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 لجنة السكان والتنمية
 الخمسونالحادية و الدورة 

    2018أبريل  13- 9و  2017 نيسان/أبريل 7
 مشروع التقرير  

  
 (باكستان) عليجواد : املقرر

  
 تنظيم الدورة  

 
 افتتاح الدورة ومدتها - ألف 

 نيســان/أبريل 7 م اخلةســيف م مقر األمم املتحدةاحلادية و عقدت جلنة الســنان والتنةية دور ا  - 1
جلســـــــــــــات )جلســـــــــــــة(  ___. وعقدت اللجنة 2018نيســـــــــــــان/أبريل  13إىل  9وم الفرتة من  2017
 (.___األوىل إىل  )من
اللجنةمل يون جينغا  مل افتتح اجللســـة ر ي   2018نيســـان/أبريل  9وم اجللســـة اليانيةمل املدقودة م  - 2

 أيضا ببيان. أديل ذيمل ال()رومانيا
لصـــندوأل األمم  ةالتنفيذي ةاألميف الداممل واملدير  نا بةوم اجللســـة نفســـطامل لاجن اللجنة كل من  - 3

األميف الدام املســــــاعد للتنةية ايةتصــــــاديةمل ومدير يفــــــدبة الســــــنان م إدارة ال ــــــ ون و  املتحدة للســــــنانمل
 ايةتصادية وايجتةاعية.

 
 الحضور - باء 

___ دول ألرى  ــــــــــــــــــــ من الدول األعضاء م اللجنة. وحضرها أيضاً مراةبون عنحضر الدورة  - 4
دولة واحدة غري عضـــــــــــو/__ دول غري أعضـــــــــــاء م املن ةةمل و يلون عن عن أعضـــــــــــاء م األمم املتحدة و 

 ةات م ســـســـات وكيانات ألرى ملابدة ملن ومة األمم املتحدةمل ومراةبون عن من ةات حنومية دولية ومن
 . E/CN.9/2018/INF/1غري حنومية. وستنون ةا ةة امل اركيف متاحة م الوثيقة 

 

http://undocs.org/ar/E/CN.9/2017/INF/1
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 انتخاب أعضاء المكتب - جيم 
مل واليانيةمل 2017نيســـــــــــــــان/أبريل  7انتخبت اللجنة بالتزكيةمل م جلســـــــــــــــتيطا األوىلمل املدقودة م  - 5

 مل أعضاء املنتن التالية أمساؤهم:2018نيسان/أبريل  9ة م املدقود
  الر ي 

 يون جينغا )رومانيا( 
 نواب الر ي 
 نوكولونغا زانديلي بينغو )جنوب أفريقيا(  
 جواد علي )باكستان( 
 مريم )جاماينا( - نينوي باركر 
 رينيه يور )لنسةربغ(  

مل نــا ــن الر ي مل 2018نيســــــــــــــــان/أبريــل  9وعينــ ت اللجنــة م جلســـــــــــــــتطــا اليــانيــةمل املدقودة م  - 6
 للدورة أيضا. اعلي )باكستان(مل مقرر  جواد
 

 جدول األعمال - هاء 
 ( وهذا نصه:E/CN.9/2018/1أةر ت اللجنة م جلستطا اليانية جدول األعةال امل ةت ) - 7

 انتخاب أعضاء املنتن. - 1 
 إةرار جدول األعةال ومسا ل ملن يةية ألرى. - 2 
 مناة ة عامة: - 3 
اختاذ إجراءات ملواصلة ملنفيذ برنامج عةل امل متر الدويل للسنان والتنةية على  )أ(  

 الصدد الداملي واإلةليةي والوجين؛
 .واهلجرة الدوليةاملدن املستدامة واحلراك الب ري  )ب(  
 ملنفيذ الربامج وبرنامج الدةل املقبل لألمانة الدامة م جمال السنان. - 4 
 واخلةسيف للجنة. اليانيةجدول األعةال امل ةَّت للدورة  - 5 
 اخلةسيف.احلادية و اعتةاد ملقرير اللجنة عن أعةال دور ا  - 6 

 (.E/CN.9/2018/L.1ة )وم اجللسة نفسطامل أةرت اللجنة ملن يم أعةال الدور  - 8
 

 الوثائق - واو 
ـــــــــــــــــــى اللجنة م دور ا  - 9 ـــــــــــــــــــن املدرورـــــة علـ  م اخلةســـــيفاحلادية و مينن ايجالع على ةا ةة الوثا ـ

 /www.un.org/en/development/desa/population/commission) ال ـــــــــبني ل ـــــــــدبة الســـــــــنان املوةع
sessions/2018/index.shtml.) 
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