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 انتخاب أعضاء المكتب. -2
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 قضايا المتابعة

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

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

 موعد ومكان انعقاد الدورة الرابعة للجنة التكنولوجيا من أجل التنمية. -9

 ما يستجد من أعمال. -10

 اعتماد توصيات لجنة التكنولوجيا من أجل التنمية في دورتها الثالثة. -11

 الشروح

 افتتاح أعمال الدورة -1

الساعة العاشرة من صباح اإلثنين،  تمام الثالثة للجنة التكنولوجيا من أجل التنمية فيتبدأ جلسة افتتاح الدورة 
باستخدام منصة لعقد المؤتمرات تحدد في وقت الحق.  ،. وستُعقد عبر اإلنترنت2021شباط/ فبراير  15
 لتنفيذية لإلسكوا لقي األمانة القي الدولة التي تولت رئاسة الدورة الثانية للجنة كلمة االفتتاح، ثم تُ وتُ 

 كلمة ترحيب.

م اللجنة، على هامش دورتها الثالثة، ندوة مشتركة مع اللجنة اإلحصائية لإلسكوا حول التطبيقات  وتنظ ِّ
المحلية للبيانات الضخمة التخاذ قرارات فعالة في األزمات، في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح 

 .2021شباط/فبراير  11الخميس، 

 أعضاء المكتبانتخاب  -2

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

ب . وت  (*)اتبها ما لم تقرر اللجنة غير ذلك"ب تلك الهيئات سائر أعضاء مكنتخِّ في األمم المتحدة. وت   نتخِّ
راً من بين ممثلي الدول األعضاء.  اللجنة نائبين للرئيس ومقر 

 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى -3

من النظام الداخلي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، الذي تسري أحكامه على  8تنص المادة 
، 12ما يلي: "تقر  اللجنة في بداية كل دورة وبعد تولي الرئيس مهامه وفقاً للمادة  الهيئات الفرعية، على

                                                
الدول األعضاء حسب الترتيب األبجدي باللغة العربية: المملكة األردنية الهاشمية، واإلمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين،  )*(

العربية السورية، وجمهورية السودان، وجمهورية الصومال والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والجمهورية 
مصر  الفيدرالية، وجمهورية العراق، وسلطنة ُعمان، ودولة فلسطين، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، وجمهورية

 ة الموريتانية، والجمهورية اليمنية.العربية، والمملكة المغربية، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية اإلسالمي
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جدول األعمال لتلك الدورة بناًء على جدول األعمال المؤقت". وعمالً بتلك المادة، يُعرض على اللجنة 
يقة ، وتنظيم األعمال في الوثE/ESCWA/C.8/2021/L.1جدول األعمال المؤقت والشروح في الوثيقة 

E/ESCWA/C.8/2021/L.2.هما اللجنة بالصيغة التي يُقد مان بها أو بعد إدخال التعديالت عليهما  . وتُقر 

 قضايا المتابعة

 تنفيذ أنشطة برنامج عمل اإلسكوا والتوصيات الصادرة عن لجنة التكنولوجيا من أجل التنمية -4
 )(E/ESCWA/C.8/2021/3 الثانيةفي دورتها 

األنشطة التي اضطلعت بها األمانة التنفيذية لإلسكوا في مجال التكنولوجيا من أجل التنمية تنظر اللجنة في 
 21-20في دورتها الثانية )بيروت،  هاضمن برنامج عمل اإلسكوا، وتنفيذاً للتوصيات الصادرة عن

 (. وتشمل هذه األنشطة اجتماعات، ومطبوعات وأوراق فنية، وأنشطة لتعزيز صنع2019آذار/مارس 
 السياسات المبني ة على األدلة.

ة إلى االطالع على هذه األنشطة وتوجيه عمل األمانة التنفيذية في هذا المجال.  واللجنة مدعو 

 (E/ESCWA/C.8/2021/4) أنشطة التعاون الفني -5

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

 والمشاريع الميدانية التي تُنفَّذ بناًء على طلب الدول األعضاء.

ة إلى االطالع على هذه األنشطة ومناقشة االحتياجات واألولويات في مجال التعاون الفني  واللجنة مدعو 
 وات المقبلة.للسن

 (E/ESCWA/C.8/2021/5) أنشطة مركز اإلسكوا للتكنولوجيا -6

تنظر اللجنة في األنشطة التي اضطلع بها مركز اإلسكوا للتكنولوجيا منذ دورتها الثانية. وتشمل هذه 
 األنشطة االجتماعات، والخدمات االستشارية، والدعم في صنع السياسات المتعلقة بالتكنولوجيا.

ة إلى أخذ العلم بأنشطة مركز اإلسكوا للتكنولوجيا وإبداء اآلراء. واللجنة  مدعو 

 اجتماعات مديري برامج الحكومة اإللكترونية في الدول العربية -7
(E/ESCWA/C.8/2021/6) 

تنظر اللجنة في أنشطة مديري برامج الحكومة اإللكترونية في الدول العربية، ال سيما االجتماعات المعقودة 
 دورتها الثانية، وفي مقترحات لتعزيز التعاون اإلقليمي في قضايا الحكومة اإللكترونية.منذ 

ة إلى أخذ العلم بهذه األنشطة وإبداء اآلراء. واللجنة  مدعو 
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 القضايا البرنامجية

حلقة نقاش: األولويات اإلقليمية للسنوات المقبلة في مجال التكنولوجيا من أجل التنمية  -8
(E/ESCWA/C.8/2021/CRP.1) 

 تهدف حلقة النقاش إلى عرض ومناقشة األولويات اإلقليمية في مجال التكنولوجيا من أجل التنمية 
المعنية  4مجموعة الفي إطار  2026-2021في المنطقة العربية، وعمل األمانة التنفيذية لإلسكوا خالل الفترة 

 اإلحصاء ومجتمع المعلومات والتكنولوجيا.ب

 أهم األولويات الوطنية واإلقليمية في هذا المجال في السنوات المقبلة. تبيانلجنة مدعوة إلى الو

 موعد ومكان انعقاد الدورة الرابعة للجنة التكنولوجيا من أجل التنمية -9

 تنظر اللجنة في موعد ومكان انعقاد دورتها الرابعة.

 ما يستجد من أعمال -10

 يريد أعضاء اللجنة طرحها ومناقشتها.يشمل هذا البند أي مسائل أخرى قد 

 اعتماد توصيات لجنة التكنولوجيا من أجل التنمية في دورتها الثالثة -11

 تنظر اللجنة في مسودة توصياتها لمناقشتها واعتمادها.

----- 
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