
21-00642 

E األمم المتحدة 
 
Distr. 

LIMITED 

 

E/ESCWA/C.8/2021/7/Report 

1 September 2021 

ORIGINAL: ARABIC 

 
 المجـلس

 االقتصـادي واالجتمـاعي

 

 

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 تقريـر

 الثالثةعن دورتها  التكنولوجيا من أجل التنميةلجنة 
 2021 شباط/فبراير 16و 15 في ا  المنعقدة افتراضي

 موجـز

لجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( لالتابعة قدت لجنة التكنولوجيا من أجل التنمية ع  
البنود من  مجموعة   جدول أعمالهاوشمل  ،2021شباط/فبراير  16و 15يومي ، اإلنترنتعبر  ةلثالثادورتها 
 . التكنولوجيا واالبتكاربمجتمع المعلومات و المتعلقة

عمال  بالتوصيات الصادرة  سكوااإل نفذتهااألنشطة التي  الدورة على فيوالمشاركات المشاركون  اّطلع
آذار/مارس  21و 20 يوميفي بيروت  تقدع  ي ت، المن أجل التنمية في دورتها الثانية لجنة التكنولوجيا عن

 كما اطلعت اللجنة  .التعاون الفنيوأنشطة  عمل اإلسكوا برنامجل وفقا  وعلى األنشطة المنفذة  ،2019
 برامج الحكومة اإللكترونية ومديرات اجتماعات مديري نتائج ، ومركز اإلسكوا للتكنولوجياأنشطة على 

األولويات اإلقليمية للسنوات المقبلة في  عنحلقة نقاش اللجنة  قدتع  في ختام الدورة، و .في الدول العربية
 مجال التكنولوجيا من أجل التنمية.

ألهم  ا  موجز ا  وعرض تها الثالثةدورويتضمن هذا التقرير التوصيات التي اعتمدتها اللجنة في نهاية 
 .النقاط التي أثيرت خالل المناقشات
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 مقدمـة

( اإلسكوا)للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا التابعة قدت لجنة التكنولوجيا من أجل التنمية ع   -1
 18المؤرخ  (28-)د 315سكوا إلبقرار ا ، عمال  اإلنترنتعبر  2021شباط/فبراير  16و 15دورتها الثالثة يومي 

تشرين  17المؤرخ  2014/35 في قراره المجلس االقتصادي واالجتماعيالذي اعتمده ، 2014أيلول/سبتمبر 
في بيروت  تقدع  تي لتوصيات لجنة التكنولوجيا من أجل التنمية في دورتها الثانية ال ، ووفقا  2014الثاني/نوفمبر 

 .2019 مارس/آذار 21و 20يومي 

ألهم النقاط  ا  موجز ا  وعرضختام دورتها الثالثة، في  اللجنةالتوصيات التي اعتمدتها  التقريرهذا  ويتضمن -2
 .المناقشاتثيرت خالل التي أ  

 التوصيات -أوال  

ه مجموعة من التوصيات، بعضها موج  الثالثة في ختام دورتها  لجنة التكنولوجيا من أجل التنميةأصدرت  -3
 .لإلسكوا التنفيذية مانةاأل إلىالبعض اآلخر وفي اإلسكوا األعضاء  لدولإلى ا

 األعضاءإلى الدول هة التوصيات الموج   -ألف

 :التاليةتوصيات في اإلسكوا ال الدول األعضاء إلى التكنولوجيا من أجل التنمية لجنةهت وج   -4

التنمية  لتوصيات الصادرة عن لجنة التكنولوجيا من أجلبا عمال  بما تم تنفيذه من أنشطة  الترحيب )أ(
برنامج عمل اإلسكوا بشأن التكنولوجيا من أجل التنمية، وبأنشطة التعاون الفني،  ضمنو ثانيةفي دورتها ال
 ؛لها المخطط والمشاريع الفني التعاون برنامج إطار في اإلسكوا خدمات من واالستفادة

لف القطاعات االجتماعية تعزيز السياسات واالستراتيجيات العتماد التكنولوجيا واالبتكار في مخت )ب(
 ؛، وكذلك في ظروف إعادة اإلعمار19-واالقتصادية للتعافي من جائحة كوفيد

 والتجارة اإللكترونية،والحكومة المفتوحة،  خدمات الحكومة الرقميةاالستمرار في تطوير  )ج(
 ؛2030لعام  المستدامة لدعم تنفيذ خطة التنمية ،، والتعليم اإللكترونيوالنفاذية اإللكترونية والتكنولوجيا المالية،

، الذكاء االصطناعي والبيانات الضخمةبما في ذلك  ،الوطنية للتنمية الرقمية الخطط تحديثوضع و )د(
 ؛وحوكمة اإلنترنت( digital cooperation) التنمية الرقمية والتعاون الرقميفي مبادرات  اإلسكوا والتعاون مع

الجديدة لتعظيم الخضراء و كنولوجياتلتفي مجاالت تطبيق االوطنية  األولوياتيد تحدالعمل على  (ه)
 ؛االستفادة منها والتقليل من األضرار المحتملة لبعٍض منها

رين لتوفير الدعم للمبادِ التابع لإلسكوا وغرفة التجارة الدولية العمل مع مركز ريادة األعمال  )و(
 .ونمّوها الرقمي هاالصغيرة والمتوسطة وتعزيز تحولوالمساندة في تطوير قطاع الشركات 

 لإلسكوا التنفيذيةإلى األمانة هة التوصيات الموج   -باء

 :إلسكوا التوصيات التاليةلإلى األمانة التنفيذية لجنة التكنولوجيا من أجل التنمية هت وج   -5

https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/e_escwa_28_315_a.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/790252/files/E_RES_2014_35-AR.pdf
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 خطةتنفيذ االستمرار في دعم الدول األعضاء في تسخير العلوم والتكنولوجيا واالبتكار لتسريع  )أ(
 حولتوافق بيروت مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات، و" مخرجاتو ،2030لعام  المستدامة التنمية

 ؛"التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية

مجتمع المعلومات والتنمية  واستراتيجيات لتعزيزتطوير وتنفيذ سياسات في  األعضاءدعم الدول  )ب(
والتكنولوجيا الحكومة المفتوحة، والتجارة اإللكترونية، و اإللكترونيةالحكومة وسياسات  مية والتعاون الرقمي،الرق

 ؛وريادة األعمال واالبتكار ،الجديدة تالتكنولوجيا، وم اإللكتروني، والتعلّ ةاإللكتروني نفاذيةوالالمالية، 

والتكنولوجيا واالبتكار لالستجابة السريعة والمرنة دعم الدول األعضاء في االستفادة من العلوم  )ج(
 ؛والنزاعات والكوارث 19-لتداعيات األزمات، مثل جائحة كوفيد

إقليمي لنقل التجارب بين  مواصلة تقديم الدعم الفني للدول األعضاء واالستفادة من اللجنة كمحفلٍ  )د(
هة إلى األمانة تجابة  الحتياجاتها وطلباتها الموج  دول المنطقة في مجاالت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، اس

 ؛التنفيذية

 المتصلة بالتنمية الرقمية، واالستراتيجيات الوطنية  الخطط وضعاألعضاء في مساعدة الدول  (ه)
 ؛وفي استخدام الذكاء االصطناعي والتطبيقات المحلية للبيانات الضخمة التخاذ قرارات مبنية على األدلة

االبتكار وريادة األعمال،  يمجالفي  والنساء، لشبابلو ،لشركات الصغيرة والمتوسطةلدعم التقديم  )و(
 ؛الجديدةالخضراء و تكنولوجيالتلتوطين وتطبيق ا ووضع قواعد توجيهية

يتماشى  بشكل مستمر بما (GEMS) الخدمات الحكومية اإللكترونية والنقالة جومؤشر نضتحديث  )ز(
 .التحول الرقمي على المستوى الوطني تعزيز استخدامه كأداة لتقييم مدىو التكنولوجية،مع التطورات 

 البحث والمناقشة مواضيع -ثانيا  

 قضايا المتابعة -ألف

 تنفيذ أنشطة برنامج عمل اإلسكوا والتوصيات الصادرة عن لجنة التكنولوجيا  
 الثانيةمن أجل التنمية في دورتها 

 عمال(من جدول األ 4)البند 

 أنشطة تنفيذعن  لمحة، E/ESCWA/C.8/2021/3 التنفيذية، باالستناد إلى الوثيقة األمانةممثلة  قّدمت -6
هذه وتمحورت  .من أجل التنمية برنامج عمل اإلسكوا والتوصيات الصادرة عن الدورة الثانية للجنة التكنولوجيا

 المعلومات ومجتمع الناشئة، والتكنولوجيات التنمية، أجل من االبتكار: هي أساسية مواضيع ةعباألنشطة حول أر
 فنيا ، تقريرا   11 الفترة هذه خالل اإلسكوا رتصدأ وقد .المفتوحة والحكومة الرقمية والحكومة اإلنترنت، وحوكمة
اجتماعات خبراء باإلضافة إلى عدد من ورشات العمل. كما أطلقت اإلسكوا خمسة مشاريع  8أكثر من  توعقد

أوضحت ممثلة اإلسكوا ارتباط و. رقمية منصات تباشرت بتنفيذها منذ أكثر من عام، كما استحدثوتطبيقية 
 .األنشطة التي نفذتها اللجنة بالتوصيات الصادرة عن الدورة الثانية للجنة التكنولوجيا من أجل التنمية

لدول ل هاعلى أهمية متابعة عمل اإلسكوا ودعم وفي معرض النقاش، ركزت مداخالت الدول األعضاء -7
أهمية التعليم والمتحدثات المتحدثون  وأكدفي مجال الحكومة المفتوحة والحكومة الرقمية والبيانات المفتوحة. 

 ،بعدها وما COVID-19جائحة اإللكتروني والخدمات الصحية اإللكترونية بالنسبة للدول العربية وخاصة لمواجهة 

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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دة األعمال بشكل عام وريادة األعمال المجتمعية بشكل خاص، وضرورة إدماج التكنولوجيا واالبتكار وأهمية ريا
 .في القطاعات المحورية من أجل تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة

 الفني التعاون أنشطة 
 عمال(من جدول األ 5)البند 

لمحة عن أنشطة التعاون الفني  ،E/ESCWA/C.8/2021/4األمانة التنفيذية، باالستناد إلى الوثيقة  قّدم ممثل -8
، من خدمات استشارية وورشات عمل وأنشطة بناء القدرات 2019التي اضطلعت بها اإلسكوا منذ نيسان/أبريل 

دولة  11ورشات عمل وطنية إلى نظمت خدمات استشارية و أوضح أن اإلسكوا قدمتف .على الصعيد الوطني
ورشة عمل. ثم تطرق إلى المجاالت األساسية  17خدمة استشارية و 27من الدول األعضاء، بلغ عددها اإلجمالي 

لكترونية والرقمية والذكية، والتكنولوجيا واالبتكار من أجل إلالتي شملتها أنشطة التعاون الفني، وهي: الحكومة ا
 الفني نشطة التعاون أإلى بعض األمثلة من  أشارل التنمية. والتنمية المستدامة، والتكنولوجيات الجديدة من أج

في إعداد السياسات الوطنية، وورشات العمل. واختتم العرض باقتراح عدد من المجاالت الفنية التي يمكن تصنيفها 
وريادة  في المجموعات التالية: التحول الرقمي والحكومة الرقمية والمفتوحة، والتكنولوجيات الجديدة، واالبتكار

 األعمال.

التعاون الفني في مجاالت  إلىعلى الحاجة  النقاش، ركزت مداخالت الدول األعضاء معرضوفي  -9
التحول الرقمي، والتنمية الرقمية، والبيانات المفتوحة، والذكاء االصطناعي، ومؤشرات القياس للتحول الرقمي، 

 نترنت.إليادة األعمال، والهوية الرقمية وحوكمة ا. كما تطرق النقاش إلى التعاون في مجال رGEMSمؤشر ومنها 

 للتكنولوجيا اإلسكوا مركز أنشطة 
 عمال(من جدول األ 6)البند 

اإلسكوا  عن أنشطة مركز لمحة ،E/ESCWA/C.8/2021/5باالستناد إلى الوثيقة  ،األمانة التنفيذية ممثلقّدم  -10
مساعدة الدول األعضاء على رسم في مركز ال، حيث أشار إلى دور 2020و 2019عامي خالل  للتكنولوجيا

خارطة الطريق في مجال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، وتطوير التكنولوجيا ونقلها للمساهمة في تحقيق التنمية 
تحسين المعرفة والقدرات والتعاون اإلقليمي في مجال التكنولوجيا، وذلك لتنفيذ الخطة باإلضافة إلى  المستدامة؛
تمكين الشباب والنساء العرب، من خالل تطوير المركز في أنشطة استعرض و .2030لتنمية المستدامة اإلقليمية ل

ضع إطار عملي دور المركز في وأوضح و. المهارات واألدوات التفاعلية في مجالي التكنولوجيا وريادة األعمال
العربية، لتمكينها من تخطيط لتحسين قدرات المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المنطقة 

بناء قدرات الدول األعضاء على تصميم في وتوسيع نطاقها، وتحقيق االستدامة المالية؛ و دارة نشاطاتهاإوأعمالها 
 األعمال. رائدي ورائداتوتنفيذ البرامج والخدمات التي تلبي احتياجات 

 مركز بين ما التعاون لياتآ عن الدول األعضاء ممثالت/يثلفي معرض النقاش، استفسر بعض ممو -11
إقليمية لتقييم ورسم  أنشطةمقترحات عملية تشمل  طرحوالدول األعضاء، وتم االتفاق على  للتكنولوجيا سكواإلا

 أهمية التعاون  تأكيدكما تم  ة.العربي منطقةالواالبتكار وريادة األعمال في  ولوجياخرائط الطريق للعلوم والتكن
 اإللكترونية المعرفية، ودعم وتدريب الحكومات والمجتمعات، ودمج الشباب والمرأة.في بناء المنصات 
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 لكترونية في المنطقة العربيةإلاجتماعات مديري برامج الحكومة ا 
 عمال(من جدول األ 7)البند 

اجتماعات نتائج  ،E/ESCWA/C.8/2021/6باالستناد إلى الوثيقة  عرض ممثل األمانة التنفيذية، -12
معلومات توضيحية وقّدم . 2019لكترونية في المنطقة العربية منذ نيسان/أبريل إلبرامج الحكومة ا مديرات/مديري
 مديرات/، لتعزيز التنسيق والحوار بين مديري2013سكوا في عام إلهذه االجتماعات التي انطلقت بمبادرة من اعن 

عرض األهداف الرئيسية و ،خطط العمل والمبادراتلكترونية في القضايا المتعلقة بالسياسات وإلبرامج الحكومة ا
 قدتع  لمحة عن االجتماعات السابقة التي  قدمو .لهذه االجتماعات والجهات المشاركة فيها من الدول األعضاء

  2019في الفترة الممتدة من نيسان/أبريل  اقد. ثم أشار إلى االجتماعين اللذين ع  2019و 2013 ينبين العام
يّنا  أهم المواضيع التي جرت مناقشتها في كل منهما والتوصيات التي تم التوصل إليها. وختم حتى تاريخه، مب

بتقديم مقترحات مستقبلية ستجري متابعتها في االجتماعات المقبلة في مجال التحول الرقمي، والبيانات المفتوحة، 
 .GEMSلكترونية والنقالة إلومؤشر نضوج الخدمات الحكومية ا

على الحاجة إلى توضيح المفاهيم األساسية مداخالت الدول األعضاء ركزت نقاش، في معرض الو -13
لكترونية والذكية والرقمية على المستوى الوطني للتمييز بينها، وإلى إدراج مواضيع تتعلق باإلطار إلللحكومة ا

لكترونية لتبادل إلحكومة ابرامج ال ومديرات القانوني للتكنولوجيا الرقمية في برنامج االجتماعات المقبلة لمديري
 التجارب بين الدول العربية.

 القضايا البرامجية -باء

 األولويات اإلقليمية للسنوات المقبلة في مجال التكنولوجيا من أجل التنميةنقاش:  حلقة
 من جدول األعمال( 8)البند 

اإلقليمية ولويات ألحول احلقة نقاش للجنة التكنولوجيا من أجل التنمية الثالثة  ةدورالفي إطار أعمال  ع قدت -14
 ا  ستناداالنقاش إلطار  للسنوات المقبلة في مجال التكنولوجيا من أجل التنمية، استهلها ممثل األمانة التنفيذية بعرٍض 

المنطقة في تسريع وتيرة تحقيق  هاالتي تواجه وذكر أبرز التحديات .E/ESCWA/C.8/2021/CRP.1 إلى الوثيقة
 واستعرض على وجه الخصوص. 19-الناتجة عن جائحة كوفيد والفرصالمستدامة، والتحديات أهداف التنمية 

ما يتعلق بمجتمع المعلومات، والتكنولوجيا واالبتكار من أجل التنمية  ستراتيجية لعمل اإلسكوا فياالتوجهات ال
 .المقبلةخالل الفترة 

 ،في السنوات المقبلة التكنولوجيا في مجال واإلقليميةالوطنية  األولوياتأهم وركزت حلقة النقاش على  -15
، والتكنولوجيات الناشئة التي توفرها التكنولوجيا مجتمع المعلوماتخصائص زيادة االستفادة من  لب  س  على و

 واالبتكار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

بأبعادها المتعددة ول كمفهوم شام على أهمية التنمية الرقمية عموما   المشاركين والمشاركاتوركز معظم  -16
( الخطط الوطنية في إطار من التكامل اإلقليمي والتواصل أوالمندرجة تحت مجموعات خمس من السياسات: )

من قضايا الخصوصية  ذلك( سياسات البنية األساسية والبيئة القانونية واألمن السيبراني وما يتعلق ببالعالمي؛ )
لكتروني، إلالرقمي وعالقته بالعمل والتوظيف، والتمويل والدفع ا( سياسات االقتصاد جوحماية البيانات؛ )

( سياسات التحول الرقمي وعالقته بتطبيقات الحكومة دوالتجارة الرقمية، والصناعات الرقمية وفرص التصدير؛ )
و المهمشة؛ لكترونية وما يرتبط به من اإلدماج الرقمي للفئات الهشة أإللكتروني والصحة اإلاإللكترونية والتعليم ا
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أهمية متابعة عمل اإلسكوا ودعم الدول  والمشاركاتاألبعاد المتعلقة بالثقافة واإلعالم. وأكد المشاركون ( ه)
الستعراضات الوطنية للتنمية الرقمية ودعم الدول لسيما تجاه إطالق الدورة الثانية  ال ،األعضاء في تلك المجاالت

مع تنفيذ الشراكة بين اإلسكوا وجامعة الدول العربية بهدف  التوازيعلى  2021الوطنية لعام  الخططفي وضع 
جديدة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت"، وذلك بمشاركة الدول الستراتيجية االالرقمية العربية و الخطةوضع "

أسوة بلجان سكوا في هذا المضمار إلاألعضاء وبالتعاون مع كيانات األمم المتحدة ذات الصلة. وأشادوا بريادة ا
وأمريكا الالتينية، وأسوة بالمفوضية  ،ئسيا والمحيط الهادوآاألمم المتحدة اإلقليمية في المناطق األخرى: أفريقيا، 

 األوروبية.

سيما المتعلقة برفع  ال ،على المستوى الوطني المطروحةأهم التحديات والمتحدثات المتحدثون  ناقشكما  -17
وأهمية  ،ن لالقتصاد الرقميكِّ ع للتحول ومم  أهمية الهوية الرقمية كمسرِّ  أكدواو .التحول الرقميحداث إلالقدرات 

" الذي 2030لعام  لتنمية المستدامةارفيع المستوى للقمة العالمية لمجتمع المعلومات وخطة ال"المنتدى العربي 
 الخطةية ومناقشة مسودة الوطن الخططلتبادل الخبرات حول  2021تنوي اإلسكوا تنظيم نسخته الثالثة بنهاية عام 

 سكوا إلي تقوده اذنترنت الإلالرقمية العربية قبل نهاية العام. وأثنوا كذلك على دور المنتدى العربي لحوكمة ا
، حول قضايا السياسات العامة المتعلقة بإدارة بين كل الجهات المعنيةمع جامعة الدول العربية كمنبر للحوار 

البوا باستمرار العمل على تطويره وانعقاده في ظل خارطة الطريق العالمية وتطوير واستخدام اإلنترنت، وط
تكنولوجيا البيانات والذكاء الصناعي  أهمية على البعضللتعاون الرقمي وبالترابط مع المنتدى العالمي. كما شدد 

أعاله، وعلى  17الفقرة في االبتكار وريادة األعمال لدعم الكتلة الثالثة من سياسات التنمية الرقمية المذكورة و
أهمية استمرار قياس المؤشرات الخاصة بنضج الخدمات الحكومية الرقمية المتعلقة بالتحول الرقمي المرتبطة 

سكوا وضع نموذج قياس لمتابعة التقدم إلبالكتلة الرابعة أعاله من سياسات التنمية الرقمية، وأثنوا على اقتراح ا
 .2030عام  حتىبعد عام  ية عاما  التنمية الرقم كل جوانبالكلي في 

: مجتمع المعلومات التاليةساسية األ تمجاالالسكوا دعمها للبلدان العربية في التنفيذية لإلمانة األوأكدت  -18
 .واالبتكار من أجل التنمية، والتكنولوجيات الناشئة ،وحوكمة اإلنترنت، والحكومة الرقمية والحكومة المفتوحة

 :التالية قضاياالتركز عملها على يو

التكنولوجيات الرقمية من أجل التنمية )مجاالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية،  )أ(
 فيها االقتصاد الرقمي والتحول الرقمي وأدوات القياس ذات الصلة(؛ بما

 حوكمة اإلنترنت )مجاالت التعاون الرقمي(؛ )ب(

 توحة )مجاالت الحكومة الرقمية وأدوات القياس ذات الصلة(؛الحكومة اإللكترونية/الحكومة المف )ج(

تيسير االستفادة من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عملية الشمول الرقمي للفئات المهمشة  )د(
 اإلعاقة؛وذوات مع التركيز على األشخاص ذوي 

 االبتكار من أجل التنمية )بما في ذلك مجاالت ريادة األعمال(؛ (ه)

 التكنولوجيات الناشئة وعلوم البيانات )بما في ذلك البيانات الضخمة(. )و(
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 للجنة التكنولوجيا من أجل التنمية الرابعةموعد ومكان انعقاد الدورة  -جيم
 من جدول األعمال( 9)البند 

 بيروت في المتحدة األمم بيت فيللجنة التكنولوجيا من أجل التنمية  الرابعةعقد الدورة  تم االتفاق على -19

 .2023فبراير/طشبا في

 ما يستجد من أعمال -دال
 من جدول األعمال( 10)البند 

 .في إطار هذا البند إلى جدول األعمال قضاياإضافة أي تم تلم  -20

 الثالثة دورتها في التنمية أجل من التكنولوجيا لجنة توصيات اعتماد  -ثالثا  
 (األعمال جدول من 11 البند)

  5و 4 المدرجة في الفقرتين توصياتالفي جلستها الختامية  التنمية أجل من التكنولوجيا لجنة اعتمدت -21
 .من هذا التقرير

 الدورة تنظيم -رابعا  

 انعقادها وتاريخ الدورة مكان -ألف

شباط/فبراير  16و 15يومي كترونية لإ عبر منصة الثالثة دورتها التنمية أجل من التكنولوجيا لجنة قدتع   -22
 .جلسات أربع الدورة على أعمال وتوّزعت ،2021

 حاالفتتا -باء

للجنة التكنولوجيا من أجل  الثانية الدورة تسأرالتي تالدولة  ،الجمهورية العربية السورية ممثل ألقى -23
 دا  أهمية القضايا المطروحة مؤك، كلمة ترحيب، معاون وزير االتصاالت والتقانة ،غسان سابا السيد التنمية،

تبادل التجارب والمعارف وتسهيل  تيحالتي تللجنة. وأشاد باجتماعات اللجنة الثالثة الدورة على جدول أعمال 
التواصل الدائم والفعال إلى جميع الدول األعضاء دعا العمل ومواكبة التطور التكنولوجي السريع واالستفادة منه. و

 وشعوبها. المنطقةخدمة لالتعاون معها  عزيزتلإلسكوا والتنفيذية مع األمانة 

 كلمة ،مستشار شؤون االبتكار والتكنولوجيا ،حيدر فريحاتالسيد  ممثل األمانة التنفيذية لإلسكوا، ىألقو -24
  التكنولوجيا ستخدامالاإلرادة السياسية  توفر ضرورةعلى أهمية التكنولوجيا لتحقيق التنمية، و مشددا   ،االفتتاح

من نزاعات تفتك بمكاسب التنمية وتتسبب  ،المنطقة تشهدها التي التحديات ظل في سيما الومن أجل التنمية، 
  من الشباب والنساء هي األعلى في العالم، وندرة  نسبا  تطال  بموجات كبيرة من النزوح والتهجير، وبطالة

الوطنية وتحقيِق تنفيذ خطط التنمية و مواجهة هذه التحديات في الكبيرفي المياه. وتطرق إلى دور التكنولوجيا 
 من أجل التنمية المستدامة لتكنولوجيا ا حول توافق بيروتإلى البناء على  ا  ، داعيأهداف التنمية المستدامة

مناقشة والتداول لإقليمي ل كملتقىبدور لجنة التكنولوجيا من أجل التنمية  ا  هومنوِّ ومتابعة تنفيذه،  في المنطقة العربية
أيضا  على أهمية تطوير البنى التكنولوجية القادرة على جذب استثمارات القطاع في التجاِرب الناجحة. وشدد 
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، وتطوير المحتوى ذات الصلة وتحسين التشريعات، تعبئة التمويل في مجال التكنولوجيا واالبتكاروالخاص، 
أن  وأكد، تبيرو صندوق التحول الرقمي الذي أطلقته القمة العربية التنمِوية فيه بنوّ كما . التكنولوجي المحلي

 .الحلول اشتراعالوقت قد حان لالنتقال من تشخيص التحديات في المنطقة إلى 

 رالحضو -جيم

األعضاء في اإلسكوا. وترد قائمة المشاركين  دولال من دولة   17 عنوممثالت شارك في الدورة ممثلون  -25
 .التقرير هذال في المرفق األولوالمشاركات 

 المكتب أعضاء انتخاب -دال

 بالتناوب للجنة الفرعية الهيئات رئاسة األعضاء الدول تتولى ،لإلسكوا نظام الداخليال من 18 لمادةل وفقا   -26
السودان  جمهورية تولت، المادة بهذه وعمال   .المتحدة األمم في به المعمول العربية باللغة األبجدي الترتيب وحسب

مهورية الجي ممثل  والمشاركات  المشاركون وانتخب. التنمية أجل من التكنولوجيا لجنةل الثالثة رئاسة الدورة
 .مقررة   مانع   ةوممثل للرئيس، يننائب   والعراق العربية السورية

 األعمال وتنظيم األعمال جدول -هاء

 الواردة بالصيغة عمالاأل جدول الثالثة لدورتها األولى الجلسة في التنمية أجل من التكنولوجيا لجنة أقرت -27
 وافقت على تنظيم األعمال المعروض عليها في الوثيقةو ،E/ESCWA/C.8/2021/L.1 الوثيقةفي 

E/ESCWA/C.8/2021/L.2. 

 الوثائق -واو

  التكنولوجيا من أجل التنميةلجنة رضت على ترد في المرفق الثاني لهذا التقرير قائمة الوثائق التي ع   -28
 .الثالثةفي دورتها 
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 المرفق األول

 والمشاِركات المشاركينقائمة 

 الدول األعضاء في اإلسكوا  -ألف
 

 المملكة األردنية الهاشمية 
 

 سميرة الزعبي السيدة
 وزارة االقتصاد الرقمي والريادة بالوكالةل ةعامال ةميناأل

 والريادةوزارة االقتصاد الرقمي 
 

 القادر البطاينة عبدالسيد 
 مدير إدارة السياسات والمعلومات
 وزارة االقتصاد الرقمي والريادة

 
 السيد توفيق أبوبكر

 مدير مديرية السياسات واالستراتيجيات 
 وزارة االقتصاد الرقمي والريادة

 
 السيدة ندى خاطر

 قسم سياسات واستراتيجيات التحول الرقمي ةرئيس
 قتصاد الرقمي والريادةوزارة اال

 
 سكينة الدومي  السيدة
 في قسم الذكاء االصطناعي ةباحث

 وزارة االقتصاد الرقمي والريادة
 

 لمى العربياتالسيدة 
 قسم الذكاء االصطناعي بالوكالة ةرئيس

 وزارة االقتصاد الرقمي والريادة
 

 مملكة البحرين
 

 السيدة عائشة سلمان بن سند
 إدارة االتصاالتالقائمة بأعمال مدير 

 رئيسة سياسات االتصاالت
 وزارة المواصالت واالتصاالت

 
 السيدة ريم أحمد السيسي البوعنين
 رئيسة شؤون االتصاالت الدولية
 وزارة المواصالت واالتصاالت

 
 زكريا أحمد الخاجة السيد

 نائب الرئيس التنفيذي للتحول االلكتروني
 هيئة المعلومات والحكومة االلكترونية

 

 السيد عبدهللا حبيب
 مدير إدارة تطوير النظم الحكومية

 هيئة المعلومات والحكومة االلكترونية
 

 أحمد أسيريالسيد 
 هيئة المعلومات والحكومة االلكترونية

 
 السيد أحمد العربي 

 هيئة المعلومات والحكومة االلكترونية
 

 السيدة فاطمة برهوم
 هيئة المعلومات والحكومة االلكترونية

 
 السيدة فاطمة أحمد إبراهيم 

 هيئة المعلومات والحكومة االلكترونية
 

 السيدة دالل جاسم محمد
 هيئة المعلومات والحكومة االلكترونية

 
 السيدة أنفال التميمي

 هيئة المعلومات والحكومة االلكترونية
 

 السيدة فاطمة الذوادي
 هيئة المعلومات والحكومة االلكترونية

 
 عبد النورالسيد أحمد نبيل 

 هيئة المعلومات والحكومة االلكترونية
 

 الجمهورية التونسية
 

 السيدة سامية الشرفي قدور
 مديرة عامة للبحث العلمي

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 

 السيد قليزرة عبد الوهاب
 فرع ةمدير

 السلكية والالسلكيةوزارة البريد والمواصالت 
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 الجمهورية العربية السورية
 

 محمد علي محمد السيد
 مدير السياسات واالستراتيجيات ودعم القرار

 وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات ومعلومات 
 

 جمهورية السودان
 

 الرحمن باخت إبراهيم عبدد السي
  مدير عام المركز القومي للمعلومات

 
 الحمدابيعلوية حسين السيدة 
  اإلدارة العامة للتخطيط والعالقات الدولية ةمدير
 

 عارف عبد القادر  السيد
 مدير البرمجيات

 
  أحمد حامد األمين السيد

 مستشار
 
 

 هدي الدسوقى السيد
 مستشار 

 
 السيد علي محمد عباس

 مدير عام
 مكتب اإلحصاء المركزي

 
 جمهورية الصومال الفيدرالية

 
 عدو السيد عبد الحمن معلم

 مدير المعهد الوطني للتكنولوجيا
 

 السيد زكريا إسماعيل شيخ
 رئيس قسم الحوكمة االلكترونية

 
 جمهورية العراق

 
 السيد أحمد سليم حنون

 هيئة االعالم واالتصاالت
 

 السيد ماهر عبد الحسين االنباري
 مدير عام المركز الوطني للتطوير اإلداري وتقنية المعلومات

 
 محمود السيد باسم ضاري

 مدير عام دائرة تخطيط القطاعات
 

 الكاظم محمد عباس عبد
 مدير عام دائرة تكنولوجيا المعلومات

 لإلحصاءالجهاز المركزي 
 وزارة التخطيط

 
 السيد عدي عبد عون سليم 
 دائرة تخطيط القطاعات

 
 السيدة هناء مجبل نجم

 الجهاز المركزي لإلحصاء
 

 السيدة أحالم فاضل أحمد
 الوطني للتطوير اإلداري وتقنية المعلوماتالمركز 

 
 السيد فراس عدنان هاشم 

 للتطوير اإلداري وتقنية المعلومات يالمركز الوطن
 

 نزار هاشمالسيد 
 وتقنية المعلومات المركز الوطني للتطوير االداري

 
 السيد إيهاب عبد الرزاق

 المركز الوطني للتطوير اإلداري وتقنية المعلومات
 

 مانسلطنة ع  
 

 السيد خليل المعولي
 تنفيذي مشاريع

 وزارة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات
 

 مريم بنت زهير اللواتية السيدة 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار

 
 دولة فلسطين

 
 وزير أسامة السعداويالمعالي 

 وزير دولة
 وزارة الدولة للريادة والتمكين

 
 السيد محمد مصلح

 وزارة الدولة للريادة والتمكين
 

 السيدة رانيا جابر
 ممثلة وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
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 دولة قطر
 

 السيدة مشاعل الحمادي
بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا  ةالقائم

 المعلومات
 وزارة المواصالت واالتصاالت

 
 السيدة الجازي السليطي

 إدارة البوابة الحكومية اإللكترونيةالمكلفة بمهام مدير 
 وزارة المواصالت واالتصاالت

 
 السيد جاسم الصانع
 باحث سياسات ثالث

 وزارة المواصالت واالتصاالت
 

 السيد يوسف السهالوي
 باحث تخطيط ثالث

 وزارة المواصالت واالتصاالت
 

 الجمهورية اللبنانية
 

 السيد باسل االيوبي
 مدير عام

 والمعلوماتوزارة االتصاالت 
 

 جمهورية مصر العربية
 

 السيدة نيفين توفيق
 خبير أول في العالقات العالمية

 وزارة المواصالت وتكنولوجيا المعلومات
 

 السيدة سمر صبيح 
 مدير العالقات الخارجية لشؤون الذكاء االصطناعي

 
 السيد احمد فرج

 متخصص أول في العالقات العالمية
 هيئة تنظيم االتصاالت

 
 السيدة سالي رضوان

 مستشارة الوزير في شؤون الذكاء االصطناعي
 

 السيد هشام أبو اليزيد
 مدير العالقات الحكومية

 
 السيدة حورية حامد
 اختصاصية تقنية

 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

 السيد مصطفى ناميش
 اختصاصي تقني

 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
 

 السكيف السيدة رويدا
 عالقات عالمية

 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
 

 السيدة نجوى الشناوي 
 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

 
 السيدة لبنى االنصاري 

 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
 

 المملكة المغربية
 

 السيد محمد فيصل نبري
 والتعاون واالتصالرئيس قسم االستراتيجية والتطوير 

 وكالة التنمية الرقمية المغربية
 

 السيدة غيتة بنعثمان
 رئيسة مصلحة االستراتيجية واليقظة

 وكالة التنمية الرقمية المغربية
 

 السيد يوسف غالبي
 رئيس مصلحة التطوير والتعاون
 وكالة التنمية الرقمية المغربية

 
 المملكة العربية السعودية

 
 أكرم جدوي سيدال

 مدير عام التعاون الدولي
 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

 
 محمد القحطاني السيد

 مهندس اتصاالت
 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

 
 السيد صالح بالحارث
 محلل تعاون دولي

 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
 

 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية
 

 صالحيالسيد محمد لمين 
 مدير عام

 وزارة التحول الرقمي واالبتكار وعصرنة االدارة
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 )تابع( الجمهورية اإلسالمية الموريتانية
 

 السيد حسين بابي
 مدير البنية التحتية للتكنولوجيا الحديثة والقديمة

 وزارة التحول الرقمي واالبتكار وعصرنة االدارة
 

 السيد محمد بوبا
 مدير نظم المعلومات

 التحول الرقمي واالبتكار وعصرنة االدارةوزارة 
 

 الجمهورية اليمنية
 

 السيد محمد موسى القرفوشي
 وكيل وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات

 طارق أبو بكر بكران السيد
 مدير الشركة اليمنية لالتصاالت الدولية

 تيليمن
 

 السيدة ربى عبدهللا عبد ربه
 مكتب الوزير -لسكرتارية ل ةعام ةمدير

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي
 

 السيد عمر حسن العقربي
 مدير إدارة التكنولوجيا ونظم المعلومات

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي
 
 
 

 اإلقليمية والدولية المنظمات  -باء

 السيدة الهام محمد صالح 
 المركز اإلحصائي الخليجي
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 المرفق الثاني

 قائمة الوثائق

 الرمز البند العنوان

 E/ESCWA/C.8/2021/INF.1  معلومات للمشاركين

 E/ESCWA/C.8/2021/L.1 3 جدول األعمال المؤقت والشروح

 E/ESCWA/C.8/2021/L.2 3 تنظيم األعمال

تنفيذ أنشطة برنامج عمل اإلسكوا والتوصيات الصادرة عن 
 الثانيةلجنة التكنولوجيا من أجل التنمية في دورتها 

4 E/ESCWA/C.8/2021/3 

 E/ESCWA/C.8/2021/4 5 أنشطة التعاون الفني

 E/ESCWA/C.8/2021/5 6 أنشطة مركز اإلسكوا للتكنولوجيا

 E/ESCWA/C.8/2021/6 7 برامج الحكومة اإللكترونية في الدول العربية يرياجتماعات مد

األولويات اإلقليمية للسنوات المقبلة في مجال حلقة نقاش: 
 التكنولوجيا من أجل التنمية

8 E/ESCWA/C.8/2021/CRP.1 

 E/ESCWA/C.8/2021/INF.2  قائمة الوثائق
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