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تنفيذ أنشطة برنامج عمل اإلسكوا والتوصيات الصادرة  - 4البند 

عن لجنة التكنولوجيا من أجل التنمية 

ة في دورتها الثاني
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االبتكار من أجل التنمية 

 المعني بالتكنولوجيا من أجل التنمية والتكامل 4بعدة أنشطة في إطار البرنامج الفرعي  اضطلعت اإلسكوا•
.  2019والتي عقدت في بيروت  عمالً بالتوصيات الصادرة عن اللجنة في دورتها الثانية اإلقليمي

خطط وقرارات األمم المتحدة المرتبطة 
بالتكنولوجيا من أجل التنمية

ا من متطلبات تطوير سياسات التكنولوجي
أجل التنمية في الدول األعضاء 

االحتياجات المستجدة للدول األعضاء التطورات العالمية واإلقليمية المستجدة

تالية أنشطة تتضمن هذه المحاضرة بعض األنشطة األساسية التي نفذتها اإلسكوا وستتضمن المحاضرات ال•
أخرى لتلبية توصيات أخرى محددة صادرة عن الدورة الثانية للجنة 
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االبتكار من أجل التنمية 

تنمية تحفيز سياسات االبتكار من أجل تحقيق أهداف ال: الهدف
المستدامة في المنطقة العربية 

حول نماذج االبتكار المختلفة وضرورة دمجها في : دراسات -1
لتنمية السياسات الوطنية، وكذلك دور التكنولوجيا االبتكار في ا

. واالزدهار

ترتبط بمواضيع الدراسات ثالثة اجتماعات للخبراء  -2

)2021الربع األول من ( مرصد الوظائف :مشاريع عملية  -3
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التكنولوجيات الناشئة

اشئة في دعم الدول العربية في استثمار التكنولوجيات الن :الهدف
التنمية االقتصادية واالجتماعية في المنطقة العربية 

عة الثورة الصناعية الراب حول تكنولوجيات: ثالثة دراسات -1
.  على التنميةوتأثيرها 

ة حول الذكاء االصطناعي والتنمية الصناعياجتماع خبراء  -2
المحلية

ات الضخمة في مواجهة األزمالبيانات حول استثمار مشاريع  -3
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مجتمع المعلومات وحوكمة اإلنترنت

قمية مساندة ودعم جهود الدول العربية في التنمية الر :الهدف
جهود من أجل تحقيق التنمية المستدامة، ومتابعة تنسيق ال

العربية حول حوكمة اإلنترنت

. 2019حول التنمية واألجندة الرقمية : دراسات -1

اجتماعات خبراء واجتماعات الجامعة العربية  -2

المؤتمر الخامس للمنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت -3

مؤشرات ، وحول إلدماج الرقميحول ا :مشاريع عملية -4
ة العربيةلراسمي السياسات في المنطق التكنولوجيا واالبتكار



.مسبق إذن على الحصول غير من منها جزء أي أو المادة هذه طبع أو استخدام إعادة تجوز ال .لإلسكوا محفوظة الطبع حقوق جميع©

الحكومة الرقمية والمفتوحة

توحة دعم سياسات التحول نحو الحكومة الرقمية والحكومة المف :الهدف
في الدول العربية وبناء القدرات في هذا المجال

مؤشر نضوج الخدمات الحكومية اإللكترونية حول : دراسات -1
والبيانات المفتوحة لحكومةوحول ا والنقالة

وطنية وإقليمية عمل  اتورش -2

 ستجاباتالحكومة الرقمية واالحول عبر اإلنترنت  اتندوعدة  -3
19-جائحة كوفيدالمرنة الحكومية وخاصة بعد 

في المنطقة العربية المفتوحة للحكومة منصةإعداد  -4
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ةلجنة التكنولوجيا من أجل التنميالدورة الثانية لالتوصيات الصادرة عن 

إعداد التقرير اإلقليمي للتنمية الرقمية  -1

االستمرار في التعاون مع جامعة الدول العربية بشأن المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت -2

بيةمتابعة تنفيذ توافق بيروت حول التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العر -3

مواصلة تقديم الدعم لوضع السياسات وتطبيقها في مجال التكنولوجيا واالبتكار -4

تقديم الدعم في القضايا المتعلقة بالتكنولوجيات الجديدة بهدف تعظيم الفائدة منها -5

عربيةإطالق المرحلة الثالثة من قياس مؤشر نضوج خدمات الحكومة اإللكترونية والنقالة في الدول ال -6

انات الضخمة االستمرار في تنفيذ المشاريع المتعلّقة بالحكومة المفتوحة والبيانات المفتوحة والبي -7
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ل التنميةلجنة التكنولوجيا من أجالدورة الثانية لتنفيذ التوصيات الصادرة عن 

ً :  7 -1التوصيات  تم تنفيذها كما تم بيانه سابقا

من تقديم الدعم في مجال نقل وتوطين التكنولوجيات الخضراء، للمساهمة في تعزيز األ: 8التوصية 
الغذائي في المنطقة العربية

ة الوطنية على في تحسين القدرالدعم والخدمات االستشارية ، قدَّم مركز التكنولوجيا التابع لإلسكوا•
ثالث دول أعضاءاعتماد التكنولوجيات الخضراء في 

مت• دفع استخدام التكنولوجيات الزراعية المناسبة، ول حول وورش العممن الندوات  مجموعة نُّظِ
.عملية التحول إلى التكنولوجيا الزراعية في المنطقة العربية

قة مجمع التكنولوجيات الخضراء للزراعة المستدامة في المنط"، هي أداة على اإلنترنتاستحداث •
.  ، لتيسير نقل التكنولوجيا في مجالي الزراعة المستدامة واألمن الغذائي"العربية
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ل التنميةلجنة التكنولوجيا من أجالدورة الثانية لتنفيذ التوصيات الصادرة عن 

ألمم تعميق الشراكات وتعزيز التنسيق في مجال التكنولوجيا من أجل التنمية مع منظمات ا: 9التوصية 
  .المتحدة المختصة وجامعة الدول العربية والهيئات التابعة لها

بية مثل المنظمات اإلقليمية العر، وجامعة الدول العربية: تعاونت اإلسكوا مع العديد من الجهات العربية•
ن، والمنظمة العربية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدي

.لتكنولوجيات االتصال والمعلومات

عة لألمم إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التاب :تعاونت اإلسكوا أيضاً مع كيانات األمم المتحدة•
، ووحدة تكنولوجيا المعلومات، ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة DESA المتحدة

).  األونكتاد(، ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )اليونسكو(

كار وذلك ، والتكنولوجيا واالبتتقارير األمم المتحدة المرتبطة بمجتمع المعلوماتساهمت اإلسكوا في •
.  لبيان وضع وتحديات المنطقة العربية في هذا المجال واقتراح توصيات وحلول
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ل التنميةلجنة التكنولوجيا من أجالدورة الثانية لتنفيذ التوصيات الصادرة عن 

ندوق اقتراح مشاريع لدعم االستثمار في مجال التكنولوجيا واالبتكار، وال سيما من خالل ص: 10التوصية 
ربية التنمويةاالستثمار في مجاالت التكنولوجيا واالقتصاد الرقمي الذي أُنشئ في الدورة الرابعة للقمة الع

 حاب المصلحة؛وضع معايير شاملة تستند إلى التنمية مع أصمثل بحثت اإلسكوا في ُسبُل دعم الصندوق •
.  بث روح المسؤولية المدنية وقيم التنمية المستدامة بين الشركاتو

ة تعزيز فرص وصول المشروعات الصغير"حول  مائدة مستديرةخالل جرت تغطية هذه القضايا •
  .  2019أغسطس /آب 29، في "والمتوسطة إلى التمويل في البلدان العربية

الدولية  مركز ريادة األعمال التابع لغرفة التجارةأنشأت اإلسكوا، بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية، •
.  ، وذلك من أجل إعداد الجيل المقبل من رواد األعمال في المنطقة العربيةواإلسكوا




