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 المستدامة التنمية أهداف بين الروابط حول أدوات ومجموعة توجيهي نموذج :العربي العالم في الرقمية التنمية تقرير -1.
المعلومات لمجتمع العالمية القمة وعمل

:اتدراس -

المستدامة التنمية أهداف لتحقيق والتكنولوجيا لالبتكار الواعدة اآلفاق 

العربية الدول في التنمية على الرابعة الصناعية الثورة تأثير

  العربية المنطقة في االبتكار دعم أجل من الفكرية الملكية نظم

 والمعايير، اعدالقو وضع دعم خالل من وذلك ،السريعة التكنولوجية للتطورات المتسقة اإلقليمية االستجابات تعزيز )أ
ً  المجتمع شرائح أكثر على والتركيز ،2030 عام خطة إلى باالستناد المؤازرة النُُظم وبناء للمخاطر تعرضا

اإلنترنت حوكمة لقضايا إقليمي عمل إطار بلورة -



 اإلنتاجية نلتحسي التكنولوجيا باستخدام الهيكلية التحّوالت تحقيق أجل من األدلة أساس على السياسات وضع )ب
 واالجتماعي، االقتصادي التكامل ودفع األبعاد، المتعدد للفقر الجذرية األسباب معالجة في يسهم نحو على واالستدامة،

مختلفةال القطاعات في العمل فرص توليد على واالبتكار التكنولوجيا أثر في والبحث الئق؛ عمل فرص وإيجاد

الشمول والتمكين المالي الرقمي

ودور التكنولوجيا في زيادة إنتاجية الشركات 2019التشغيل في المنطقة العربية لعام 1.

استخدام نُُظم المعلومات الجغرافية المكانية والبيانات الضخمة في اإلحصاءات

تكنولوجيات االستهالك واإلنتاج المستدامين في البلدان العربية 

ى القطاعات الصناعية الذكاء االصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة األخرى وأثرها عل



منها التعليم  الشباب والنساء وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة في مجاالت مختلفة دمجزيادة الوعي بتكنولوجيات ) ج
سين بين الجن المساواةعن دور التكنولوجيا في تحقيق  إعالميةوالعمل والحصول على الخدمات العامة، وإعداد مواد 

وتمكين جميع النساء والفتيات في المنطقة العربية

"والشباباالبتكار وريادة األعمال لتوليد فرص العمل للنساء"بعنوان  2019تقرير في 

"التكنولوجيا كأمل متجدد للمساواة بين الجنسين في المنطقة العربية"بعنوان  2019في  دراسة1.

عن سياسات حول التكنولوجيا كأداة لجعل المدن آمنة مكافحة للعنف ضد المرأة 2019مارس /في آذارإصدار موجز

.2018نوفمبر /تشرين الثاني 30في والشباب  التربيةالتكنولوجيات الرائدة على ورشة عمل حول تأثيرات 1.



نوب وفيما بين وتكييفها من خالل التعاون بين الشمال والجنقل التكنولوجيا تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في ) د
الموارد الماليةبلدان الجنوب، وبناء قدرات الدول األعضاء على الوصول إلى 

وضع إرشادات لسياسات نقل وتطوير التكنولوجيا واستخدامها على المستوى الوطني

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



نوب وفيما بين وتكييفها من خالل التعاون بين الشمال والجنقل التكنولوجيا تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في ) د
الموارد الماليةبلدان الجنوب، وبناء قدرات الدول األعضاء على الوصول إلى 

لساحة ، ودعم المنظور اإلقليمي العربي على ااإلنترنت حوكمةتنسيق صنع السياسات والخطط اإلقليمية حول ) هـ
نتاإلنتر حوكمةالدولية، وتقديم الدعم في بحث المواقف التفاوضية وتحديدها بشأن القضايا الخالفية في 

خارطة الطريق العربية لحوكمة اإلنترنتبلورة اإلصدار الثاني ل

السيبرانيحول ترابط حوكمة اإلنترنت واألمن  عقد الحوار العربي اإلقليمي واجتماع الخبراء1.



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

والتكنولوجيا في المنطقة العربي دعم تطوير شرعة أخالقيات العلوم1.

وث الموجهةمن خالل البح التكنولوجيات الرائدةبشأن قضايا ملء الفراغ التشريعي والتنظيمي تقديم الدعم في ) و
نحو السياسات



2030امة لعام الدورة الثانية من المنتدى العربي الرفيع المستوى حول القمة العالمية لمجتمع المعلومات وخطة التنمية المستد

عربيةظم الملكية الفكرية، واالبتكار، والتكنولوجيا من أجل التنمية  في المنطقة النحول   اجتماعات وعمل مشترك

فيع المستوى المتعددة األطراف في مجال التكنولوجيا واالبتكار، بما في ذلك عقد المنتدى العربي ر الشراكاتبناء ) ز
اإلنترنت لحوكمةللقمة العالمية لمجتمع المعلومات والمنتدى العربي 



2030امة لعام الدورة الثانية من المنتدى العربي الرفيع المستوى حول القمة العالمية لمجتمع المعلومات وخطة التنمية المستد ترشيد  ،لزراعيالقطاع ا( تعزيز نقل وتكييف وتوسيع نطاق استعمال التكنولوجيا الخضراء: مركز اإلسكوا للتكنولوجيا
)استخدام المياه

التمويلية  والجهات حجم االستثمار المطلوبوآخر على  لتكنولوجيات الخضراء للتعامل مع مخلفات النزاعاتعلى اتقرير
لهذه القطاعات

ورشة عمل حول االستثمار في التكنولوجيات المستدامة وكيفية جذب المستثمرين1.

البازغة للتصدي للتحديات اإلقليمية، التكنولوجيات الخضراءدعم الدول األعضاء في اعتماد ) ح
االجتماعية واالقتصادية والبيئية



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

ةالتكنولوجيات الرائدللتعاون بين الدول العربية في مجال  منصة تشاركيةدعم التشبيك واستحداث ) ط

الثانية للجنة التكنولوجيا من أجل التنمية الدورةعقد 

اإللكترونية في الدول العربية اجتماع مدراء برامج الحكومة

راء في المنطقة العربيةفي تطوير منصة تفاعلية تدعم توثيق استخدام التكنولوجيات الخضالبحث : االسكوا للتكنولوجيا مركز1.



شـكراً 


