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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 التكنولوجيا من أجل التنميةلجنة 
 دورة الثانيةال

 2019 آذار/مارس 21-20، بيروت

 من جدول األعمال المؤقت 14البند 

 في مجال التكنولوجيا من أجل التنمية 2020عام لخطة البرنامجية المقتَرحة لا

 موجـز

المقترحة للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(  تتضمن هذه الوثيقة الخطة البرنامجية
المعني  4وتُنفذ األنشطة في إطار البرنامج الفرعي . في مجال التكنولوجيا من أجل التنمية 2020لعام 

 اللجنة التنفيذية في اإلسكوا الخطة البرنامجية رحبتوقد بالتكنولوجيا من أجل التنمية والتكامل اإلقليمي. 
كانون األول/ديسمبر  19و 18في اجتماعها الخامس، الُمنعقد في بيروت يومي  2020المقتَرحة لإلسكوا لعام 

 .هذا العام خاللالعامة لألمم المتحدة العتمادها  الجمعية. كما ستُعرض تلك الخطة على 2018

وقائمة المنجزات  لتنميةالتكنولوجيا من أجل اوتعرض هذه الوثيقة التوجه العام لعمل اإلسكوا في مجال 
مدعوة  لجنة التكنولوجيا من أجل التنميةاللجنة التنفيذية. وها رحبت بفي الصيغة التي  2020المقترحة لعام 

 إلى االطالع على محتواها.
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 التكنولوجيا من أجل التنمية والتكامل اإلقليمي :4البرنامج الفرعي 

لتنمية اتحقيق ضروريين لركين بالتكنولوجيا واالبتكار باعتبارهما محفي النهوض دعم الدول األعضاء  الهدف:
 في المنطقة العربية.المستدامة 

تحقيق ل، ستقدم األمانة التنفيذية الدعم إلى الدول األعضاء لتسخير التكنولوجيا واالبتكار 2020في عام  -1
 تكنولوجياونقل وإدارة التطوير  مجاالت فيللجميع. وستشكل المشورة التي ستسديها والمستدامة التنمية الشاملة 

 ركيزةً لجهودها في هذا المجال.واالبتكار 

 التكنولوجيات الرقمية من أجل التنمية المستدامة
 (9)الهدف 

، اعتمدت الدول األعضاء توافق 2018في الدورة الوزارية الثالثين لإلسكوا المنعِقدة في حزيران/يونيو  -2
بيروت حول التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وأكّدت فيه أنها "على ثقة تامة بأن 

لتحقيق تنمية مستدامة  ابتكارية، ومصدر لحلول 2030التكنولوجيا واالبتكار هما من الروافع الرئيسية لخطة عام 
الواردة في وثيقة التوافق، ستصدر األمانة وإلنسان". واستجابةً للطلبات الموّجهة إليها وشاملة للجميع، محورها ا

، بهدف تقييم التقّدم المحرز في 2019التنفيذية لإلسكوا الطبعة األولى من التقرير العربي للتنمية الرقمية لعام 
لدول العربية الستيعاب التطورات سياسات التكنولوجيا الرقمية وتسليط الضوء على أوجه القصور في جاهزية ا

. كذلك، ستعقد األمانة التنفيذية المنتدى العربي الرفيع المستوى الثاني بشأن القمة العالمية المتسارعة الرقمية
، وهو الموضوع الشمول المالي، ال سيما لمجتمع المعلومات، الذي سيركز على موضوع "التمكين والشمول"

 .2019السياسي الرفيع المستوى الذي سيعقده المجلس االقتصادي واالجتماعي لعام الذي سيتمحور حوله المنتدى 

، ستقّدم األمانة التنفيذية الدعم للدول األعضاء في اإلسكوا في تنفيذ نتائج المنتدى العربي 2020وفي عام  -3
نية لحوكمة اإلنترنت، . وستضطلع بنواتَج معيّنة في ضوء خارطة الطريق العربية الثا2019لحوكمة اإلنترنت لعام 

، وذلك في إطار بحثها المستمر في الصالت بين حوكمة اإلنترنت وخطة 2018الصادرة في كانون الثاني/يناير 
. كذلك، ستُعقد ورش عمل إقليمية لتحديد مواضيع المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت 2030التنمية المستدامة لعام 

األمانة التنفيذية تقديم الدعم للدول األعضاء لتعزيز جاهزيتها  ووضع جدول أعماله. وستواصل 2021لعام 
لالستفادة من التكنولوجيات الرقمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة. وستتضمن األنشطة اجتماعاً إقليمياً للخبراء 

هذه األنشطة  وورشة عمل الستعراض التقّدم المحرز في إعداد التقارير الوطنية حول التنمية الرقمية. وستكون
 .2021من المواضيع التي ستتناولها المشاورات اإلقليمية بشأن المنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام 

 سياسات االبتكار وبيئة تمكينية للتنمية التكنولوجية
 (17)الهدف 

التنافسية، يتزايد دور االبتكار أهمية في رفع مستوى إنتاجية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين قدرتها  -4
، اقترحت األمانة التنفيذية لإلسكوا أطراً للسياسة العامة 2017وتعزيز ريادة األعمال، ودعم التنمية المحلية. ومنذ عام 

إلدماج االبتكار في الخطط اإلنمائية للبلدان العربية، ووضعت توصيات تهدف إلى تحسين نظم االبتكار، بما في ذلك 
 ز االنفتاح على التحّول الرقمي.ت إلى حوكمة االنترنت على نحو يعزّ نظم الملكية الفكرية، كما دع
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  في المجاالت التي تتطلبها تلك السنة، ، ستعقد األمانة التنفيذية اجتماعاٍت للخبراء،2020وفي عام  -5
التنمية. لرفد جهود كما ستضطلع بعدد من أنشطة التعاون الفني، بغية تقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهها 

وستقدم أيضاً توصيات وأدوات عمليّة لمواصلة تنمية قدرات الدول األعضاء في مجال االبتكار، ولزيادة عدد 
رواد األعمال، ال سيما من الشباب والنساء. وستعمل كذلك على تشجيع المنتجات والخدمات المبتكرة من أجل 

 .اعل بين الحكومة والمواطنينتحسين التف

 طوير التكنولوجيا ونقلهاواتية لتبيئة م
 (9)الهدف 

تؤّدي البيئة التي يجري فيها تطوير التكنولوجيا ونقلها دوراً محورياً في زيادة استخدام التكنولوجيا لرفع إنتاجية  -6
القطاعات االقتصادية، واستحداث فرص العمل، وتعزيز البحوث على المستوى المحلي، وتنفيذ األنشطة اإلنمائية 

بيئة مواتية لنُُظمها  ايجاداألعوام الماضية، ساعدت األمانة التنفيذية لإلسكوا الدول األعضاء في  المبتكرة. وفي
 لمناقشة صياغة سياسات بهذا الخصوص.وورش العمل التكنولوجية، واستضافت عدداً من االجتماعات الرفيعة المستوى 

نية في القطاعات االقتصادية على مواصلة تيسير التعاون بين الجهات المع 2020وستعمل في عام  -7
المنتِجة والمسؤولين الحكوميين. وستقّدم مشورةً على صعيد السياسة العامة بشأن تطوير التكنولوجيا على 

كالقطاع الخاص  ،ومستهلكيها ، وذلك بهدف بناء عالقات مثمرة بين منتجي المعرفةقليميواإل المستوى الوطني
العلمي اء منّصة إقليمية للتنسيق في مجال التكنولوجيا، ودعم إنش ،فرادوالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة واأل

 بينهم.والتكنولوجي 

الصالت بين الخطط الوطنية الرامية إلى تحقيق  على دراسةاألمانة التنفيذية  مل، ستع2020وفي عام  -8
 الرائدة والذكاء االصطناعيالتصنيع المستدام والشامل للجميع، واالستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالتكنولوجيات 

والمنظمات اإلقليمية  . وبالتعاون الوثيق مع جامعة الدول العربيةودورها في تحقيق التنمية المستدامة
، ستدعم الدوَل األعضاء لالستفادة بصورة كاملة من التطور التكنولوجي في سبيل تحقيق المتخصصة االخرى

. وستواصل إتاحة خيارات على صعيد السياسة العامة وجودة الحياة النمو االقتصادي وتحسين الرفاه االجتماعي
لتعزيز بيئة التكنولوجيا في البلدان العربية، عن طريق تنظيم االجتماعات وورشات العمل وإعداد سلسلة من 

ع المنشورات، منها نشرة حول التكنولوجيا واالقتصاد الرقمي. إضافة إلى ذلك، ستنظم األمانة التنفيذية اجتما
 .في الدول العربية حكومة اإللكترونيةبرامج ال مدراءاللجنة الحكومية للتكنولوجيا من أجل التنمية، واجتماعات 

 2020قائمة المنجزات المتوقَّعة لعام 

 تيسير االجتماعات الحكومية الدولية واجتماعات هيئات الخبراء  -ألف

 الوثائق المعروضة على اللجنة

 على الدورة الوزارية الحادية والثالثين لإلسكوا.عرض تُ  موضوعيةوثائق 
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 تقديم الخدمات الفنية لالجتماعات

 .يةالعربفي الدول  لحكومة اإللكترونيةبرامج ا راءمداجتماع رفيع المستوى ل -1

 والنُّظم البيئية الناشئة لإلنترنت.الهياكل األساسية اجتماع فريق خبراء بشأن حوكمة اإلنترنت:  -2

 .نقل التكنولوجيا وتكييفها لتحقيق أنماط استهالك وإنتاج مستدامة خبراء بشأناجتماع فريق  -3

على التقارير اآلثار و 2021المنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام موضوع اجتماع فريق خبراء بشأن  -4
 لتنمية الرقمية.حول االوطنية 

في من النزاع  التعافياإلعمار واجتماع فريق خبراء بشأن دور التكنولوجيا واالبتكار في إعادة  -5
 المنطقة العربية.

 ونقلها ةتوليد المعرف  -باء

 المنشورات

 .والتنمية نشرة التكنولوجيا

 المواد الفنية

 قياس خدمات الحكومة اإللكترونية في البلدان العربية.ورقة فنية عن  -1
 في المنطقة العربية. الحوكمة الذكيةلتحسين نظم  االبتكاريةحلول الورقة فنية عن  -2
 في المنطقة العربية. هماتطبيقاتوورقة فنية عن اتجاهات التكنولوجيا واالبتكار  -3
 ورقة فنية عن العلوم والتكنولوجيا واالبتكار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية. -4

 المنجزات في مجال التواصل  -جيم

 ما في ذلك الكتيّبات والمنشورات()ب والمواد اإلعالميةبرامج التوعية والمناسبات الخاصة 

 مادة إعالمية بشأن التكنولوجيات الرقمية من أجل التنمية.

 المنصات الرقمية ومحتوى الوسائط المتعددة

 بوابة إلكترونية عن الحكومة المفتوحة والبيانات المفتوحة في المنطقة العربية.
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