    المكان   اللحلي   11البند  
  لةمناقش   
مـنولة من األمـانـ  اللـامـ   شـــــــــــــــ ا الملةومـا  الد لا  ـ  المكـان ـ    

  E/C.20/2020/31اللحلي  ب
 

األ ل ال انون   والســـــــــ اســـــــــاظ  ،  ما  ال ال  المســـــــــائم المتيـــــــــة   12البند  
  الب انا  الملجع   

45 

  لةمناقش   

https://undocs.org/ar/E/C.20/2020/26
https://undocs.org/ar/E/C.20/2020/27
https://undocs.org/ar/E/C.20/2020/28
https://undocs.org/ar/E/C.20/2020/29
https://undocs.org/ar/E/C.20/2020/30
https://undocs.org/ar/E/C.20/2020/31
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 والوثائ  ند جدول األعمال  التاريخ/الوقت
الوقت الم تلد ظعي يه 

 لنم  ند ب الدقائ  
ــاظ  ،        ــ اســــــــ ــ ا األ ل ال انون   والســــــــ منولة من األمان  اللام   شــــــــ

ــائـــــم المتيــــــــــــــةـــــ   ـــــالب ـــــانـــــا  الملجع ـــــ    مـــــا  ال الـــــ  المســــــــــــــــ
  E/C.20/2020/32ب

 

ظنفين واعتما  ملا يل لةدوائل الملن    الملةوما  الد لا    المكان    13البند  
 عةا اليليد اللالمال 

45 

  لةمناقش   
مــنولة من األمــانــ  اللــامــ   شـــــــــــــــ ا ظنفيــن واعتمــا  ملــا يل لةــدوائل   

الملن ــ   ــالملةومــا  الد لا  ــ  المكــان ــ  عةا اليــــــــــــــليــد اللــالمال 
  E/C.20/2020/33ب

 

    آب/أغسطس  7الجميا 
 45 التلاوا مع  لي  خبلاا األمم المتحدة الملنال  األسماا الد لا    14البند  10:00-13:00

  لةمناقش   
مــنولة من األمــانــ  اللــامــ   شـــــــــــــــ ا التلــاوا مع  لي  خبلاا األمم   

  E/C.20/2020/34المتحدة الملنال  األسماا الد لا    ب
 

  الت ليل عن ع ارة البلامج 15البند  
 45 لةلةم  
  ظ ليل ةفو  من األمان  اللام   ش ا ع ارة البلامج  
الحا ي  عشـلة لةدن  العبلاا ومواعيد جدول األعمال المؤقت لةدورة   16البند  

 انل ا ها
 

 30 لةمناقش   
منولة من األمان  اللام  ظتضــــمن مشــــلوأل جدول األعمال المؤقت   

لةــدورة الحــا يــ  عشــــــــــــــلة لةدنــ  العبلاا والمواعيــد الم تل ــ  لةــدورة 
  E/C.20/2020/L.3الحا ي  عشلة لةدن  العبلاا ب

 

  ظ ليل لدن  العبلاا عن  ورظسا اللاةلة 17البند  
 60 لةمناقش   
منولة من األمان  اللام  ظتضــــــمن مشــــــاريع قلارا  الدورة اللاةــــــلة   

  E/C.20/2020/L.4لةدن  العبلاا ب
 

  بظا ع ظ ليل لدن  العبلاا عن  ورظسا اللاةلة  17البند  15:00-18:00
 120 لةمناقش   
منولة من األمان  اللام  ظتضــــــمن مشــــــاريع قلارا  الدورة اللاةــــــلة   

  E/C.20/2020/L.4لةدن  العبلاا ب
 

 30 اختتاأل الدورة  
 

https://undocs.org/ar/E/C.20/2020/32
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