
20-00565 

E األمم المتحدة 
 

Distr. 

LIMITED 

 

E/ESCWA/C.8/2021/4 

22 December 2020 

ORIGINAL: ARABIC 

 
 المجـلس

 االقتصـادي واالجتمـاعي

 

 

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

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

 من جدول األعمال المؤقت 5البند 

 التعاون الفنيأنشطة 

 موجـز

ذتها اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا هذه الوثيقة لمحة عن أنشطة التعاون الفني التي نف   تقدم
مجموعة اإلحصاء ومجتمع المعلومات إطار مجال التكنولوجيا من أجل التنمية في في  )اإلسكوا(

 21و 20ي ، يوم  بيروتالتي ُعقدت في  ،للجنة التكنولوجيا من أجل التنمية الثانيةدورة منذ الوالتكنولوجيا، 
لة وهذه األنشطة  .وحتى تاريخ إعداد هذه الوثيقة ،2019 مارس/آذار  ،العادي للتعاون الفنيالبرنامج  منممو 

 وموارد من خارج الميزانية. ،وحساب األمم المتحدة للتنمية

بحثية تنتج  مؤسسة  باعتبارها إلسكوا لالثالث  مهامالبين  ظهر الترابطتُ  أنشطة   على الوثيقة ترك زو
م المشورة الفنية لصانعي القرار، خبرة يقد   ، وبيت  العامة دعم اإلصالحات على مستوى السياساتلدراسات 
 تتضمنو. معالجتهال بُ وسُ  التي تواجهها تحدياتالحول  بين الدول األعضاءتوافق البناء ل ا  إقليمي ومنتدى  
مجال التكنولوجيا مقترحات بشأن توسيع نطاق أنشطة التعاون الفني التي تضطلع بها اإلسكوا في  الوثيقة

 .من أجل التنمية

والمجاالت  ذةالمنف   يعلم بأنشطة التعاون الفنالإلى أخذ  ةمدعو التكنولوجيا من أجل التنمية ولجنة
 إبداء الرأي بشأنها.، والجديدة المطروحة
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 ةـمقدم

تنفيذ برنامج عمل اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي لأساسية أداة هو البرنامج العادي للتعاون الفني  -1
مة حسب طلب الدول األعضاء  لتعاون الفنيامشاريع أن إذ  ،آسيا )اإلسكوا( ويشك ل  .احتياجاتهالتلبية مصم 

  .2030التعاون الفني في اإلسكوا جزءا  من جهود أوسع نطاقا  تهدف إلى تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 
 في العالموقد استمر هذا البرنامج بتقديم الدعم الفني للمنطقة العربية على الرغم من الظروف الصحية السائدة 

 بما يتناسب مع متطلبات الدول األعضاء ومجاالتها تكييف آليات تقديم الخدمات مع  19-كوفيدبسبب جائحة 
 وطأة هذه الجائحة.من تخفيف الفي 

 فئات: خدمات استشارية لدعم البلدان  أربع في خدمات التعاون الفني التي تقد مها اإلسكواندرج وت -2
عمل لبناء القدرات وجوالت دراسية وزماالت؛ ومشاريع ميدانية  اتفي قضايا تتعلق بالسياسات العامة؛ وورش

جهات  نهتؤم  من خارج الميزانية بتمويل تطويرها إلى مشاريع أكبر  يمكنص اإلسكوا تجريبية في مجاالت تخص  
الذي و، ءاألمانة التنفيذية للدول األعضا الذي تقدمهللدعم  خرىاألبعاد األ لتعاون الفنيا خدماتتكمل ست  ومانحة. 
هذه التحديات، ثم االستجابة لها بتقديم دعم  مواجهةلتوليد المعرفة بشأن التحديات التنموية وبناء التوافق  يشمل

 مباشر للدول األعضاء.

التكنولوجيا من أجل التنمية والتكامل مجال في  إلسكواالعمل الذي تضطلع به األمانة التنفيذية لويشمل  -3
 تعرض و .الجديدة، والتكنولوجيا ونقل التكنولوجيا ، واالبتكاروالخدمات الرقمية الرقمي لحو  الت قليميإلا

 للجنة التكنولوجيا من أجل التنمية الثانيةمنذ الدورة  إلسكوااالتي اضطلعت بها التعاون الفني  أنشطة هذه الوثيقة
األنشطة  . وقد شملت هذهحتى تاريخ إعداد هذه الوثيقة ،2019 مارس/آذار 21و 20ي ، يوم  بيروت قدت فيالتي عُ 

مقترحات بشأن أنشطة التعاون الوثيقة أيضا  م قد  وت .بناء القدراتوأنشطة عمل الورشات و، ستشاريةاالخدمات ال
 .في مجال التكنولوجيا من أجل التنميةالمقبلة الفني 

 لمحة عامة -أوالا 

في مجال التكنولوجيا ورشات عمل نظ مت االستشارية والخدمات من  ا  عدد سكوااألمانة التنفيذية لإل قدمت -4
والبرامج  لبرنامج العادي للتعاون الفني، وذلك في إطار امن الدول األعضاء تلقتهابناء  على طلبات من أجل التنمية 

 . ولة من حساب التنميةالمم  

للجنة  الثانيةمنذ الدورة عربية  ةدول 11 نُف ذ ت لصالح نشاطا   44 األنشطة اإلجمالي لتلكعدد الوبلغ  -5
 من خالل وطنية ورشة عمل 13وتنظيم  خدمة استشارية 21 تقديم نتوتضم  ، التكنولوجيا من أجل التنمية

من خالل البرامج  عمل اتورش أربع تنظيمواستشارية  اتخدم ست تقديمو ،(1)البرنامج العادي للتعاون الفني
 لة من حساب التنمية.الممو  

                                                
 . 2020تشرين الثاني/نوفمبر  30حتى  2019نيسان/أبريل  1 جرى تغطية األنشطة من (1)
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 الخدمات االستشارية -ألف

لة من البرنامج العادي للتعاون الفني والمقد مة مناالستشارية  الخدمات 1 الجدول يعرض -6 األمانة  الممو 
الخدمات  2الجدول يعرض و .المستفيدة ةحسب الدول ،لتنميةأجل ا منفي مجال التكنولوجيا التنفيذية لإلسكوا 

هذه الخدمات المواضيع األساسية قد شملت و .لة من حساب التنميةمة من خالل البرامج الممو  المقد  االستشارية 
استخدام المفتوحة، وسياسات وطنية لتعزيز الحكومة واقتراح التالية: تعزيز البيئة المحيطة بالتكنولوجيا الرقمية، 

 مقترحات  تقديم بعض األنشطة شملت ل الرقمي والرقمنة. كما مقترحات لتعزيز التحو  تقديم التكنولوجيا الجديدة، و
االستفادة من البيانات الضخمة تعزيز نظم االبتكار الوطنية، واقتراح منهجيات لتطوير المنصات الرقمية، ول

 .ومؤشرات القياس

 لتعاون الفنيالعادي لبرنامج اللة من الممو   الخدمات االستشارية  -1 الجدول

 المجاالت عدد الخدمات االستشارية الدولة

وزارة االقتصاد الرقمي والريادة: مراجعة مسودة قانون  • 8 األردن
 (2019البيانات الشخصية )

التشريعات مراجعة وزارة االقتصاد الرقمي والريادة:  •
 (2019)برانية مع التركيز على التطبيقات اإللكترونية يالس

وزارة االقتصاد الرقمي والريادة: مقترح سياسة الذكاء  •
 (2020االصطناعي )

وزارة االقتصاد الرقمي والريادة: مقترح سياسة الحوسبة  •
 (2020السحابية الحكومية )

ي ال • تأهيل صندوق المعونة الوطنية: مقترح رقمنة برنامج 
 (2020الجسماني والمعونة الفورية )

وزارة االقتصاد الرقمي والريادة: تحليل أداء األردن في  •
 (2020) 2020مؤشر الحكومة اإللكترونية 

وزارة االقتصاد الرقمي والريادة: مقترح اإلطار القانوني  •
 (2020للمشاركة اإللكترونية )

وزارة االقتصاد الرقمي والريادة: مقترح األنظمة التنفيذية  •
لقانون حماية البيانات الشخصية )المتوقع إنجازها في عام 

2021) 

ل  • 4 الجمهورية العربية السورية وزارة االتصاالت والتقانة: مقترح استراتيجية التحو 
 (2019الرقمي )

لمنظومة نقل الهيئة العليا للبحث العلمي: الواقع الحالي  •
 (2019التكنولوجيا واالبتكار )

الهيئة العليا للبحث العلمي: البنية المقترحة لمنظومة نقل  •
 (2020التكنولوجيا )

الهيئة العليا للبحث العلمي: التقرير الشامل لمنظومة نقل  •
 (2020التكنولوجيا )
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 المجاالت عدد الخدمات االستشارية الدولة

مركز البرمجيات الوطني: مقترح النظام الداخلي للحاضنة  • 1 السودان
 (2020البرمجية )نبتة( )

هيئة اإلعالم واالتصاالت: مراجعة سياسة األمن السيبراني  • 1 العراق
(2020) 

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات: مقترح  • 4 فلسطيندولة 
ل الرقمي )  (2019استراتيجية التحو 

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات: مراجعة سياسة  •
 (2019الحكومية )الحوسبة السحابية 

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات: مراجعة سياسة  •
 (2020إنترنت األشياء )

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات: تقييم الجاهزية  •
 (2020الوطنية للبيانات الضخمة )

معهد الكويت لألبحاث العلمية: مقترح إنشاء حاضنة  • 1 الكويت
 (2020األعمال التكنولوجية )

وزارة الدولة لشؤون االستثمار وتكنولوجيا المعلومات:  • 2 لبنان
 (2020مقترح سياسة الذكاء االصطناعي )

منصة تنسيق المساعدات الجيش اللبناني: دعم تطوير  •
 (2021)المتوقع إنجازها في عام الوطنية 

  21 العدد اإلجمالي

 التنميةلة من حساب الممو   الخدمات االستشارية  -2 الجدول

 اسم المشروع والجهة المجاالت عدد الخدمات االستشارية الدولة

وزارة االقتصاد الرقمي  • 1 األردن
مراجعة سياسة والريادة: 

  البيانات المفتوحة لألردن

التطوير المؤسسي لتعزيز  •
 تقديم الخدمات الحكومية 
في إطار تحقيق أهداف 

التنمية المستدامة في غربي 
 (1617AE)المشروع  آسيا

وزارة االتصاالت والتقانة:  • 1 الجمهورية العربية السورية
وضع خطة عمل من أجل 
إطالق مشروع تجريبي 

 للبيانات المفتوحة 

التطوير المؤسسي لتعزيز  •
 تقديم الخدمات الحكومية 
في إطار تحقيق أهداف 

التنمية المستدامة في غربي 
 (1617AE)المشروع  آسيا
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 اسم المشروع والجهة المجاالت عدد الخدمات االستشارية الدولة

االتصاالت وزارة  • 2 دولة فلسطين
: وتكنولوجيا المعلومات

مراجعة مسودة استراتيجية 
دولة البيانات المفتوحة في 

 فلسطين

وزارة االتصاالت  •
: وتكنولوجيا المعلومات

راجعة تقرير حول م
استعداد الهيئات الحكومية 

للتوجه نحو البيانات 
 المفتوحة

التطوير المؤسسي لتعزيز  •
تقديم الخدمات الحكومية في 

تحقيق أهداف التنمية إطار 
 المستدامة في غربي آسيا

 (1617AE)المشروع 

إدارة اإلحصاء المركزي:  • 2 لبنان
االستفادة من مصادر 

البيانات السلوكية واإلنسانية 
لتحليل تحديات التنمية التي 

يواجهها الالجئون 
السوريون والمجتمعات 

 (2020) المضيفة في لبنان

إدارة اإلحصاء المركزي:  •
االستفادة من مصادر 
البيانات الضخمة لتقييم 
السياسات وتحليلها في 

  األزمات أوقات
  )من المتوقع إنجاز ذلك

 (2021 عام في

معالجة تحديات النازحين  •
قسرا  والمجتمعات المضيفة 

 العربيةمنطقة الفي 

  (1819AS)المشروع 

  6 العدد اإلجمالي

 بناء القدراتأنشطة ورشات العمل و -باء

لة من البرنامج العادي للتعاون الفني،الوطنية العمل  ورشات  الجدول يعرض -7  والمجاالت  الممو 
 للجنة التكنولوجيا من أجل التنمية الثانيةمنذ الدورة  التي نُظ م ت. وقد بلغ عدد هذه الورشات التي رك زت عليها

 ، لة من حساب التنميةفي إطار البرامج الممو  التي نُظ م ت  العمل ورشات 4الجدول ويعرض . ورشة عمل 13
ل الرقمي، والتكنولوجيا هذه الورشات المواضيع األساسية التالية:  وشملت ورشات عمل. أربعبلغ عددها وقد  التحو 

 االبتكار الوطنية ونقل التكنولوجيا، ومؤشرات القياس.ونظم الجديدة، 
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 لة من البرنامج العادي للتعاون الفنيالممو   الوطنيةورشات العمل   -3 الجدول

 المجاالت عدد ورشات العمل الدولة

ل الرقمي  وزارة االتصاالت والتقانة: • 4 الجمهورية العربية السورية مناقشة مقترح استراتيجية التحو 
 (2019تموز/يوليو  8)دمشق، 

مناقشة الواقع الحالي لمنظومة نقل لهيئة العليا للبحث العلمي: ا •
 (2019آب/أغسطس  21)دمشق، التكنولوجيا واالبتكار 

اإلطار القانوني والبنية المقترحة لمكتب  لهيئة العليا للبحث العلمي:ا •
 (2020 فبراير/شباط 12، دمشق) نقل التكنولوجيا

وزارة الشؤون االجتماعية والعمل: استخدام التكنولوجيا لألشخاص  •
 (2020كانون الثاني/يناير  29ذوي اإلعاقة )دمشق، 

 28-27المركز القومي للمعلومات: التكنولوجيا الرقمية )الخرطوم،  • 1 السودان
 (2019تشرين الثاني/نوفمبر 

ل الرقمي هيئة اإلعالم • 1 العراق  ،بغداد) واالتصاالت: استراتيجيات التحو 
 (2019 أبريل/نيسان 15-16

 ل الرقميوزارة المواصالت واالتصاالت: استراتيجيات التحو   • 2 قطر
 (2019تشرين الثاني/نوفمبر  1 –تشرين األول/أكتوبر  30)الدوحة، 

)الدوحة،  تكنولوجيا سالسل الكتلوزارة المواصالت واالتصاالت:  •
 (2020شباط/فبراير  26-27

  16-14 وزارة العمل: التكنولوجيا الرقمية والتوظيف )بيروت، • 1 لبنان

 (2020تشرين األول/أكتوبر 

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع المكتب  • 1 مصر
ل الرقمي  اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي: استراتيجيات التحو 

 (2019تشرين الثاني/نوفمبر  21-20 )القاهرة،

ل الرقمي )الرباط،  • 1 المغرب  13-12وكالة التنمية الرقمية: استراتيجيات التحو 

 (2019 ديسمبر/كانون األول

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات اإلعالم واالتصال:  • 2 موريتانيا
 (2019 أبريل/نيسان 9، نواكشوط) سياسات البيانات المفتوحة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات اإلعالم واالتصال:  •
نيسان/أبريل  10نترنت األشياء والمدن الذكية )نواكشوط، إسياسات 
2019) 

  13 العدد اإلجمالي
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 لة من حساب التنميةالممو   الوطنيةورشات العمل   -4 الجدول

 المجاالت عدد ورشات العمل الدولة

وزارة التخطيط: ورشة عمل  –وزارة االقتصاد الرقمي والريادة  • 1 األردن
ان،   25-24حول الحكومة المفتوحة والبيانات المفتوحة )عم 

 (2019آذار/مارس 

ورشة عمل حول الحكومة المفتوحة وزارة االتصاالت والتقانة:  • 2 الجمهورية العربية السورية
 (2019تموز/ يوليو  9)دمشق، والبيانات المفتوحة 

وزارة االتصاالت والتقانة: ورشة عمل تدريبية تقنية حول البيانات  •
 (2019تشرين الثاني/نوفمبر  25-24)دمشق، المفتوحة 

ورشة عمل لبناء القدرات المعلومات: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا  • 1 دولة فلسطين

  30-29 ،هللا رامحول الحكومة المفتوحة والبيانات المفتوحة )

 (2020 يناير/الثانيكانون 

  4 جماليالعدد اإل

ا   محاور التعاون الفني المقترحة في مجال التكنولوجيا من أجل التنمية -ثانيا

 ثنائية أطر من خالل وضعألنشطة التعاون الفني  شامال   ا  تخطيطي ا  نهج سكوااألمانة التنفيذية لإل اعتمدت -8
 . الفعالية وزيادة األثر وتعزيز الشفافية والمساءلةتحسين من أجل  ،في ذلكفني مع الدول الراغبة التعاون لل

المحاور التالية للتعاون الفني  وتقترح، من هذه األطر خالل العامين الماضيينكما وق عت األمانة التنفيذية عددا  
 :المقبلةفي المرحلة  مع الدول األعضاء

ل الرقمي والحكومة الرقمية والمفتوحة (أ)  التحو 

سياسات النفاذية بما فيها  الوطنية عملالسياسات وخطط الستراتيجيات واالوتطوير وضع  •
 من االستفادة  ،في ذلك األشخاص ذوي اإلعاقة نبم ،الرقمية لتمكين جميع األفراد

 ؛من المنصات الرقمية

 ؛ورقمنة اإلجراءات الورقية الرقميةتطوير خدمات الحكومة الممارسات لاعتماد أفضل  •

 ؛نية للحكومة الرقميةالوطتقييم الجاهزية  •

لتعزيز الشفافية  على النحو األمثل لتكنولوجيااتطوير الحكومة المفتوحة من أجل استخدام  •
 ؛والفعالية والتشاركية

واالبتكار في االستراتيجيات التنموية الوطنية من أجل تحقيق أهداف الرقمية إدماج التكنولوجيا  •
 التنمية المستدامة؛

ة واإلقليمية ذات الصلة، وتقديم المقترحات لتعزيز أداء الدول متابعة المؤشرات الدولي •
 األعضاء فيها؛

 . بناء القدرات الوطنية في مجاالت الحكومة الرقمية والمفتوحة •
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 التكنولوجيا الجديدة (ب)

، الحوسبة السحابيةالوطنية المتعلقة ب عملالسياسات وخطط الستراتيجيات واالوضع وتطوير  •
 ؛االشياءوإنترنت  ،والذكاء االصطناعي ،والبيانات الضخمة

تقييم الجاهزية الوطنية الستخدام التكنولوجيا الجديدة مثل البيانات الضخمة، والذكاء  •
 األشياء؛وإنترنت  ،االصطناعي والحوسبة السحابية

 ؛التكنولوجيا الجديدةالقدرات في مجال  بناء •

ولوجيا الجديدة وتقديم المقترحات لتعزيز بالتكنالمؤشرات الدولية واإلقليمية المرتبطة  متابعة •
 .أداء الدول األعضاء فيها

 وريادة األعمالاالبتكار  (ج)

عاتتطوير تعزيز والمساعدة على  •  ؛المؤسسات الوسيطة مثل الحاضنات والمسر 

 ؛واألطر التشريعية والتنظيمية ذات الصلةالبتكار با المحيطةتعزيز البيئة  •

الطلب في مجال التكنولوجيا واالبتكار على  جهات العمل على تشبيك جهات العرض مع •
 المستوى اإلقليمي؛

 تعزيز منظومات نقل التكنولوجيا على المستوى الوطني واإلقليمي؛ •

متابعة المؤشرات الدولية واإلقليمية المرتبطة باالبتكار وتقديم المقترحات لتعزيز أداء الدول  •
 .األعضاء فيها

ا   ختاميةمقترحات  -ثالثا

والمجاالت الجديدة  ذةالمنف   يعلم بأنشطة التعاون الفنالأخذ  إلىالدول األعضاء ألمانة التنفيذية اتدعو  -9
حسب األولويات ، بالتكنولوجيا ا  خاص ا  نمكو   لكي تشمل هامتابعة تنفيذ أطر التعاون الفني وتحديث وإلى، المقترحة
 .الوطنية

االستشارية، وفق المجاالت المقترحة  هاعلى االستعانة بخدمات األعضاءالدول األمانة التنفيذية ع تشج  و -10
 :ما يلي على الدول األعضاءوفي هذا اإلطار، تقترح  .وبما ينسجم مع االحتياجات الوطنية

تنفيذ في واالبتكار الرقمية التكنولوجيا  استخدامتهدف إلى للتعاون الفني التقدم بمقترحات ومشاريع  •
 ؛19-وتخفيف أثر جائحة كوفيد 2030 لعام التنمية المستدامةخطة 

 بشأنبمقترحات األمانة التنفيذية لإلسكوا على تزويد  نقاط االتصال والجهات المختص ةتشجيع  •
 .حسب األولويات الوطنية المستجدةالتعاون الفني، وإضافة مواضيع جديدة مجال أولويات العمل في 

----- 
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