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 االقتصـادي واالجتمـاعي

 

 

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 التكنولوجيا من أجل التنميةلجنة 
 ةلثالثاالدورة 
 2021 فبراير/شباط 16-15، افتراضية دورة

 للمشاركين معلومات

 معلومات أساسية 

لجنة التكنولوجيا من أجل التنمية بموجب قرار اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  نشئتأ   
، الذي اعتمده المجلس االقتصادي واالجتماعي في قراره 2014أيلول/سبتمبر  18المؤرخ  (28-)د 315)اإلسكوا( 
. وكان الهدف من إنشاء هذه اللجنة تحديد أولويات المنطقة 2014تشرين الثاني/نوفمبر  17المؤرخ  2014/35

واالقتصاد الرقمي ومجتمع  العربية في مجاالت التكنولوجيا من أجل التنمية، ومنها البحث العلمي واالبتكار،
 المعلومات، وحكومة اإلنترنت، ونقل التكنولوجيا، واالقتصادات القائمة على المعرفة؛ ومتابعة التقدم المحرز 
في هذه المجاالت وإعداد التوصيات بهذا الشأن؛ ومتابعة المسارات والمؤتمرات والمنتديات اإلقليمية والدولية 

اإلقليمية لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنها؛ وتعزيز عمل األمانة التنفيذية ذات العالقة، وتنسيق الجهود 
لإلسكوا في بناء القدرات ودعم التعاون مع المجالس الوزارية المعنية التابعة لجامعة الدول العربية والمنظمات 

لومات والمنظمة العربية للتنمية مثل مجلس الوزراء العرب لالتصاالت وتكنولوجيا المع ،واالتحادات المرتبطة بها
اإلدارية، من أجل مواءمة السياسات واالستراتيجيات وإقامة الشراكات وتنسيق المواقف على الصعيد الدولي. 

 20، يومي بيروتفي  الثانيةدت دورتها ق  عقد لجنة التكنولوجيا من أجل التنمية دوراتها مرة كل سنتين. وقد ع  وت  
 .2019 مارس/آذار 21و

 االجتماع انعقادمكان و ريختا 

عبر  افتراضيا   التكنولوجيا من أجل التنميةللجنة  الثالثةالدورة  عقدت  في ظّل الظروف الصحية الراهنة، 
 .صباحا  والنصف الساعة العاشرة  ابتداء  من ،2021شباط/فبراير  16و 15 يومي ،د الحقا  حد  ت   لكترونيةإمنصة 

وإلى جانب أعمال الدورة، ستشارك اللجنة  .رابط االجتماعبعبر البريد اإللكتروني  الحقا   نيتم موافاة المشاركيوس
التطبيقات المحلية للبيانات الضخمة التخاذ قرارات في ندوة افتراضية تعقدها اللجنة اإلحصائية في اإلسكوا بشأن "

صباحا ، عبر رابٍط ي رسل والنصف الساعة العاشرة  ابتداء  من ،2021شباط/فبراير  11" في فعالة في األزمات
 الحقا  أيضا .

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/e_escwa_28_315_a.pdf
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2014/35&Lang=A
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 كاتالمشاركون والمشار   

  هة أيضا  إلى عددٍ والدعوة موج  . اإلسكوا في األعضاءالدول ن وممثالت عن يممثلهت الدعوة إلى ّج  و  
 مراقب.كة في أعمال هذه الدورة بصفة للمشار   التكنولوجيامن المنظمات اإلقليمية والدولية العاملة في مجال 

 تيسير أعمال الدورة واعتماد التوصيات 

وقت الإتاحة و هالتيسيرالالزم دعم الاألمانة التنفيذية  م  ّد  ، ستق  ألعمال الدورة فتراضيةاالبيئة ال مع تماشيا  
رؤساء الوفود إلى وترسلها مسبقا   عروضة،الوثائق الم من نبثقة  مسودة  للتوصيات، م د  ست ع  وكافي للمناقشات. ال

كة لمراجعتها وتقديم المالحظات الخطية عليها. وست غني األمانة التنفيذية هذه المسودة بتوصيات المشاركين  المشار 
ل العمل صة العتمادها. وتأمل األمانة التنفيذية أن يسّه  وتعرضها مجددا  في الجلسة المخص   ،خالل المناقشات

 لة.يحه االجتماع الشخصّي من فرٍص للمناقشة المطو  ض عّما يتالتحضيري عمليّة اعتماد التوصيات ويعّو  

 دةم  عت  الم   اللغة 

  األوراق بعض عرض في اإلنكليزية اللغة خدمست  وت   العربية، باللغة ومناقشاتها الدورة أعمال تجري
 .والعربية اإلنكليزية اللغتين وإلى من الفورية الترجمة نوستؤم  . الحاجة عند

 التوقيت 

 بيروت توقيت غرينتش بساعتين.يتقدم توقيت  

 التراس  الم   

 إلى: الدورة هبهذالت المتعلقة راس  يرجى توجيه كافة الم  

 السيد يوراي رايكان
 رئيس مجموعة اإلحصاءات ومجتمع
 المعلومات والتكنولوجيا في اإلسكوا

 +961-1-978351هاتف: 
 riecan@un.orgبريد إلكتروني: 

 منال طبارةالسيدة 
 مساعدة إدارية

 +961-1-978543هاتف: 
 tabbaram@un.orgبريد إلكتروني: 
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