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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 التكنولوجيا من أجل التنميةلجنة 
 الثانيةالدورة 
 2019 مارس/آذار 21-20، بيروت

 من جدول األعمال المؤقت 5البند 

 التعاون الفنيأنشطة 

 موجـز

 تقدم هذه الوثيقة لمحة عن أنشطة التعاون الفني التي نفذتها اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي 
  المعني بالتكنولوجيا من أجل التنمية والتكامل اإلقليمي 4الفرعي  هافي إطار برنامج آسيا )اإلسكوا(

 التي ُعقدت في دبي، اإلمارات العربية المتحدة،  ،دورة األولى للجنة التكنولوجيا من أجل التنميةمنذ ال
للتنمية البرنامج العادي للتعاون الفني وحساب األمم المتحدة  منممولة ال ،2017 فبراير/شباط 12و 11ي يوم  

 وموارد من خارج الميزانية.

مؤسسة بحثية تنتج اإلسكوا الثالث ك مهامبين  ظهر الترابطتُ  من األنشطة نماذج على الوثيقة وترّكز
م المشورة الفنية لصانعي ، وبيت خبرة يقدّ العامة دراسات تهدف إلى دعم اإلصالحات على مستوى السياسات

. معالجتهال بُ تحديات وسُ من  حول ما تواجهه بين الدول األعضاء توافقالبناء لإقليمي  ومنتدىالقرار، 
مجال مقترحات بشأن توسيع نطاق أنشطة التعاون الفني التي تضطلع بها اإلسكوا في  أيضا   الوثيقة تتضمنو

 .التكنولوجيا من أجل التنمية

والمجاالت  المنفذة يعلم بأنشطة التعاون الفنالإلى أخذ  ةمدعو التكنولوجيا من أجل التنمية ولجنة
 إبداء الرأي بشأنها.، والجديدة المطروحة
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 ةـمقدم

 تنفيذ برنامج عمل اللجنة االقتصادية أساسية في أداة هو البرنامج العادي للتعاون الفني  -1
لتلبية مصّممة حسب طلب الدول األعضاء  لتعاون الفنيامشاريع إذ أّن  ،واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

ويشّكل التعاون الفني في اإلسكوا جزءا  من جهود أوسع نطاقا  تهدف إلى تحقيق خطة التنمية المستدامة  .احتياجاتها
 .2030لعام 

ثالث فئات: خدمات استشارية لدعم البلدان في  في خدمات التعاون الفني التي تقّدمها اإلسكواندرج وت -2
عمل لبناء القدرات وجوالت دراسية وزماالت؛ ومشاريع ميدانية  اتقضايا تتعلق بالسياسات العامة؛ وورش

جهات  تؤمنهمن خارج الميزانية بتمويل تجريبية في مجاالت تخصص اإلسكوا يُقصد تطويرها إلى مشاريع أكبر 
لذي ا، األمانة التنفيذية للدول األعضاء المقّدم منللدعم  خرىاألبعاد األ لتعاون الفنيا خدماتوتستكمل مانحة. 

هذه التحديات، ثم االستجابة لها بتقديم دعم  مواجهةليبدأ من توليد المعرفة بشأن التحديات التنموية وبناء التوافق 
 مباشر للدول األعضاء.

التكنولوجيا المعني ب 4الفرعي  هافي إطار برنامج إلسكواالعمل الذي تضطلع به األمانة التنفيذية لويشمل  -3
 تعرض هذه الوثيقةو .الجديدةالتكنولوجيا الرقمية، واالبتكار، والتكنولوجيات  قليميإلامن أجل التنمية والتكامل 

التي عقدت  منذ الدورة األولى للجنة التكنولوجيا من أجل التنمية إلسكوااالتي اضطلعت بها التعاون الفني  خدمات
 خدمات استشارية وقد تضمنت ، 2017شباط/فبراير  12و 11دبي، اإلمارات العربية المتحدة، يومي  في
 البرنامج ضمن المستقبلية مقترحات بشأن أنشطة التعاون الفني الوثيقة أيضا  م قدّ وت .بناء القدراتلورشات عمل و

 .سكوالإل 4الفرعي 

 لمحة عامة -أوالا 

في مجال التكنولوجيا االستشارية وورشات العمل الخدمات بتنفيذ عدد من  سكوااألمانة التنفيذية لإلقامت  -4
قدمت  نشاطا   35 األنشطة اإلجمالي لتلكعدد المن الدول األعضاء. وبلغ  تلقتهابناء  على طلبات من أجل التنمية 

 ورشة 21و ،خدمة استشارية 12 تضمنت قدو، منذ الدورة األولى للجنة التكنولوجيا من أجل التنمية دول سبع إلى
 .تينقليميإعمل  تيوورش وطنية عمل

 الخدمات االستشارية -ألف

في مجال التكنولوجيا األمانة التنفيذية لإلسكوا التي اضطلعت بها االستشارية  الخدمات 1 الجدول يتضّمن -5
 .المستفيدة ةحسب الدول لتنميةمن أجل ا
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 الخدمات االستشارية  -1 الجدول

 المجاالت عدد الخدمات االستشارية الدولة

 3 األردن
 حق الطريقالقانوني لاإلطار اقتراح  •

 ؛(2018)

 طة طريق للتحول الرقميريخمقترح وضع  •
 ؛(2018)

مع التركيز  برانيةيمراجعة التشريعات الس •
 .(2018) اإللكترونيةعلى التطبيقات 

 4 السودان
اإلطار القانوني والبنية حول تقرير استشاري  •

 ؛(2017) المقترحة لمكتب نقل التكنولوجيا

تطوير الحاضنات حول  استشاري تقرير •
 ؛(2017) التكنولوجية

 ؛(2018) اختيار المشاريع في حاضنة "رائد" •

مرصد لمؤشرات تقرير استشاري بشأن  •
 .(2017) واالتصاالت تكنولوجيا المعلومات

 2 فلسطيندولة 
 األساسيةأفضل الممارسات لتطوير البنية  •

 ؛(2017) لكترونيةللمصادقة اإل

 .(2017) مراجعة مسودة قانون االتصاالت •

 2 المغرب
تحول طة طريق للريخحول تقرير استشاري  •

 ؛(2018) مدن الذكيةإلى ال

 .(2018) برانيةيس ة قوانينعبأرمراجعة  •

 1 موريتانيا
خريطة طريق تقرير استشاري حول  •

 .(2018) يالستراتيجية التحول الرقم

 12 العدد اإلجمالي

 بناء القدراتأنشطة ورشات العمل و -باء

 منذ الدورة األولى للجنة التكنولوجيا من أجل التنمية المنفّذةالوطنية العمل  ورشات 2 جدولال نيتضم -6
األمانة مت نظّ  ،الورشاتهذه باإلضافة إلى و ورشة عمل. 21بلغ عددها  وقد، زت عليهاوالمجاالت التي ركّ 
ي يوم   ،القاهرةالمنطقة العربية في في القطاع العام في  حول تعزيز االبتكارورشة عمل إقليمية التنفيذية لإلسكوا 

القرار في المنطقة العربية  ينعاصزيادة وعي هدفت هذه الورشة إلى و. 2017تشرين األول/أكتوبر  31و 30
اإلطار السياساتي الجديد للحكومة األمانة التنفيذية وعرضت  في القطاع العام. عزيزهتبيان سبل تأهمية االبتكار، وب

 ر.المفتوحة في المنطقة العربية، الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة ومشاركة المواطنين في صنع القرا

https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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مجال التكنولوجيا من أجل التنمية  ورشة عمل إقليمية لبناء القدرات فياألمانة التنفيذية لإلسكوا عقدت و -7

 بالتعاون، 2018 أبريل/نيسان 19-15 ترةف، في الفي عّمان التنمية المستدامةأهداف  بتكار لتحقيقز على االتركّ 
سياسة االبتكار مع المختلفة لعناصر ال عنجلسات  ورشة العملتضمنت و .مع عدد من وكاالت األمم المتحدة

أهمية السياسات من أجل زيادة الموارد ناقش المشاركون ، والتمييز بين األدوات المالية وغير المالية وآثارها
 .المعتمدة عالميا   المختلفةمؤشرات االبتكار  ترضعُ . كما البشرية المدربة تقنيا  على البحث والتطوير

 الوطنيةورشات العمل   -2 جدولال

 المجاالت عدد ورشات العمل الدولة

نوفمبر /تشرين الثاني 6 ،انعمّ ) استراتيجيات الحكومة الرقمية • 3 األردن
 ؛(2017

 تشرين الثاني/نوفمبر 7 ،انعمّ ) خريطة طريق للتحول الرقمي •
 ؛(2017

  ،انعمّ )اإللكترونية مؤشرات الحكومة  مجال بناء القدرات في •
 .(2019يناير /كانون الثاني 10

  ،المنامة) التنويع االقتصادي باالعتماد على التكنولوجيا واالبتكار • 1 البحرين
 .(2018آذار/مارس  12

أكاديمية تكنولوجيا المعلومات " ضمن مشروعورشات عمل  3 • 10 السودان
لقادة القطاع الحكومي في الدول  من أجل التنمية واالتصاالت

سياسات وأثر التكنولوجيا على التنمية المستدامة، حول ) "العربية
؛ 2017آذار/مارس  27-26 ،الخرطوم) لكترونية(الحكومة اإل
نيسان/أبريل  15، الجنينة؛ و2017آذار/مارس  28والخرطوم، 

 ؛(2018

 ،الخرطوم) التكنولوجيااإلطار القانوني والبنية المقترحة لمكتب نقل  •
 ؛(2017كانون األول/ديسمبر  17

آذار/مارس  30الخرطوم، ) لكترونيةإطار عمل لجودة الخدمات اإل •
 ؛(2017

 ؛(2017آذار/مارس  29)الخرطوم،  تطوير الحاضنات التكنولوجية •

 التنمية المستدامةألهداف التكنولوجيا عن مؤشرات ورشتا عمل  •
نيسان/أبريل  19-18الخرطوم ؛ 2018نيسان/أبريل  17 ،الخرطوم)

 ؛(2018

 الخرطوم، ) : الممارسات المثلى والتطبيقبرانييسياسات األمن الس •
 ؛(2018تشرين الثاني/نوفمبر  8

 حاضنة المقرن التكنولوجيةالنظام الداخلي ونموذج األعمال ل •
 .(2018تشرين الثاني/نوفمبر  7-6الخرطوم، )

 

https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 )تابع( 2الجدول 

 المجاالت ورشات العملعدد  الدولة

 دمشق، تطوير استراتيجية الحكومة الرقمية والتحول الرقمي ) • 1 الجمهورية العربية السورية
 .(2019كانون الثاني/يناير  15

: الممارسات المثلى التكنولوجيا لتعزيز نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة • 3 المغرب
 ؛(2017تشرين الثاني/نوفمبر  29الرباط، ) ومقترح السياسة الوطنية

 )الرباط،  : بناء القدراتلكترونيةاستراتيجيات الحكومة اإل •
 ؛(2018تموز/يوليو  10

 : الممارسات المثلى والتطبيق الوطنيعملنظم معلومات سوق ال •
 .(2018تموز/يوليو  11الرباط، )

 نواكشوط، ) : بناء القدراتلكترونيةاستراتيجيات الحكومة اإل • 3 موريتانيا
 ؛(2017نيسان/أبريل  11

 : التنفيذ التجريبي لمؤشرلكترونيةاإلمؤشرات قياس الحكومة  •
 ؛(2017نيسان/أبريل  12)نواكشوط،  GEMS النضوج

 الممارسات المثلى والتطبيق الوطني :تطوير الحاضنات التكنولوجية •
 .(2018آذار/مارس  6نواكشوط، )

 21 العدد اإلجمالي

ا   التعاون الفني المقترحة في مجال التكنولوجيا من أجل التنميةمحاور  -ثانيا

  ،في المرحلة القادمة المحاور التالية للتعاون الفني مع الدول األعضاءسكوا األمانة التنفيذية لإلتقترح  -8
الذي  ،حول التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية توافق بيروت ال سيما في إطار تنفيذ

والجدير  .(2018حزيران/يونيو  28-25 ،بيروت) لإلسكوافي الدورة الوزارية الثالثين الدول األعضاء  اعتمدته
بالذكر أن األمانة التنفيذية تعمل على التحول بأنشطة التعاون الفني إلى نهج تخطيطي أكثر شموال ، يعتمد على 

. لتحسين الفعالية وزيادة األثر وتعزيز الشفافية والمساءلة ،ذلكبتعاون فني ثنائية مع الدول الراغبة  أطر بلورة
التركيز  األمانة التنفيذية تقترح. والمحاور التي د من هذه األطر خالل العامين الماضيينوقد قامت بتوقيع عد

 :في مجال التكنولوجيا من أجل التنمية هي في تقديم خدمات التعاون الفني عليها

 السياسات والبيئة التمكينية وبناء القدرات )أ(

 صصة مثل الحكومة مجاالت متخ وتطوير استراتيجيات وسياسات وخطط عمل فيوضع  •
، والحكومة المفتوحة، واالنتقال إلى االقتصاد الرقمي على المستويين الرقمية، والتحول الرقمي

 الوطني والمؤسسي؛

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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تتضمن  هيولمجتمع المعرفة ولالبتكار وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،  تعزيز البيئة التمكينية •

 والموارد البشرية، وبيئة االستثمار والتمويل؛نى األساسية وتقنيات النفاذ، سياسات البُ 

 تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ إدماج التكنولوجيا واالبتكار في االستراتيجيات التنموية الوطنية من أجل •

، وخاصة تتعزيز األطر التشريعية والقانونية لمجتمع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاال •
 بينها على المستوى اإلقليمي؛ التناسق فيماسعي لتحقيق برانية، واليالتشريعات الس

واالتصاالت مجاالت االبتكار وريادة األعمال وتكنولوجيا المعلومات مختلف في  تعزيز القدرات •
 .وفي المسوح ذات الصلة

 البحث العلمي واالبتكار )ب(

 والتنظيمية لدعم منظومة االبتكار؛نى التشريعية واإلجرائية تعزيز األنظمة الوطنية لالبتكار وتطوير البُ  •

، التنمية المستدامةوتشجيع دورها في  التكنولوجيا الجديدةفي مجال  البحث العلمي واالبتكار زيادة •
 .في هذا المجال والسعي إلى تحقيق التكامل اإلقليمي

 كترونية والرقمية والمفتوحةلالحكومة اإل )ج(

 ؛الرقميةتطوير خدمات الحكومة  •
 لكترونية؛إلهزية اتقييم الجا •
 .تطوير الحكومة المفتوحة من أجل استخدام أمثل للتكنولوجيا لتعزيز الشفافية والفعالية والتشاركية •

 نقل التكنولوجيا والمراصد )د(

 منظومات نقل التكنولوجيا على المستوى الوطني واإلقليمي؛تعزيز  •

 لتكنولوجيا واالبتكار؛لالمساعدة على تطوير مراصد  •

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

وتكنولوجيا واالبتكار، واالقتصاد المبني على المعرفة،  بمجتمع المعرفةمتابعة مؤشرات التنمية المتعلقة  •
 .لميةالتقارير العافي و المؤشراتحسب ترتيب الدول العربية رصد والمعلومات واالتصاالت 

 نترنتحوكمة اإل (ه)

حوكمة اإلنترنت وتعزيز مشاركة األطراف المعنية  بشأنفي الحوار اإلقليمي والدولي المساهمة  •
 .على المستويين الوطني واإلقليمي
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ا   ختاميةمقترحات  -ثالثا

والمجاالت الجديدة  المنفذة يعلم بأنشطة التعاون الفنالأخذ  إلىالدول األعضاء األمانة التنفيذية تدعو  -9
 ، مكون خاص بالتكنولوجيااشتمالها على لضمان  هامتابعة تنفيذ أطر التعاون الفني وتحديث وإلى، المقترحة

 .حسب األولويات الوطنية

االستشارية، وفق المجاالت المقترحة  هاعلى االستعانة بخدمات األعضاءالدول األمانة التنفيذية ع تشجّ و -10
 :ما يلي على الدول األعضاءوفي هذا اإلطار، تقترح  .اجات الوطنيةوبما ينسجم مع االحتي

خطة تنفيذ في التكنولوجيا واالبتكار  استخدامتهدف إلى للتعاون الفني، التقدم بمقترحات ومشاريع  •
 ؛2030 لعام التنمية المستدامة

 بشأنبمقترحات األمانة التنفيذية لإلسكوا على تزويد  نقاط االتصال والجهات المختّصةتشجيع  •
توافق بيروت حول تنفيذ  أولويات العمل في التعاون الفني، وإضافة مواضيع جديدة للتعاون في إطار

 .التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية

----- 

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

