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ة تنفيذ توافق بيروت حول التكنولوجيا من أجل التنمي

المستدامة في المنطقة العربية
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(30.د)ةالعربيالمنطقةفيالمستدامةالتنميةأجلمنالتكنولوجياحولبيروتتوافق

ام اعتمدت الدول األعضاء في خت

نة الدورة الوزارية الثالثين للج

25التي ُعقدت في بيروت من 

، 2018يونيو /حزيران28إلى 

جيا توافق بيروت حول التكنولو

من أجل التنمية المستدامة في 

لى ، باإلضافة إالمنطقة العربية

.الوزاريةمجموعة من القرارات



Page 3

:  ئيسيينيستند تنفيذ التوافق إلى بُعدين ر

االستفادة من القدرات المتوفرة لدى 1.

لفة األمانة التنفيذية من تخصصات مخت

قادرة على الربط المتكامل بين 

نمية التكنولوجيا واألبعاد المختلفة للت

المستدامة،

لرئيسية التناغم في التنفيذ بين المجاالت ا2.

توليد المعرفة وبناء : لعمل اإلسكوا

التوافقات وتقديم الدعم عبر أنشطة

.التعاون الفني

:التنفيذ–التكنولوجياحولبيروتتوافق

بناء 
التوافق

الدعم الفني

توليد 
المعرفة
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األعضاءللدولالموجهةالبنود–التكنولوجياحولبيروتتوافق

محاور 
التوافق

نُُظم 
تكنولوجية 

مؤازرة
نُُظم تعليم 
متطورة 

لفرص عمل 
الئق

اإلدماج 
االجتماعي 
باستخدام 
التكنولوجيا

الحوكة 
الداعمة

االستدامة 
البيئية

درء 
النزاعات 
والحد من 
مخاطر 
الكوارث

تمويل 
التكنولوجيا 
من أجل 
التنمية 
المستدامة
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:التنفيذ–التكنولوجياحولبيروتتوافق

ريعة، تعزيز االستجابات اإلقليمية المتسقة للتطورات التكنولوجية الس( أ
وذلك من خالل دعم وضع القواعد والمعايير، وبناء النُُظم المؤازرة 

، والتركيز على أكثر شرائح المجتمع 2030باالستناد إلى خطة عام 
تعرضاً للمخاطر

بلورة إطار عمل إقليمي لقضايا حوكمة اإلنترنت

تقرير التنمية الرقمية في العالم العربي

ة دراسة اآلفاق الواعدة لالبتكار والتكنولوجيا لتحقيق أهداف التنمي
المستدامة

دراسة عن تأثير الثورة الصناعية الرابعة على التنمية

ردليل مرجعي عن إدارة حقوق الملكية الفكرية للبحث والتطوي
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:التنفيذ–التكنولوجياحولبيروتتوافق

وضع السياسات على أساس األدلة من أجل تحقيق التحّوالت الهيكلية باستخدام التكنولوجيا ( ب
، لتحسين اإلنتاجية واالستدامة، على نحو يسهم في معالجة األسباب الجذرية للفقر المتعدد األبعاد
ودفع التكامل االقتصادي واالجتماعي، وإيجاد فرص عمل الئق؛ والبحث في أثر التكنولوجيا 

واالبتكار على توليد فرص العمل في القطاعات المختلفة

الشمول والتمكين المالي الرقميحولدراسة 

2019مسح التشغيل لعام 

جولة ثانية من مسح الستخدام نُظم المعلومات الجغرافية المكانية في 
اإلحصاءات المتعلقة بالبيئة واستخدام األراضي وتغيُّر المناخ

تقرير بشأن تعزيز االبتكار في الشركات المتوسطة والصغيرة

اجتماع خبراء عن الذكاء االصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة األخرى

اجتماع خبراء عن التكنولوجيات الرقمية من أجل التنمية

ورشة عمل تدريبية عن تخطيط التعدادات السكانية والمساكن باستخدام 
التكنولوجيا 

 Big)ورشة عمل حول دمج البيانات اإلدارية والبيانات الضخمة
Data)والمعلومات الجغرافية المكانية
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:التنفيذ–التكنولوجياحولبيروتتوافق

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

الفتيات التكنولوجيا في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء و
في المنطقة العربية

االبتكار وريادة األعمال لتوليد "بعنوان 2019تقرير في 
"فرص العمل للنساء والشباب

التكنولوجيا كأمل متجدد للمساواة بين "دراسة بعنوان 
"الجنسين في المنطقة العربية

تقرير التنمية الرقمية في العالم العربي

ب دراسة عن أثر التكنولوجيات الرائدة على التعليم والشبا
تجريها األمانة التنفيذية بالتعاون مع مؤسسة الحريري 

للتنمية البشرية المستدامة في لبنان
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:التنفيذ–التكنولوجياحولبيروتتوافق

تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في نقل التكنولوجيا وتكييفها من خالل ( د
التعاون بين الشمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب، وبناء قدرات الدول 

األعضاء على الوصول إلى الموارد المالية

وضع إرشادات لسياسات نقل وتطوير التكنولوجيا واستخدامها على
المستوى الوطني

ورشة عمل إقليمية عن الحكومات المفتوحة في المنطقة العربية

اآلفاق العالمية وتجربة : مجمعات العلوم والتكنولوجيا"تقرير 
"المنطقة العربية

عمل المجموعة العربية المعنية بتعدادات السكان والمساكن على 
نقل خبرات استخدام التكنولوجيا في إجراء وتحليل التعدادات 

السكانية إدماج البُعد الجغرافي المكاني في هذه التعدادات
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:التنفيذ–التكنولوجياحولبيروتتوافق

حوكمةتنسيق صنع السياسات والخطط اإلقليمية حول ( هـ
اإلنترنت، ودعم المنظور اإلقليمي العربي على الساحة الدولية، 

وتقديم الدعم في بحث المواقف التفاوضية وتحديدها بشأن 
اإلنترنتحوكمةالقضايا الخالفية في 

"خارطة الطريق العربية لحوكمة اإلنترنت"

المشاركة في تحضير العديد من الفعاليات خالل المنتدى
العالمي الثالث عشر إلدارة اإلنترنت
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:التنفيذ–التكنولوجياحولبيروتتوافق

ا تقديم الدعم في ملء الفراغ التشريعي والتنظيمي بشأن قضاي( و
التكنولوجيات الرائدة من خالل البحوث الموجهة نحو السياسات

وضع قواعد أخالقية مرتبطة باستخدام التكنولوجيات في مجاالت 
البيئة والمناخ والزراعة والطاقة والمياه

" تعزيز الحكومة المفتوحة في المنطقة العربية"دراسة حول 

السيبرانياإلنترنت واألمن حوكمةاجتماع خبراء بشأن ترابط 

وضع إطار عام لالستراتيجيات الوطنية للتكنولوجيات الرائدة، 
يتضمن أفضل الممارسات العالمية
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:التنفيذ–التكنولوجياحولبيروتتوافق

بناء الشراكات المتعددة األطراف في مجال التكنولوجيا ( ز
مة واالبتكار، بما في ذلك عقد المنتدى العربي رفيع المستوى للق

اإلنترنتلحوكمةالعالمية لمجتمع المعلومات والمنتدى العربي 

الدورة الثانية من المنتدى العربي الرفيع المستوى حول
القمة العالمية لمجتمع المعلومات وخطة التنمية المستدامة 

2030لعام 

اجتماعات خبراء عن أنظمة الملكية الفكرية لتحفيز 
2030االبتكار من أجل تحقيق خطة التنمية 
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:التنفيذ–التكنولوجياحولبيروتتوافق

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

والبيئية

يع تعزيز نقل وتكييف وتوس: مركز اإلسكوا للتكنولوجيا
نطاق استعمال التكنولوجيا الخضراء، مع التركيز على 
القطاعات ذات األولوية للمنطقة، وعلى رأسها القطاع 

الزراعي

ورشة عمل حول االستثمار في التكنولوجيات المستدامة 
وكيفية جذب المستثمرين في هذا المجال
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:التنفيذ–التكنولوجياحولبيروتتوافق

بية دعم التشبيك واستحداث منصة تشاركية للتعاون بين الدول العر( ط
في مجال التكنولوجيات الرائدة

االجتماعات الحكومية التي تعقدها أو تعّد لها اإلسكوا

وضع مشروع للبحث مع الجهات المانحة في تطوير منصة 
تكرة تفاعلية تدعم توثيق استخدام التكنولوجيات الخضراء المب

في المنطقة العربية

ل تعزيز عمل شبكة التواصل اإلقليمية للمكاتب الوطنية لنق
التكنولوجيا في عدد من الدول العربية

االستمرار في عقد اجتماعات المجلس العربي لمدراء الحكومة 
اإللكترونية العرب
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ةالوزاريالدورةعنالصادرةالقرارات–التكنولوجياحولبيروتتوافق

لإلسكواالثالثين

إنشاء المركز العربي لسياسات تغيّر المناخ في المنطقة ( 30-د)329القرار
العربية

دعم الشعب الفلسطيني( 30-د)330القرار 

ة نُُهج متكاملة للتعاون الفني تلبية لالحتياجات المستجد( 30-د)331القرار 
للدول األعضاء

تطوير عمل اللجنة الفنية المعنية بتحرير التجارة ( 30-د)332القرار
الخارجية والعولمة االقتصادية وتمويل التنمية

اعتماد التعديالت المقترحة على اإلطار االستراتيجي ( 30-د)333القرار
2019-2018وبرنامج العمل لفترة السنتين 

اعتماد تقارير دورات الهيئات الفرعية التابعة للجنة ( 30-د)334القرار
االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا



شكرا  


