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 )اإلسكوا( اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا

 التنفیذیةللجنة ا
 بعاسالاالجتماع 
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 الشروح

 االجتماع افتتاح 

ً    في الساعة العاشرة صباحا  من للجنة التنفیذیة  بعساتبدأ جلسة افتتاح االجتماع ال كانون  21یوم                        
التنفیذیة تتزامن مع رئاسة  اجتماعات اللجنة. وحیث إن رئاسة اإلنترنتعبر  ،2020 دیسمبر/األول

الدورة  تترأسللجنة الجمھوریة التونسیة، التي  بعساالدورات الوزاریة لإلسكوا، تتولى رئاسة االجتماع ال
لإلسكوا كلمة  األمینة التنفیذیة ، ثم تلقيافتتاحیةكلمة  الجمھوریة التونسیةل الوزاریة الثالثین. ویلقي ممث

 .األمانة التنفیذیة

 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظیمیة أخرى 

، الذي تسري أحكامھ على للجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا النظام الداخليمن  8لمادة تنص ا
، 12          ً        مھامھ وفقا  للمادة  الرئیس تولياللجنة في بدایة كل دورة، وبعد     ّ تقر  یلي: "على ما  الھیئات الفرعیة،

ً                          بناء  على جدول األعمال المؤقت". جدول األعمال لتلك الدورة     

ّ        تقر  اللجنة    ً              وعمال  بھذه المادة،  أو بعد إدخال  E/ESCWA/EC.7/2020/L.1 ةفي الوثیق د      ِ كما یر  جدول األعمال    
 تعدیالت علیھ.

  دورتھا االستثنائیة السادسةوصیات الصادرة عن اللجنة في تنفیذ الت 
)2/2020/7E/ESCWA/EC.( 

الدورة  الصادرة عن توصیاتل      ً  تنفیذا  ل لإلسكوا ھا األمانة التنفیذیةاتخذت تستعرض اللجنة اإلجراءات التي
ّ   عم انفي  ت   ُ  ي ع قدتال االستثنائیة السادسة لإلسكوا،  .2019كانون األول/دیسمبر  22و 21 یومي،  

 على تنفیذه تم ما إلى استعراضوالمقترحات، ما تم تنفیذه وتقدیم ب أخذ العلمإلى  ةمدعوواللجنة 
 .الوطني الصعید

 ).3/2020/7E/ESCWA/EC( 2020أنشطة التعاون الفني لعام  

، 2020  ّ                                                                                       تط لع اللجنة على التقدم المحرز في تنفیذ أنشطة التعاون الفني التي اضطلعت بھا اإلسكوا في عام 
لتعزیز قدرات الدول األعضاء من خالل تنظیم أنشطة التدریب وتقدیم الخدمات االستشاریة والمشورة 

 الفنیة في مجال السیاسات العامة واالستراتیجیات وخطط العمل.

وة إلى أخذ العلم بالتقدم المحرز في أنشطة التعاون الفني، وتقدیم المقترحات بشأن واللجنة مدع
 تعزیزھا.  ُ ُ س ب ل
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حة الخطة البرنامجیة  َ   المقتر   .E/ESCWA/EC)4/2020/7 (2022لعام       

ع ،2022لإلسكوا لعام  حة                       َ الخطة البرنامجیة المقتر   تستعرض اللجنة ِ  فت راج  ّ  ككل ،للخطة  العام التوجھ   ُ      
 لإلسكوا.ولعمل كل برنامج من البرامج الفرعیة 

ة إلى االطالع على و ّ                 اللجنة مدعو  حة لعام            َ         الخطة البرنامجیة المقتر  تقدیم التوصیات و 2022                      
 االقتضاء. حسب

 للجنة التنفیذیة ثامنموعد ومكان انعقاد االجتماع ال 

 .ثامنالتنظر اللجنة التنفیذیة في تحدید موعد ومكان انعقاد اجتماعھا 

 ما یستجد من أعمال 

 یشمل ھذا البند أیة مسائل أخرى قد یقرر أعضاء اللجنة طرحھا ومناقشتھا.

 بعسااعتماد توصیات اللجنة التنفیذیة في اجتماعھا ال 

 العتمادھا. بعساماعھا التنظر اللجنة التنفیذیة في مسودة التوصیات الصادرة عن اجت

----- 


