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 االقتصـادي واالجتمـاعي

 

 

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 لجنة التكنولوجيا من أجل التنمية
 الدورة الثانية

 2019آذار/مارس  21-20بيروت، 

 من جدول األعمال المؤقت 3البند 

 تنظيم األعمال

 مذكرة من األمانة التنفيذية

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

عليها  ه بالصيغة المعروضةرق                     في هذه الوثيقة لكي ت لجنة ال                                وي عرض تنظيم األعمال المقترح على  كل بند. لمناقشة
 دخل عليه تعديالت.            أو بعد أن ت 

 20 ،األربعاءمن صباح  تاسعةالساعة التمام جلسة افتتاحية في  لجنة التكنولوجيا من أجل التنميةتعقد  -2
وأخرى مسائية، في كل يوم من يومي انعقادها،  واحدة صباحية ،ومن المقرر أن تعقد جلستين .2019آذار/مارس 

آذار/مارس  21 ،الخميسبعد ظهر تنظيم األعمال المقترح المدرج في المرفق. وتختتم اللجنة أعمالها  بحسبوذلك 
2019. 

 دقيقة، والمناقشة التي تليه بين  15ودقائق  10تقدمه األمانة التنفيذية بين                 ويستغرق كل عرض  -3
 مناقشة البند الذي يليه.تبدأ ، حدددقيقة. وفي حال انتهت مناقشة أحد البنود قبل الوقت الم 45و 30
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 تنظيم األعمال المقترح

 بند جدول األعمال والوثائق التاريخ/الوقت

 

 2019آذار/مارس  20األربعاء، 
 

         صباحا 

 تسجيل المشاركين.  8.30-9.00
 

 .أعمال الدورةافتتاح  1البند  9.00-9.15
 

 .التكنولوجيا من أجل التنميةاألولى للجنة الدورة  رئاسةكلمة   
 

 
 إلسكوا.األمانة التنفيذية لكلمة  

 
 الجلسة األولى  9.15-13.00

 
 .انتخاب أعضاء المكتب 2البند  

 
 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى. 3البند  

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.8/2019/L.1جدول األعمال المؤقت والشروح 

 E/ESCWA/C.8/2019/L.2تنظيم األعمال 
 

 التقدم المحرز منذ الدورة األولى للجنة  
 

 4البند  
 

تنفيذ أنشطة برنامج عمل اإلسكوا والتوصيات الصادرة عن لجنة 
 .دورتها األولى أجل التنمية في منالتكنولوجيا 

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.8/2019/3الوثيقة 
 

 5البند  
 

 .أنشطة التعاون الفني

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.8/2019/4الوثيقة 
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 بند جدول األعمال والوثائق التاريخ/الوقت

 
 )تابع( 2019آذار/مارس  20األربعاء، 

 
 )تابع(التقدم المحرز منذ الدورة األولى للجنة   

 
 6البند  

 
 .للتكنولوجيا اإلسكوا مركز أنشطة

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.8/2019/5الوثيقة 
 

 7البند  
 

 .العربية الدول في اإللكترونية الحكومة برامج مدراء اجتماعات

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.8/2019/6الوثيقة 
 

        مساء 

 الجلسة الثانية  14.00-16.00
 2030وخطة التنمية المستدامة لعام التكنولوجيا 

 
التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة: استحداث فرص العمل الالئق  8البند  

 .وتمكين الشباب في البلدان العربية

 للمناقشة

 E/ESCWA/30/17-E/ESCWA/C.8/2019/7الوثيقة 
 

 .السياسات وأطر الحالي الوضع: العربية المنطقة في واالبتكار التكنولوجيا 9 البند 

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.8/2019/8الوثيقة 
 

 تنفيذ توافق بيروت حول التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة  10البند  
 في المنطقة العربية.

 للمناقشة

 E/ESCWA/EC.5/2018/4/Rev.1-E/ESCWA/C.8/2019/9الوثيقة 
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 2019آذار/مارس  21الخميس، 
 

         صباحا 

 الجلسة الثالثة  9.00-13.00
 )تابع( 2030وخطة التنمية المستدامة لعام التكنولوجيا 

 
 .المرأة ضد للعنف مكافحة آمنة المدن لجعل كأداة التكنولوجيا 11البند  

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.8/2019/10الوثيقة 
 

 .2030 لعام المستدامة التنمية وخطة العربية المنطقة في الرقمية التنمية 12البند  

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.8/2019/11الوثيقة 
 

 .العربي المسار: اإلنترنت حوكمة في الحكومات دور تعزيز 13البند  

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.8/2019/12الوثيقة 
 

        مساء 

 الرابعةالجلسة   14.00-16.00
 القضايا البرامجية

 
 .التنمية أجل من التكنولوجيا مجال في 2020 لعام حة       المقتر  البرنامجية الخطة 14البند  

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.8/2019/13الوثيقة 
 

 حلقة نقاش: التوجهات االستراتيجية لعمل اإلسكوا في مجال التكنولوجيا 15البند  
 .2025-2020للفترة  من أجل التنمية

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.8/2019/CRP.1الوثيقة 
  

 جدول األعمال والوثائقبند  التاريخ/الوقت



E/ESCWA/C.8/2019/L.2 

 
-5- 
 

 

 
 )تابع( 2019آذار/مارس  21الخميس، 

 
 .الثالثة للجنة التكنولوجيا من أجل التنميةموعد ومكان انعقاد الدورة  61البند  

 
 ما يستجد من أعمال. 71البند  

 
 .الثانيةفي دورتها  لجنة التكنولوجيا من أجل التنميةاعتماد توصيات  81البند  

 
                                           ت عرض مسودة التوصيات للنظر فيها واعتمادها.  

----- 

 بند جدول األعمال والوثائق التاريخ/الوقت


