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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 التكنولوجيا من أجل التنميةلجنة 
 الثانيةالدورة 
 2019 مارس/آذار 21-20 ،بيروت

 جدول األعمال المؤقت من 3 البند

 جدول األعمال المؤقت والشروح

 افتتاح أعمال الدورة. 

 انتخاب أعضاء المكتب. 

 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى. 

 ورة األولى للجنةدالتقدم المحرز منذ ال

 في  التكنولوجيا من أجل التنميةتنفيذ أنشطة برنامج عمل اإلسكوا والتوصيات الصادرة عن لجنة  
 دورتها األولى.

 أنشطة التعاون الفني. 

 أنشطة مركز اإلسكوا للتكنولوجيا. 

 .يةالعربفي الدول برامج الحكومة اإللكترونية  راءاجتماعات مد 
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 2030التكنولوجيا وخطة التنمية المستدامة لعام 

 .التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة: استحداث فرص العمل الالئق وتمكين الشباب في البلدان العربية 

 .السياسات وأطرالحالي التكنولوجيا واالبتكار في المنطقة العربية: الوضع  

 .تنفيذ توافق بيروت حول التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية 

 .للعنف ضد المرأة آمنة مكافحة  التكنولوجيا كأداة لجعل المدن  

 .2030ة وخطة التنمية المستدامة لعام في المنطقة العربي نمية الرقميةالت 

 : المسار العربي.حوكمة اإلنترنتفي  تعزيز دور الحكومات 

 البرامجية قضاياال

 في مجال التكنولوجيا من أجل التنمية. 2020حة لعام ر  الخطة البرنامجية المقت 

 التوجهات االستراتيجية لعمل اإلسكوا في مجال التكنولوجيا من أجل التنمية حلقة نقاش:  
 .2025-2020للفترة 

 التكنولوجيا من أجل التنمية.للجنة  الثالثةموعد ومكان انعقاد الدورة  

 .ما يستجد من أعمال 

 الثانية.أجل التنمية في دورتها  اعتماد توصيات لجنة التكنولوجيا من 

 الشـروح

 افتتاح أعمال الدورة -1

األربعاء، من صباح  العاشرةفي الساعة  التكنولوجيا من أجل التنميةللجنة  الثانيةتبدأ جلسة افتتاح الدورة 
، في بيت األمم المتحدة في بيروت. وتلقي الدولة التي تولت رئاسة الدورة 2019 مارس/آذار 20 الموافق

 إلسكوا كلمة االفتتاح.لللجنة كلمة ترحيب، ثم تلقي األمانة التنفيذية  ولىاأل
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 انتخاب أعضاء المكتب -2

من النظام الداخلي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا على ما يلي: "تتولى الدول  18تنص المادة 
ي بالعربية، المعمول به في األعضاء رئاسة جلسات الهيئات الفرعية بالتناوب، وحسب الترتيب األبجد

. وتنتخب اللجنة نائبين (*)األمم المتحدة، وتنتخب تلك الهيئات سائر أعضاء مكاتبها، ما لم تقرر غير ذلك"
 .الدول األعضاءللرئيس ومقررا  من بين ممثلي 

 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى -3

 االجتماعية لغربي آسيا، الذي تسري أحكامه من النظام الداخلي للجنة االقتصادية و 8تنص المادة 
على اللجان الفرعية، على ما يلي: "تقر اللجنة في بداية كل دورة وبعد تولي رئيس الدورة مهامه وفقا  

، جدول األعمال لتلك الدورة بناء  على جدول األعمال المؤقت". وعمال  بتلك المادة، تنظر اللجنة 12للمادة 
. كما تنظر في E/ESCWA/C.8/2019/L.1قت والشروح لهذه الدورة في الوثيقة في جدول األعمال المؤ

. وتقّر اللجنة جدول األعمال وتنظيم E/ESCWA/C.8/2019/L.2تنظيم األعمال المقترح في الوثيقة 
 األعمال بالصيغة التي يقّدمان بها أو بعد إدخال التعديالت عليهما.

 ةالتقدم المحرز منذ الدورة األولى للجن

 تنفيذ أنشطة برنامج عمل اإلسكوا والتوصيات الصادرة عن لجنة التكنولوجيا من أجل التنمية  -4
 .E/ESCWA/C)8/(2019/3 في دورتها األولى

المعني  4الفرعي  هافي إطار برنامج األمانة التنفيذية لإلسكوافي األنشطة التي اضطلعت بها  تنظر اللجنة
 في دورتها األولى اللجنة عن لتوصيات الصادرةلتنفيذا  و بالتكنولوجيا من أجل التنمية والتكامل اإلقليمي،

. وتشمل هذه األنشطة اجتماعات، (2017شباط/فبراير  12-11دبي، اإلمارات العربية المتحدة، )
 دلة.األمبنية على السياسات الومطبوعات وأوراق فنية، وأنشطة لتعزيز صنع 

 وتوجيه عمل األمانة التنفيذية في هذا المجال. هذه األنشطةواللجنة مدعّوة إلى االطالع على 

                                      
الدول األعضاء بحسب الترتيب األبجدي باللغة العربية: المملكة األردنية الهاشمية، اإلمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين،  *()

يت، الجمهورية التونسية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية السودان، جمهورية العراق، سلطنة ُعمان، دولة فلسطين، دولة قطر، دولة الكو

ليبيا، جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية، المملكة المغربية، الجمهورية اإلسالمية الموريتانية، دولة ة اللبنانية، الجمهوري

 والجمهورية اليمنية.
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 (.2019/4/8E/ESCWA/C) نشطة التعاون الفنيأ -5

األمانة التنفيذية لإلسكوا في مجال التكنولوجيا اضطلعت بها في أنشطة التعاون الفني التي  تنظر اللجنة
، وأنشطة بناء القدرات، األولى. وتشمل هذه األنشطة الخدمات االستشارية من أجل التنمية منذ دورتها

 والمشاريع الميدانية التي تُنفذ بناء  على طلب الدول األعضاء.

األولويات في مجال التعاون الفني االحتياجات وومناقشة  بهذه األنشطةواللجنة مدعّوة إلى أخذ العلم 
 لألعوام المقبلة.

 (E/ESCWA/C.8/2019/5) اإلسكوا للتكنولوجياأنشطة مركز  -6

مركز اإلسكوا للتكنولوجيا منذ دورتها األولى. وتشمل هذه اضطلع بها التي نشطة األتنظر اللجنة في 
وتّطلع جتماعات والخدمات االستشارية والدعم في صنع السياسات المتعلقة بالتكنولوجيا. األنشطة اال

 .2019برنامج عمل مركز اإلسكوا للتكنولوجيا لعام  اللجنة أيضا  على

 إلى أخذ العلم بأنشطة مركز اإلسكوا للتكنولوجيا وإبداء اآلراء. واللجنة مدعّوة

 (E/ESCWA/C.8/2019/6) في الدول العربيةبرامج الحكومة اإللكترونية  راءاجتماعات مد -7

المعقودة  سيما االجتماعات ، الفي الدول العربيةبرامج الحكومة اإللكترونية  مدراء أنشطةتنظر اللجنة في 
 .لتعاون اإلقليمي في قضايا الحكومة اإللكترونيةتعزيز ال اتقترحمفي و ،منذ دورتها األولى

 .وإبداء اآلراء أخذ العلم بهذه األنشطةة إلى لجنة مدعوّ الو

 2030التكنولوجيا وخطة التنمية المستدامة لعام 

 وتمكين الشباب في البلدان العربية الالئقالتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة: استحداث فرص العمل  -8
(E/ESCWA/30/17-E/ESCWA/C.8/2019/7) 

تنظر اللجنة في اإلجراءات التي ينبغي أن تتخذها الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في البلدان 
 .تغييرات كبرى في أساليب العمل التي تجتاح العالم بسرعة فائقة، محدثة  العربية لمواكبة التكنولوجيات 

في تحقيق التنمية المستدامة، وخفض مخاطر  هذه التكنولوجيات تعظيم االستفادة منل بُ تنظر أيضا  في سُ و
 وأضرار سوء استخدامها.

 .اآلراءوإبداء إلجراءات المطروحة اة إلى مناقشة لجنة مدعوّ الو
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 (E/ESCWA/C.8/2019/8) السياسات وأطرالحالي الوضع  في المنطقة العربية: التكنولوجيا واالبتكار -9

في و تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واالبتكار في المنطقة العربيةل الوضع الحاليتنظر اللجنة في 
على أربعة عناصر:  يرتكزبشأن إطار لسياسات االبتكار  رح  تمق في، وفي هذا المجال األطر المعتمدة

 ؛ وآليات دعم المبتكرين.التعليم والتدريب؛ البحث والتطوير؛ األطر التنظيمية

 وإبداء المالحظات.االطالع على المقترح واللجنة مدعّوة إلى 

 تنفيذ توافق بيروت حول التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية -10
(E/ESCWA/EC.5/2018/4/Rev.1-E/ESCWA/C.8/2019/9) 

توافق بيروت حول التكنولوجيا من أجل التنمية لإلسكوا لتنفيذ  خطة عمل األمانة التنفيذيةتنظر اللجنة في 
 اعتمدته الدول األعضاء في الدورة الثالثين لإلسكوا )بيروت، الذي ، المستدامة في المنطقة العربية

 (.2018حزيران/يونيو  25-28

 .أخذ العلم بهذا المقترحواللجنة مدعّوة إلى 

 (E/ESCWA/C.8/2019/10) للعنف ضد المرأة التكنولوجيا كأداة لجعل المدن آمنة مكافحة   -11

 والقوانين المعتمدة في ،واألماكن العامة المدنبسالمة النساء في  المعنية في األطر الدولية تنظر اللجنة
 حة  جعل المدن آمنة مكافدور التطبيقات التكنولوجية في و ،الجنسيلتحّرش االدول العربية بشأن  بعض

 .لعنف ضد المرأةل

 .التي تعرضها األمانة التنفيذية بشأن هذه المواضيعواللجنة مدعّوة إلى مناقشة التوصيات 

 (E/ESCWA/C.8/2019/11) 0203التنمية الرقمية في المنطقة العربية وخطة التنمية المستدامة لعام  -12

 فيسيما  المنذ دورتها األولى، التنمية الرقمية عمل األمانة التنفيذية لإلسكوا في مجال  تنظر اللجنة في
 "التكنولوجيا الرقمية من أجل التنمية: اآلفاق العربية في بعنوان  النتائج التي خلُصت إليها دراسة

إلسكوا ا تجريهااالستعراضات الوطنية التي وتطلع اللجنة أيضا  على . 2018صدرت في عام ، "2030عام 
واستعدادها في البلدان لتكنولوجيات الرقمية الوضع الحالي للتقييم بالتعاون مع الدول الراغبة بذلك 

ص عملية االستعراض إلى تقارير وطنية تُجمع في تقرير إقليمي عن تخلُ سلتسخيرها ألغراض التنمية. و
 .2019األول منه في النصف الثاني من عام  اإلصدارنشر يُ الرقمية، التنمية 

 .فيها ةمشاركالاالستعراضات الوطنية وتعزيز بشأن  اآلراءواللجنة مدعّوة إلى إبداء 
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 (E/ESCWA/C.8/2019/12) : المسار العربيحوكمة اإلنترنتفي تعزيز دور الحكومات  -13

  ،فيها العربية ل زيادة مشاركة الحكوماتبُ اإلنترنت وسُ  حوكمةلدة عتم  اآلليات المُ  تنظر اللجنة في
 .2019للمؤتمر الخامس للمنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت، المزمع عقده في حزيران/يونيو  في اإلعدادو

الحكومية األنشطة في هذا المجال وإبداء الرأي بشأن تعزيز المشاركة االطالع على  واللجنة مدعّوة إلى
 .اإلنترنتحوكمة في 

 القضايا البرامجية

حة لعام  -14  (.8E/ESCWA/C//132019) التكنولوجيا من أجل التنميةفي مجال  2020الخطة البرنامجية المقتر 

حة لعام  علىاللجنة  لعتطّ  لإلسكوا  4إطار البرنامج الفرعي في  أُعّدتالتي  2020الخطة البرنامجية المقتر 
حة لإلسكوا والتكامل اإلقليمي لتكنولوجيا من أجل التنميةاالمعني ب  . وكانت الخطة البرنامجية المقتر 

قد ُعرضت على اللجنة التنفيذية لإلسكوا، التي اعتمدتها في اجتماعها الخامس المنعقد في  2020لعام 
 .2018كانون األول/ديسمبر  19و 18بيروت، يومي 

 واللجنة مدعوة إلى أخذ العلم بهذه الخطة وإبداء الرأي.

  التكنولوجيا من أجل التنميةنقاش: التوجهات االستراتيجية لعمل اإلسكوا في مجال  حلقة -15
 .CRP./8(E/ESCWA/C/12019( 2025-2020للفترة 

 2025-2020للفترة تهدف حلقة النقاش إلى بلورة التوجهات االستراتيجية لعمل األمانة التنفيذية لإلسكوا 
وتحديد أولويات  ،التكنولوجيا من أجل التنمية والتكامل اإلقليميب المعني 4إطار البرنامج الفرعي  يف

 .2030سيما فيما يتعلق بتنفيذ خطة عام  الدعم الذي ستقدمه للدول األعضاء، ال

 مجال في السنوات المقبلة.هذا الواللجنة مدعوة إلى إبراز أهم األولويات الوطنية في 

 التنمية لكنولوجيا من أجالتللجنة  الثالثةموعد ومكان انعقاد الدورة  -16

 .الثالثةتنظر اللجنة في موعد ومكان انعقاد دورتها 

 ما يستجد من أعمال -17

 يشمل هذا البند أي قضية أخرى قد تريد اللجنة طرحها ومناقشتها.

 ةنيفي دورتها الثا التكنولوجيا من أجل التنميةاعتماد توصيات لجنة  -18

 واعتمادها.تنظر اللجنة في مسودة توصياتها لمناقشتها 

----- 


