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مخطط العرض

الفنيالتعاونأنشطةعنإجماليةلمحة•

المقترحةالفنيالتعاونمحاور•



برنامج التعاون الفني وأنشطته

األنشطة

(االستشاريةالخدمات)الفنيوالدعمالمشورة-

بالتدريالدراسية،الجوالتالعمل،ورشات)المعرفةتبادلوالقدراتبناء-

(التدريبيةوالمواد

وتنفيذهاالتطبيقيةالمشاريع-



لمحة إجمالية عن أنشطة التعاون الفني

الحكومة االلكترونية والرقمية والذكية

م االلكترونيالمعلومات واالتصاالت والتعليتكنولوجيا الحكومة الرقمية واستراتيجياتمراجعة •

االلكترونية وبوابات الحكومة االلكترونية ومؤشرات القياسالخدماتتعزيز •

الخدمات االلكترونيةجودةإطار عمل لتحسين •

للمؤسسات الحكوميةااللكترونيةالجاهزيةتقييم •

في المجال الحكوميالسحابيةالحوسبة تطبيقات •

المعلومات والبنى األساسية للمفاتيح العموميةأمن•

السيبرانيةالتشريعاتمراجعة•

والتقييمللرصداألداءمعلوماتنظم•

القياسالحكومة االلكترونية ومؤشرات استراتيجياتبناء القدرات في مجال •



...الفنيالتعاونأنشطةعنإجماليةلمحة

التكنولوجيا واالبتكار من أجل التنمية المستدامة

تنويع االقتصاداستخدام التكنولوجيا واالبتكار في •

لنقل التكنولوجيا إنشاء مكاتب •

في التعليم العالي والبحث العلميتكامل التكنولوجيا •

التنمية المستدامةالتكنولوجيا في تعزيز دور بناء القدرات في •

الوطنيةاالبتكار سياسات •

التكنولوجيةالحاضناتتطوير •

األعمالريادةلتحسين البيئة المحيطة •

االلكترونية في التنمية المستدامةالبنى التحتية دور •

RDIالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار مخرجاتتسويق •



 ...لمحة إجمالية عن أنشطة التعاون الفني

(2017-2014)االستشاريةالخدمات

56:المنفّذةاالستشاريةالخدماتعدد-

16:المستفيدةالعربيةالدولعدد-

(2017-2014)العملورشات

42:المنفّذةالعملورشاتعدد-

15:المستفيدةالعربيةالدولعدد-

(2017-2014)الفنيالتعاونألنشطةاإلجماليالعدد

98:المنفّذةاألنشطةعدد-

18:المستفيدةالعربيةالدولعدد-



( ...خدمات استشارية)لمحة إجمالية عن أنشطة التعاون الفني
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خدمة استشارية56: المجموع 



2017-2014المقدمة للدول األعضاء الخدمات االستشارية 

المجاالت االستشاريةعددالالدولة

، وخطة االحصاء االلكتروني، وسياسات التحول إلى مجتمع المعرفة5األردن

وج ، مؤشر نضاستراتيجية للمركز الوطني للبحث والتطوير

2020خدمة استشارية حول األردن الرقمي الخدمات االلكترونية،

وى مؤشر نضوج الخدمات الحكومية االلكترونية والنقالة، والمحت4االمارات

، مؤشر نضوج الخدمات االلكترونيةالرقمي العربي

مؤشر نضوج الخدمات الحكومية االلكترونية والنقالة1البحرين

مؤشر نضوج الخدمات الحكومية االلكترونية ، ريادة األعمال2تونس

والنقالة

تعزيز الخدمات االلكترونية1ةالسعودي

تعزيز الخدمات االلكترونية، وبوابة الحكومة االلكترونية، 9السودان

مؤشر نضوج الخدمات الحكومية ، السبرانيةوالتشريعات 

ني لنقل ، واقع نقل التكنولوجيا، االطار القانوااللكترونية والنقالة

تعزيز جودة الخدماتالتكنولوجيا، الحاضنات التكنولوجية،
االلكترونية

سورية

ية مؤشر نضوج الخدمات الحكومية االلكترون، نظم معلومات األداء3العراق

الجاهزية االلكترونية، تقييموالنقالة

لوجيا، البنية االلكتروني، واقع نقل التكنو، الدفعالتجارة االلكترونية4عُمان

المقترحة لنقل التكنولوجيا

المجاالت االستشاريةعددالالدولة

شرات سياسات االبتكار، وحاضنات األعمال، وأتمتة السجل المدني، ومؤ6فلسطين

، المصادقة االلكترونيةالقياس للحكومة االلكترونية

قطر

دراسة بحثية لمركز األبحاث العلمية1الكويت

شبيك تقييم الجاهزية االلكترونية، وتطوير الخدمات االلكترونية، وت7لبنان

مؤشر نضوج الخدمات، المستثمرين مع المبتكرين في الصناعة

اسية البنية األس، نقل التكنولوجيا،الحكومية االلكترونية والنقالة

االلكترونية

نظم المعلومات، والتشريعات السبرانية2ليبيا

امج الحوسبة السحابية، والمحتوى الرقمي العربي، ودعم فني لبرن3مصر

"مصر تبتكر"

والنقالة، تكامل مؤشر نضوج الخدمات الحكومية االلكترونية2المغرب

التكنولوجيا في التعليم العالي والبحث العلمي

واقع نقلمؤشر نضوج الخدمات الحكومية االلكترونية والنقالة،3اموريتاني

ة الحكومة التكنولوجيا، استراتيجيالتكنولوجيا، االطار القانوني لنقل 

الرقمية

لومات، مرصد العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، والشبكة الوطنية للمع3اليمن

وأتمتة االجراءات



( ...ورشات عمل)لمحة إجمالية عن أنشطة التعاون الفني

Bahrain         Egypt             Iraq                Jordan           KSA             Kuwait         Lebanon

Libya                       Morocco                  Tunisia                Mauritania 

Oman              Palestine     Qatar            Syria               UAE              Yemen            Sudan

خدمة استشارية42: المجموع 



2017-2014بناء القدرات المقدمة للدول األعضاء ورشات عمل

المجاالت االستشاريةعددالالدولة

طوير األجندة الرقمية للمنطقة العربية، واالحصاء االلكتروني، وت3األردن

مة الحكو، استراتيجياتالصناعات المحلية وزيادة التنافسية

االلكترونية

االلكترونية، مديري برامج الحكومة مجلس1االمارات

البحرين

البحث والتطوير واالبتكارتسويق مخرجات1تونس

ةالسعودي

عليم البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والت17السودان

قادة االلكتروني، وأكاديمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ل

لقادة أكاديمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، القطاع الحكومي

لوجية، واقع نقل التكنولوجيا، الحاضنات التكنو،القطاع الحكومي
جودة الخدمات االلكترونية

كوميأكاديمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لقادة القطاع الح2سورية

العراق

االت من تدريب المدربين في أكاديمية تكنولوجيا المعلومات واالتص2عُمان

أجل التنمية

المجاالت االستشاريةعددالالدولة

نقل التكنولوجيا وسياسات الملكية الفكرية في الجامعات1فلسطين

تطوير التكنولوجيا ونقلها وبناء القدرات1قطر

الكويت

ل ريادة األعمال، وسياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أج3لبنان

التنمية، واالبتكار الصناعي

التشريعات السبرانية1ليبيا

ث المحتوى الرقمي العربي، واالبتكار في الجامعات ومراكز البحو2مصر

المصرية

، جمع البيانات في مسوحات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت1المغرب

لألشخاص ذوي االعاقةالتكنولوجيا

حكومة نقل التكنولوجيا، اإلطار القانوني لنقل التكنولوجيا، الواقع4اموريتاني

االلكترونية، مؤشرات الحكومة االلكترونية

األتمتة والخدمات االلكترونية1اليمن



أمثلة عن الخدمات االستشارية

السعودية•

ريل أب/نيسان)الخدمات االلكترونيةتعزيز: وزارة الشؤون االجتماعية-

2014)

السودان•

ارس  م/آذار)الحاضنات التكنولوجية تطوير : المركز القومي للمعلومات-

2017)

األردن•

استراتيجيات الحكومة : وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات-

(2017نوفمبر/تشرين الثاني)االلكترونية



ورشات العملأمثلة عن 

ُعمان•

للجرائم االلكترونية األثر االقتصادي : غرفة التجارة في ظفار-

(2015أغسطس /آب)

اإلمارات العربية المتحدة•

كتوبرا/تشرين االول)الخدمات االلكترونيةوقياستطوير: الماليةوزارة -

2014)

(  2018-2014)القمة العالمية للحكومات : مكتب رئاسة الوزراء-

المغرب•

ا التكنولوجي: وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية-–

بالتعاون مع –(2017ديسمبر  /كانون األول)لألشخاص ذوي اإلعاقة

باالسكواإدارة التنمية االجتماعية 



المجاالت المقترحة



التنميةأجلمنالتكنولوجيامجالفيالممكنةالفنيالتعاون

كنولوجيا توبالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار خطط العمل المتعلقة/السياسات/االستراتيجيات•

(اد الرقمي، واالنتقال إلى االقتصالرقميةالحكومة االلكترونية، والحكومة )المعلومات واالتصاالت 

ريادة األعمالمن أجل التنمية وتعزيز االبتكارسياسات •

بنى األساسية ال)وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لمجتمع المعرفة ولالبتكار البيئة التمكينية •

(وتقنيات النفاذ، والموارد البشرية، وبيئة االستثمارات والتمويل

اتوتقييم الجاهزية االلكترونية، وإعادة هندسة العمليخدمات الحكومة االلكترونية،تطوير •

واالبتكارنقل التكنولوجيا تعزيز منظومة •

التعاون 
الفني

الدراسات 
والبحوث



فعالية من أجل استخدام أمثل للتكنولوجيا لتعزيز الشفافية والالحكومة المفتوحة تطوير •

والتشاركية

ي في مجال المحتوى الرقمي العربي، وتشجيع دورها فالبحث العلمي واالبتكار تعزيز •

االقتصاد المبني على المعرفة

ومات لمجتمع المعرفة واالبتكار وتكنولوجيا المعلاألطر التشريعية والقانونيةتعزيز •

تواالتصاال

حوكمة اإلنترنت المساهمة في الحوار اإلقليمي والدولي حول •

لى المعرفة، المتعلقة بمجتمع المعرفة واالبتكار، واالقتصاد المبني عمؤشرات التنميةمتابعة •

وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وترتيب الدول العربية في التقارير العالمية

يةالتنمأجلمنالتكنولوجيامجالفيالممكنةالفنيالتعاونمحاور



www.tcportal.escwa.org.lb



لكمشكرا  

alawa@un.org


