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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 االستثنائية السادسةالدورة 
 2019كانون األول/ديسمبر  22-21 ،ان   عم 

 من جدول األعمال المؤقت (أ) 5 البند

 توافق بيروت حول التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربيةتنفيذ 

 لإلسكوا التنفيذية األمانة أنشطة

 زـموج

ختام الدورة  في واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(اعتمدت الدول األعضاء في اللجنة االقتصادية 
توافق بيروت حول ، 2018حزيران/يونيو  28إلى  25قدت في بيروت من        التي ع  ،للجنة الثالثينالوزارية 

، التي هي بمثابة تقرير هذه الوثيقة تستعرضو .التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية
من  وترد كل مجموعة ،لتنفيذ التوافق لإلسكوا األمانة التنفيذية بها تضطلعالتي اإلجراءات أبرز  مرحلي،
  .المتخذة اإلجراءات، تليها العريضبالخط التوافق المذكورة في  األنشطة

 .هاالرأي بشأن وإبداء األنشطةهذه بالعلم  أخذإلى  ةمدعوواللجنة 
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 مقدمة

في ختام الدورة  ،االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(اعتمدت الدول األعضاء في اللجنة  -1
توافق بيروت حول ، 2018حزيران/يونيو  28إلى  25قدت في بيروت من              للجنة التي ع  الثالثينالوزارية 

 .التكنولوجيا واالبتكار للعمل الالئق وتمكين الشباب: بيةالتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العر

لألنشطة التي ستضطلع ( E/ESCWA/EC.5/2018/4)في الوثيقة                                      قدمت األمانة التنفيذية تصورا  متكامال  و -2
كانون  19و 18يومي قد في بيروت                                                                     بها تنفيذا  للتوافق إلى اللجنة التنفيذية في اجتماعها الخامس، الذي ع 

 ريراتقديم تقح وطلبت من األمانة التنفيذية االستمرار في                          بت اللجنة بالتصور المقتر    رح . و2018األول/ديسمبر 
مرحلي                                    وقد مت األمانة التنفيذية أول تقرير   .حة              لألنشطة المقتر وضع إطار زمني بشأن تنفيذ التوافق و مرحلية

  2019حزيران/يونيو  16و 15                                                                 جنة التنفيذية في اجتماعها السادس، الذي ع قد في مراكش، المغرب، في لإلى ال
 . (E/ESCWA/EC.6/2019/4)في الوثيقة 

 تضطلع بهاالتي اإلجراءات أبرز  ،الثاني مرحليالتقرير الالتي هي بمثابة ، تستعرض هذه الوثيقةو -3
لتنفيذ التوافق. وترد كل مجموعة من األنشطة المذكورة في التوافق بالخط العريض،  لإلسكوا األمانة التنفيذية

 .المتخذةتليها اإلجراءات 

 حول التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة تنفيذ توافق بيروت
 في المنطقة العربية

                                                                                                 أكد  توافق بيروت حول التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية التزام الدول األعضاء  -4
أهمية                                                                                                 بوضع التكنولوجيا واالبتكار في قلب مسار التنمية الشاملة والمستدامة في المنطقة العربية، وتطر ق إلى 

م تعليم متطورة لتأمين فرص العمل الالئق، وإلى دور التكنولوجيا في تحقيق                       م تكنولوجية قوية ون ظ           تطوير ن ظ 
اإلدماج االجتماعي وتحسين الحوكمة واالستدامة البيئية ودرء النزاعات وخفض مخاطرها ومخاطر الكوارث. 

وزيادة التمويل واالستثمار على مستوى البلدان التزامها بالعمل على تعبئة  على الدول األعضاء شددتكما 
                                                                                                           والمنطقة في مجال التكنولوجيا واالبتكار، ال سيما في أقل البلدان نموا ، دعما  لمسيرة التنمية في الدول وتحقيقا  

سار                                                                                                     ألهداف التنمية المستدامة. وأك دت أيضا  أهمية العمل الذي تقوم به األمانة التنفيذية لإلسكوا وتأثيره على م
التعاون والتكامل اإلقليمي، وطلبت من األمانة التنفيذية مواصلة أنشطتها على هذا المسار، مع التركيز على تفعيل 

 ، على الشكل التالي:دور التكنولوجيا واالبتكار في تحفيز التنمية

م وضع تعزيز االستجابات اإلقليمية المتسقة للتطورات التكنولوجية السريعة، وذلك من خالل دع )أ(
، والتركيز على أكثر شرائح المجتمع 2030المؤازرة باالستناد إلى خطة عام         الن ظ م القواعد والمعايير، وبناء 

               تعرضا  للمخاطر

 المتخذة جراءاتاإل

رات                                       دعم جهود الدول األعضاء في مواكبة التغي ل قليميةاإل مبادراتمن ال      بعدد األمانة التنفيذية  ضطلعت -5
 :منهاالتكنولوجية السريعة، 

https://www.unescwa.org/node/263930
https://www.unescwa.org/node/263930
https://www.unescwa.org/node/263930
https://www.unescwa.org/node/263930
https://www.unescwa.org/node/263930
https://www.unescwa.org/node/263930
https://www.unescwa.org/node/263930
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/tnfydh_twfq_byrwt_wlqrrt_lsdr_n_ldwr_lwzry_lthlthyn.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/tnfydh_twfq_byrwt_hwl_ltknwlwjy_mn_jl_ltnmy_lmstdm_fy_lmntq_lrby_0.pdf
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االبتكار والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة: آفاق واعدة في المنطقة " بعنوان دراسة إعداد •
الجديدة لالبتكار         الن ه ج أهمية حول(       قريبا  ر    تصد  ،E/ESCWA/TDD/2019/2) "2030العربية لعام 

حول تحفيز االعتماد على  توصيات الدراسة م    تقد وفي السياسات التنموية.  الحديثة والتكنولوجيات
 االبتكارم   ظ                        تمويلية تحفيزية لدعم ن  جراءاتووضع إالتكنولوجيا الجديدة في التنمية االقتصادية، 

بناء المؤسسات و ،                                                         دعم بناء نظام االبتكار الوطني وتحفيز ن ه ج االبتكار القاعديو األعمال، وريادة
 ؛األساسية التكنولوجية لتحفيز االبتكار القاعديالمتخصصة وتوفير الهياكل 

 تأثير الثورة الصناعية الرابعة على التنمية في الدول العربية عندراسة  إعداد •
(E/ESCWA/TDD/2019/3)، 2و 1بيروت في  في قد  ع اجتماع خبراء  خالل نوقشت وقد 

 جامعةمع  بالتعاون" المحليةالصناعية  التنمية تطويرو االصطناعي الذكاء" حول 2019يوليو /تموز
 ؛المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدينو العربية الدول

لدعم االبتكار في المنطقة العربية  م الملكية الفكرية  ظ   ن  حولدراسة إعداد  •
(E/ESCWA/TDD/2019/5 تصد ،      ) ر.والمعايي ي إطار تقديم الدعم لوضع القواعد، ف         ر قريبا 
 ،ةلملكية الفكرية وممارساتها في بعض الدول العربيالراهن ل وضعلل       تحليال  الدراسةتضمن تو
 ؛من التوصيات المتعلقة بتوليد حقوق الملكية الفكرية وتأمينها وإنفاذها وتسويقها           قترح عددا  تو

 الدولية، العمل منظمة مع بالتعاون، العربية البلدان من مجموعةفي  العمل سوق عن دراسة إعداد •
 مشاركة ومستوى القطاعية اإلنتاجية قياس خالل من، وشموليته الخاص القطاع إنتاجية على ز   رك ت

 النمو في التكنولوجيا دور على      أيض االضوء  الدراسة     سل طست. الرسمي الخاص القطاع في اإلناث
الفرص في  تقليص أوجديدة  عمل فرص توفير في واالبتكار والتطوير البحث دورو ،القطاعي
 ة؛العربي بلدانال في للشركات استبيانات خالل من القطاعات مجموعة

 المهارات تطوير وكيفية المستقبل وظائف مراقبة حول 2022-2020للفترة  مشروع قترحم إعداد •
 لالستعداد لها؛

للتنمية  2030لمنتدى العربي الثاني الرفيع المستوى للقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأجندة اتنظيم  •
 .              )ي فص ل الحقا ( 2019آذار/مارس  21إلى  19في بيروت من  ،المستدامة

                                                            س األدلة من أجل تحقيق التحو الت الهيكلية باستخدام التكنولوجيا وضع السياسات على أسا )ب(
لتحسين اإلنتاجية واالستدامة، على نحو يسهم في معالجة األسباب الجذرية للفقر المتعدد األبعاد، ودفع التكامل 

رص العمل االقتصادي واالجتماعي، وإيجاد فرص عمل الئق؛ والبحث في أثر التكنولوجيا واالبتكار على توليد ف
 في القطاعات المختلفة

 المتخذةاإلجراءات 

دور التكنولوجيا في تحقيق التحوالت شأن بعقد اجتماعات تقارير و إعداد           حاليا  على مانة التنفيذيةتعمل األ -6
 :األنشطة التي اضطلعت بها في هذا المجال منو وإيجاد فرص العمل.الهيكلية 

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%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/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9%202019
https://www.unescwa.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9%202019
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في عام  تعزيز االبتكار في الشركات المتوسطة والصغيرة في المنطقة العربيةإصدار تقرير حول  •
يوضح دور سياسات االبتكار في تحفيز تلك الشركات، ويحدد الوسائل المتنوعة لتعزيز ، 2018

 ؛ما بين األرياف والمدن فيم البيئية المختلفة   ظ                                االبتكار فيها، مع تمييز بين الن 

، ودليل )E/ESCWA/TDD/2019/TP.1(إصدار دليل لتنمية القدرات في مجال البيانات المفتوحة  •
وذلك في  ،(E/ESCWA/TDD/2018/TP.3) المشاركة والتعاون واإلدماجلتنمية القدرات في مجال 

                                                                                      إطار مشروع  حول الحكومة المفتوحة في المنطقة العربية يهدف إلى تحسين الشفافية والمساءلة 
صنع القرار وفي تطوير الخدمات. وكانت اإلسكوا قد  وتعزيز إشراك المواطنين في عمليات

، 2018أصدرت إطار سياساتي من أجل تعزيز الحكومة المفتوحة في المنطقة العربية في عام 
                                                                                    وهي تعمل حاليا  على إعداد دليل حول اإلطار التشريعي والقانوني للحكومة المفتوحة، سيصدر 

 ؛2019في نهاية عام 

لتكنولوجيا واالبتكار في اإلحصاءات الرسمية" إصدار تقرير حول "آفاق ا •

(E/ESCWA/SD/2019/WP.1)، في هذا المجال                                              يرك ز على آخر التطورات المنهجية والتكنولوجية

توجيهات  مها اإلحصائية، ويتضمن                                                 إلى مساعدة األجهزة اإلحصائية الوطنية على تحديث ن ظ  يهدفو

 ؛التكنولوجيات المناسبة لتحسين نوعية البيانات اإلحصائية والوصول إليهابشأن استخدام 

البيئة  يتناول ،والتمكين في المنطقة العربية الشمولالتمويل الرقمي وآفاق حول  تقريرإعداد  •
المنطقة  فيوالفرص التي توفرها  (FinTech) لالستفادة من التكنولوجيا المالية الالزمة التمكينية
 ؛العربية

في إطار  (GEMS)مؤشر نضوج الخدمات الحكومية اإللكترونية والنقالة لإعداد التقرير األول  •
يصدر في كانون األول/ديسمبر توفير أدوات مناسبة لقياس التحول الرقمي في الخدمات الحكومية )

 (؛2019

المكانية في م المعلومات الجغرافية   ظ                             جولة ثانية من مسح استخدام ن  2019عام  ايةفي بد طالقإ •
بهدف تحسين جودة المعلومات  ،ر المناخ                                               اإلحصاءات المتعلقة بالبيئة واستخدام األراضي وتغي 

اللجنة اإلحصائية في اإلسكوا                                      . وقد ع رضت النتائج األولية للمسح على القرار صانعيل المتوفرة
آفاق التكنولوجيا ، التي ناقشت 2019، المنعقدة في كانون الثاني/يناير في دورتها الثالثة عشرة

 .واالبتكار في اإلحصاءات الرسمية

والمعلومات  (Big Data) حول دمج البيانات اإلدارية والبيانات الضخمة إقليميةورشة عمل  إعداد •
فبراير /شباطفي  تعقد أن المتوقع من ،الجغرافية المكانية لتجميع مؤشرات ألهداف التنمية المستدامة

 ؛2020

، في اجتماع تشاوري حول التوجهات االستراتيجية للذكاء االصطناعي في الجمهورية اللبنانيةعقد  •
إطار دعم لبنان على تطوير استراتيجية وطنية للذكاء  ، في2019تشرين الثاني/نوفمبر  25

 االصطناعي؛

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
https://www.unescwa.org/publications/open-government-greater-public-sector-transparency-accountability
https://www.unescwa.org/publication-types/reports-and-studies
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-13
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-13
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/afq_ltknwlwjy_wlbtkr_fy_lhst_lrsmy.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/afq_ltknwlwjy_wlbtkr_fy_lhst_lrsmy.pdf
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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في  استخدام بيانات التعداد ألغراض التخطيط للتنمية والبحث العلميورشة عمل إقليمية حول عقد  •
استعراض الطرق ، هدفت إلى 2019 تشرين األول/أكتوبر 3إلى  1في الرباط، من  البلدان العربية

ومناقشة كيفية استخدام بيانات ، المتعددة لنشر بيانات التعدادات واستخداماتها في التخطيط للتنمية
 العلمي؛ الجة في عمليات البحث                       التعدادات الفردية المع 

 30في الرباط في  تقييم بيانات التعداد العام للسكان في البلدان العربيةعقد اجتماع خبراء حول  •
البيانات العمرية في  نوعية نفي تحسيتجارب البلدان  استعرض، الذي ناقش 2019أيلول/سبتمبر 

 مواضيع متعلقة بتعداد السكان؛ إضافة إلى، حديثةالتكنولوجيا الم ااستخدبالتعدادات 

رشة عمل حول التخطيط إلجراء تعدادات السكان والمساكن باستخدام التكنولوجيا في بلدان وعقد  •
، هدفت إلى تعزيز الحوار 2018تموز/يوليو  27إلى  24في بيروت في الفترة من  عربية مختارة

بين مستخدمي ومنتجي بيانات تعدادات السكان والمساكن وتحسين استخدامها في عملية تخطيط 
 ؛تطويرالبحث وال

الحكومة المفتوحة والتكنولوجيات الناشئة في المنطقة تطوير القدرات: عنوان "بعقد ورشة عمل  •
واألدوات واإلجراءات الخيارات  ، لمناقشة2019تموز/يوليو  4إلى  2" في بيروت، من العربية

ما يتعلق بالبيانات  لتطوير وتنفيذ مبادرات الحكومة المفتوحة في المنطقة العربية، ال سيما في
 ؛المفتوحة

األردن: الحكومة ، تحت عنوان "2019آذار/مارس  25و 24ان، في                          عقد ورشة عمل وطنية في عم  •
"، ركزت على بناء القدرات باالعتماد على إطار لإلسكوا للحكومة المفتوحة والبيانات المفتوحة

 المفتوحة؛

القطاعات  ىعقد اجتماع خبراء عن الذكاء االصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة األخرى وأثرها عل •
 .في بيروت 2018الصناعية المختلفة في تشرين الثاني/نوفمبر 

 زمة من األدوات        توفير ح في نشاطاتها في مجال النمذجة االقتصادية، عبر  ،تستمر األمانة التنفيذيةو -7
ل . وتعم                       تحقيق التحو الت الهيكليةلالقرار على وضع السياسات على أساس األدلة  صانعيلمساعدة  التكنولوجية

عملية استعراض نتائج أنشطة النمذجة تطوير على                                              حاليا  مع وزارة التخطيط واإلصالح اإلداري في مصر 
 .بشكل واضح السياسات القرار على تحديد بدائل ياالقتصادية لتكون أكثر تفاعلية، بشكل يساعد صانع

لمتابعة موضوع البيانات الضخمة  من موظفي اإلسكوا األخصائيين من   ا فريقاألمانة التنفيذية  ت    شك لو -8
وقياس التقدم في تنفيذ أهداف  ،يسيما في التخطيط التنمو لالستفادة منها، ال جهوزية الدول العربيةبهدف تقييم 

اإلحصائية التقليدية بمصادر البيانات  استكماللتعزيز التي تبذلها جهود الفي إطار  ذلكويأتي  التنمية المستدامة.
اإلنجازات . ومن بين منها البيانات اإلدارية والبيانات الضخمة والمعلومات الجغرافية المكانيةو، دةالبيانات الجدي

                         وقد أطلقت اإلسكوا مشروعا   قياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة. تحسين القدرة على جهدالمتوقعة من هذا ال
سوريين والمجتمعات المضيفة في لبنان في شهر يهدف إلى استخدام البيانات الضخمة لتقييم احتياجات الالجئين ال

معهد و Data-Pop Allianceبالشراكة مع ، 2020في آذار/مارس  إنجازه، ومن المتوقع 2019 تشرين األول/أكتوبر

https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%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%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%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%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%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%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%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%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9%20%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9%20%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9%20%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9%20%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9%20%D8%B9%D9%85%D9%84-%20%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9%20%D8%B9%D9%85%D9%84-%20%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://datapopalliance.org/partnership_dpa_unescwa/
https://datapopalliance.org/partnership_dpa_unescwa/
https://datapopalliance.org/partnership_dpa_unescwa/
https://www.hbku.edu.qa/ar/qcri
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 في لبنانووزارة الداخلية والبلديات  اإلدارة المركزية لإلحصاء                        . وتعمل اإلسكوا أيضا  مع قطر لبحوث الحوسبة
 على جمع إحصاءات النقل باستخدام وسائل التواصل االجتماعي وبيانات الهاتف الخليوي.

الشباب والنساء وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة في  زيادة الوعي بتكنولوجيات دمج )ج(
مجاالت مختلفة منها التعليم والعمل والحصول على الخدمات العامة، وإعداد مواد إعالمية عن دور التكنولوجيا 

 في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات في المنطقة العربية

 المتخذةاإلجراءات 

االبتكار وريادة األعمال "عنوان ب 2019عام الربع األخير من سيصدر في    ا تقرير األمانة التنفيذية   د ع  ت  -9
ويستعرض التقرير وضع النساء والشباب  .(E/ESCWA/TDD/2019/TP.2) "عمل للنساء والشبابالفرص لتوليد 

يوضح أهمية تطوير ريادة واالبتكار وريادة األعمال في المنطقة العربية. ب وعالقتهماالتعليم والعمل فيما يتعلق ب
بهدف تحفيز ريادة األعمال ل مقترحاتطرح وي ،تحقيق أهداف التنمية المستدامةلاألعمال في المنطقة العربية 

سكوا نظمت اإلالوعي بتكنولوجيات دمج الشباب،  ةفي إطار زيادو فرص عمل جديدة للنساء والشباب. توليد
تأثيرات التكنولوجيا الرائدة على التربية وجمهورها مؤسسة رفيق الحريري حول بالتعاون مع ورشة عمل 

  .2018نوفمبر تشرين الثاني/ 30 بيروت، في في الشباب: ندوة تربوية

"االبتكار التكنولوجي وريادة األعمال، ودور حدائق العلوم اإلسكوا اجتماع خبراء حول  ونظمت -10
 . 2019تشرين الثاني/نوفمبر  28إلى  26 ان، من   عم  " فيوالتكنولوجيا في التنمية المستدامة في المنطقة العربية

 "د للمساواة بين الجنسين في المنطقة العربيةالتكنولوجيا كأمل متجد"دراسة بعنوان  األمانة التنفيذية    عد    وت  -11
كيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتعزيز تنفيذ ل    را            ، تضع تصو 2019عام  أواخر               ستصدر أيضا  في 

األمانة التنفيذية  أصدرتمن أهداف التنمية المستدامة لتحقيق المساواة بين الجنسين. كما  5غايات الهدف كافة 
 يظهر ،لعنف ضد المرأةل        مكافحة  كأداة لجعل المدن آمنةتكنولوجيا الحول سياسات  موجز 2019في آذار/مارس 

أشكال التمييز والخطة الحضرية الجديدة واتفاقية القضاء على جميع  2030الترابط بين خطة التنمية المستدامة لعام 
                       نظمت اإلسكوا أيضا  حلقة و .اإليجابي للتكنولوجيا في مكافحة العنف ضد المرأة دورلل           قدم تحليال يو، ضد المرأة

نقاش حول موضوع "التكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين في المنطقة العربية" ضمن فعاليات الدورة 
، وأعدت ورقة 2019تشرين الثاني/نوفمبر  27و 26ان في       في عم                                            التاسعة للجنة المرأة في اإلسكوا، التي ع قدت

 .(E/ESCWA/C.7/2019/CRP.2)لتسهيل النقاش  بهذا العنوان خلفية

 الجديدة تالتكنولوجيادور حول متنوعة لزيادة الوعي  مواد إعالمية في توفير األمانة التنفيذيةوتستمر  -12
، وكذلك والتكنولوجيا الحيوية والذكاء االصطناعي التكنولوجيا النانويةفي التنمية المستدامة، وباألخص مواضيع 

جيا وقد أعدت في هذا اإلطار نشرة التكنولو .حول الفرص التي يتيحها االبتكار وريادة األعمال في المنطقة العربية
 .                    ، والتي ستصدر قريبا (E/ESCWA/TDD/2019/1)                                : آفاق  عالمية وتوجهات  إقليمية 2019من أجل التنمية 

تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في نقل التكنولوجيا وتكييفها من خالل التعاون بين الشمال  )د(
 إلى الموارد الماليةوالجنوب وفيما بين بلدان الجنوب، وبناء قدرات الدول األعضاء على الوصول 

https://www.hbku.edu.qa/ar/qcri
http://www.cas.gov.lb/
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%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%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%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/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%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%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%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/publications/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/1901016.pdf
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 المتخذةاإلجراءات 

وضع إرشادات لسياسات نقل وتطوير التكنولوجيا واستخدامها على على األمانة التنفيذية لإلسكوا  تعمل -13
المستوى الوطني، تهدف إلى بناء شراكات بين الجامعات والقطاع الصناعي ومراكز البحوث والجهات المختصة 

 حلية.األخرى لدعم تطوير الصناعة الم

تكنولوجيا لبيئة وتطبيقات  يستعرض الوضع الراهنالذي  ،2019لتنمية الرقمية العربي لتقرير الإعداد  -14
 ودورها في تمكين الفئات ،وشموليتهافي القطاعات المختلفة المعلومات واالتصاالت والتكنولوجيات الرقمية 

ويرتكز التقرير اإلقليمي على  .2030خطة التنمية المستدامة لعام وفي تنفيذ                           تعرضا  للمخاطر في المجتمعاألكثر 
ويهدف التقرير اإلقليمي إلى رصد كة في التقرير اإلقليمي.            بلدان مشار  10 أعدها خبراء ممثلين عنتقارير وطنية 

 .على التنمية التقدم المحرز في أهم مجاالت السياسات الخاصة بالتكنولوجيات الرقمية في المنطقة العربية وأثرها

نقل التكنولوجيا واالبتكار لدعم وحدات "سكوا للتكنولوجيا ورشة عمل تدريبية حول مركز اإلقد   ع و  -15
كانون  20إلى  15ان، في الفترة من       في عم  "ز واالبتكار للمؤسسات األكاديمية في الجمهورية اليمنية      التمي 

بناء قدرات وهدفت الورشة إلى ية في اليمن. مكاديأ                  مشاركا  من مؤسسات  14 حضرها ،2018ول/ديسمبر ألا
العلوم والتكنولوجيا  تعنى بتقديم دعم فعال في مجاال    ز ت                 إنشاء وحدات تمي في مجال المؤسسات األكاديمية اليمنية 

  األعمال. لروادواالبتكار في البيئة األكاديمية و

وعة العربية غير الرسمية المعنية بتعدادات السكان والمساكن، التي تدعمها األمانة التنفيذية، تعمل المجمو -16
عد الجغرافي                                                                                          على نقل خبرات استخدام التكنولوجيا في إجراء وتحليل التعدادات السكانية والمساكن وإدماج الب 

ق من صحة البيانات                      نات اإللكترونية التحق                                                                  المكاني في هذه التعدادات، ما يحس ن جودة البيانات، إذ تتيح االستبيا
 لدى تجميعها.

 تنسيق صنع السياسات والخطط اإلقليمية حول حوكمة اإلنترنت، ودعم المنظور اإلقليمي  ھ()
العربي على الساحة الدولية، وتقديم الدعم في بحث المواقف التفاوضية وتحديدھا بشأن القضايا الخالفية في 

 حوكمة اإلنترنت

 المتخذةاإلجراءات 

خذت في مجال تنسيق السياسات والخطط اإلقليمية لحوكمة اإلنترنت، بلورة                         من بين اإلجراءات التي ات  -17
اإلصدار الثاني لخريطة الطريق العربية لحوكمة إطار عمل إقليمي لقضايا حوكمة اإلنترنت تحت عنوان "

 .)باإلنكليزية( اإلنترنت"

الحوار العربي اإلقليمي واجتماع الخبراء " ،مع جامعة الدول العربية بالتعاون ،التنفيذيةت األمانة قد  ع و -18
من في الفترة في بيروت،  "تعزيز الثقة في الفضاء السيبراني –اإلنترنت واألمن السيبراني حول ترابط حوكمة 

وناقش  الخامس للمنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت. للمؤتمر        تحضيرا وذلك ، 2018كانون األول/ديسمبر  7إلى  4
المستويات العالمية  ل علىوالتطورات في هذا المجاقضايا الثقة واألمن والسالمة على اإلنترنت المشاركون 

 .واإلقليمية والوطنية

https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/arab-roadmap-internet-governance-en.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/arab-roadmap-internet-governance-en.pdf
https://www.unescwa.org/ar/%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.unescwa.org/ar/%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86
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تقديم الدعم في ملء الفراغ التشريعي والتنظيمي بشأن قضايا التكنولوجيات الرائدة من خالل  )و(
 البحوث الموجهة نحو السياسات

 المتخذةاإلجراءات 

تعمل األمانة التنفيذية على تعزيز دور مركز اإلسكوا للتكنولوجيا في ملء الفراغ التشريعي والتنظيمي،  -19
شرعة أخالقيات العلوم  تطويرالمركز في شارك و والمناخ والزراعة والطاقة والمياه. ةالبيئمنها في مجاالت 

، للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(منظمة األمم المتحدة تقوده              في إطار جهد ، العربية والتكنولوجيا في المنطقة
 .2019آذار/مارس  31في  القمة العربية التي انعقدت في تونسرعة في         مدت الش         وقد اعت 

في مجال التكنولوجيا واالبتكار، بما في ذلك عقد المنتدى العربي بناء الشراكات المتعددة األطراف  )ز(
 رفيع المستوى للقمة العالمية لمجتمع المعلومات والمنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت

 المتخذةاإلجراءات 

المنتدى العربي الثاني الرفيع المستوى للقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأجندة  مانة التنفيذيةاألنظمت  -20
، وذلك بالشراكة مع 2019آذار/مارس  20إلى  19، من للتنمية المستدامة في بيت األمم المتحدة في بيروت 2030

أوجيرو لالتصاالت، وجامعة التحاد الدولي لالتصاالت في المنطقة العربية، والحكومة اللبنانية، وهيئة امكتب 
مجتمع المعلومات نواتج القمة العالمية لناقشوا الروابط بين    ر خبي 100حضر المنتدى أكثر من و الدول العربية.

 . في المنطقة العربية 2030وخطة التنمية المستدامة لعام 

المنظمة مع تحفيز االبتكار الملكية الفكرية ل على قضايا األمانة التنفيذيةوفي إطار بناء الشراكات، تعمل  -21
اجتماع قدت       وقد ع . المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوموجامعة الدول العربية والعالمية للملكية الفكرية 

م الملكية الفكرية في المنطقة العربية بالشراكة مع هذه   ظ       حول ن  2019نيسان/أبريل  18و 17في بيروت في  خبراء
 المنظمات.

دنى وشمال سات البحوث الزراعية في الشرق األمع اتحاد مؤسبالتعاون  ،سكوا للتكنولوجيامركز اإل     نظ مو -22
ورشة عمل حول إدارة حقوق الملكية الفكرية ونقل  ية،األردن في الجمعية العلمية الملكية iPARKفريقيا وأ

كانون  11و 10في ، وأهميتها بالنسبة للتنمية االجتماعية واالقتصادية، ولوجيا في مجال االبتكار الزراعيالتكن
 والتنمية العلمي للبحث العربي للمنتدى السابعة الدورة في عقد مركزواشترك ال ان.    عم   في 2019ديسمبر /ولاأل

، حيث 2019ديسمبر /ولاأل كانون 19إلى  17 من الفترة في والعلوم والثقافة للتربية العربية المنظمة مع المستدامة
 .للشباب والمرأة" عمالنقل التكنولوجيا وريادة األ" م جلسة مخصصة حول   نظ 

دعم الدول األعضاء في اعتماد التكنولوجيات الخضراء البازغة للتصدي للتحديات اإلقليمية،  )ح(
 ؛االجتماعية واالقتصادية والبيئية

  

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Cairo/images/ADB_Char.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Cairo/images/ADB_Char.pdf
https://www.unescwa.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9%202019
https://www.unescwa.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9%202019
http://www.alecso.org/
http://www.alecso.org/
http://www.alecso.org/
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%86%D9%8F%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%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-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%86%D9%8F%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%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-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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 المتخذةاإلجراءات 

 الخضراء.التكنولوجيات االستفادة من الرامية إلى الدول األعضاء سكوا للتكنولوجيا جهود يدعم مركز اإل -23
التكنولوجيا  استعمال سيركز برنامج عمل المركز في الفترة المقبلة على تعزيز نقل وتكييف وتوسيع نطاقو

 على المركز عملوي. سها القطاع الزراعيأوعلى ر ،للمنطقةالقطاعات ذات األولوية مع التركيز على  ،الخضراء
إدارة المخلفات الصلبة الناتجة عن والقطاع الزراعي  نقل وتكييف التكنولوجيا الخضراء فيب عنى  ي  ريرتق صدارإ

تمت مناقشة هذه  وقد .تقرير مفصل عن االستثمار األخضر في المنطقة العربيةو ،في المنطقة العربية اتالنزاع
تموز/يوليو  31إلى  29ان، من       في عم  اقد  ع  ،خبراءللمركز واجتماع للجنة الفنية  السابع جتماعاالالتقارير ضمن 

التكنولوجيات استخدامات الخيارات في مجال السياسات لتعزيز  حول        تقريرا  وكان المركز قد أصدر .2019
  .في المنطقة العربية راءالخض

االستثمار في التكنولوجيا الخضراء وآلية الوصول إلى التمويل المستدام حول  ورشة عملقد المركز    وع  -24
بالتعاون مع مركز وشبكة تكنولوجيا  ،2019مارس /آذار 6إلى  4من في الفترة في بيروت،  في المنطقة العربية

التحول نحو التكنولوجيات ن ألى الورشة إ تص    وخل  والمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان. (CTCN)المناخ 
م التوجه                                             إضافية على الموارد المالية الوطنية، مما يحت                                                  الخضراء المالئمة يتطلب استثمارات ضخمة تفرض أعباء 

د مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ        . وتعه صندوق المناخ األخضر وغيرهكت التمويل العالمية القائمة، آلياإلى 
 في هذا المجال.                         دة الدول التي تطلب دعما عسكوا للتكنولوجيا بمساومركز اإل

في البلدان العربية  ين                                                     اجتماع خبراء حول تكنولوجيات االستهالك واإلنتاج المستدام              المركز أيضا   وعقد -25
الدول األعضاء في نقل وتكييف التكنولوجيات المستدامة في  لدعم ،ان      في عم  2019حزيران/يونيو  18و 17 في

 9في ين في القاهرة                        نتاج واالستهالك المستدام عقد اجتماع المائدة المستديرة السادسة لإل. كما القطاع الزراعي
مم المتحدة للبيئة ومركز البيئة األبرنامج مع جامعة الدول العربية و اونالتعب ،2019كتوبر أول/تشرين األ 10و

تحقيق  في جهودهاوفي هذا المجال لدول العربية ا فيوروبا )سيداري(، لمناقشة التقدم أقليم العربي ووالتنمية لإل
جلسة خاصة نظمتها  المستديرة اجتماع المائدة تهداف التنمية المستدامة. وتخللوأولويات الوطنية هداف واألاأل
 ين.                                                                    سكوا حول دور التكنولوجيات الخضراء في تعزيز اإلنتاج واالستهالك المستدام اإل

ر المناخ وتقلبات                تقييم آثار تغي لميدانية إجراء بحوث في لتعزيز القدرات عديدة أنشطة وتنفذ اإلسكوا  -26
مالئمة في القطاع الزراعي.  وضع سياسات بهدف لك وذ ،المياه على اإلنتاج الزراعي في الدول العربية      توف ر

األغذية مع المكتب اإلقليمي للشرق األدنى وشمال أفريقيا لمنظمة الجهود بالشراكة هذه بسكوا اإل تضطلعو
 9وشاركت المناطق الجافة واألراضي القاحلة )أكساد(.  ةوالمركز العربي لدراس (الفاووالزراعة لألمم المتحدة )

ر المناخ على                                               لى رفع القدرات الوطنية في مجال تقييم آثار تغي إ هدفت متصلة، أنشطة تدريبيةفي دول عربية 
ر المناخ على الموارد المائية وقابلية                                                     االستفادة من مخرجات المبادرة اإلقليمية لتقييم أثر تغي ب ،اإلنتاجية الزراعية

 المناخية.باإلسقاطات المتعلقة  ،(التأثر االجتماعي واالقتصادي في المنطقة العربية )ريكار

                           تمهيدا  إلعداد تقارير وطنية  (AquaCrop)استخدام برنامج أكواكروب  فيالدعم الفني  ت اإلسكواروف قدو  -27
رات المناخية باستخدام                                                 معين من المحاصيل في مناطق محددة تحت تأثير التغي                                لتقييم اإلنتاجية الزراعية لعدد 

وقدمت اإلسكوا  .فلسطين ولبناندولة كل من األردن و 2019خالل عام هذا الدعم  واستفاد منريكار.  مخرجات
                                                                                     تطوير واعتماد المواصفات الزراعية الجيدة لرفع مستوى سالمة المنتجات الزراعي ة من الخضار                الدعم أيضا  في 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/policy_options_for_promoting_green_technologies_in_the_arab_region_0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/policy_options_for_promoting_green_technologies_in_the_arab_region_0.pdf
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85-%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/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85-%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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من الخبراء                 التشاور مع عدد                                                                 والحد  من أخطار التلو ث الفيزيائي والكيميائي والبيولوجي. وقد تم  ،والفاكهة الطازجة
الصحة والسالمة.  وتم تنظيم                                                                       والمختصين لتحفيز تبن ي مجموعة إجراءات وطنية سليمة وعملي ة، تراعي شروط 

لتحديد الخطوات الضرورية للمضي  لبنانتدريبية وطنية في األردن و دوراتاجتماعات تقنية ومشاورات إقليمية و
 للممارسات الزراعية الجيدة.  ةر وطنيطفي إعداد أ      قدما 

 ، يتم 2018في حزيران/يونيو  سكوااإلنشأته أر المناخ الذي                           المركز العربي لسياسات تغي إطار في و -28
 التقرير فيل      ت فص  من النشاطات                                     هيكلية الحوكمة المناسبة، وتنظيم عدد العمل على إيجاد التمويل الالزم وتحديد 

 .الالحق المرحلي

 التشبيك واستحداث منصة تشاركية للتعاون بين الدول العربية في مجال التكنولوجيات الرائدةدعم  )ط(

 المتخذةاإلجراءات 

 الدورةلها اإلسكوا، ومنها     عد                                                                   تندرج في معرض تنفيذ هذا البند االجتماعات الحكومية التي تعقدها أو ت  -29
لحكومة ا برامجاجتماع مدراء ، و(2019آذار/مارس  21-20)بيروت،  لجنة التكنولوجيا من أجل التنميةل ةالثاني

 نضوجمدى  قييمالذي ناقش النتائج األولية لت ،(2019آذار/مارس  19 بيروت،) العربيةفي الدول  اإللكترونية
 .العربية المنطقة في الة      والنق  لكترونيةاإل الحكومية الخدمات

تطوير منصة تفاعلية في مشروع للبحث مع الجهات المانحة                                    مركز اإلسكوا للتكنولوجيا حاليا  علىويعمل  -30
تعزيز                           كما يعمل المركز أيضا  على  ة في المنطقة العربية.  ر   ك                                               تدعم توثيق استخدام التكنولوجيات الخضراء المبت 

 من الدول العربية.                                                               شبكة التواصل اإلقليمية للمكاتب الوطنية لنقل التكنولوجيا في عدد 

 عن طريقلمنطقة العربية في اتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لبوابة وتعمل اإلسكوا على تصميم  -31
التسويق وتنمية المواهب ب تلك المتعلقة ، خاصةوالمتوسطة تطوير أدوات تلبي احتياجات الشركات الصغيرة

 .يةبيئة التمكينالو

----- 

https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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