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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( 

 لجنة التكنولوجيا من أجل التنمية
 الرابعة الدورة 
 2022 نوفمبر /تشرين الثاني 15-14، بيروت 

 من جدول األعمال المؤقت  5البند 

 التعاون الفني أنشطة 

 موجـز 

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

الوالتكنولوجيا،   التنمية  الثالثة دورة  منذ  التكنولوجيا من أجل  ُعقدت    ،للجنة    16و  15ي  يوم    افتراضيا  التي 
 . ، وحتى تاريخ إعداد هذه الوثيقة2021 فبراير /شباط 

مؤسسة بحثية  اإلسكوا الثالث ك  مهام بين   ظهر الترابطتُ   األنشطة من    نماذج  علىالضوء    الوثيقةوتسل ط  
يقد  العامة  دعم اإلصالحات على مستوى السياسات لدراسات    د  ع  تُ  الفنية لصانعي  ، وبيت خبرة  م المشورة 

األعضاءتوافق  ال  يبنيإقليمي    ومنتدىالقرار،   الدول  تواجهه بشأن    بين  .  معالجتهال  بُ تحديات وسُ من    ما 
بها اإلسكوا في  لمقترحات    أيضا    الوثيقة   تتضمنو التي تضطلع  الفني  أنشطة التعاون  مجال  توسيع نطاق 

 . التكنولوجيا من أجل التنمية

التنمية   ولجنة  أجل  من  أخذ    ة مدعو  التكنولوجيا  الفنالإلى  التعاون  بأنشطة  والمجاالت    ذةالمنف    ي علم 
 بشأنها. إبداء الرأي ، والجديدة المطروحة
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 ة ـ مقدم

الفني   -1 للتعاون  العادي  في  أداة  هو  البرنامج  االقتصادية واالجتماعية  أساسية  اللجنة  برنامج عمل  تنفيذ 
مة حسب طلب الدول األعضاء    لتعاون الفنيامشاريع    كون  ، لغربي آسيا )اإلسكوا( ويشك ل    .احتياجاتها لتلبية  مصم 

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

عمل على تكييف آليات تقديم الخدمات ومواضيعها بما يتناسب مع متطلبات الدول األعضاء كما  ،  19-كوفيد جائحة  
 وطأة هذه الجائحة.   تقليص سعيها إلى في 

تقد مها اإلسكواعادة   ندرج  وت  -2 التي  الفني  التعاون  لدعم  : خدمات استشارية  هي  فئات   ثالث   في  خدمات 
عمل لبناء القدرات وجوالت دراسية وزماالت؛ ومشاريع    ات البلدان في قضايا تتعلق بالسياسات العامة؛ وورش

  تؤمنه من خارج الميزانية    بتمويل  ص اإلسكوا يُقصد تطويرها إلى مشاريع أكبر  ميدانية تجريبية في مجاالت تخص  
  ، األمانة التنفيذية للدول األعضاء  الذي تقد مهللدعم    رىخاألبعاد األ   لتعاون الفنيا  خدمات تكمل  تسو جهات مانحة.  

االستجابة لها بتقديم    هذه التحديات، ثم    مواجهةلتوليد المعرفة بشأن التحديات التنموية وبناء التوافق  بيبدأ  الذي  و
 دعم مباشر للدول األعضاء. 

التكنولوجيا من أجل التنمية والتكامل    مجال في    إلسكوا العمل الذي تضطلع به األمانة التنفيذية لويشمل   -3
الرقمية  الرقمي  ل حو  الت  قليميإلا التكنولوجيا  واالبتكار   ،والخدمات  الذكاء    الجديدةوالتكنولوجيات    ،ونقل  )مثل 

و السحابية(إ االصطناعي  والحوسبة  الكتل  وسالسل  الضخمة  والبيانات  األشياء  الوثيقة و   . نترنت  هذه    تعرض 
قدت  التي عُ   للجنة التكنولوجيا من أجل التنميةالثالثة  منذ الدورة    إلسكوا ا التعاون الفني التي اضطلعت بها    خدمات 
ي    افتراضيا     خدمات استشارية نت  وقد تضم    الوثيقة، هذه  حتى تاريخ إعداد  و  ، 2021شباط/فبراير    16و   15يوم 

القدرات.لورشات عمل  و أيضا   م  قد  وت  بناء  الفني  الوثيقة  التعاون  أنشطة  بشأن  مجال    المستقبليةمقترحات  في 
 . التكنولوجيا من أجل التنمية

 لمحة عامة  -أوالا 

مجال التكنولوجيا    فياالستشارية وورشات العمل    الخدمات بتنفيذ عدد من    سكوااألمانة التنفيذية لإلقامت   -4
  أوائلإلى    2021  فبراير /شباط   من   الممتد ةالفترة    في   الدول األعضاءمن    تلقتهابناء  على طلبات  من أجل التنمية  

 الشكل التالي.  على ،  2022 أغسطس /آب 

 الخدمات االستشارية  -ألف

ن  -5 في مجال التكنولوجيا  األمانة التنفيذية لإلسكوا  التي اضطلعت بها  االستشارية    الخدمات   1  الجدول   يتضم 
وغطت هذه الخدمات المواضيع األساسية التالية: تعزيز البيئة المحيطة    . المستفيدة   ةحسب الدول   لتنمية من أجل ا

الرقمية، و الجديدة، ومقترحات  ا قترابالتكنولوجيا  المفتوحة، والتكنولوجيات  الحكومة  لتعزيز  ح سياسات وطنية 
م االبتكار الوطنية، واقتراح  ُظ ت بعض هذه األنشطة مقترحات تعزيز نُ ل الرقمي والرقمنة. كما غط  لتعزيز التحو  
 . طر تنظيمية للتكنولوجيات الجديدة سياسات وأُ 
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الخدمات االستشارية إلى مواضيع جديدة، مثل خطط االقتصاد المبني على المعرفة، وإطار   وقد تطرقت  -6
اإل الخدمات  الرقميةتقييم جودة  التنمية  الرقمية، وأجندة  النفاذية  و لكترونية، وسياسات  القانونية  ،  تحديث األطر 

واستخدام التكنولوجيات الجديدة )مثل سالسل    ،الشخصيةوحماية البيانات    ،والتنظيمية المتعلقة بالفضاء السبراني
 نترنت األشياء(. إ الكتل و

بدعم  من    التي تم تطويرها   واألطر التنظيمية   وتجدر اإلشارة إلى أن بعض هذه الخطط واالستراتيجيات  -7
إل   رسميا    تبن تهاقد    اإلسكوا التنظيمي  اإلطار  مثل  الحكومية،  األالجهات  واستراتيجية  نترنت  العراق،  في  شياء 
 ل الرقمي في موريتانيا. التحو  

 الخدمات االستشارية   - 1 الجدول

 المجاالت الدولة 

 ( 2021)استراتيجية الذكاء االصطناعي إعداد مشروع  • األردن 

 ( 2021)واقتراح التعديالت الالزمة لكترونية مراجعة قانون المعامالت اإل •

استخدام وسائل التواصل االجتماعي في الجهات الحكومية )تحليل الواقع الراهن   •
الوسائل   هذه  مقترح  والستخدام  الحكومية  اإلرشاداتإعداد   ( للجهات 

(2021-2022 ) 

 ( 2022)ل الرقمي  الواقع الراهن للتحو   استبيان لجمع البيانات حولإعداد  • الجزائر 

 ( 2021)خريطة الطريق لالقتصاد المبني على المعرفة  إعداد • الجمهورية العربية السورية 

 ( 2022)تحليل الواقع الراهن للنفاذية الرقمية في سورية  •

 ( 2022)النفاذية الرقمية في سورية  استراتيجيةمشروع  إعداد •

 ( 2022)اإلطار العام لجودة الخدمات الرقمية إعداد  •

المقترح  • العام  اإلطار  على  باالعتماد  سورية  في  الرقمية  الخدمات  جودة  تقييم 
(2022 ) 

 ( 2022)لكترونية اإلطار القانوني والتنظيمي للتطبيقات اإلإعداد  •

 ( 2021)  األمن السبرانيمراجعة سياسة  • السودان 

 ( 2021)تحليل الواقع الراهن للتنمية الرقمية في العراق  • العراق

 ( 2022) أجندة التنمية الرقمية في العراق إعداد •

 ( 2021) نترنت األشياء في العراقطار التنظيمي إلاإل إعداد •

يتضمن   • مانعُ  تقرير  المعلومات  إعداد  تكنولوجيا  قطاع  الحتساب  المثلى  الممارسات 
 ( 2021)واالتصاالت في الناتج المحلي اإلجمالي 
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 المجاالت الدولة 

مسح   • فلسطيندولة  استبيان  الخاص مراجعة  القطاع  في  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا 
(2021 ) 

 ( 2021)مراجعة سياسة الذكاء االصطناعي  •

 ( 2022)استراتيجية الذكاء االصطناعي  إعداد مشروع •

 ( 2022) تقييم الوضع الراهن للتنمية الرقمية •

 ( 2021)لكترونية وحماية المستهلك قانون التجارة اإلمشروع  إعداد • ليبيا 

 ( 2021)قانون حماية البيانات الشخصية  مشروع إعداد •

 ( 2022) الالزمة تواقتراح التعديال مراجعة السياسة الوطنية للمعلومات •

واقتراح اإلجراءات    تحليل اإلطار القانوني للمواءمة مع تكنولوجيا سالسل الكتل • المغرب
 ( 2021) الالزمة للتحديث

 ( 2021)الوضع الراهن للتنمية الرقمية في موريتانيا  تحليل • موريتانيا 

 ( 2021)ل الرقمي في موريتانيا استراتيجية التحو  مشروع  إعداد •

 ( 2022)ة بيإعداد مسودة أجندة التنمية الرقمية في المنطقة العر • جامعة الدول العربية

 بناء القدرات أنشطة ورشات العمل و -باء

من ورشات العمل    ا  عدد   ت اإلسكوا في سياق ربط الخدمات االستشارية مع بناء القدرات الوطنية، عقد  -8
للجنة  الثالثة  منذ الدورة    المنف ذة  وأنشطة بناء القدرات   الوطنية العمل    ورشات     الجدول  ن يتضمو الوطنية واإلقليمية.  

التنمية أجل  من  رك  وا  ،التكنولوجيا  التي  عليهالمجاالت  عددها    وقد ،  زت  عمل  19بلغ  منها    ورشة   استفاد 
ب   أو  مشارك   1,000ما يزيد عن   ل الرقمي، التحو  وقد غطت هذه الورشات المواضيع األساسية التالية:  .  متدر 

   م االبتكار الوطنية ونقل التكنولوجيا، ومؤشرات القياس.ظُ ونُ والتكنولوجيات الجديدة، 

ل الرقمي في القطاعين المصرفي والمالي،  التحو  مثل    ،إلى مواضيع جديدة  ورشات العمل أيضا  ت  قتطر  و -9
ل الرقمي في ظل الهشاشة، والبيانات الضخمة، وسالسل الكتل، والذكاء االصطناعي، والنفاذية الرقمية، والتحو  

 . االقتصاد المبني على المعرفةو

 ية واإلقليم الوطنية ورشات العمل    - 2 الجدول

 المجاالت عدد ال الدولة 

حول   • 4 الجمهورية العربية السورية  عمل  واألثر ورشة  السياسات  المعرفة:  على  المبني  االقتصاد 
 ( 2021بريل أنيسان/ 5)ورشة افتراضية، 
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 المجاالت عدد ال الدولة 

حول   • عمل  المعرفة  ورشة  على  المبني  لالقتصاد  الطريق  خريطة 
 ( 2021كانون األول/ديسمبر  1)دمشق، 

 ( 2022أيار/مايو  19النفاذية الرقمية )سياسات ورشة عمل حول  •

التحو   • حول  عمل  القطاعورشة  في  الرقمي  والمصرفي    ينل  المالي 
 ( 2022أيار/مايو  18 مشق،د)

)ورشة   • 1 السودان  السبراني  األمن  حول  عمل  بريل أ/نيسان  1،  هجينةورشة 
2021 ) 

حول   • 2 الصومال  عمل  اإلورشة  الحكومة  افتراضية، سياسات  )ورشة  لكترونية 
 ( 2021نيسان/أبريل  14-15

الحكومة رشة عمل بعنوان " و • لتنفيذ استراتيجية  نحو خريطة طريق 
 ( 2022آب/أغسطس  4-3ورشة هجينة، ) " الملكترونية في الصواإل

التحو   • 1 العراق حول  عمل  )ورشة  ورشة  االصطناعي  والذكاء  الرقمي  ل 
 ( 2021تشرين األول/أكتوبر  27افتراضية، 

التحو   • 3 فلسطيندولة  عمل حول  )ورشة  ورشة  الرقمي  آب/أغسطس   17،  جينةهل 
2021 ) 

• ( االصطناعي  الذكاء  حول  عمل  تشرين   6،  هجينةورشة  ورشة 
 ( 2021أكتوبر /األول

اإل • التجارة  حول  عمل  )ورشة  تشرين   9،  هجينةورشة  لكترونية 
 ( 2021نوفمبر /الثاني

افتراضية،   • 1 قطر )ورشة  الضخمة  البيانات  حول  عمل  كانون   7ورشة 
 ( 2021األول/ديسمبر 

التحو   • 1 ليبيا  حول  عمل  افتراضية،  ورشة  )ورشة  الرقمي  الحكومي   29ل 
 ( 2022 آذار/مارس

افتراضية،   • 3 المغرب )ورشة  الكتل  سالسل  سياسات  حول  عمل    24ورشة 
 ( 2021شباط/فبراير 

السياسات والمؤشرات )ورشة   • المفتوحة:  البيانات  ورشة عمل حول 
 ( 2021كانون األول/ديسمبر  8افتراضية، 

  15-14ورشة عمل حول تقنيات البيانات المفتوحة )ورشة افتراضية،   •
 ( 2021كانون األول/ديسمبر 

 13،  هجينةل الرقمي في ظل الهشاشة )ورشة  التحو  ورشة عمل حول   • 2 اليمن
 ( 2021 سبتمبر/يلولأ
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 المجاالت عدد ال الدولة 

ل الرقمي في ظل الهشاشة للمحافظات )ورشة  التحو  حول  ورشة عمل   •
 ( 2021كانون األول/ديسمبر  9، هجينة

 ( 2021)رشة عمل حول البيانات الضخمة في صنع القرار و • 1 قليميعلى المستوى اإل

 19 العدد اإلجمالي 

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

منذ    بذلت  -10 التنفيذية  األعضاء    ا  جهود   2021  شباط/فبراير األمانة  الدول  مع  للتواصل  مات  والمنظ  حثيثة 
. وشملت هذه الجهود المشاركة  مها اإلسكوا تقد  لتعريف بخدمات الدعم الفني التي  مجاالت التكنولوجيا لالعاملة في  

مهارات ووظائف  حول مواضيع منها    ، مات إقليميةمؤتمرا  من تنظيم هيئات حكومية أو منظ    15أكثر من  في  
وربط البحث العلمي    والبيانات الضخمة؛ والحكومة اإللكترونية؛ والذكاء االصطناعي    ؛ ل الرقميالتحو  و  ؛ المستقبل

ل الرقمي في أنظمة الحماية االجتماعية؛ واالقتصاد  بالصناعة؛ والمدن الذكية؛ واالبتكار والملكية الفكرية؛ والتحو  
 الرقمي.

مات األخرى العاملة في مجاالت التكنولوجيا من أجل  بناء  على المناقشات مع الدول األعضاء والمنظ  و -11
 : المقبلةفي المرحلة المحاور التالية للتعاون الفني األمانة التنفيذية  قترحت التنمية، 

 والمفتوحة   الرقمية والحكومة  الرقمي  لالتحو   )أ(

ويشمل ذلك سياسات النفاذية    ،الوطنية  عمل السياسات وخطط  الستراتيجيات واالوتطوير  وضع   •
 . والشمول المالي الرقمية 

ل الحكومي الرقمي، وتطوير األطر التشريعية والتنظيمية الالزمة  بالتحو  تعزيز البيئة المحيطة   •
 .لذلك

 . والمنصات الرقمية   الرقميةتطوير خدمات الحكومة الممارسات المثلى ل اعتماد  •

 . الوطنية للحكومة الرقميةتقييم الجاهزية  •

استخدام   • أجل  من  المفتوحة  الحكومة  والفعالية    تطوير  الشفافية  لتعزيز  للتكنولوجيا  أمثل 
 . والتشاركية

واالبتكار في االستراتيجيات التنموية الوطنية من أجل تحقيق أهداف    الرقميةإدماج التكنولوجيا   •
 . التنمية المستدامة 

الدول   • أداء  لتعزيز  المقترحات  وتقديم  الصلة،  ذات  واإلقليمية  الدولية  المؤشرات  متابعة 
 . ااألعضاء فيه 

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

  السحابية   الحوسبةعمل الوطنية المتعلقة بالسياسات وخطط  الستراتيجيات واالوضع وتطوير   •
 . المالية والتكنولوجيا األشياءنترنت إو  االصطناعي والذكاء الضخمة  والبيانات 

  والذكاء  الضخمة،   البيانات   مثل   الجديدة  التكنولوجيات   الستخدام   الوطنية   الجاهزية   تقييم  •
االفتراضي    األشياء   نترنت إ و  السحابية  والحوسبة  االصطناعي الواقع  إلى  واالنتقال 
 . )الميتافيرس(

 . الجديدة التكنولوجيا القدرات في مجال  بناء  •

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

 

 وريادة األعمال االبتكار   ( ج)

عات تطوير و  تعزيز على  المساعدة   •  . المؤسسات الوسيطة مثل الحاضنات والمسر 

واألطر التشريعية والتنظيمية  واالقتصاد المبني على المعرفة البتكار ا ب  المحيطةتعزيز البيئة  •
 .ذات الصلة

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

 . الوطني واإلقليمي  يين المستو منظومات نقل التكنولوجيا على تعزيز  •

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

ا   ختامية مقترحات  - ثالثا

التنفيذية  تدعو   -12 الفنالأخذ    إلىالدول األعضاء  األمانة  التعاون  بأنشطة  الجديدة    ذةالمنف    يعلم  والمجاالت 
 : ما يلي على الدول األعضاءوفي هذا اإلطار، تقترح    . بما ينسجم مع االحتياجات الوطنية،  المقترحة

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

تزويد    المختص ة   والجهات   االتصال   نقاط تشجيع   • لإلسكوا  على  التنفيذية    بشأن بمقترحات  األمانة 
 . المستجدة الوطنية  األولويات  بحسب أولويات العمل في التعاون الفني، وإضافة مواضيع جديدة 

----- 
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