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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 التكنولوجيا من أجل التنميةلجنة 

 الثانيةالدورة 

 2019 مارس/آذار 21-20، بيروت

 جدول األعمال المؤقت نم 15البند 

 حلقة نقاش

 في مجال التكنولوجيا التوجهات االستراتيجية لعمل اإلسكوا 
 2025-2020للفترة  من أجل التنمية

هات االستراتيجية لعمل اللجنة االقتصادية التوجّ حول نقاش الحلقة السترشاد بها في لالوثيقة عّدت هذه أ   -1
التكنولوجيا من أجل ب المعني 4 إطار برنامجها الفرعيفي  2025-2020للفترة )اإلسكوا( واالجتماعية لغربي آسيا 

 المرتبطةتحديات الحتياجات و، على أساس تصّور األمانة التنفيذية لإلسكوا لالوالتكامل اإلقليمي التنمية
 .2030في المنطقة العربية في سياق خطة التنمية المستدامة لعام  لتكنولوجيا واالبتكاربا

 التحديات في المنطقة العربية -أوالا 

 :هامن ،في التنمية المستدامة عديدةتواجه المنطقة العربية تحديات  -2

 المتوفرة، القوى العاملة كافية الستيعاب  ا  فرصفي المنطقة العربية سوق العمل تتيح ال : البطالة •
  البطالة مجموع من المائة في 40عن عمل ن يالباحث الشباب تبلغ نسبةولشباب. امن سيما  وال

معظم  في في المائة 30 تجاوزتااللتحاق بالتعليم العالي نسبة ، في حين أن (1)في المنطقة العربية
 ؛(2)الدول العربية

                                                      
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المصرية، تقرير اليونسكو للعلوم:  (1)

 .https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000235406 ،(2018)باريس،  2030نحو عام 

 المرجع نفسه. (2)
 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000235406
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 مياهالعتبة ندرة  دونكان  ا  عربي بلدا   22من أصل  18تشير تقارير اإلسكوا إلى أن : ندرة المياه •
 ؛(3)عتبة ندرة المياه المطلقة دونمنها  13و المتجددة

القيمة االقتصادية المضافة وعلى يؤثر سلبا  على االبتكار ضعف يزال  ال: منظومات ابتكار غير فعالة •
سبع  مجموع )من عالميا   ةالرابع تبةالمرفي منطقة ال وقد حلّتالقدرة التنافسية لالقتصادات العربية. 

 ؛(4)2018لعام  (GII)مؤشر االبتكار العالمي  مناطق( في

من قدرة رّواد  الدول العربيةفي معظم  يحدّ : لقطاع األعمالضعف البيئة التشريعية والتنظيمية  •
 ؛كبح النمو االقتصادييو ،فرص العمل منيضيّق واألعمال على تأسيس الشركات، 

تطوير التطبيقات في المجاالت االقتصادية  لىيؤثر ع :استيعاب التكنولوجياالقدرة على ضعف  •
معدل المنطقة العربية في مؤشر ريادة األعمال العالمي سهم في تدني فيواالجتماعية والبيئية، 

(GEI)(5)؛ 

 ؛مناطق العالمسائر المنطقة العربية وبين تزال الفجوة قائمة : ال الفجوة الرقمية والمعرفية •

استخدام التكنولوجيا،  نطاق برانية مع اتساعيتزداد المهددات والمخاطر الس :برانييمن السضعف األ •
 ؛احي الحياةوودخول التكنولوجيات الجديدة في مختلف ن

عبر المقّدمة زيادة كبيرة في الخدمات العامة حقّق العالم : لكترونيةالحكومية اإلضعف الخدمات  •
في مؤشر  (6)مراتب 10تراجعت المنطقة العربية أكثر من  ومع ذلك ،النقّالةاإلنترنت أو المنصات 

لكترونية أدنى من المشاركة اإلمعدال  في المنطقة  وسّجلت. (e-GDI) الحكومة اإللكترونية رتطوّ 
، وندرة المهارات األدمغة هجرة، والتمويلفي نقص ال من أسباب ضعف األداءولمعدل العالمي. ا

أن نسبة وتشير التقديرات إلى  .المتسارعر القائمة للتطوّ األطر التنظيمية عدم مواكبة المطلوبة، و
 .(7)المائة في 33 الدول العربية التي لديها سياسات في مجال البيانات الحكومية المفتوحة ال تتجاوز

، 2050عام  بحلولفي المائة من سكان العالم  66نسبة سكان المناطق الحضرية  تتخطىيتوقّع أن و

 .(8)اإللكترونية في المدنما يزيد الطلب على الخدمات 

                                                      
(3) E/ESCWA/SDPD/2015/Booklet.3. 

 .https://www.globalinnovationindex.org/gii-2018-report البيانات متوفرة على الرابط: (4)

 على الرابط: وهي متوفرة ، 2017و 2016بيانات عامي  (5)

http://thegedi.org/global-entrepreneurship-and-development-index. 

 لشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة.تقديرات اإلسكوا باالستناد إلى مسح أجرته إدارة ا (6)

  متوفرة على الرابط: منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، بيانات (7)

https://www.oecd.org/mena/governance/digital-governance-mena.pdf. 

، متوفرة على الرابط: إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدةتوقعات  (8)

https://esa.un.org/unpd/wup/publications/files/wup2014-highlights.Pdf. 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/water-energy-food-security-nexus-arab-region-english.pdf
https://www.globalinnovationindex.org/gii-2018-report
http://thegedi.org/global-entrepreneurship-and-development-index
https://www.oecd.org/mena/governance/digital-governance-mena.pdf
https://esa.un.org/unpd/wup/publications/files/wup2014-highlights.Pdf
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ا   في المنطقة العربية االتكنولوجيفي السياسات المتعلّقة بالتوجهات  -ثانيا

االنتشار المتسارعة، والتكنولوجية تتأثر المنطقة العربية، كغيرها من المناطق في العالم، بالتطورات  -3
يعرض هذا و .وتوفر القدرات الحاسوبية المناسبة لها على المستوى العالمي ،وتعدد تطبيقاتها ،الواسع للتكنولوجيا
 هذا المجال. فيتوجهات من المنطقة ستشهده شهدته أو أهم ما الجزء من الوثيقة 

كفاءة وزيادة تفاعل مع المواطنين، تنشيط الو ،الفسادمكافحة تلتزم الحكومات في المنطقة العربية ب -4
السياسات  صانعويسعى و .بعضها آنفا  ذكر ، التحول الرقميفي  تحديات تواجه هالكنّ . تهاوشفافيالمؤسسات العامة 
العربية الدول  نصفوأعّدت على التكنولوجيا واالبتكار.  باالعتماد لخدمات العامةجديدة لقنوات إلى وضع خطط ل

 .ستراتيجيات وطنية للتحول الرقميا تقريبا  

واإلطار  الحاضنةالبيئة  كفاءةنجاحها يتوقف على  ، ولكنّ التصنيعتحفيز برامج لالبتكار وفي المنطقة و -5
تطلق و جهود وت بذل. أصحاب المصلحةعدد من  بما يشمل أكبرالتشريعي والتنظيمي لالبتكار وريادة األعمال 

 تبادل تشجيع و الدولفي جميع تكثيفها ينبغي  ولكن التكنولوجية، عاتتطوير الحاضنات والمسرّ لمبادرات 
 .التجارب الناجحة

 ،االبتكار الوطنيةنقل التكنولوجيا و منظوماتبدعم من اإلسكوا، بمراجعة  ،عربيةالدول ال بعضقامت و -6
التعاون بين  زيادةو، المنظوماتلتعزيز هذه ذات الصلة نظمة األقوانين وتعديل الوبنى مؤسسية استحداث و

األعضاء للدول دعم تقديم ال تواصل اإلسكوا. وسالصناعية واالقتصادية جهاتوالاألوساط األكاديمية والبحثية 
 . هاخصوصياتع مراعاة م للدول الراغبة بذلك الوطنيةمنظومات ال تحديثو استدامة اإلنجازاتضمان ل

جامعة الدول العربية وأقرت  ،وطنية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكارات عربية سياسال كما اعتمدت بعض الدول
تنفيذ السياسات  ويستلزم. 2017في شهر آذار/مارس  واالبتكار والتكنولوجي ميللبحث العل العربيةستراتيجية اال

 .2030عام الوطنية واالستراتيجية اإلقليمية المواءمة مع خطة 

والتشريعية ألطر القانونية ل ا  رمستم ا  المخاطر المرافقة للتكنولوجيات المتقدمة تحديثالحد من  ويستدعي -7
المصلحة في حوكمة اإلنترنت، ضمن أطر إقليمية مرنة العمل بنهج تعدد أصحاب وال بد من  .برانييألمن السل

 تواكب التطورات العالمية.

ا    في مجال التكنولوجيا من أجل التنمية سكوااإل عمل -ثالثا
 2025-2020في الفترة 

تركيز  تقترح األمانة التنفيذية لإلسكواالتحديات المذكورة والتوجهات في المنطقة العربية،  انطالقا  من -8
 :المواضيع التالية العمل على

على استرجاع الخدمات العامة  اتمساعدة الدول المتأثرة بالنزاعو الحكومي الرقمي لالتحوّ  )أ(
وتعزيز سياسات البيانات المفتوحة ، تطوير خدمات متعددة القنواتالدول األعضاء على جميع دعم و ،إلكترونيا  

 ؛الرقمية والجديدةمتطلبات التكنولوجيا  لتلبية الوطنية القانونيةو تطوير األطر التنظيميةو، اإللكترونيةوالمشاركة 

http://www.alecso.org/newsite/2016-04-06-07-56-24.html
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 مبتكرة في القطاعات التنموية المختلفة، حلول القتراح  تكنولوجياللالمتسارع  التطورتسخير  )ب(
نات ، وتطوير خدمات وتطبيقات مبتكرة باالعتماد على البياالتكنولوجيا النانوية والحيويةمثل الحلول المعتمدة على 

في  واعدة   عدّ ت  التي  التكنولوجيات الجديدةتقديم الخدمات العامة باالستفادة من وعي، انطصاالالضخمة والذكاء 
 تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ سهام الفاعل فيزيادة اإلنتاجية واإل

تحديات التنمية االجتماعية  مواجهةفي الدول األعضاء لالبتكار ل وطنية صياغة سياسات )ج(
 وتعزيز األطر التشريعية والتنظيمية الالزمة إليجاد بيئة مواتية لالبتكار وريادة األعمال؛ واالقتصادية والبيئية

الخاصة لتنفيذ الجهات الهيئات العامة وبين بما في ذلك  األعضاءتعزيز التعاون بين الدول  )د(
 التنمية أجل من التكنولوجيا حول بيروت توافقو ،والتكنولوجي واالبتكار ميللبحث العل العربيةستراتيجية اال

 ؛العربية المنطقة في المستدامة

 االبتكار وريادة األعمال التي تتصدى لتحديات في مجال متقدمة البرامج لعمل على دعم الا (ه)
 ؛المنطقة العربية

 2030 عاممع خطة  تتوافق ،الدول األعضاءلتنمية الرقمية في عدد من ل وطنية عمل خططتطوير  )و(
 ؛الشركاء والنظراء على المستوى الوطنيتشمل و

 في المنطقة العربية اإلنترنت  حوكمة ات بشأنحوارالمشاركة المجتمعات العربية في  عزيزت )ز(
اإلنترنت في مجال  حوكمةالفهم المشترك لقضايا وأولويات  حسينوتالوطني واإلقليمي والعالمي،  ىعلى المستو

 .التنمية المستدامة

ا   النقاش محاور -رابعا

دور التكنولوجيا واالبتكار في تحقيق التنمية المستدامة،  عنتهدف حلقة النقاش إلى عرض تجارب وطنية  -9
وإلى تبادل الخبرات والدروس المستقاة، وتحديد األولويات للفترة المقبلة في هذا المجال. كما ترمي الحلقة إلى 

 توجيه عمل اإلسكوا في تقديم الدعم للدول األعضاء حسب األولويات.

 التالية:وسيتطرق المشاركون إلى المواضيع  -10

 ؛لدول العربيةاوأثرها على سياسات  واالبتكاراالتجاهات العالمية لسياسات التكنولوجيا  •

سياسات التحول الرقمي، واالقتصاد الرقمي، ومنها العربية،  دولتكنولوجيا واالبتكار في الالسياسات  •
 ت المتصلة بها؛تمكين الشباب ورّواد األعمال، والمبادراو، الجديدةت والتكنولوجيا االبتكارو

 ؛دول العربيةالتنمية المستدامة في ال ىق والمتوقع لهذه السياسات والمبادرات علاألثر المحقّ  •

 السياسات والمبادرات وسبل تجاوزها؛ في تنفيذ األعضاءالدول  اههالتحديات التي تواج •

ودعم الدول  الجديدةالتوجهات التكنولوجية دور األمانة التنفيذية لإلسكوا في مواكبة لمقترحات  •
 .2030األعضاء في تنفيذ خطة عام 

http://www.alecso.org/newsite/2016-04-06-07-56-24.html
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/30th_session_beirut_consensus_on_technology_for_sustainable_development_ar.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/30th_session_beirut_consensus_on_technology_for_sustainable_development_ar.pdf
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والدول  .لخبراء واالستشاريين المدعوينا وعدد منممثلو الدول األعضاء،  حلقة النقاشيشارك في  -11
 التنفيذية بذلك قبل مدعوة إلى إعالم األمانة  تجاربها وسياساتهاموجز لعرض بتقديم األعضاء الراغبة 

 ال المشاركة المقترحة.وإرس ،2019 مارسآذار/ 10

 يجري النقاش باللغة العربية. -12

 .tabbarm@un.org نقطة االتصال في األمانة التنفيذية لإلسكوا: السيدة منال طبارة: -13

----- 
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