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 )اإلسكوا( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

 االستثنائية السادسةالدورة 
 2019 ديسمبر/كانون األول 22-21، ان   عم 

 من جدول األعمال المؤقت)ب(  5البند 

 المستدامةتنفيذ توافق بيروت حول التكنولوجيا من أجل التنمية 
 في المنطقة العربية

 أنشطة الدول األعضاء

 موجـز

اعتمدت الدول األعضاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(، في ختام الدورة  
 توافق بيروت ، 2018حزيران/يونيو  28إلى  25قدت في بيروت من              للجنة التي ع  الثالثينالوزارية 

 التكنولوجيا واالبتكار للعمل الالئق : لتنمية المستدامة في المنطقة العربيةحول التكنولوجيا من أجل ا
 .وتمكين الشباب

( لألنشطة التي E/ESCWA/EC.5/2018/4                                                  وقدمت األمانة التنفيذية تصورا  متكامال  )في الوثيقة  
 19و 18يومي                                                                                        ستضطلع بها تنفيذا  للتوافق إلى اللجنة التنفيذية في اجتماعها الخامس، الذي ع قد في بيروت 

                                                                   رح بت اللجنة بالتصور المقترح وطلبت من األمانة التنفيذية االستمرار في . و2018كانون األول/ديسمبر 
                            وقد مت األمانة التنفيذية أول  .لألنشطة المقترحةوضع إطار زمني بشأن تنفيذ التوافق و مرحلية ريراتقديم تق

 16و 15                                    ادس، الذي ع قد في مراكش، المغرب، في تقرير مرحلي إلى اللجنة التنفيذية في اجتماعها الس
 دورتها في التنفيذيةللجنة       قدم ت كما. (E/ESCWA/EC.6/2019/4)في الوثيقة  2019حزيران/يونيو 

تقريرها المرحلي  ،2019كانون األول/ديسمبر  22و 21في  ان   عم  في المنعقدة)الحالية(،  السادسة االستثنائية
 .(E/ESCWA/S-6/5(Part I))في الوثيقة )أ( من جدول األعمال  5في إطار البند  الثاني،
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أعاله، قد أعادت التأكيد على االلتزام بتنفيذ  إليه شار    الم لخامس، وكانت اللجنة التنفيذية في اجتماعها ا 
للمتابعة                            التقدم المحرز، وفقا  آللية  عنوتقديم عروض الجتماعات اللجنة التوافق على المستوى الوطني 

                                                                                  ، وطلبت إليها إعداد هذه اآللية. فأعدت األمانة التنفيذية لإلسكوا استبيانا  استرشاديا  دها األمانة التنفيذية  ع   ت 
وأرسلته إلى نقاط االتصال في الدول األعضاء، التي عادت وأوصت، في اجتماع اللجنة التنفيذية السادس 

 .في موافاة األمانة التنفيذية بالردودأعاله، الدول باالستمرار              الم شار إليه 

                                                                                  تلق ت األمانة التنفيذية لإلسكوا ردودا  من كل  من األردن والبحرين والعراق وع مان وقطر لى اليوم، إو 
واليمن. ووضعت هذه الردود على صفحة الدورة االستثنائية السادسة لإلسكوا كما وردت من الدول 

 األعضاء، من دون تحرير رسمي. 

هذا البند، إلى استعراض التقدم في تنفيذ التوافق  وممثلو وممثالت الدول األعضاء مدعوون، في إطار 
 في دولهم.

----- 


