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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 لجنة التكنولوجيا من أجل التنمية
 الثالثةالدورة 
 2021 فبراير/شباط 16-15، افتراضية دورة

 من جدول األعمال المؤقت 3البند 

 األعمالتنظيم 

 مذكرة من األمانة التنفيذية

لجنة أعدَّت األمانة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( التنظيم المقترح ألعمال  -1
بهدف تيسير النظر في بنود جدول األعمال في حدود الوقت المتاح  الثالثةفي دورتها التكنولوجيا من أجل التنمية 

في إطار هذه الوثيقة لجنة التكنولوجيا من أجل التنمية المقترح على  األعماللمناقشة كل بند.  ويُعرض تنظيم 
 .عليه تعديالتال إدخالم بها أو بعد التي يُقدَّ لكي تُقّره بالصيغة 

مشتركة مع اللجنة اإلحصائية  ندوة، على هامش دورتها الثالثة، لجنة التكنولوجيا من أجل التنمية دعق  وت -2
حول التطبيقات المحلية  ،2021شباط/فبراير  11شرة والنصف من صباح الخميس، الإلسكوا في تمام الساعة الع

 ألزمات.للبيانات الضخمة التخاذ قرارات فعالة في ا

في تمام الساعة العاشرة من صباح  لدورتها الثالثة جلسة افتتاحية لجنة التكنولوجيا من أجل التنميةد عق  ت  و -3
الحق. ومن المقرر  د في وقت  ، باستخدام منصة إلكترونية لعقد المؤتمرات تحدَّ 2021شباط/فبراير  15، اإلثنين
 الثانية عشرة د اللجنة جلستين في كل يوم من يومي انعقادها. وتختتم اللجنة أعمالها في تمام الساعة عق  أن ت  

 .2021شباط/فبراير  16، الثالثاء من ظهر

وفي حال بضعة دقائق فقط، إلتاحة الوقت الكافي للمناقشات. التنفيذية  تقدمة األمانة ويستغرق كل عرض   -4
 الوقت المحدد، تبدأ مناقشة البند الذي يليه. انتهاء مناقشة أحد البنود قبل
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 تنظيم األعمال المقترح

 بند جدول األعمال والوثائق التاريخ/الوقت
 

 2021شباط/فبراير  11الخميس، 
 

حدث جانبي: ندوة حول التطبيقات المحلية للبيانات الضخمة التخاذ   10.30-11.30
 قرارات فعالة في األزمات.

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.1/2021/CRP.1الوثيقة 

 2021شباط/فبراير  15، اإلثنين

تسجيل المشاركين على منصة عقد المؤتمرات والتحقق من االتصال   09.30-10.00
 باإلنترنت.

 افتتاح أعمال الدورة. 1البند  10.00-10.10

 .كلمة رئاسة الدورة الثانية للجنة التكنولوجيا من أجل التنمية  

 األمانة التنفيذية لإلسكوا. كلمة  

 الجلسة األولى  

 انتخاب أعضاء المكتب. 2البند  10.10-11.00

 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى. 3البند  

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.8/2021/L.1 جدول األعمال المؤقت والشروح
 E/ESCWA/C.8/2021/L.2نظيم األعمال ت

 قضايا المتابعة  

تنفيذ أنشطة برنامج عمل اإلسكوا والتوصيات الصادرة عن لجنة  4البند  
 التكنولوجيا من أجل التنمية في دورتها الثانية.

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.8/2021/3الوثيقة 

 .أنشطة التعاون الفني 5البند  

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.8/2021/4الوثيقة 
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 بند جدول األعمال والوثائق التاريخ/الوقت

 

 )تابع( 2021شباط/فبراير  15اإلثنين، 

 ةالثاني الجلسة  

 أنشطة مركز اإلسكوا للتكنولوجيا. 6البند  11.00-12.00

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.8/2021/5الوثيقة 

 .اجتماعات مديري برامج الحكومة اإللكترونية في الدول العربية 7البند  

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.8/2021/6الوثيقة 

  2021فبراير شباط/ 16، ثاءالثال

 األولى الجلسة  

 امجيةنالقضايا البر  

األولويات اإلقليمية للسنوات المقبلة في مجال التكنولوجيا : حلقة نقاش 8البند  10.00-11.00
 .من أجل التنمية

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.8/2021/CRP.1الوثيقة 

 ثانيةال الجلسة  

 .للجنة التكنولوجيا من أجل التنميةالرابعة موعد ومكان انعقاد الدورة  9البند  11.00-12.00

 ما يستجد من أعمال. 10البند  

 . ثالثةفي دورتها اللجنة التكنولوجيا من أجل التنمية اعتماد توصيات  11البند  

 .تُعرض مسودة التوصيات للنظر فيها واعتمادها  
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