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انتخاب أعضاء المكتب
توصلت اللجنة ،في دورتها التنظيمية لعام  ،1980إلى اتفاق ُيـ ـ ـ بَّق بموجبد مبدأ التناوب الجيرافي
على جميع أعض ـ ـ ــاء مكتب اللجنة التين ُينتخبون لفترات مدة كل منها س ـ ـ ــنتان .وس ـ ـ ــتنتخب اللجنة ،في بداية
دورتها الثالثة واألربعين ،رئيسا وثالثة نواب للرئيس ومقر ار يعملون خالل العامين المقبلين.
إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال
أُعد جدول األعمال المؤقت بناء على مشاورات أُجريت بين أعضاء مكتب اللجنة.
قبول أعضاء جدد
ستنظر اللجنة في لبات االنضمام إلى عضوية اللجنة.
بيان من الرئيس
سيدلي الرئيس ببيان أمام اللجنة في جلستها االفتتاحية.
بيان من وكيلة األمين العام للتواصل العالمي
سـ ـ ـ ـ ـ ــتدلي وكيلة األمين العام للتواصـ ـ ـ ـ ـ ــل العالمي ببيان أمام اللجنة في جلسـ ـ ـ ـ ـ ــتها االفتتاحية لعرض

ما اسـ ـ ــتجد في أنشـ ـ ـ ة إدارة التواصـ ـ ــل العالمي وإل الع اللجنة على ما ُنفت من التوصـ ـ ــيات الواردة في قرار
الجمعية العامة  101/75ألف وباء.
جلسة تحاور غير رسمية للجنة

س ـ ــتعقد اللجنة جلس ـ ــة تحاور فير رس ـ ــمية في الس ـ ــاعة الثالثة من بعد ظهر يوم  26نيس ـ ــان/أبريل،

ستتيح ألعضاء اللجنة الفرصة لتبادل اآلراء مع اإلدارة العليا إلدارة التواصل العالمي ول رح أسئلة عليها.
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مناقشة عامة
النظر في التقارير المقدَّمة من األمين العام

الوثائق
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(أ)

تقرير األمين العام عن أنشـ ـ ـ ة إدارة التواصـ ـ ــل العالميا خدمات االتصـ ـ ــال االسـ ـ ــتراتيجي

(ب)

تقرير األمين العـ ــام عن أنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة إدارة التواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل العـ ــالميا الخـ ــدمـ ــات اإلخبـ ــاريـ ــة

(ج)

تقرير األمين العام عن أنش ة إدارة التواصل العالميا خدمات التوعية والخدمات المعرفية
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 28نيسان/أبريل  4 -أيار/مايو 2021
الفريق العامل المفتوح باب العضوية التابع للجنة اإلعالم
ستحتاج األمانة العامة إلى فترة  48ساعة لتجهيز مشروع تقرير اللجنة بجميع الليات الرسمية.
 7أيار/مايو 2021
َّ
المقد م إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والسبعين واعتماده.
النظر في تقرير اللجنة
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