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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 التنفيذيةاللجنة 
 الرابعاالجتماع 

 2017كانون األول/ديسمبر  14-13، بيروت

 من جدول األعمال المؤقت 8 البند

 لإلسكوا ثالثينالالتحضيرات الجارية للدورة 

 زـموج

 الثالثينإلعداد للدورة ا( إلسكواللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اباشرت األمانة التنفيذية 
في بيت األمم المتحدة في بيروت. وتتضمن  2018أيار/مايو  10إلى  7في الفترة من المزمع عقدها للجنة 
عمال هذه الدورة ومقترحًا بموضوعها الرئيسي، وذلك في ضوء األولويات بشأن أالوثيقة طرحًا هذه 

، 2030مستدامة لعام وال سيما خطة التنمية الالمستجدة في المنطقة والعالم والقضايا اإلنمائية البارزة، 
 باإلضافة إلى جدول األعمال المقترح للدورة.

طالع على التحضيرات الجارية، واالتفاق على التصورات الامدعوون إلى الدول األعضاء  ووممثل
 الثالثين والقضايا التي ستناقشها. الوزارية الموضوع الرئيسي للدورةالتي تقدمت بها األمانة التنفيذية بشأن 
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 ثالثينالموعد ومكان انعقاد الدورة الوزارية   -أواًل

 آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة صالحيات من 1 المادة من( أ) الفقرة تنص -1
 السياق، هذا وفي. اللجنة أعضاء يحدده موعد في سنتين كل العادية دوراتها اللجنة تعقد أن على الداخلي ونظامها

، 2018 مايوأيار/ 10إلى  7خالل الفترة من  للجنة ثالثينال الدورة عقد التنفيذية اللجنة على التنفيذية األمانة تقترح
 .بيروت فيفي مقر اإلسكوا 

 التنظيم المقترح  -ثانيًا

 مع يتماشى بشكل الوزارية الدورات اجتماعات لتطوير اإلسكوا تبذلها التي الجهود متابعة إطار في -2
  وفقًا المقبلة الدورة عمل بتنظيم التنفيذية األمانة ستقوم ،المماثلة المحافل تنظيم مجال في العالمية التوجهات
 :التالي للتصور

 األعضاء للدول الفرصة يتيح ما الوزارية، الدورة خالل واحد رئيسي موضوع على التركيز )أ( 
 ؛واحد مخرج موضوعي إلى النقاش ليخلص المختلفة، جوانبه من متعمق بشكل بمناقشته التنفيذية ولألمانة

 غالبية وتناول الموضوعية، الجوانب على الوزاري المستوى على الجارية المناقشات تركيز )ب( 
 ؛أن اللجنة التنفيذية تضطلع بهذا الدور حاليًاو، خاصة المسؤولين كبار مستوى على والبرامجية اإلدارية المسائل

 األعضاء دوللل أكبر مجال إلعطاء اإلسكوا تعدها التي التقارير تتناول التي العروض من التقليل )ج( 
 ؛من خالل حلقات نقاش تفاعلية تواجهها التي والتحديات تجاربها وعرض بينها، ما في للتفاعل

 للنقاش العامة الجلسات في الخاص والقطاع واألكاديميين البارزين المدني المجتمع مشاركة تفعيل )د( 
 ؛مة لمشاركتها في اجتماعات األمم المتحدةوفقًا للقواعد واإلجراءات المرعية المنِظ

 ،العامة لنقاشا لجلسات التلفزيونية التغطية لتشمل للدورة، اإلعالمية التغطية توسيعالعمل على  (ه) 
 عمل بتنظيم المتعلقة المسائل لمناقشة المغلقة بالجلسات االحتفاظ مع العربي، العام الرأي تمس قضايا ُتطرح حيث

 من  قطاعات أوسعل الدورة بأعمال تعريفلل االجتماعي التواصل أدوات على االعتمادزيادة كذلك و اللجنة،
 .المجتمع ئاتف

 للدورة الرئيسي الموضوع  -ًاثالث

على دور التكنولوجيا وما تطرحه الدورة الثالثون تركز  أن التنفيذية األمانة تقترح التصور، هذا ضوء في -3
بالتالي و، فرص وتحديات في دفع الجهود الوطنية واإلقليمية نحو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة للجميعمن 

المستدامة : رؤية لتسخير التكنولوجيا لتحقيق التنمية 2030التكنولوجيا وخطة التنمية المستدامة لعام " هاعنوان يكون
 .في الدول العربية"

م ومنذ عا المستدامة. التنمية إطار الحوار الدولي الجاري حولاكتسبت التكنولوجيا أهمية متزايدة في وقد  -4
التكنولوجيا فرصة لتسليط الضوء على دور العلم ولألمم المتحدة ، ُأتيحت للمجلس االقتصادي واالجتماعي 2013

خطة التنمية المستدامة  إلىوصواًل  ،بشكل خاص بالتكنولوجيا الخضراء 20+اهتم مؤتمر ريو وكذلك واالبتكار،
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 العلم والتكنولوجيا واالبتكاردور وركزت بشكل واضح على  2015التي اعُتمدت في أيلول/سبتمبر  2030 لعام
 تحقيق أهداف التنمية المستدامة.في 

عن هذه األهداف، والواقع أن العلم والتكنولوجيا واالبتكار يمكن أن تقوم بدور حاسم في كل هدف من  -5
زيادة اإلنتاجية، والتصنيع، والنمو االقتصادي، وتوفير وظائف و الحصول على المعرفة؛ وتسهيل تشجيع طريق
الطاقة  تنويع مصادرومتطورة؛ ظم زراعية تحقيق األمن الغذائي من خالل ُنوية؛ لصحالخدمات ا تعزيزو الئقة؛

في هذا اإلطار فرصة لمناقشة الفرص والتحديات المتعلقة الدورة الوزارية وتوفر  تخفيف آثار تغيُّر المناخ.و
 بالتكنولوجيا ووسائل توظيفها من أجل التنمية في الدول العربية، واستشراف كيفية تسخيرها من خالل سياسات

 .ةخطط عمل وطنيو عامة

 النقاش أهداف  -ًارابع

آليات تسخير العلم تحديد  ثالثينالوزارية ال سيكون الهدف األساسي من الدورة ،ما سبقووفقًا ل -6
في الستثمار في التكنولوجيا االستشراف فرص وذلك ، والتكنولوجيا واالبتكار لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة

أهم المبادرات ن ثم كيفية إدماجها في السياسات والبرامج، مرورًا بلتحقيق التنمية المستدامة، ومالدول العربية 
  مقترحات حول كيفية االستفادة منوالعالمية حول دور التكنولوجيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، 

 التجارب العالمية.

المطلوبة في كل أبرز السياسات واإلجراءات بشأن توافق سياسي عن النقاش  سفرومن المتوقع أن ي -7
 .مرحلة من هذه المراحل، وذلك في ضوء التحديات غير المسبوقة التي تواجهها المنطقة

التنمية  تحقيق االبتكار فيدور كذلك إلى بناء توافق في اآلراء بين الدول العربية حول  النقاشيهدف و -8
تكييفها لتحقيق األولويات المحلية  يضًا حول نماذج االبتكار والتكنولوجيات الناشئة التي يمكنأ، والمستدامة

 .واإلقليمية في التنمية

 :التالي النحو على تفاعلية وزارية جلسات ثالث خالل من المختلفة بأبعاده الموضوع هذا النقاش وسيتناول -9

والتي قد تمنعها من االستفادة  الدول العربية المطروحة فيتحديد التحديات الوطنية  :األولى الجلسة )أ( 
 من كافة الفرص التي توفرها التكنولوجيا؛

الفرص والتجارب الناجحة الستخدام التكنولوجيا من أجل التنمية، والتي يمكن  :الثانية الجلسة )ب( 
 االستفادة منها في دول المنطقة؛

االستفادة  بلُسو ،خطط الوطنية للتنميةدماج التكنولوجيا في الإلاإلجراءات المطلوبة  :الثالثة الجلسة )ج( 
 .2030خطة لتنفيذ  من دور التكنولوجيا والعلم واالبتكار

  المدني المجتمع عن ممثلين الدورة، في المشاركين الوزراء جانب إلى ،النقاش جلسات وستضم -10
 عالميين خبراءدعوة  العمل على سيتمكذلك و التنمية، في شركاء باعتبارهم وأكاديميين بارزين الخاص والقطاع

 .المجال هذا في
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 المرجوة النتائج  -خامسًا

تسخير العلم والتكنولوجيا ل يركز على اإلجراءات المطلوبة وزاري إعالن بإصدار أعمالها الدورة تختتم -11
 االقتصادي المجلس إلى اإلعالن هذا رفع وسيتم. العربية لدولفي ا واالبتكار لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة

 االقتصادي المجلس مثل التنمية بقضايا المعنية العربية السياسية األجهزة إلى وسُيقّدم المتحدة، لألمم واالجتماعي
 .، والمجالس الوزارية المتخصصةالعربية الدول لجامعة واالجتماعي

خطة  ذلتنفيتسخير العلم والتكنولوجيا واالبتكار حول للدول العربية  رؤية شاملةوسيكون اإلعالن بمثابة  -12
 .األهدافتحقيق لالستفادة من التكنولوجيا في تضع الخطوط الرئيسية لمنهجية وطنية  ،الوطني ىعلى المستو 2030

 ثالثينالجدول األعمال المقترح للدورة الوزارية   -سادسًا

  ىاألول يشمل القضايا التي سيتم النظر فيها على مستو :جدول أعمال الدورة قسمينسيتضمن  -13
يركز على موضوع الدورة وسيكون على  والثاني ؛القضايا اإلدارية والبرامجية تشملكبار المسؤولين وهي 

 الوزاري. ىالمستو

 .ثالثينال الدورة افتتاح -1 

 انتخاب أعضاء المكتب. -2 

 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى. -3 

النظر في طلبات الدول األعضاء في األمم المتحدة و/أو وكاالتها المتخصصة التي ليست أعضاء  -4 
 للجنة. ثالثينالفي اإلسكوا، لالشتراك بصفة مراقب في الدورة 

 تقرير األمين التنفيذي عن أنشطة اللجنة: -5 

 ؛2017-2016أداء البرنامج لفترة السنتين  )أ(  
 والعشرين؛ تاسعةالتنفيذ القرارات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها  )ب(  
 برنامج التعاون الفني والخدمات االستشارية اإلقليمية؛ )ج(  
 ؛للجنةالوضع المالي  )د(  
 تقارير الهيئات الفرعية للجنة عن دوراتها. (ه)  

 قضايا اإلدارة العليا: -6 

 عمل اللجنة؛ تقييم )أ(  
 .2019-2018التعديالت المقترحة على برنامج العمل لفترة السنتين  )ب(  

 .2021-2020لفترة السنتين  لعمل اللجنة مشروع اإلطار االستراتيجي -7 



E/ESCWA/2017/EC.4/7 
 

-6- 
 

: 2030وخطة التنمية المستدامة لعام  التكنولوجيا)الرئيسي  الدورةالجلسات العامة حول موضوع  -8 
 .(التنمية المستدامة في الدول العربية لتحقيق واالبتكارتسخير العلم والتكنولوجيا لرؤية 

 للجنة. ثالثينواحدة والالموعد ومكان انعقاد الدورة  -9 

 ما يستجد من أعمال. -10 

 .ثالثينالاعتماد تقرير اللجنة عن دورتها  -11 

 الدورة وثائق  -سابعًا

 للدورة الرئيسي الموضوع حول مفصلةمعلومات أساسية  ورقة بإعداد لإلسكوا التنفيذية األمانة ستقوم -14
 بل دعم الدول.للنقاش وتوصيات محددة للدول ولألمانة التنفيذية حول ُسستطرح إطارًا عامًا 

----- 


