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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 التنفيذيةاللجنة 
 سادسالاالجتماع 
 1059 يونيو/حزيران 56-51 المغرب، ،مراكش

 من جدول األعمال المؤقت )أ( 4البند 

 توافق بيروت حول التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربيةتنفيذ 

 أنشطة األمانة التنفيذية لإلسكوا

 زـموج

ورة ختام الد في االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(اعتمدت الدول األعضاء في اللجنة 
توافق بيروت حول ، 1052حزيران/يونيو  12إلى  11قدت في بيروت من التي ع   ،للجنة الثالثينالوزارية 

ابة تقرير ، التي هي بمثهذه الوثيقة تستعرضو .التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية
من  موعةوترد كل مج ،لتنفيذ التوافق لإلسكوا األمانة التنفيذية بها تضطلعالتي اإلجراءات أبرز  مرحلي،
  .المتخذة اإلجراءات، تليها العريضبالخط التوافق المذكورة في  األنشطة

 .هاالرأي بشأن وإبداء األنشطةهذه بالعلم  أخذإلى  ةمدعو واللجنة التنفيذية
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 مقدمة

في ختام الدورة  ،الدول األعضاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(اعتمدت  -5
توافق بيروت حول ، 1052حزيران/يونيو  12إلى  11قدت في بيروت من للجنة التي ع   الثالثينالوزارية 

 .لمستدامة في المنطقة العربيةالتكنولوجيا من أجل التنمية ا

ستضطلع لألنشطة التي ( E/ESCWA/EC.5/2018/4)في الوثيقة قدمت األمانة التنفيذية تصوراً متكامالً و -1
كانون  59و 52قد في بيروت يومي بها تنفيذاً للتوافق إلى اللجنة التنفيذية في اجتماعها الخامس، الذي ع  

 ريرام تقتقديبت اللجنة بالتصور المقترح وطلبت من األمانة التنفيذية االستمرار في رح  . و1052األول/ديسمبر 
 .المقترحةلألنشطة وضع إطار زمني بشأن تنفيذ التوافق و مرحلية

وضعت فعلى المستوى الوطني. توافق إعداد آلية متابعة لتنفيذ ال اإلسكوامن  التنفيذية طلبت اللجنةكما  -3
ن اإلجابة عل ،يعكس كافة محاور التوافق من خالل أسئلة محددة رشادياً است ستبياناً ااألمانة التنفيذية  يها تحديد تمك 

ما عرض باالستبيان ل سترشد  أن تلدول الراغبة بذلك يمكن لو .األعضاء في الدولما إذا كان اإلجراء قد تم تنفيذه 
 .السادس للجنة التنفيذية االجتماع )ب( من جدول أعمال 4أحرزته من تقدم في تنفيذ التوافق في إطار البند 

مانة األ تضطلع بهاالتي اإلجراءات أبرز  ،التي هي بمثابة تقرير مرحلي، تستعرض هذه الوثيقةو -4
لتنفيذ التوافق. وترد كل مجموعة من األنشطة المذكورة في التوافق بالخط العريض، تليها  لإلسكوا التنفيذية

 .المتخذةاإلجراءات 

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

مستدامة في المنطقة العربية التزام الدول األعضاء أكد  توافق بيروت حول التكنولوجيا من أجل التنمية ال -1
ق إلى أهمية  بوضع التكنولوجيا واالبتكار في قلب مسار التنمية الشاملة والمستدامة في المنطقة العربية، وتطر 

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

التزامها بالعمل على تعبئة وزيادة التمويل واالستثمار على مستوى البلدان  على الدول األعضاء شددتكما 
يقاً ، دعماً لمسيرة التنمية في الدول وتحقوالمنطقة في مجال التكنولوجيا واالبتكار، ال سيما في أقل البلدان نمواً 

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

 ، على الشكل التالي:ور التكنولوجيا واالبتكار في تحفيز التنميةد

تعزيز االستجابات اإلقليمية المتسقة للتطورات التكنولوجية السريعة، وذلك من خالل دعم وضع  )أ(
، والتركيز على أكثر شرائح المجتمع 0202المؤازرة باالستناد إلى خطة عام الُنُظم القواعد والمعايير، وبناء 

 ضاً للمخاطرتعر

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
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 المتخذة جراءاتاإل

ات ردعم جهود الدول األعضاء في مواكبة التغي  ل قليميةاإل مبادراتبعدد من الاألمانة التنفيذية  ضطلعت -6
 :منهاالتكنولوجية السريعة، 

  خارطة ببلورة إطار عمل إقليمي لقضايا حوكمة اإلنترنت تحت عنوان " 1052القيام في مطلع عام
إلطار (. وتتابع األمانة التنفيذية تنفيذ محاور هذا اليزيةكاإلنباللغة ) "الطريق العربية لحوكمة اإلنترنت

قد في بيروت، فيبعقد اجتماعات مع األطراف  كانون األول/ديسمبر  7إلى  4الفترة من  المعنية. وقد ع 
 ؛اجتماع خبراء حول ترابط حوكمة اإلنترنت واألمن السيبراني، 1052

  ا المعلومات تكنولوجيل الوضع الراهن يستعرض، الذي المنطقة العربيةإعداد تقرير التنمية الرقمية في
 اطرلمختعرضاً لاألكثر  الفئاتودورها في تمكين  ،واالتصاالت والتكنولوجيات الرقمية وشموليتها

، المزمع إصداره وسيرتكز التقرير اإلقليمي .1030خطة التنمية المستدامة لعام  تنفيذفي و في المجتمع
سكوا اإل وضعتو دول أعضاء. 50، على تقارير وطنية تعمل عليها حالياً 1059في أيلول/سبتمبر 

الروابط بين أهداف التنمية المستدامة وخطوط عمل  تبرزيتضمن مجموعة أدوات  اً توجيهي اً نموذج
االت جللتنمية الرقمية مع التركيز على م الراهن تحليل الوضع في القمة العالمية لمجتمع المعلومات

قدت ع  ، اإلقليميالتقرير تحضير التقارير الوطنية و دعم الدول في إعدادوفي إطار  سياساتية محددة.
، 1059شباط/فبراير  7و 6 اإلمارات العربية المتحدة، في بي،د  في  األول، ينقليميإ يناجتماعسكوا اإل
تقارير الوطنية المسودات  ناقش المشاركونو. 1059آذار/مارس  10و 59في بيروت، في  الثانيو

 ؛ومنهجيات جمع البيانات بحسب النموذج التوجيهي

   البتكار والتكنولوجيا لتحقيق أهداف التنمية اآلفاق الواعدة ل" عنوانتحت  دراسةاإلسكوا  عد  وت
حلول  يجادإل تبنيهايمكن البتكار اياسات سلقاربات م الدراسة تقدمو ."المستدامة في المنطقة العربية
نشر خالل الربع األخير من وقد أعدت نسخة متقدمة من هذه الدراسة ست   لتحديات التنمية المستدامة.

 ،تأثير الثورة الصناعية الرابعة على التنمية في الدول العربية عندراسة عد  كما أنها ت  . 1059عام 
المنظمة العربية للتنمية بالتعاون مع  1059تموز/يوليو في عقد سي  خالل اجتماع خبراء ش ناق  ست  

 ؛الصناعية والتعدين

 كرية الملكية الفم ظ  ن   حولدراسة  وفي إطار تقديم الدعم لوضع القواعد والمعايير، تعمل اإلسكوا على
 .1059 في نهاية عام ر، ستصد  من أجل دعم االبتكار في المنطقة العربية

وضع السياسات على أساس األدلة من أجل تحقيق التحّوالت الهيكلية باستخدام التكنولوجيا  )ب(
ع التكامل د، ودفلتحسين اإلنتاجية واالستدامة، على نحو يسهم في معالجة األسباب الجذرية للفقر المتعدد األبعا

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

  

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/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
https://www.unescwa.org/ar/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%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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 المتخذةاإلجراءات 

حوالت دور التكنولوجيا في تحقيق التشأن بعقد اجتماعات تقارير و إعداد حالياً على مانة التنفيذيةتعمل األ -7
 :األنشطة التي اضطلعت بها في هذا المجال منو وفي إيجاد فرص العمل.الهيكلية 

  وآفاقه في المنطقة  الرقمي الماليوالتمكين  حول الشمول 1059في الربع األخير من عام  تقريرإصدار
والفرص التي  (FinTech) التكنولوجيا الماليةلالستفادة من  الالزمة البيئة التمكينية يتناول ،العربية
 ؛المنطقة العربية فيتوفرها 

 على تحليل أوجه القصور في ز رك  ت ،1059لعام  التشغيل في المنطقة العربية حول دراسة إعداد
 في زيادة هذه اإلنتاجيةدور االبتكار  تناولتوإنتاجية الشركات الخاصة في عدد من الدول العربية 

 ؛اط نمو التشغيل في القطاع الخاصتحديد أنم فيو

 ي عام ف تعزيز االبتكار في الشركات المتوسطة والصغيرة في المنطقة العربيةتقرير حول  ارصدإ
 ؛1052

 الجغرافية المكانية فيم المعلومات ظ  جولة ثانية من مسح استخدام ن   1059عام  ايةفي بد طالقإ 
بهدف تحسين جودة المعلومات  ،ر المناخاإلحصاءات المتعلقة بالبيئة واستخدام األراضي وتغي  

 ؛القرارصانعي المتوفرة ل

 تنظيم ورشة عمل حول دمج البيانات اإلدارية والبيانات الضخمة (Big Data)  والمعلومات الجغرافية
 ؛1059مية المستدامة في النصف الثاني من عام المكانية لتجميع مؤشرات ألهداف التن

  عقد ورشة عمل حول التخطيط إلجراء تعدادات السكان والمساكن باستخدام التكنولوجيا في بلدان
، هدفت إلى تعزيز الحوار بين 1052تموز/يوليو  17إلى  14عربية مختارة في بيروت في الفترة من 

والمساكن وتحسين استخدامها في عملية تخطيط البحث مستخدمي ومنتجي بيانات تعدادات السكان 
 ؛والتطوير

 52و 57 يففي البلدان العربية  يناجتماع خبراء حول تكنولوجيات االستهالك واإلنتاج المستدام عقد 
الدول األعضاء في نقل وتكييف التكنولوجيات المستدامة في  لدعم ،انفي عم   1059حزيران/يونيو 
  ؛القطاع الزراعي

 للتنمية  1030لمنتدى العربي الثاني الرفيع المستوى للقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأجندة ام تنظي
ل الحقا (؛ 1059آذار/مارس  15إلى  59في بيروت من  ،المستدامة  )ي فص 

  ى القطاعات الذكاء االصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة األخرى وأثرها علعقد اجتماع خبراء عن
 .في بيروت 1052الصناعية المختلفة في تشرين الثاني/نوفمبر 

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/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/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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 توفير حزمة من األدواتفي نشاطاتها في مجال النمذجة االقتصادية، عبر  ،تستمر األمانة التنفيذيةو -2
الت الهيكليةلالسياسات على أساس األدلة القرار على وضع  صانعيلمساعدة  التكنولوجية وتعمل  .تحقيق التحو 

حالياً مع وزارة التخطيط واإلصالح اإلداري في مصر لتطوير عملية استعراض نتائج أنشطة النمذجة االقتصادية 
 .بشكل واضح السياسات القرار على تحديد بدائل يلتكون أكثر تفاعلية، بشكل يساعد صانع

لو -9 ة لمتابعة موضوع البيانات الضخم من موظفي اإلسكوا األخصائيين من اً فريقاألمانة التنفيذية  تشك 
فيذ أهداف وقياس التقدم في تن ،يسيما في التخطيط التنمو لالستفادة منها، ال جهوزية الدول العربيةبهدف تقييم 

يدية بمصادر اإلحصائية التقلالبيانات  كمالاستلتعزيز التي تبذلها جهود الفي إطار  ذلكويأتي  التنمية المستدامة.
إلنجازات ا. ومن بين منها البيانات اإلدارية والبيانات الضخمة والمعلومات الجغرافية المكانيةو، البيانات الجديدة

 قياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة. تحسين القدرة على جهدالمتوقعة من هذا ال

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 تحت  1059عام الربع األخير من سيصدر في  اً تقرير األمانة التنفيذية د  عت   -50
لتعليم والعمل افيما يتعلق بويستعرض التقرير وضع النساء والشباب  ."عمل للنساء والشبابالفرص لتوليد 

ة ية تطوير ريادة األعمال في المنطقة العربييوضح أهمواالبتكار وريادة األعمال في المنطقة العربية. ب وعالقتهما
نساء فرص عمل جديدة لل توليدبهدف تحفيز ريادة األعمال ل مقترحاتطرح وي ،تحقيق أهداف التنمية المستدامةل

سة مؤسبالتعاون مع نظمت اإلسكوا ورشة عمل الوعي بتكنولوجيات دمج الشباب،  ةفي إطار زيادو والشباب.
 يروت، فيب في تأثيرات التكنولوجيا الرائدة على التربية وجمهورها الشباب: ندوة تربويةرفيق الحريري حول 

 .1052نوفمبر تشرين الثاني/ 30

 "طقة العربيةفي المنالتكنولوجيا كأمل متجدد للمساواة بين الجنسين "دراسة بعنوان  األمانة التنفيذية عد  وت   -55
راً 1059ستصدر أيضاً في الربع األخير من عام  كيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ل، تضع تصو 

مانة األ أصدرتمن أهداف التنمية المستدامة لتحقيق المساواة بين الجنسين. كما  1غايات الهدف كافة لتعزيز تنفيذ 
 ،لعنف ضد المرأةل مكافحةً  كأداة لجعل المدن آمنةتكنولوجيا الحول سياسات  زموج 1059في آذار/مارس التنفيذية 
والخطة الحضرية الجديدة واتفاقية القضاء على جميع أشكال  1030الترابط بين خطة التنمية المستدامة لعام  يظهر

  .اإليجابي للتكنولوجيا في مكافحة العنف ضد المرأة دورلل قدم تحليالً يو، أةالتمييز ضد المر

ي دور التكنولوجيا المتقدمة فلمواد إعالمية متنوعة لزيادة الوعي  في توفير األمانة التنفيذيةوتستمر  -51
 ناعي.طصوباألخص مواضيع النانو تكنولوجي والتكنولوجيا الحيوية والذكاء اال ،التنمية المستدامة

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

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/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
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 المتخذةاإلجراءات 

 نقل وتطوير التكنولوجيا واستخدامها على وضع إرشادات لسياساتعلى األمانة التنفيذية لإلسكوا  تعمل -53
المستوى الوطني، تهدف إلى بناء شراكات بين الجامعات والقطاع الصناعي ومراكز البحوث والجهات المختصة 

نقل "سكوا للتكنولوجيا ورشة عمل تدريبية حول مركز اإلقد ع  و األخرى لدعم تطوير الصناعة المحلية.
ان، في ف "ز واالبتكار للمؤسسات األكاديمية في الجمهورية اليمنيةالتكنولوجيا واالبتكار لدعم وحدات التمي   ي عم 

وهدفت ية في اليمن. مكاديأمشاركاً من مؤسسات  54 حضرها ،1052ول/ديسمبر ألكانون ا 10إلى  51الفترة من 
ي عنى بتقديم دعم فعال فز ت  إنشاء وحدات تمي  في مجال بناء قدرات المؤسسات األكاديمية اليمنية ى الورشة إل

  األعمال. لروادالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار في البيئة األكاديمية و تمجاال

مجمعات العلوم والتكنولوجيا: اآلفاق العالمية وتجربة "بعنوان  تقريراً  اإلسكوا للتكنولوجيا مركز صدرأو -54
 ،ز على حوكمة واحات العلوم والتكنولوجياهذا التقرير، الذي يركوقش قد ن  و. عامال هذا ايةبدفي  "المنطقة العربية

وسيقوم  .1052تشرين األول/أكتوبر  14 إلى 11 من قدت في الخرطوم خالل الفترةفي ورشة عمل إقليمية ع  
 دارة هذه المجمعاتإلتقرير يوضح المعايير العالمية لمناقشة اجتماع خبراء  قدبعهذا العام خالل  أيضاً  المركز
 .في المنطقة العربية المجال في هذاجهود الوتنسيق 

 يذية،، التي تدعمها األمانة التنفالمعنية بتعدادات السكان والمساكن غير الرسمية المجموعة العربية عملتو -51
جغرافي عد اللتكنولوجيا في إجراء وتحليل التعدادات السكانية والمساكن وإدماج الب  ا ات استخدامنقل خبرعلى 

ن ا، مالمكاني في هذه التعدادات  االستبيانات اإللكترونية التحقق من صحة البيانات إذ تتيحجودة البيانات،  يحس 
 ها.تجميعلدى 

 تنسيق صنع السياسات والخطط اإلقليمية حول حوكمة اإلنترنت، ودعم المنظور اإلقليمي  ھ()
ية في ضايا الخالفالعربي على الساحة الدولية، وتقديم الدعم في بحث المواقف التفاوضية وتحديدھا بشأن الق

 حوكمة اإلنترنت

 المتخذةاإلجراءات 

خذت في مجال تنسيق السياسات والخطط اإلقليمية لحوكمة اإلنترنت، بلورة من بين اإلجراءات التي ات   -56
خارطة الطريق العربية لحوكمة لقضايا حوكمة اإلنترنت تحت عنوان "( مشار إليه أعاله)إطار عمل إقليمي 

 ."اإلنترنت

الحوار العربي اإلقليمي واجتماع الخبراء " ،مع جامعة الدول العربية بالتعاون ،التنفيذيةت األمانة قدع  و -57
من ي الفترة ففي بيروت،  "تعزيز الثقة في الفضاء السيبراني –حول ترابط حوكمة اإلنترنت واألمن السيبراني 

ش وناق الخامس للمنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت. للمؤتمر تحضيراً وذلك ، 1052كانون األول/ديسمبر  7إلى  4
المستويات العالمية  والتطورات في هذا المجال علىقضايا الثقة واألمن والسالمة على اإلنترنت المشاركون 

 .إلقليمية والوطنيةوا

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/page_attachments/mjmt_llwm_wltknwlwjy-_lafq_llmy_wtjrb_lmntq_lrby_.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/mjmt_llwm_wltknwlwjy-_lafq_llmy_wtjrb_lmntq_lrby_.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/mjmt_llwm_wltknwlwjy-_lafq_llmy_wtjrb_lmntq_lrby_.pdf
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/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
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،  -52
شرعة أخالقيات العلوم  تطويرالمركز في شارك و والمناخ والزراعة والطاقة والمياه. ةالبيئمنها الت في مجا

، سكو(للتربية والعلوم والثقافة )اليونمنظمة األمم المتحدة تقوده  في إطار جهد  ، العربية والتكنولوجيا في المنطقة
 .1059آذار/مارس  35في  القمة العربية التي انعقدت في تونسمدت الشرعة في وقد اعت  

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

 المتخذةاإلجراءات 

المنتدى العربي الثاني الرفيع المستوى للقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأجندة  مانة التنفيذيةاألنظمت  -59
، وذلك بالشراكة مع 1059آذار/مارس  15إلى  59، من للتنمية المستدامة في بيت األمم المتحدة في بيروت 1030

التحاد الدولي لالتصاالت في المنطقة العربية، والحكومة اللبنانية، وهيئة أوجيرو لالتصاالت، وجامعة اتب مك
مجتمع المعلومات نواتج القمة العالمية لناقشوا الروابط بين  اً خبير 510حضر المنتدى أكثر من و الدول العربية.

 . في المنطقة العربية 1030وخطة التنمية المستدامة لعام 

المنظمة ع مالملكية الفكرية لتحفيز االبتكار  على قضايا األمانة التنفيذيةفي إطار بناء الشراكات، تعمل و -10
اجتماع  قدتع  وقد  . المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوموجامعة الدول العربية والعالمية للملكية الفكرية 

م الملكية الفكرية في المنطقة العربية بالشراكة مع هذه ظ  حول ن   1059نيسان/أبريل  52و 57 في بيروت في خبراء
 1030االبتكار والتكنولوجيا من أجل تحقيق خطة التنمية  د األمانة التنفيذية اجتماع خبراء حولق  ستع  والمنظمات. 

مع عدد من المنظمات الدولية والجهات اإلقليمية المعنية باالبتكار  1059خالل شهر تشرين الثاني/نوفمبر 
 .والتكنولوجيا والملكية الفكرية

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

 المتخذةاإلجراءات 

 اء.التكنولوجيات الخضراالستفادة من الرامية إلى الدول األعضاء سكوا للتكنولوجيا جهود يدعم مركز اإل -15
لتكنولوجيا ا استعمال سيركز برنامج عمل المركز في الفترة المقبلة على تعزيز نقل وتكييف وتوسيع نطاقو

ويتضمن برنامج . سها القطاع الزراعيأوعلى ر ،للمنطقةالقطاعات ذات األولوية مع التركيز على  ،الخضراء
المتعلقة من أهمها تلك  ،تكنولوجيات زراعيةعن دراسات واجتماعات خبراء إقليمية  1059لعام  المركز عمل

 اعف القطتكي   تدعمفر استخدام الطاقة وإعادة استخدام المياه العادمة وتوتهدف إلى استخدام المياه و بترشيد

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
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
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/
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
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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في  الخيارات حول تقريراً ، وقد أصدر في تلك المجاالت فنية تقاريرالمركز عد  ي  و ر المناخ.مع تغي   الزراعي
 ان  ث تقرير  عنى ي  سو .في المنطقة العربية الخضراءالتكنولوجيات استخدامات مجال السياسات لتعزيز 

المطلوب  حجم االستثمار يتناولس، فالثالثأما التقرير  .مخلفات النزاعاتبالتكنولوجيات الخضراء للتعامل مع 
ش هذه التقارير ضمن اجتماع اللجنة الفنية للمركز واجتماع الخبراء ناق  والجهات التمويلية لهذه القطاعات. وست  

ان، منعقد الذي سي    .1059حزيران/يونيو  59إلى  57 في عم 

االستثمار في التكنولوجيا الخضراء وآلية الوصول إلى التمويل المستدام حول  ورشة عملقد المركز وع   -11
بالتعاون مع مركز وشبكة تكنولوجيا  ،1059آذار/مارس  6إلى  4من في الفترة في بيروت،  نطقة العربيةفي الم
ات التحول نحو التكنولوجين ألى الورشة إ تصوخل   والمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان. (CTCN)المناخ 

التوجه  مالموارد المالية الوطنية، مما يحت  الخضراء المالئمة يتطلب استثمارات ضخمة تفرض أعباء إضافية على 
د مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ . وتعه  صندوق المناخ األخضر وغيرهكآليات التمويل العالمية القائمة، إلى 

 في هذا المجال. دة الدول التي تطلب دعماً عسكوا للتكنولوجيا بمساومركز اإل

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

 المتخذةاإلجراءات 

 دورةاللها اإلسكوا، ومنها  عد  تندرج في معرض تنفيذ هذا البند االجتماعات الحكومية التي تعقدها أو ت   -13
لحكومة ا برامجاجتماع مدراء ، و(1059آذار/مارس  15-10)بيروت،  للجنة التكنولوجيا من أجل التنمية ةالثاني

 .(1059آذار/مارس  59بيروت، )في الدول العربية  اإللكترونية

فاعلية تطوير منصة تفي للبحث مع الجهات المانحة  مشروع مركز اإلسكوا للتكنولوجيا حالياً علىويعمل  -14
عزيز تكما يعمل المركز أيضاً على  تدعم توثيق استخدام التكنولوجيات الخضراء المبتكرة في المنطقة العربية.

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

 ن طريقعلمنطقة العربية في اتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لبوابة وتعمل اإلسكوا على تصميم  -11
واهب التسويق وتنمية المب تلك المتعلقة ، خاصةوالمتوسطة تطوير أدوات تلبي احتياجات الشركات الصغيرة

 .يةبيئة التمكينالو
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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
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/%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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