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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 تقريـر

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

 موجـز

لجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( في ال التكنولوجيا من أجل التنميةلجنة عقدت 
البنود من  مجموعًة جدول أعمالها وشمل ،2019 مارس/آذار 21و 20يومي  ،بيروتفي  الثانيةدورتها 
تنفيذ توافق بيروت حول التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة ك ،بالتكنولوجيا واالبتكار المتعلقة
والتكنولوجيا كأداة ، التكنولوجيا واالبتكار في المنطقة العربية: الوضع الحالي وأطر السياساتو ،العربية

وخطة التنمية  التنمية الرقمية في المنطقة العربيةإلضافة إلى ، بالجعل المدن آمنة مكافحة للعنف ضد المرأة
 . : المسار العربيدور الحكومات في حوكمة اإلنترنتتعزيز ، و2030ة لعام مالمستدا

في إطار برنامجها العادي وبرنامج  سكوااإل نفذتهااألنشطة التي  الدورة على المشاركون في واّطلع
 في الفترة، وأنشطة مركز اإلسكوا للتكنولوجيا ى للجنة التكنولوجيالمنذ الدورة األوالتعاون الفني 

الدورة حلقة نقاش  توتخلل .في مجال التكنولوجيا من أجل التنمية 2020 لعامرنامج العمل وب ،2017-2018
 . 2025-2020التوجهات االستراتيجية لعمل اإلسكوا في مجال التكنولوجيا من أجل التنمية للفترة حول 

ويتضمن هذا التقرير عرضًا موجزًا للنقاشات التي دارت حول كل بند من بنود جدول أعمال الدورة، 
   .ستها الختاميةلالتي اعتمدتها اللجنة في ج والتوصياتالتي خلصت إليها والنتائج 
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 مقدمـة

دورتها ( اإلسكوا)اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا في عقدت لجنة التكنولوجيا من أجل التنمية  -1
بشأن إنشاء لجنة للتكنولوجيا من أجل التنمية،  2014أيلول/سبتمبر  18 المؤرخ (28-)د 315قرار العماًل ب الثانية
 .2014تشرين الثاني/نوفمبر  17رخ المؤ 35/2014قراره المجلس االقتصادي واالجتماعي في  اعتمدهالذي 

 في ختام دورتها التكنولوجيا من أجل التنميةلجنة لتوصيات التي صدرت عن ا هذا التقرير ويتضمن -2
وتفاصيل  ،كلمات االفتتاحوملخصًا لما ورد في  ،المناقشات أثناءألهم النقاط التي أثيرت موجزًا عرضًا و ،الثانية

 الدورة والمشاركين فيها. تنظيم عن

 التوصيات  -أواًل

مجموعة من التوصيات، بعضها موّجه في ختام دورتها الثانية  لجنة التكنولوجيا من أجل التنميةأصدرت  -3
 .األمانة التنفيذيةالبعض اآلخر إلى وفي اإلسكوا األعضاء  الدولإلى 

 األعضاء إلى الدولالتوصيات الموجهة   -ألف

  :التاليةتوصيات في اإلسكوا ال الدول األعضاء إلى التكنولوجيا من أجل التنمية لجنةوجهت  -4

الترحيب باألنشطة المنفذة متابعًة للتوصيات الصادرة عن لجنة التكنولوجيا من أجل التنمية في  )أ( 
دورتها األولى، وأنشطة برنامج عمل اإلسكوا في مجال التكنولوجيا من أجل التنمية، وأخذ العلم بالخطة البرنامجية 

 ؛E/ESCWA/C.8/2019/13كما وردت في الوثيقة  2020المقتَرحة لعام 

المنتدى العربي الثاني الرفيع المستوى حول القمة العالمية لمجتمع أخذ العلم بالرسائل الصادرة عن  (ب) 
 ؛2019آذار/مارس  21إلى  19، المنعقد في بيروت، من للتنمية المستدامة 2030المعلومات وأجندة 

ات والخطط الوطنية المراعية الحتياجات المجتمع بكافة مكوناته بشأن العمل على تطوير السياس (ج) 
 ،لتشجيع االبتكار ،ومن أهمها تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت والتكنولوجيات الجديدة ،التكنولوجيات الرقمية

 ؛وتحقيق األهداف التنموية الوطنية والعالمية، واالستفادة من دعم اإلسكوا في هذه المجاالت

تبني أطر وطنية لالبتكار وتطوير الموجود منها لمراعاة أفضل الممارسات، وجمع البيانات لقياس  (د) 
 ؛تطور االبتكار ونشرها، ووضع إجراءات تحفيزية لالستفادة من طاقات الشباب والشابات

لمهارات تطوير االقتصادات الوطنية بحيث تواكب التطورات العالمية، وتهيئة البيئة المناسبة  (ه) 
 ؛المستقبل وتمكين الشباب لمواجهة تحدي البطالة

التأكيد على أهمية استمرار الحوار العربي حول حوكمة اإلنترنت، على أن تبقى السياسات الوطنية  (و) 
مجااًل سياديًا، ووضع خطط عمل وطنية لحوكمة اإلنترنت استرشادًا باإلصدار الثاني لخريطة الطريق العربية 

نترنت، وإشراك جميع أصحاب المصلحة في تنفيذها، وحث الحكومات على االضطالع بدور متزايد لحوكمة اإل
وهياكله القائمة، وترشيح ممثلين لعضوية اللجنة االستراتيجية  العربي لحوكمة اإلنترنت في أعمال المنتدى
 ؛المستحدثة للمنتدى

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/e_escwa_28_315_a.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/790252/files/E_RES_2014_35-AR.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/790252/files/E_RES_2014_35-AR.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/1900083.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
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ستوى التعاون بين القّيمين على القطاعات لتنمية الرقمية ورفع ملالعمل على إعداد تقارير وطنية  (ز) 
المعنية بهذا الغرض، واالسترشاد باإلطار النموذجي الذي وضعته اإلسكوا، على أن ترفد التقارير الوطنية التقرير 

 ؛اإلقليمي للتنمية الرقمية المزمع إعداده

لتكنولوجيا واالبتكار ذات االستفادة من أنشطة التعاون الفني التي تضطلع بها اإلسكوا في مجاالت ا (ح) 
األولوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومنها التكنولوجيات الجديدة والرقمية، والبيانات الضخمة، والبيانات 

 ؛الحكومية المفتوحة

تشجيع مدراء برامج الحكومة اإللكترونية على االستمرار في التعاون في قضايا الحكومة  (ط) 
الرقمي، بهدف تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ودعم استخدام مؤشر نضوج الخدمات اإللكترونية والتحول 

الحكومية اإللكترونية والنقالة كأداة فعالة للقياس في إطار الجهود نحو التحول الرقمي والحكومة المفتوحة، 
 ؛واالستفادة من دعم اإلسكوا في هذا المجال

في التكنولوجيات الخضراء وتكنولوجيات الطاقة المتجددة، تعزيز التعاون اإلقليمي واالستثمار  (ي) 
كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتكنولوجيات الطاقة النظيفة، والتحلية، والتكنولوجيا الحيوية، واالستفادة من 

 ؛خدمات اإلسكوا في هذا المجال

ضد التحرش في األماكن االستفادة من التكنولوجيا للنهوض بأوضاع المرأة، وال سيما لحمايتها  )ك( 
 ؛يالعامة وفي الفضاء السيبران

المشاركة في مشروع إدارة ونقل التكنولوجيا الذي تنفذه اإلسكوا، لتقييم االحتياجات الوطنية  )ل( 
 .واالستجابة لها وتعزيز منظومات نقل التكنولوجيا

 التنفيذيةإلى األمانة التوصيات الموجهة   -باء

 :إلسكوا التوصيات التاليةلإلى األمانة التنفيذية لجنة التكنولوجيا من أجل التنمية وجهت  -5

 لمجتمع العالمية القمة نتائج في المحرز التقدم الستعراض الرقمية للتنمية اإلقليمي التقرير إعداد )أ( 
 منظور من العربية المنطقة في المعلومات لمجتمع القائم للوضع التحليالت وتقديم العربية، المنطقة في المعلومات

 ؛تنموي

في التعاون مع جامعة الدول العربية بشأن المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت وآلياته  االستمرار )ب( 
وفقًا لمخرجات مبادرة تطويره، وكذلك في التنظيم الدوري للمنتدى العربي رفيع المستوى للقمة العالمية لمجتمع 

نمية المستدامة، واستشراف التحديات الجديدة التي تفرضها قضايا اإلنترنت، للت 2030المعلومات وأجندة 
 ؛كالخصوصية والنفاذ، عند اإلعداد لهذين المنتديين لبلورة مواقف إقليمية بشأنها

 ؛العربية المنطقة في المستدامة التنمية أجل من التكنولوجيا حول بيروت توافقتنفيذ  متابعة )ج( 

 في وتحفيزهما واالبتكار التكنولوجيا مجال في وتطبيقها السياسات لوضع الدعم تقديم مواصلة )د( 
 االهتمام وإيالء المهمشة، والفئات والنساء الشباب سيما وال المجتمع، احتياجات لتلبية التنموية القطاعات جميع
 ؛منه تعاني التي العربية الدول في النزاع من والتعافي اإلعمار إعادة في واالبتكار التكنولوجيا لدور

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/30th_session_beirut_consensus_on_technology_for_sustainable_development_ar_0.pdf
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الدعم في القضايا المتعلقة بالتكنولوجيات الجديدة بهدف تعظيم الفائدة منها وتخفيف المضار  تقديم (ه) 
يتعلق بقضايا سوق العمل، مع التركيز على األطر القانونية والتنظيمية  ما فيالتي قد تنجم عنها، خاصة 

 ؛في اقتصادات الدول األعضاء التي تعزز مسار اإلبداع واالبتكار والسياساتية

 الدول في والنقالة اإللكترونية الحكومة خدمات نضوج مؤشر قياس من الثالثة المرحلة إطالق )و( 
 ؛اإللكترونية الحكومة خدمات أداء لتقييم العالمية المنظومة من جزءًا ليصبح المؤشر نقل في واإلسهام العربية

 الضخمة والبيانات المفتوحة والبيانات المفتوحة بالحكومة المتعّلقة المشاريع تنفيذ في االستمرار )ز( 
 ؛التنموي للعمل واستخداماتها

 الزراعية التكنولوجيات خاصة الخضراء، التكنولوجيات وتوطين نقل مجال في الدعم تقديم )ح( 
  ؛العربية المنطقة في الغذائي األمن تعزيز في للمساهمة

من أجل التنمية مع منظمات األمم المتحدة  الشراكات وتعزيز التنسيق في مجال التكنولوجيا تعميق )ط( 
المختصة وجامعة الدول العربية والهيئات التابعة لها، خاصة في إطار وضع الرؤية العربية المشتركة في مجال 

التي تعمل عليها المنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال  السيبرانيالتكنولوجيا واالقتصاد الرقمي واألمن 
 ؛واالبتكار والتكنولوجي العلمي للبحث العربية االستراتيجيةوالمعلومات، وكذلك 

ال سيما من خالل صندوق وفي مجال التكنولوجيا واالبتكار،  رمشاريع لدعم االستثما اقتراح )ي( 
: التنموية العربية للقمة الرابعة الدورةد الرقمي الذي ُأنشئ في االستثمار في مجاالت التكنولوجيا واالقتصا

 األعضاء الدول مع والعمل ،2019كانون الثاني/يناير  20في  ، التي ُعقدت في بيروتواالجتماعية االقتصادية
 .المتاحة التسهيالت من لالستفادة المعنية واألطراف

 مواضيع البحث والمناقشة  -ثانيًا

 التقدم المحرز منذ الدورة األولى للجنة  -ألف

 تنفيذ أنشطة برنامج عمل اإلسكوا والتوصيات الصادرة عن لجنة التكنولوجيا  
 من أجل التنمية في دورتها األولى

 عمال(من جدول األ 4)البند 

 عرضاً أشار فيه إلى أن برنامج، E/ESCWA/C.8/2019/3 الوثيقةإلى ستناد ال، باقدم ممثل األمانة التنفيذية -6
مجتمع المعلومات وسد الفجوة الرقمية، ب المتعّلقة قضاياال شملي عمل اإلسكوا في مجال التكنولوجيا من أجل التنمية

وحوكمة اإلنترنت، واالقتصاد الرقمي، والحكومة الذكية والرقمية والمفتوحة، واالبتكار من أجل التنمية، 
المعرفة توليد  تهدف إلىع بها اإلسكوا في هذه المجاالت لالتي تضط نشطةاألن أن وبّي. الجديدةوالتكنولوجيات 

بين الدول األعضاء من خالل عقد  اتمن خالل إعداد الدراسات والبحوث والتقارير، وبناء التوافقوتعميقها 
واألنشطة  العمل اتمن خالل ورشالمباشرة  الخدمات تقديمالمؤتمرات والمنتديات واجتماعات الخبراء، و

 لبناء القدرات. االستشارية

؛ مبينًا القضاياطة التي تنضوي تحت كلٍّ من هذه إلى األنش مفّصلالتنفيذية بشكل  وتطرق ممثل األمانة -7
مجتمع المعلومات وسد الفجوة الرقمية، دراسة حول التكنولوجيا  التحول إلىدعم  أن اإلسكوا أعدت، في إطار

للمنتدى العربي الرفيع المستوى حول القمة العالمية الرقمية من أجل التنمية، ونظمت الدورتين األولى والثانية 

http://www.alecso.org/newsite/2016-04-06-07-56-24.html
https://www.beirutsummit.gov.lb/
https://www.beirutsummit.gov.lb/
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/tnfydh_nsht_brnmj_ml_lskw_wltwsyt_lsdr_n_ldwr_lwl.pdf
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، وكذلك االجتماع االستشاري العربي الدولي حول 2030لمعلومات وخطة التنمية المستدامة لعام لمجتمع ا
التكنولوجيا الرقمية من أجل التنمية المستدامة، واجتماع الطاولة المستديرة الوزاري حول التكنولوجيا من أجل 

قمية. وأفاد بأن العام الحالي سيشهد صدور التنمية، كما عقدت اجتماعًا للخبراء حول التقارير الوطنية للتنمية الر
. أما في إطار حوكمة اإلنترنت، فقد ساهمت اإلسكوا في تطوير التنمية الرقمية في المنطقة العربيةتقرير حول 

المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت، وعقدت مشاورات مفتوحة واجتماعًا للجنة االستشارية المتعددة األطراف 
الخامس للمنتدى، وقدمت الدعم الفني إلنشاء منتدى حوكمة اإلنترنت اللبناني. ونشرت أيضًا تحضيرًا لالجتماع 

مت مع جامعة الدول العربية اجتماعًا دراسة حول اإلصدار الثاني لخريطة الطريق العربية لحوكمة اإلنترنت، ونظَّ
ابط بين القمة العالمية لمجتمع . وفي إطار االقتصاد الرقمي، نشرت اإلسكوا دراسات حول الروهللخبراء حول

المعلومات وأهداف التنمية المستدامة، والجيل القادم من البنية األساسية الرقمية، ومنظور االقتصاد الرقمي في 
 المنطقة العربية، كما شاركت في مؤتمر االقتصاد الرقمي العربي.

لحكومة الذكية والرقمية والمفتوحة، بعد ذلك أنشطة اإلسكوا في مجال ا التنفيذية واستعرض ممثل األمانة -8
عن تعزيز الحكومة المفتوحة في أخرى عن التحول الرقمي الذكي في الحكومة و دراسةوالتي تشمل إعداد 

ج تشاركية في سبيل تحقيق أهداف ُهمشروع بشأن تعزيز التنمية المؤسسية العتماد ُن المنطقة العربية، وتنفيذ
اإلسكوا وغير ذلك. وفي إطار االبتكار من أجل التنمية، أصدرت ي آسيا، التنمية المستدامة في منطقة غرب

مالمح االبتكار في البلدان ، وحول حول سياسة االبتكار للتنمية المستدامة الشاملة في المنطقة العربيةدراسات 
الشركات الصغيرة تعزيز االبتكار في ، واالبتكار المجتمعي لتحسين الرفاه االجتماعينشرت تقارير عن و، العربية

، وعقدت اجتماعًا للخبراء وورشتي عمل في هذا اإلطار. وساهمت اإلسكوا أيضًا، والمتوسطة في المنطقة العربية
 ، في عدة مؤتمرات إقليمية، وعقدت ندوة واجتماعًا عنها. الجديدة تفي مجال التكنولوجيا

دولة توقف ممثل نشطة. ورنامج واألوفي معرض النقاش، رحب المشاركون بجهود اإلسكوا، ونوهوا بالب -9
 فلسطين عند مجال حوكمة اإلنترنت والسياسات الرقمية، فرأى أن البلدان العربية متلقية لمعظم الخدمات الرقمية

وقد تسبب التي تقدمها مواقع وتطبيقات التواصل االجتماعي، الخدمات ، وال سيما وليست طرفًا فاعاًل في إنتاجها
مشيرًا إلى ضرورة اعتماد إجراءات  ،الربيع العربيب ما يسمى وال سيما أثناء ي المنطقةأزمات عديدة فذلك ب

. ورأى ممثل السودان أن مجال عمل النظام العام لحماية بيانات المستخدم في االتحاد األوروبي على غرار
نظمات أخرى تعمل في مجال اإلسكوا يطغى عليه الطابع البحثي، إال أن المشاريع المنفذة عددها قليل مقارنة مع م

ثر األنشطة في بلدان المنطقة. أ وقياسالمزيد من المشاريع االضطالع بالتكنولوجيا في المنطقة، ودعا إلى 
 واستفسر ممثل األردن إذا ما كانت نقاط االتصال في المنطقة قد تسلمت الدراسات التي استعرضتها األمانة

 . التنفيذية لالستفادة منها

شر كافة ما تنتجه من دراسات وتقارير وبحوث تنأن اإلسكوا  التنفيذية ممثل األمانةوفي معرض الرد، أّكد  -10
لدى إطالق المنتجات المهمة المعنية جمع الجهات سهل البحث عنها وتحميلها، وتعلى موقعها اإللكتروني بطريقة ي

تتبعه  هٌجفهذا َن. أما بالنسبة إلى تتبع أثر األنشطة، يةتطبع إال عددًا محدودًا من النسخ الورقال  لكّنهاوالكبيرة، 
 دراساتو توصياتعقب لتي تحققت في المنطقة قائمة بأمثلة على اإلنجازات ا يهالددائها، وأاإلسكوا في تقييم 

، مع اإلشارة إلى أن األثر ينقسم إلى نوعين: األول هو في وضع السياسات واتخاذ القرارات وهو هاصدرت عن
 عنى به اإلسكوا، والثاني هو األثر على المواطنين وتقع مسؤوليته على الدول. ما ُت
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 الفني التعاون أنشطة 
 عمال(من جدول األ 5)البند 

، عرضاً تناول فيه أنشطة التعاون E/ESCWA/C.8/2019/4 إلى الوثيقة باالستنادقّدم ممثل األمانة التنفيذية،  -11
منذ الدورة األولى للجنة التكنولوجيا من أجل  الفني التي قدمتها اإلسكوا للدول األعضاء في مجاالت مختلفة

ورشة عمل وطنية وورشتي عمل  21خدمة استشارية و 12، وتشمل 2019-2017ل الفترة خال التنمية، أي
إقليميتين. واستعرض بعد ذلك أمثلة عن األنشطة المنفذة، على غرار تطوير الحاضنات التكنولوجية في السودان، 

تعزيز نفاذ جيا لالتحول الرقمي في الجمهورية العربية السورية، والتكنولوواستراتيجية الحكومة الرقمية و
السودان،  . وتناول اإلنجازات التي تحققت نتيجة أنشطة التعاون الفني معالمغربألشخاص ذوي اإلعاقة في ا

ح حاضنة لريادة األعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وختم امكتب لنقل التكنولوجيا وافتت كإنشاء
المجاالت المقترحة لتوسيع التعاون الفني، التي تشمل تطوير خدمات  العرض بالتطرق إلى التنفيذية ممثل األمانة

الحكومة الرقمية، وتقييم الجهوزية اإللكترونية، والمساهمة في الحوار اإلقليمي والدولي حول حوكمة اإلنترنت، 
 م الوطنية لالبتكار وتعزيز منظومات نقل التكنولوجيا، ومتابعة مؤشرات التنمية. ُظوتعزيز الُن

، وأعربوا عن الفني التي تضطلع بها اإلسكوا رحب المشاركون بأنشطة التعاونفي معرض النقاش، و -12
أوضح أما في معرض الرد، فارتياحهم لما تحقق من إنجازات، وعن تطلعهم إلى المزيد من التعاون في المستقبل. 

ل الرسمية في الدول، وشرح أن اإلسكوا ممثل األمانة التنفيذية كيفية التقدم بطلبات التعاون من خالل نقاط االتصا
تعزيز ألنشطة التعاون الفني لرفع مستوى التنسيق و ثنائية مع كل دولة على حدةتعمل حاليًا على وضع أطر 

 تعظيم األثر.المساءلة و

 للتكنولوجيا اإلسكوا مركز أنشطة 
 من جدول االعمال( 6)البند 

، عرضًا أكدت فيه على دور E/ESCWA/C.8/2019/5 الوثيقة إلى باالستنادقدمت ممثلة األمانة التنفيذية،  -13
التكنولوجيا ألغراض استخدام كداعم ومنسق في مجاالت تطوير التكنولوجيا ونقلها، واإلسكوا للتكنولوجيا مركز 

أنشطة المركز في واستعرضت  .ائي والتنمية الخضراء، وتعزيز التعاون اإلقليمي في البحث والتطويراألمن الغذ
في مجال تطوير أفادت بأن المركز، و ،منذ الدورة األولى للجنة التكنولوجيا من أجل التنمية هذه المجاالت

، وشارك في ونقل المعرفة والتكنولوجياتطوير المنتدى اإلقليمي حول الُنُظم الوطنية لعقد  ،التكنولوجيا ونقلها
تنظيم المؤتمر الصناعي العربي الدولي في القاهرة، وأعد دراسة عن الفرص التكنولوجية من أجل التنمية 

م عدة ورشات عمل. أما في مجال التكنولوجيا كما نظَّ ،وتقريرًا عن مجتمعات العلوم والتكنولوجيا ،المستدامة
اجتماع خبراء حول النهوض بالتكنولوجيا الخضراء والتفاعل بين العلم قد المركز ألغراض األمن الغذائي، فع

كما شارك في تنظيم  بتكار من أجل التنمية الزراعية"،جلسة متخصصة بعنوان "التكنولوجيا واال، ووالسياسات
اريع النانو في تحلية حول الفرص الواعدة لمشفي إعداد دراستين ، والملتقى العربي لتطبيقات علوم وتقنيات النانو

. وفي مجال السياسات العامة الداعمة للتكنولوجيات الخضراء، وحول المياه والطاقة الشمسية في الدول العربية
نّظم المركز مشاورة إقليمية بشأن أخالقيات البحث العلمي وتطبيقات التكنولوجيا في تعزيز التعاون اإلقليمي، 

شاوريًا لبحث التوجه االستراتيجي الشامل لمركز اإلسكوا للتكنولوجيا خالل اجتماعًا ت، وعقد المنطقة العربية
 . األعوام القادمة

 .إلى خدمات التعاون الفني وأنشطة تطوير الشراكات التي أجراها المركزالتنفيذية وتطرقت ممثلة األمانة  -14
ية لألمم المتحدة بشأن تفعيل بالتعاون مع شركاء محليين، على مشروع ممّول من حساب التنم، المركز عمل قدو

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/1900054.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/1900067.pdf
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على مشروع آخر حول منصة تفاعلية ، ويعمل حاليًا ُنُظم وطنية لنقل التكنولوجيا في عدد من الدول العربية
ولجنته الفنية وأهم ما خرجت  . واستعرضت اجتماعات مجلس إدارة المركزوير القدرات في المنطقة العربيةلتط

تقرير فني عن ، ويشمل إصدار 2019عام لبرنامج عمل المركز به من توصيات. وختمت بالتطرق إلى 
في  ينبشأن االستهالك واإلنتاج المستداممن أهداف التنمية المستدامة  12التكنولوجيات المستدامة لتحقيق الهدف 

إعداد و، تطبيق المعايير الدولية في تشغيل مجمعات وحاضنات العلوم والتكنولوجيا، ودراسة عن البلدان العربية
وتنظيم عدد من االجتماعات ، مقترح مشروع حول منصة تفاعلية للتكنولوجيا المستدامة في البلدان العربية

 . تقديم مساهمات علمية وفنية في المسارات والفعاليات اإلقليمية والوطنيةاإلقليمية، و

مان شكرت ممثلة ُعرحب المشاركون بدور المركز، ونوهوا بأنشطته في بلدانهم، ووفي معرض النقاش،  -15
ج بعض المواضيع المستجدة، دَرالمركز على مساهمته في إنشاء الشبكة الوطنية لنقل التكنولوجيا، واقترحت أن ُت

واقترحت العمل على استخدام الّتكنولوجيا  ،على غرار التكنولوجيا الحيوية واالقتصاد األزرق، في أعمال المركز
ممثل تونس عن رغبته  وأعرب. بالحياة البحرّيةنمية المستدامة المعني اف التدمن أه 14من أجل تحقيق الهدف 

ال سيما أن تونس أجرت بحوثًا في عدد من وأنشطة التعاون،  نطاق عيفي توطيد العالقات مع المركز وتوس
 وطلب ممثل األردن مزيدًا من المعلومات عن المنصة التفاعلية.المجاالت التي يغطيها المركز. 

أنشطة وتوسيع نطاق أجابت ممثلة األمانة التنفيذية بأن المركز يهتم كثيرًا ببناء لرد، وفي معرض ا -16
التكنولوجيات الحيوية تندرج في مجاالت اهتمام المركز، ولكن  قالت إنالتعاون وتحويلها إلى قصص نجاح، و

عمل مع األوساط قطاع الزراعي ما زالت في طور البداية، والمركز يالفي استخدامها بحوث المركز حول 
بل يركز  ،من أهداف التنمية المستدامة 14الهدف على األكاديمية إلحراز التقدم في هذا الصدد. والمركز ال يعمل 

كافة األهداف، إال أنها بيرتبط و أشمل ألنهالمعني بضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة،  12على الهدف 
عليها العمل  أما بالنسبة إلى المنصة التفاعلية، فيبدأفي المستقبل.  14أعربت عن أملها بأن يعمل على الهدف 

ا المركز إلى بناء شراكات مع مؤسسات عالمية في تطويرهسيسعى ، وستصدر باللغة العربية، والعام الحاليخالل 
 لالستفادة منها.  الجامعاتوإصدارها، كما يجري النظر في كيفية تشبيك المنصة مع 

 اء برامج الحكومة اإللكترونية في الدول العربيةاجتماعات مدر 
 عمال(من جدول األ 7)البند 

بّين فيه خلفية عقد  ،E/ESCWA/C.8/2019/6إلى الوثيقة  باالستناد ،قدم ممثل األمانة التنفيذية عرضًا -17
التي بدأت بناًء على مبادرة اقترحتها لمدراء برامج الحكومة اإللكترونية في الدول العربية، اجتماعات دورية 

تعزيز التنسيق اإلقليمي والحوار بشأن السياسات والتدابير المتصلة بالحكومة اإللكترونية في البلدان لاإلسكوا 
 واقتراح اإللكترونية الحكومة تحديات في التشاورك االجتماعات، من وخاةالمت األهدافالعربية. وتطرق إلى 

 المواقف وبلورة أخرى، مناطق من نقلها أو ثلىالُم الممارسات وتبادل الشأن، بهذا األولويات وترتيب لها، حلول
الستة  االجتماعات ذلك بعد واستعرض. المؤشرات قياس وتعزيز والمبادرات، المشاريع واقتراح المشتركة،

تحققت خاللها إنجازات عديدة، منها إطالق قياس مؤشر نضوج الخدمات الحكومية اإللكترونية والتي  ،السابقة
 مختارة المؤشر في دول عربيةالتي يمكن أن يغطيها خدمات لل دراسةنتائج  استعراضو، 2014والنقالة في عام 

العرض بالتقدم  التنفيذية . وختم ممثل األمانة2018بلدًا عربيًا في عام  13في تنفيذ عملية القياس ، و2016في عام 
التعاون في قضايا الحكومة الرقمية والتحول الرقمي، وتطبيق مؤشر نضوج ك بعدد من المقترحات المستقبلية،

تعزيز البيانات الخدمات الحكومية اإللكترونية والنقالة بشكل كامل في كافة الدول األعضاء، والتعاون اإلقليمي ل
 المفتوحة، وتطوير إرشادات الستخدام التكنولوجيات الجديدة في المنطقة العربية.  الحكومةوالمفتوحة 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/1900042.pdf
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 االجتماعات،ن مجت تواإلنجازات التي ن للنتائج ارتياحهم عن المشاركون أعربفي معرض النقاش، و -18
 الحكومة" مصطلح استخدام إلى التحول مقترحًا وتوحيدها، المصطلحات تطوير أهمية إلى األردن ممثل وأشار
اإللكترونية  وتناول ممثل تونس مكونات مؤشر نضوج الخدمات الحكومية ."اإللكترونية الحكومة" من بداًل "الذكية

، مفيدًا بأن المؤشر األخير يتضمن (e-GDI)مؤشر تطوير الحكومة اإللكترونية مع  وربطها (GEMS) والنقالة
التكنولوجيا والموارد البشرية والخدمات، بينما ال يغطي مؤشر النضوج إال الخدمات، ومستفسرًا  ثالثة أبعاد هي

عدين اآلخرين في المستقبل. وتساءل ممثل السودان حول إمكانية تطوير معايير قياس لتغطية الُب إن كان ثمة توجه
 عدد السكان. لاإللكترونية بحيث تغطي نسبة عدد المستخدمين  الخدمات

من التحديات  باللغة العربيةتوحيد المصطلحات إلى أن  التنفيذية ممثل األمانةأشار وفي معرض الرد،  -19
معياري وأن اإلسكوا تبذل جهودًا حثيثة ومستمرة للخروج بتعريب  ،البحوث التكنولوجيةالمستمرة التي تواجه 

يم أيضًا، حيث إن الحكومة الذكية وأضاف بأن المسألة ليست في المصطلحات فقط، بل في المفاه، للمصطلحات
ومصطلح النقالة، وقد اندرجت كافة المفاهيم السابقة في مفهوم "الذكية" خدماتها تطبيقات الهواتف شمل هي التي ت

ولم تغّيره  تاريخيًا في هذا المجالاسُتخدم مصطلح هو أول  مصطلح "الحكومة اإللكترونية"و. "الحكومة الرقمية"
مؤشر تطوير الحكومة اإللكترونية، فأفاد بأن ببالنسبة إلى ربط مؤشر النضوج ة الداللة. أما الستمرارياإلسكوا 

ويمكن  .عد التنمية البشريةمؤشر النضوج يركز على الخدمات اإللكترونية، وأن هذا التركيز جاء على حساب ُب
أبعاد كعدد السكان تبقى ، ولكن ترونيةاإللك عد يتعلق باالستخدام لقياس مدى االستفادة من الخدماتبالفعل إضافة ُب

الصغيرة، البلدان الخدمات اإللكترونية تنتشر بسرعة في بعض . وخارج نطاق ما يمكن لهذه المؤشرات قياسه
 تكنولوجيًا. البلدان ولكن هذا ال يعكس مدى تطور تلك 

 2030التكنولوجيا وخطة التنمية المستدامة لعام   -باء

 التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة: استحداث فرص العمل الالئق  
 وتمكين الشباب في البلدان العربية

 من جدول األعمال( 8)البند 

 عرضًا تناول فيه أثر، E/ESCWA/C.8/2019/7إلى الوثيقة  باالستنادالتنفيذية،  قدم ممثل األمانة -20
أن تلك التكنولوجيات لربما تتسبب  إلى على استحداث فرص العمل، فأشار تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة

الوظائف، ولكن ليس الوظائف نفسها، بل لربما تشكل فرصة لفتح المجال التي تستلزمها نشطة األفي زوال بعض 
مهارات جديدة مع بروز مجاالت مثل إنترنت األشياء والذكاء االصطناعي والتكنولوجيا الحيوية  يرتطو أمام

، لكنها ستتيح فرصًا تلك المهاراتتحديد طبيعة المنظمات في . وتختلف وتكنولوجيا النانو والطباعة الثالثية األبعاد
يمكن استخدامها في حاالت واالقتصادي الشامل،  النموتساعد في تحقيق  التكنولوجيات الجديدةللتنمية البشرية. و

 االستفادة لُبُس. وتناول المستدامة التنميةفي سائر مجاالت و المرأة، تمكينلو اإلعمار، وإعادة من النزاع التعافي
لنقل  ، حيث يتطلب ذلك وضع استراتيجيات وسياسات وطنية مؤاتيةالصناعية الرابعة الثورة من ثلىالُم

بناء االستثمارات التي ال تهمل أحدًا، وتشجيع والتطوير واالبتكار، وللبحث  ة محّبذةبيئوإيجاد التكنولوجيا، 
المهارات وإعادة التدريب. واستعرض في الختام دور الجهات المعنية المختلفة في المنطقة، من حكومات وقطاع 

يا، مؤكدًا على دور اإلسكوا في الحوار وبناء التوافق خاص ومجتمع مدني وأوساط أكاديمية لتسخير التكنولوج
 والقدرات وسد الفجوات. 

وأجمعوا على خطورة التحدي الذي تمثله البطالة بين ، بالوثيقةأشاد المشاركون في معرض النقاش، و -21
وتساءل ممثل  .الستحداث فرص العمل ثورة الصناعية الرابعةتكنولوجيات الاستخدام الشباب، وعلى أهمية 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/1900086.pdf
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ال سيما الجامعات والمؤسسات التعليمية، وإن كانت واألردن إن كانت المنطقة العربية جاهزة لمهارات المستقبل، 
اإلرادة السياسية موجودة إلحداث واقع يتيح االستفادة من تلك المهارات. وطلب ممثل الجمهورية العربية السورية 

خالل العقد  التي يمكن للمنطقة أن تحتاج إليهوالمهارات اد االختصاصات إعداد دراسة تحد التنفيذية من األمانة
المقبل، وال سيما أن العديد من المهن قد يزول مع التطور التكنولوجي الحالي. وشدد ممثل تونس على أهمية 

غيل ، ووضع استراتيجيات فاعلة لحل مشاكل البطالة وتشالمنطقة إلى منتجة لالبتكارات التكنولوجية تحول
 ، داعيًا إلى بذل الجهود في ذلك السبيل. الشباب

أنه ما ثمة خيار أمام المنطقة بالنسبة إلى إعداد البيئة المؤاتية التنفيذية وفي معرض الرد، أكد ممثل األمانة  -22
الصناعية ، ورأى أن الجامعات لربما تتعرض لإلفالس ما لم تواكب الثورة الجديدة لالستفادة من التكنولوجيات

ت في العالم اشرك 10والية الحصرية بالتأهيل للعمل، حيث تبحث أكبر ، وخصوصًا وأنها لم تعد تملك اللرابعةا
. وشدد على أن الدول ، حسب الدراساتعن األشخاص ذوي الخبرة والمهارة بداًل من أصحاب الشهادات الجامعية

، فقبل سنتين فقط كانت جديدةالتكنولوجيات الاستخدام العربية كافة تشهد، على الصعيد الرسمي، تحواًل باتجاه 
يعتمد البيانات الضخمة، بينما أصبح العديد منها اليوم استخدام األجهزة اإلحصائية الرسمية في المنطقة ترفض 

، كما أن الحكومات أصبحت تعتمد التطبيقات الحديثة بشكل أسرع حتى من الجامعات، فهي جاهزة للتحول عليها
الضرورية للمرحلة المقبلة،  والمهارات بة التقدم يحل مشاكلها. أما بالنسبة إلى االختصاصاتحيث ترى أن مواك

 أن اإلسكوا بصدد إعداد دراسة في هذا المجال.  التنفيذية أفاد ممثل األمانة

 التكنولوجيا واالبتكار في المنطقة العربية: الوضع الحالي وأطر السياسات 
 من جدول األعمال( 9)البند 

تناولت فيه الوضع ، E/ESCWA/C.8/2019/8إلى الوثيقة  باالستناد ،قدمت ممثلة األمانة التنفيذية عرضًا -23
أفادت أن االبتكار يعاني و .تكار في المنطقة العربية، وأطر السياسات في هذين المجالينالحالي للتكنولوجيا واالب

خطط إلحراز التقدم، حيث تحققت بعض قصص النجاح. وفي إطار المن الضعف، ولكن يوجد عدد من الجهود و
، إال أن انتشار خدمات طقة، بينت أنها متطورة نسبيًاالبنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المن

 التفاوت في ترتيب البلدان ظًة، مالِحطرقت إلى مؤشر الجهوزية الشبكيةالنطاق العريض ما زال متدنيًا إجمااًل. وت
كة لتكنولوجيا أن المنطقة العربية ما زالت مستهِل ُرظِهصت إلى أن المؤشرات والدراسات ُت. وخُليهعل العربية

بدأت بعض الدول العربية باالهتمام بالتنويع االقتصادي باالعتماد على ين في ح، المعلومات واالتصاالت
التكنولوجيا الرقمية، مشيرة إلى وجود تحديات مثل ضعف اإلنتاج المعرفي، وعدم توافر الكوادر القادرة على 

 ثمار التكنولوجيا بالشكل المالئم.تاس

مؤشر في البلدان العربية ترتيب قة، فاستعرضت إلى االبتكار في المنطالتنفيذية وتطرقت ممثلة األمانة  -24
مة طرق ل غياب الرؤية الشاملة، وعدم مالءالتي تشم ،االبتكار، والتحديات التي يواجهها االبتكار في المنطقة

التعليم، وضعف التفاعل بين القطاع اإلنتاجي وقطاع األبحاث، وتدني عدد براءات االختراع، وعدم كفاية دعم 
بعد ذلك اإلطار الذي وضعته اإلسكوا لسياسات االبتكار في المنطقة  التنفيذية وعرضت ممثلة األمانة. المبتكرين

نجاح الأمثلة على قصص  ناولها، ومستعرضًةتت أن األبعاد المختلفة التي ينبغي لسياسات االبتكار العربية، مبينًة
 من بلدان مختلفة.

بيرًا بموضوع االبتكار لما يحمله من أهمية في تحقيق أبدى المشاركون اهتمامًا كفي معرض النقاش، و -25
وشدد ممثل األردن على أهمية االنتقال من مرحلة التشخيص إلى مرحلة الخطوات  .أهداف التنمية المستدامة

العملية، كما استفسر عن سبب التفاوت بين ترتيب بعض البلدان العربية على مؤشر االبتكار العالمي وترتيبها في 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/ltknwlwjy_wlbtkr_fy_lmntq_lrby_-_lwd_lhly_wtr_lsyst.pdf
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ورأى ممثل الجمهورية العربية السورية أن كافة ما اشتمل عليه العرض من ل التي أجرتها اإلسكوا. التحالي
مستفسرًا إن راعت االقتراحات خصوصيات البلدان. وأيده ممثل ليبيا، مشددًا  ،اقتراحات يرتبط بقرار حكومي

ممثلة  أشارترفيعي المستوى. و على ضرورة أن تشمل اجتماعات اإلسكوا المتصلة بالتكنولوجيا صانعي القرار
الكويت إلى مبادرة بلدها بإنشاء المركز الوطني لالبتكار، معربة عن تطلعها إلى التعاون مع اإلسكوا لتبادل 

 . الخبرات وبناء القدرات في المركز

 السياسية األطر أما ضروري، التنفيذ إلى االنتقال أن التنفيذية ممثلة األمانةأّكدت في معرض الرد، و -26
. المعنية ذلك الدول إذا ما طلبتاإلسكوا على الخطوات العملية على الصعيد الوطني  وتركز البلدان، إلرشاد فهي

هو تحاليل اإلسكوا، فوبين النتائج الدولية البلدان في مؤشر االبتكار العالمي ترتيب التفاوت في أما بالنسبة إلى 
داء البلدان ذات مستوى أمما يتيح مقارنة ، ي دراسة اإلسكوااإلجمالي ف خذ بالحسبان الناتج المحلياأل عائد إلى

اون . وأفادت بأن خصوصية الدول تجب دراستها على األرض، مشيرة إلى نشاط التعالناتج المحلي اإلجمالي نفسه
ادرات بعض بين اإلسكوا والجمهورية العربية السورية في مجال الحكومة الرقمية، كما نوهت في هذا اإلطار بمب

 المؤسسات لتشجيع االبتكار، كإجراء المصرف المركزي اللبناني بتسهيل القروض للمبتكرين. 

 تنفيذ توافق بيروت حول التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية 
 من جدول األعمال( 10)البند 

تناول فيه محاور توافق  ،E/ESCWA/C.8/2019/9إلى الوثيقة  باالستنادقدم ممثل األمانة التنفيذية عرضًا،  -27
في إطاره، التوصيات الموجهة إلى األمانة التنفيذية و، حول التكنولوجيا من أجل التنمية في المنطقة العربية بيروت

 . أما بالنسبة إلى التوصيات الموجهة إلى الدولذه التوصياتلهطلعت أو ستضطلع بها تنفيذًا واألنشطة التي اض
وأشار إلى  ،لإلسكوا ، فذّكر بأن الدول التزمت باإلبالغ عن التنفيذ خالل الدورة الوزارية الحادية والثالثيناألعضاء

ع على المشاركين، داعيًا ممثلي الدول إلى ق ستوزَّتوافالتنفيذ  متابعةمصفوفة ل األمانة التنفيذية في صدد إعدادأن 
 إبداء المالحظات والتعليقات لالستفادة منها في الصياغة النهائية للمصفوفة قبل عرضها على اللجنة التنفيذية لإلسكوا.

ممثل  ثم أّكد .رحب ممثلو الدول األعضاء بما نفذته األمانة التنفيذية من أنشطةفي معرض النقاش، و -28
التنفيذية هي الموجهة إلى األمانة التكنولوجيا تخدم كافة جوانب التنمية، وبأن التوصيات بأن  التنفيذية األمانة

عطيت في توافق بيروت . وأضاف بأن التكنولوجيا ُأعلى أساسهاالتي تعمل اإلسكوا بها و ةالمناطالواليات مصدر 
في اللجان الفرعية عمل سائر تحاول أن تجعل التكنولوجيا محورًا ل التنفيذية األولوية التي تستحق، وبأن األمانة

 . في الفترة الراهنة اإلسكوا

 التكنولوجيا كأداة لجعل المدن آمنة مكافحًة للعنف ضد المرأة 
 من جدول األعمال( 11)البند 

عرضًا ذكرت فيه التزام  ،E/ESCWA/C.8/2019/10ستناد إلى الوثيقة قّدمت ممثلة األمانة التنفيذية، باال -29
المعنية بمكافحة ، ثم تطرقت إلى األطر الدولية لتمكين المرأةالتكنولوجيا باستخدام الدول العربية في توافق بيروت 

ا يصاحب توسع المدن من متناولت ووالخطة الحضرية الجديدة.  2030خطة عام وال سيما ، العنف ضد المرأة
دة إحصاءات من دول مختلفة وِر، ُمالعنف والتحرش في األماكن العامةمن المرأة وخصوصًا لسالمة تحديات 

 هٍجعلى وجوب اعتماد َن التنفيذية العنف. وشددت ممثلة األمانة النوع منهذا ظهر استمرار نامية ومتقدمة النمو ُت
، يشمل سن القوانين، ونشر الوعي، وتوفير الخدمات، والتنسيق مع األجهزة ضد المرأةشامل لمكافحة العنف 

في الدول  ألماكن العامةواستعرضت القوانين المتعلقة بالتحرش في ا .ةاألمنية، واستخدام تطبيقات تكنولوجي

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/1900087.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/ltknwlwjy_kd_ljl_lmdn_amn_mkfhan_llnf_dd_lmr_0.pdf
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، وذكرت أمثلة عن تطبيقات ضد المرأةللتكنولوجيا في مكافحة العنف  هاوعرضت لمحة عن استخدام العربية،
 . ة في تونس ومصر والمغرب للتوعية وتتبع السالمة في األماكن العامة واإلبالغ عن األماكن غير اآلمنةَدَمَتْعُم

شامل لمكافحة  هٍجَناعتماد لى حالة مدينة روتردام في هولندا كمثال على إ التنفيذية وتطرقت ممثلة األمانة -30
العامة، حيث جعلت المدينة التحرش الجنسي جريمة يعاقب عليها القانون، وبدأت والتحرش في األماكن العنف 

 بإصدار تحذيرات من التحرش الجنسي، وأنشأت خطًا ساخنًا للضحايا، وعينت رجال شرطة إضافيين لتنفيذ
التكنولوجيا استخدام إلى ضرورة  التنفيذية صت ممثلة األمانةاللوائح الجديدة، وأطلقت تطبيقًا للهاتف الجوال. وخُل

، وتعزيز المعلومات واالتصاالت في التخطيط الحضري استخدام تكنولوجيات، وضد المرأةلتعزيز مكافحة العنف 
الالزمة لتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت وزيادة معدالت  األساسيةلتطوير البنية التعاون بين الجهات المعنية 

 يات. والفت محو األمية في مجال تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت بين النساء

أن وزارة الداخلية في بلدها لديها وحدات متخصصة بمكافحة بوفي معرض النقاش، أفادت ممثلة الكويت  -31
ما يردع هذه الظاهرة، أما التحرش على الفضاء  ،الوسائل التكنولوجيةالتحرش تراقب األماكن العامة من خالل 

جتماعية للحد من هذه جّهزت الّدولة أدوات مراقبة على المنصات االالسيبراني فال تغطيه هذه الوسائل، ولذلك 
لمرأة وضع األطر القانونية لمكافحة التحرش وحماية ادولته في وتطرق ممثل موريتانيا إلى جهود  المشكلة.

والحفاظ على حقوقها. واستفسر ممثل األردن عن سبب تصنيف قانون التحرش في بلده بالجزئي، مشيرًا إلى 
قانون مكافحة الجرائم اإللكترونية الذي يكافح التحرش على الفضاء السيبراني. وشدد ممثل الجمهورية العربية 

لى قائمة إ، واقترح إضافة هذه المسألة يرانبلسيالسورية على أهمية التركيز على مكافحة التحرش في الفضاء ا
 ينحصر في األماكن العامة.  التنفيذية حيث رأى أن تركيز ما استعرضته األمانةاألنشطة 

ورأى ممثل ليبيا أن كل مجتمع له خصوصيته في تعريف التحرش وتتفاوت معرفته بالتكنولوجيا  -32
توعية. وأشار ممثل تونس إلى تحدي عدم تمكين المرأة وقدرته على استخدامها، مشددًا على ضرورة زيادة ال

استخدام  تبحث فيمن الوصول إلى التكنولوجيا، وخصوصًا في المناطق النائية، واستفسر إن كانت اإلسكوا 
اليمن إجراء دراسة عن استخدام التكنولوجيا في  ةممثل تالتكنولوجيا لمساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة. وطلب

ازحات والالجئات. وأكد ممثل السودان على ضرورة وضع برامج تكافح ثقافة التحرش قبل خدمة النساء الن
فلسطين إذ أفاد بأن حمالت التوعية المخطط  دولة وقوعه من خالل مختلف الوسائل التكنولوجية، وأيده ممثل

 . مهّمة جدًالها جيدًا 

توليه  ملفأن موضوع األمن على الفضاء السيبراني  التنفيذية وفي معرض الرد، أكدت ممثلة األمانة -33
على مكافحة العنف ضد المرأة في األماكن  كانالبحث والدراسة، ولكن تركيز العرض ب االهتمام اإلسكوا
هج المتكامل الذي وأن الَن ،وشددت على أن اإلسكوا لطالما عملت على موضوع زيادة التوعية العامة.

تساعد  أن يمكن، وهاتوعية الناس بمضمونب يجب استكمالهأن سن القوانين يشتمل عليه، كما  استعرضته
 التكنولوجيا في ذلك.

ودور   لمرأةتمكين االتكنولوجيا ل أيضًا استخدام تشملاإلسكوا أنشطة  أن إلى التنفيذية ممثل األمانة أشارو -34
، مة تكنولوجيات عديدة يمكنها أن تخدمهّنالالجئات والمهاجرات، فث بالنسبة إلى التكنولوجي. أماالتطّور المرأة في 

الدول األعضاء تطرق إلى استخدام اعتمدته أفاد بأن توافق بيروت الذي و .ر توزيع المساعداتالتي تيّسك
  مساعدة النازحين. لالتكنولوجيا 
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 2030التنمية الرقمية في المنطقة العربية وخطة التنمية المستدامة لعام  
 من جدول األعمال( 12)البند 

أنشطة اإلسكوا  تناول ،E/ESCWA/C.8/2019/11إلى الوثيقة  قدم ممثل األمانة التنفيذية عرضًا، باالستناد -35
، والتي تشمل المنتدى العربي الرفيع المستوى 2030طة عام خبفي سياق ربط القمة العالمية لمجتمع المعلومات 

التكنولوجيا الرقمية من أجل دراسة "وللتنمية المستدامة،  2030أجندة وحول القمة العالمية لمجتمع المعلومات 
بالتكنولوجيات الرقمية  هدفت إلى مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة، "2030التنمية: اآلفاق العربية في عام 

التنمية عمل اإلسكوا في مجال إلى وتطرق . 2030التي تلتقي عندها القمة العالمية لمجتمع المعلومات وخطة عام 
دوات لدعم الدول الراغبة بذلك في من األمجموعة يشمل  ًانموذجي ًاإطار فقد وضعت األمانة التنفيذيةالرقمية، 

يكون األول من س ،تقريرًا إقليميًا تعّده اإلسكواالوطنية  وسترفد التقارير .لتنمية الرقميةحول ا إعداد تقارير وطنية
 . ل تحسينهاُبل حالة التنمية الرقمية في المنطقة العربية وُسنوعه ويتناو

. تقييم التنمية الرقميةلعملية  دعمًااإلسكوا  التي اضطلعت بها نشطةاأل التنفيذية واستعرضت ممثلة األمانة -36
لتقديم المساعدة  ،2019شباط/فبراير  5، في اإلمارات العربية المتحدة دبي، ورشة عمل وطنية في شملت األنشطةو

مناقشة ، واجتماعين إقليميين لومناقشة التحدياتنمية الرقمية الوطني تفي إعداد تقرير الإلى جهات التنسيق الوطنية 
ناقشة المسودات ، ثم لمياإلطار النموذجلتقارير الوطنية ومنهجيات جمع البيانات بحسب ل األولّية مسوداتال

تقارير  3التنمية الرقمية، وبأن صدد إعداد تقارير وطنية حول في هي دول  10. وأفادت بأن النهائية للتقارير
 لمحة عن األنشطة المستقبلية التي ستضطلع بها األمانة التنفيذية أصبحت شبه جاهزة. ثم قدمت ممثلة األمانة

الدوري وضع خطط وطنية قابلة للتكييف والتحديث  فيكة تقديم الدعم للدول المشاِر، على غرار التنفيذية
 الذي أعدته اإلسكوا يطار النموذجتطبيق اإل، ولالستخدام األمثل للتكنولوجيات الرقمية ألغراض التنمية المستدامة

إعداد التقارير الوطنية تواجهها الدول في ة. وتطرقت إلى التحديات التي قد قليمياإلوطنية والتقييمات الء جراإل
قطاعات لجمع البين في ما مؤشرات االقتصاد الرقمي، وصعوبة التعاون توفر للتنمية الرقمية، مثل شح البيانات و

البيانات، ونقص الوعي بدور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التنمية المستدامة. ونوهت بتجربة السودان 
لوطنية على الجهات االمثلى التي شكلت لجنة وطنية خاصة بإعداد التقرير، قبل أن تقترح بعض الممارسات 

 . حول التنمية الرقمية المعنية إلعداد التقارير الوطنية

للتقارير  ياإلطار النموذجفي وضع  التنفيذية أشاد المشاركون بجهود األمانةوفي معرض النقاش،  -37
فلسطين عن الروابط بين تكنولوجيا  دولة في هذا اإلطار. وتساءل ممثلالُمقّررة ، وبأنشطتها المستقبلية الوطنية

علومات واالتصاالت من ناحية وبين أهداف التنمية المستدامة ومقاصدها من ناحية أخرى، وعن أسس الم
محدد الوقت ال عن. وسأل ممثل المملكة العربية السعودية التنفيذية في عرض األمانةالمبّين وضعها على النحو 

صل على تعليقات بشأنه، وطلب أن سلمت التقرير ولم تحدولته لتسليم التقارير. وأشار ممثل األردن إلى أن 
 رسل هذه التعليقات. ُت

عملية  هاومقاصدالتنمية المستدامة أن الربط مع أهداف التنفيذية وفي معرض الرد، بّين ممثل األمانة  -38
مستمرة وما زالت تحتاج إلى مزيد من المؤشرات، إال أن الفكرة األساسية هي أن تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت تتقاطع مع كافة مجاالت التنمية ولذلك تتطلب انتباهًا خاصًا. وشدد أيضًا على فكرة التكامل في 

المؤشرات النظر في الغاية المنشودة من وضع  التنمية إذ ال يوجد قطاع مستقل عن القطاعات األخرى، فينبغي
بأنها تنتظر استالم كافة  التنفيذية ال مجرد احتسابها. وبالنسبة إلى سؤال ممثل األردن، أفادت ممثلة األمانة

الدول التي  التنفيذية ستفيد األمانة. وق العاملة األخرى الوقت الكافي إلعداد تقاريرهاَرالتقارير، حيث لم تجد الِف
 دمت التقارير بأي تعليق ينبغي العمل عليه من خالل نقاط االتصال الوطنية. ق

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/1900102_0.pdf
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%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%A2%D9%A0%D9%A3%D9%A0
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%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%A2%D9%A0%D9%A3%D9%A0
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%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%A2%D9%A0%D9%A3%D9%A0
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%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%A2%D9%A0%D9%A3%D9%A0
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 تعزيز دور الحكومات في حوكمة اإلنترنت: المسار العربي 
 من جدول األعمال( 13)البند 

استهله بالتشديد على عرضًا  ،E/ESCWA/C.8/2019/12إلى الوثيقة  باالستناد التنفيذية، قدم ممثل األمانة -39
في  تناول. ومسألة دولية ال تنحصر بالدول العربية هي، اأن حوكمة اإلنترنت، وإن كانت الحكومات معنية به

العربية للحوار العربي حول حوكمة اإلنترنت، فاستعرض خلفية إنشاء مبادرة اإلسكوا وجامعة الدول هذا اإلطار 
وتطرق إلى االجتماعات السنوية األربعة للمنتدى خالل الفترة  ها.مبادرة الحوار، والعمليات التي تنضوي في

. مع اقتراح ميثاق جديد وتحديث خريطة طريق المنتدى والبدء بمرحلته الجديدة همبادرة تطويرو، 2012-2015
 مواضيع واستعرض بعد ذلك اإلصدار الثاني من خريطة الطريق العربية لحوكمة اإلنترنت، والتي تشتمل على

والتنمية  ،والبيئات الناشئةوابتكارات اإلنترنت  ،والتمكين المؤسساتي ،لثقة واألمناو ،سياسات للنفاذ المجدي
، المنتدىميثاق عرض و والتنوع الثقافي واللغوي. ،وموارد اإلنترنت الحرجة والبنية التحتية لإلنترنت ،البشرية

، وتطوير المحافل العالميةالى  أن الهدف منه هو تقريب وجهات نظر الدول األعضاء ونقل المنظور العربيمبينًا 
قبل التحديث  للمنتدىالكيانات المؤسسة والراعية أشار إلى و اآلليات الدولية بما يالئم مصالح الدول العربية.

إلى المؤتمر الخامس للمنتدى، وأنشطة اإلعداد له التي التنفيذية ه، وطرائق تمويله. وتطرق ممثل األمانة وبعد
اجتماعات للجنة البرنامج، واقتراح مواضيع محورية ومشتركة  ثالثةتشمل تشكيل اللجنة االستشارية، وعقد 

 . التحول الرقميلبرنامج عمله، منها النفاذ المجدي لإلنترنت، واألمن السيبراني، و

 دولة دور اإلسكوا في إنشائه وتطويره. وتقدم ممثلببالمنتدى وأشاد المجتمعون في معرض النقاش، و -40
 "التعاونية المعززة" مسار اشتملت على القمة العالمية لمجتمع المعلوماتفلسطين بمداخلة قال فيها إن مخرجات 

، ومنتدى حوكمة اإلنترنت الذي ظل موضوعًا سياسيًا تجاذبته مصالح الدول. وتناول وضع لم ُيعمل به يالذ
حيث تنادي بعض األصوات بتهميش دور الحكومات في الحوكمة، إال أن هذا غير المنطقة حوكمة اإلنترنت في 

 ماء واألرقام المخصصةهيئة اإلنترنت لألسممكن في البلدان العربية. وكذلك فثمة أصوات تنادي باعتماد معايير 
(ICANN ولكنها ال تصلح في البلدان العربية أيضًا. ونوه بدور اإلسكوا كوسيط بين ،) المنطقة والهيئات دول

شواغل في هذه المسائل، وطلب في هذا اإلطار التشديد على دور الهيئات الحكومية في اإلشراف الالدولية لنقل 
 على اإلنترنت وتولي حوكمته. 

 قضايا البرامجيةال  -جيم

 في مجال التكنولوجيا من أجل التنمية 2020الخطة البرنامجية المقتَرحة لعام  
 من جدول األعمال( 14)البند 

بّين فيه البنية المؤسسية ، E/ESCWA/C.8/2019/13إلى الوثيقة ، باالستناد قدم ممثل األمانة التنفيذية عرضًا -41
لعمل اإلسكوا في مجال التكنولوجيا، وأهم المواضيع التي تندرج في إطار أعمال وأنشطة شعبة التكنولوجيا من 

لتعزيز ربط ودمج الفنية إلى ما ستقدمه الخطة البرنامجية للدول األعضاء، كالمشورة أجل التنمية. وتطرق 
تحديات التنمية االقتصادية واالجتماعية في الخطط الرقمية الوطنية، ودعم الدول األعضاء في تقييم تنميتها 

وفقًا لمؤشرات  أنهب تنفيذيةال . وأفاد ممثل األمانةجديدةالرقمية، وفي وضع السياسات المتصلة بالتكنولوجيات ال
دول أعضاء على األقل خططها الرقمية الوطنية لتسريع تنفيذ أهداف  3من المتوقع أن تنفذ  داء المحددة فإنهاأل

التنمية المستدامة. وعرض بعد ذلك المؤشرات التي تدل على نتائج التنمية الرقمية، والتي تندرج في السياسات 
، وتطرق إلى 2020خالل عام الشعبة بها  ستضطلعلمحلية. وتناول األنشطة التي والبيئة الحاضنة والقدرات ا

التي تشارك بها الشعبة أو تتولى قيادتها. وشدد على الروابط بين  المختلفة عمليات منظومة األمم المتحدة

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/tzyz_dwr_lhkwmt_fy_hwkm_lntrnt_-_lmsr_lrby.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/1900083.pdf
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مثل تعزيز ، اإلسكوا التي تقدمهابتوضيح "السلع العامة اإلقليمية"  التكنولوجيا وأهداف التنمية المستدامة، وختم 
 . الرقميةالحكومة دعم التحول نحو التشريعات السيبرانية، وتطوير دعم المحتوى الرقمي العربي، و

، الرتباط أنشطة اإلسكوا لعام وأشار رئيس الدورة إلى أن النقاش حول هذا البند سيندرج في الذي يليه -42
 . المطروحة فيه 2025-2020في مجال التكنولوجيا من أجل التنمية بتوجهاتها االستراتيجية للفترة  2020

 عمل اإلسكوا في مجال التكنولوجياالتوجهات االستراتيجية لنقاش:  حلقة 
 2025-2020من أجل التنمية للفترة 

 من جدول األعمال( 15)البند 

 ، التي تعرض التوجهات االستراتيجيةE/ESCWA/C.8/2019/CRP.1على خلفية الوثيقة  أتيح المجال للنقاش -43
فأشار ممثل األردن إلى االستراتيجية  ،2025-2020لعمل اإلسكوا في مجال التكنولوجيا من أجل التنمية للفترة 

، مؤكدًا أنها تغطي عتمدتها الدول في إطار جامعة الدول العربيةاالعربية للبحث العلمي والتكنولوجي واالبتكار التي 
، التي رعت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلومالعديد من القطاعات المهمة، ومستفسرًا إن كان ثمة تنسيق مع 

ال سيما وأن المنظمة المذكورة تعمل في مجاالت تتقاطع ولتجنب االزدواجية في العمل،  ة االستراتيجية، صياغ
كثيرًا مع تلك التي تتناولها اإلسكوا. وسأل ممثل السودان أيضًا إن كانت اإلسكوا تنسق مع المنظمات العربية 

فلسطين إلى مسألة دولة تطرق ممثل األخرى التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. و
إلى تعدد ترجماتها وعدم وضوحها، كما أشار إلى تقييم الدول بالنسبة إلى إنترنت األشياء،  مشيرًاالمصطلحات، 

 قبل االنتقال إلى التطبيق والتقييم.  جديدةمعتبرًا أن الشعوب في المنطقة تحتاج إلى زيادة الوعي بالتكنولوجيات ال

د التقاطعات بين بمداخلة الحظ فيها تعدُّ االتصال والمعلومات تالمنظمة العربية لتكنولوجيام ممثل وتقدَّ -44
عمل اإلسكوا والمنظمة، داعيًا إلى المزيد من التنسيق والتعاون في ظل تراجع الموارد المتاحة للمنظمات اإلقليمية 

بشأن وضع رؤية  الرابعة واالجتماعية في دورتها: االقتصادية والدولية. كما أشار إلى قرار القمة العربية التنموية
عدم اإلشارة إليه في النقاش  مستفسرًا عنعربية مشتركة في مجال التكنولوجيا واالقتصاد واألمن السيبراني، 

ال سيما أن المنظمة ومزيد من التعاون بين اإلسكوا والمنظمة، ال. ودعا ممثل تونس إلى المسألةالذي دار حول هذه 
 .لجامعة الدول العربيةتابعة 

العربية للبحث العلمي  بأن اإلسكوا استرشدت باالستراتيجية التنفيذية وفي معرض الرد، أفاد ممثل األمانة -45
مدت في عندما اعتمدت التكنولوجيا كمحور لتوافق بيروت، وبعض بنود االستراتيجية اعُت والتكنولوجي واالبتكار

القة التعاون مع جامعة الدول العربية التي تعتبرها اإلسكوا مرجعًا مهمًا. ، مشددًا على متانة عاإلسكوا خطط عمل
. وبالنسبة إلى االتصال والمعلومات تالمنظمة العربية لتكنولوجياورحب في هذا اإلطار بالتعاون مع ممثل 

كان لديها د الترجمات، والمصطلحات، فهي إشكالية مستمرة، حيث تحاول اإلسكوا أن تضع ترجمة لها قبل تعدُّ
، د في هذا الشأن، إال أن موقع مصطلحات األمم المتحدة في نيويورك أصبح هو المعتَملهذه الغايةموقع متخصص 

 . وال تزال اإلسكوا تساهم في تغذيته

بأن اإلسكوا عقدت ورشة عمل لغربلة أهم المجاالت العلمية الرائدة التي يمكن  التنفيذية أفاد ممثل األمانةو -46
منها المنطقة، ظهر فيها أنه يوجد تركيز كبير على استعمال تكنولوجيا النانو من أجل تحلية المياه، أن تستفيد 

 في مجال البيانات الضخمة، مؤكدًا على المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدينوأشار إلى تنسيق اإلسكوا مع 
تنتج  سوف يانات الضخمة والذكاء االصطناعيمنهجية لتقييم جهوزية الدول لالستفادة من الب البدء في تطوير

 طة طريق لتحقيق تلك االستفادة. يعنها خر

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/1900060.pdf
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 للجنة التكنولوجيا من أجل التنمية الثالثةموعد ومكان انعقاد الدورة   -دال
 من جدول األعمال( 16)البند 

بيت األمم المتحدة في بيروت في  للجنة التكنولوجيا من أجل التنمية في الثالثةعقد الدورة  تم االتفاق على -47
 .2021ط/فبراير شبا

 ما يستجد من أعمال  -هاء
 من جدول األعمال( 17)البند 

 .في إطار هذا البند إلى جدول األعمال قضاياإضافة أي تم تلم  -48

 الثانيةفي دورتها  التكنولوجيا من أجل التنميةاعتماد توصيات لجنة   -ثالثًا
 األعمال(من جدول  18)البند 

 مارس/آذار 21في جلستها الختامية المنعقدة في  التكنولوجيا من أجل التنميةلجنة اعتمدت  -49
 .من هذا التقرير 5و 4المدرجة في الفقرتين  توصياتال 2019

 تنظيم الدورة  -رابعًا

 مكان الدورة وتاريخ انعقادها  -ألف

 21و 20، يومي بيت األمم المتحدة في بيروتفي الثانية دورتها  التكنولوجيا من أجل التنميةلجنة قدت َع -50
 جلسات. أربعالدورة على  وتوّزعت أعمال  .2019 مارس/آذار

 حاالفتتا  -باء

 ،المتحدة اإلمارات العربية دولة ممثل للجنة التكنولوجيا من أجل التنمية، األولى الدورة رئيس ألقى -51
 ،لدى الجمهورية اللبنانية المتحدة العربية اإلمارات سفارة في باإلنابة باألعمال القائمالسيد حمدان الهاشمي، 

روال  السيدةبالحضور، وتهنئة  بالترحيب. واستهل التنمية أجل من التكنولوجيا للجنة الثانية للدورة االفتتاح كلمة
ة دشتي على تبوئها منصب األمينة التنفيذية لإلسكوا. وأكد على أن القضايا التي كانت مطروحة في الدور

 في تساهم والمعارف التجارب لتبادل كمنصة اللجنة باجتماعات منوهًا ،أساسية وملحة زالت مااألولى للجنة 
 بحث الكلمة واختتم. منه واالستفادة السريع التكنولوجي التطور لمواكبة فرصًا وتوفر العمل، أولويات تحديد

جميع الدول األعضاء على االستمرار بالتواصل الكثيف والفعال مع األمانة التنفيذية لإلسكوا وتعزيز التعاون 
 وشعوبها.  المنطقةخدمة لمعها 

على أهمية التكنولوجيا لتحقيق  وشددت ترحيب، كلمة ،لإلسكوا ةالتنفيذي ةاألمين دشتي، روال السيدة ألقتو -52
 التحديات ظل في سيما الومن أجل التنمية،  التكنولوجيا ستخدامالاإلرادة السياسية  توفر ضرورةالتنمية، وعلى 

 من نزاعات تفتك بمكاسب التنمية وتتسبب بموجات كبيرة من النزوح والتهجير، وبطالة ،المنطقة تشهدها التي
 في الكبيردور التكنولوجيا في المياه. وتطرقت إلى  من الشباب والنساء هي األعلى في العالم، وندرًةنسبًا تطال 

توافق ، داعية إلى البناء على تنفيذ خطط التنمية الوطنية وتحقيِق أهداف التنمية المستدامةو مواجهة هذه التحديات
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ومنوهة بدور لجنة ومتابعة تنفيذه،  من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربيةلتكنولوجيا ا حول بيروت
مناقشة والتداول في التجاِرب الناجحة. وشددت أيضًا على أهمية لإقليمي ل كملتقىية التكنولوجيا من أجل التنم

على ضرورة تعبئة التمويل في مجال وتطوير البنى التكنولوجية القادرة على جذب استثمارات القطاع الخاص، 
صندوق ونوهت ب .المحلي، وتطوير المحتوى التكنولوجي ذات الصلة وتحسين التشريعات، التكنولوجيا واالبتكار

كلمتها بالتأكيد على أن الوقت قد حان  ًةتماخ ،تالتحول الرقمي الذي أطلقته القمة العربية التنمِوية في بيرو
 .لالنتقال من تشخيص التحديات في المنطقة إلى تنفيذ الحلول

 رالحضو  -جيم

.  وترد قائمة المشاركين في األعضاء في اإلسكوا دولالمن  دولًة 16ممثلون عن شارك في الدورة  -53
 .هذا التقريرلالمرفق األول 

 انتخاب أعضاء المكتب  -دال

األعضاء رئاسة الهيئات الفرعية للجنة بالتناوب  الدولتتولى  ،لإلسكوانظام الداخلي المن  18لمادة ل وفقًا -54
تولت الجمهورية العربية ، لمادةا وعمالً بهذه. وحسب الترتيب األبجدي باللغة العربية المعمول به في األمم المتحدة

اإلمارات العربية ي وانتخب المشاركون ممثَل .التكنولوجيا من أجل التنميةلجنة ل ثانيةالرئاسة الدورة  السورية
 . ًةمقررالعراق  ةين للرئيس، وممثلالمتحدة والسودان نائَب

 جدول األعمال وتنظيم األعمال  -هاء

عمال بالصيغة الواردة األجدول لدورتها الثانية األولى  الجلسةفي  التنميةالتكنولوجيا من أجل لجنة أقرت  -55
وافقت على تنظيم األعمال المعروض عليها في الوثيقة ، وE/ESCWA/C.8/2019/L.1 في الوثيقة

E/ESCWA/C.8/2019/L.2. 

 الوثائق  -واو

في  التكنولوجيا من أجل التنميةلجنة رضت على ترد في المرفق الثاني لهذا التقرير قائمة الوثائق التي ُع -56
 .الثانيةدورتها 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/1900105.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/1900132.pdf
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 المرفق األول

 المشاركينقائمة 

 الدول األعضاء في اإلسكوا  -ألف
 

 المملكة األردنية الهاشمية
 

 السيد محمد مسلم المجالي
 األمين العام المساعد

 المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا
 

 السيد عبد القادر علي البطاينة
 مدير السياسات واإلستراتيجيات

 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة
 

 السيد حمدان الهاشمي
 القائم باألعمال باإلنابة

 لدى الجمهورية اللبنانية سفارة اإلمارات العربية المتحدة
 

 الجمهورية التونسية
 

 السيد خالد الّسالمي
 اإلدارة اإللكترونيةمدير عام وحدة 

وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة والسياسات 
 العمومية

 
 الجمهورية العربية السورية

 
 السيد غسان سابا

 معاون الوزير
 وزارة االتصاالت والتقانة

 
 السيد محمد مازن المحايري

 معاون الوزير
 وزارة االتصاالت والتقانة

 
 جمهورية السودان

 
 سماعيلإالسيد سؤدد محمود حسين 

 مدير اإلدارة العامة للتنسيق والعالقات الخارجية 
 مجلس الوزراء

 المركز القومي للمعلومات
 

 السيد جمال أمين السيد محمد 
 التنظيم مدير إدارة شؤون

 جهاز تنظيم االتصاالت والبريد
  وزارة اإلعالم واالتصاالت

 جمهورية العراق
 

 العقبيالسيدة بيداء 
 مهندسين ةرئيس

 وزارة االتصاالت
 

 السيد سيرانوش أبو توما 
 خبير/مهندس

 وزارة االتصاالت
 

 سلطنة ُعمان
 

 السيدة كوثر بنت إبراهيم البلوشي
 ىبحوث أول ةمحلل

 مجلس البحث العلمي
 

 دولة فلسطين
 

 السيد عالن غازي 
 مدير المشاريع والتطوير التقني
 المعلومات وزارة االتصاالت وتكنولوجيا

 
 السيدة هديل حمدان

 منسقة مشاريع
 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

 
 دولة قطر

 
 السيد فيصل علي الشعيبي

 مدير وحدة العالقات العامة واالتصال
 هيئة تنظيم االتصاالت

 
 دولة الكويت

 
 السيدة دينا عبد القادر الغربللي

 إدارة تخطيط المشروعات ةمدير
 المركزي لتكنولوجيا المعلوماتالجهاز 

 
 السيدة منال المزيد 

 إدارة الحوكمة للقطاع العام ةمدير
 وتقنية المعلومات العامة لالتصاالتهيئة ال
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 )تابع( دولة الكويت
 

 السيد مساعد عبداهلل الدوسري
 مراقب تنسيق المشروعات

 الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات
 

 الخالدالسيد عبد الرزاق محمد 
 منسق إداري

 الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات
 

 الجمهورية اللبنانية
 

 محمد روميةالسيد 
 مدير أبحاث

 المجلس الوطني للبحوث العلمية 
 

 إليز نجيم ةالسيد
 ةمشارك ةباحث

 المجلس الوطني للبحوث العلمية
 

 ليبيادولة 
 

 السيد الحسين حسن حسين عريبي
 مدير عام

 الصناعيةمركز البحوث 
 وزارة االقتصاد والصناعة

 

 جمهورية مصر العربية
 

 داالسيد تامر حمسعادة 
 نائب السفير

 الجمهورية اللبنانيةلدى  سفارة جمهورية مصر العربية
 

 المملكة العربية السعودية
 

 السيد محمد ماجد القحطاني
 خبير قطاع في التقنية واالبتكار

 وزارة االقتصاد والتخطيط
 

 اإلسالمية الموريتانية الجمهورية
 

 السيد محمد تقره
 مدير االستراتيجيات والسياسات

 اإلدارة العامة لسياسات واستراتيجيات التنمية
 وزارة االقتصاد والمالية

 
 الجمهورية اليمنية

 
 ربى عبداهلل عبد ربه عمرالسيدة 

 إدارة المتابعة ةمدير
 وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 
 
 

 المنظمات اإلقليمية والدولية  -باء
 

 السيد محمد بن عمر
 األمين العام

 االتصال والمعلومات تالمنظمة العربية لتكنولوجيا
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 المرفق الثاني

 الوثائقبقائمة 

 الرمز البند العنوان

 E/ESCWA/C.8/2019/INF.1  معلومات للمشاركين

 E/ESCWA/C.8/2019/L.1 3 جدول األعمال المؤقت والشروح

 E/ESCWA/C.8/2019/L.2 3 تنظيم األعمال

تنفيذ أنشطة برنامج عمل اإلسكوا والتوصيات الصادرة عن 
 لجنة التكنولوجيا من أجل التنمية في دورتها األولى

4 E/ESCWA/C.8/2019/3 

 E/ESCWA/C.8/2019/4 5 أنشطة التعاون الفني

 E/ESCWA/C.8/2019/5 6 أنشطة مركز اإلسكوا للتكنولوجيا

 E/ESCWA/C.8/2019/6 7 اجتماعات مدراء برامج الحكومة اإللكترونية في الدول العربية

التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة: استحداث فرص العمل 
 الالئق وتمكين الشباب في البلدان العربية

8 E/ESCWA/30/17 
E/ESCWA/C.8/2019/7 

التكنولوجيا واالبتكار في المنطقة العربية: الوضع الحالي وأطر 
 السياسات

9 E/ESCWA/C.8/2019/8 

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

10 E/ESCWA/EC.5/2018/4/Rev.1 
E/ESCWA/C.8/2019/9 

 E/ESCWA/C.8/2019/10 11 التكنولوجيا كأداة لجعل المدن آمنة مكافحًة للعنف ضد المرأة

 التنمية الرقمية في المنطقة العربية وخطة التنمية المستدامة 
 2030لعام 

12 E/ESCWA/C.8/2019/11 

 E/ESCWA/C.8/2019/12 13 تعزيز دور الحكومات في حوكمة اإلنترنت: المسار العربي

في مجال التكنولوجيا  2020الخطة البرنامجية المقتَرحة لعام 
 من أجل التنمية

14 E/ESCWA/C.8/2019/13 

حلقة نقاش: التوجهات االستراتيجية لعمل اإلسكوا في مجال 
 2025-2020التكنولوجيا من أجل التنمية للفترة 

15 E/ESCWA/C.8/2019/CRP.1 

 E/ESCWA/C.8/2019/INF.2  قائمة بالوثائق
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