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

 موجــز

 ، اإلمارات العربية المتحدة،قدت في دبي                    أجل التنمية، التي ع منذ الدورة األولى للجنة التكنولوجيا من 
مجموعة ب ا(اإلسكو) اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا اضطلعت، 2017 فبراير/شباط 12و 11 في

برنامج في التكنولوجيا من أجل التنمية والتكامل اإلقليمي ب المعني 4 من األنشطة في إطار البرنامج الفرعي
 تستعرض . واللجنة الصادرة عنبالتوصيات         ، وعمال 2019-2018و 2017-2016 لفترتي السنتين اهعمل

 هذه الوثيقة األنشطة المذكورة التي تشمل إصدار المنشورات والتقارير الفنية، وتنظيم االجتماعات، 
 .وتنفيذ المشاريع

 .اهذه الوثيقة وتقديم المالحظات بشأنه حتوياتولجنة التكنولوجيا من أجل التنمية مدعوة إلى أخذ العلم بم
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 مقدمـة

 في ، اإلمارات العربية المتحدة،قدت في دبيمنذ الدورة األولى للجنة التكنولوجيا من أجل التنمية، التي ع  -1
مجموعة من ب ا(اإلسكو) اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا اضطلعت، 2017 شباط/فبراير 12و 11

 هابرنامج عمل فيالتنمية والتكامل اإلقليمي  أجلالتكنولوجيا من ب المعني 4 األنشطة في إطار البرنامج الفرعي
 .بالتوصيات التي قدمتها اللجنة ، وعمال 2019-2018و 2017-2016 لفترتي السنتين

في ذلك خطة التنمية المستدامة األمم المتحدة، بما  قودهاتويرتبط عدد من هذه األنشطة بعمليات عالمية  -2
العلم والتكنولوجيا  استخداماإلنترنت، وعمليات  حوكمة، والقمة العالمية لمجتمع المعلومات، ومنتدى 2030 لعام

ألغراض التنمية، وفريق العمل المشترك بين وكاالت األمم المتحدة المعني بتسخير العلم والتكنولوجيا واالبتكار 
 .المستدامة ألغراض أهداف التنمية

وتستعرض هذه الوثيقة األنشطة المذكورة، التي تشمل إجراء الدراسات وإصدار المنشورات، وعقد  -3
واألنشطة مبّوبة  ا.اجتماعات فرق الخبراء وحلقات العمل لبناء القدرات، وإعداد تقارير اللجان التابعة لإلسكو

 اإلنترنت؛ حوكمةو مجتمع المعلومات؛: كنولوجيا، وهيوفقا  لمواضيع عمل األمانة التنفيذية لإلسكوا في مجال الت

والتكنولوجيات الرائدة  واالبتكار من أجل التنمية؛ والحكومة الذكية والرقمية والمفتوحة؛ واالقتصاد الرقمي؛
 .للبلدان العربية

 تنفيذ أنشطة برنامج عمل اإلسكوا  -    أوال 

 سد الفجوة الرقمية :مجتمع المعلومات  -ألف

لية القمة العالمية لمجتمع المعلومات قضية سد الفجوة الرقمية من خالل ضمان المساواة في تعالج عم -4
ومنذ انعقاد القمة العالمية لمجتمع المعلومات . الحصول على التكنولوجيا من أجل التنمية االجتماعية واالقتصادية

اإلقليمي، وال سيما في تنفيذ نتائج القمة وربطها ، أدت اإلسكوا دورا  رئيسيا  في العملية على الصعيد 2003 في عام
وفي هذا السياق، تنّظم اإلسكوا أحداثا  ذات صلة، وتشارك في إعداد تقرير اللجنة . بأهداف التنمية المستدامة

د وق. المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية، التي ترصد التقدم المحرز في تنفيذ نتائج القمة العالمية
 :4 نظمت األمانة التنفيذية لإلسكوا األنشطة التالية في إطار البرنامج الفرعي

 الدورتان األولى والثانية للمنتدى العربي الرفيع المستوى حول القمة العالمية  -1
 2030 لمجتمع المعلومات وخطة التنمية المستدامة لعام

للمنتدى العربي الرفيع المستوى حول القمة العالمية لمجتمع المعلومات  الدورة األولىنظمت اإلسكوا  -5
، الذي ركز على مواءمة مسارات عمل القمة (2017 مايو/أيار 12-8 بيروت،) 2030 وخطة التنمية المستدامة لعام

الجهات المعنية بمجتمع المعلومات، واالقتصاد  وضم المنتدى مجموعة من. العالمية مع أهداف التنمية المستدامة
. ومناقشتها 2030 الرقمي، وحوكمة اإلنترنت في المنطقة العربية الستعراض البصمة الرقمية في خطة عام

توافق بيروت حول التحول واالقتصاد الرقمي في المنطقة العربية من أجل تحقيق خطة ص المنتدى إلى وخل 
 .في المنطقة العربية 2030 بل الربط بين القمة العالمية وخطة عام، وس 2030 التنمية المستدامة لعام

https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%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
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/beirut-consensus-ahlf2017-ar.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/beirut-consensus-ahlf2017-ar.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/beirut-consensus-ahlf2017-ar.pdf


E/ESCWA/C.8/2019/3 

 
-4- 

 

 

( على 2019آذار/مارس  22-18وستركز الدورة الثانية للمنتدى العربي الرفيع المستوى )بيروت،  -6
استعراض الجهود العربية الهادفة إلى مواءمة مسارات عمل القمة العالمية مع أهداف التنمية المستدامة. 
وستستعرض اإلسكوا عملية القمة العالمية لمجتمع المعلومات على الصعيد اإلقليمي، بالتعاون مع المكتب اإلقليمي 

 لالتصاالت. للدول العربية التابع لالتحاد الدولي

 2030التكنولوجيا الرقمية من أجل التنمية: اآلفاق العربية في عام  -2
(E/ESCWA/TDD/2017/3) 

، دراسة بعنوان "التكنولوجيا الرقمية من أجل التنمية: اآلفاق 2030أصدرت اإلسكوا، في سياق خطة عام  -7
" تركز على التكنولوجيات الرقمية ودورها في التنمية االجتماعية واالقتصادية في المنطقة 2030في عام العربية 

العربية. وتقدم هذه الدراسة مقترحات وتوصيات لتسخير هذه التكنولوجيات لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية 
ذات صلة بالتكنولوجيات الرقمية وأثرها على أهداف التنمية المستدامة،  والبشرية. وتحدد سبعة مجاالت مواضيعية

بما في ذلك االستراتيجيات الرقمية؛ ومؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ والبنية األساسية لتكنولوجيا 
مة اإللكترونية. المعلومات واالتصاالت؛ واألمن السيبراني؛ والفجوة الرقمية؛ والتطبيقات اإللكترونية؛ والحكو

 .2030وتتناول أيضا التقاطع بين القمة العالمية لمجتمع المعلومات وخطة عام 

 اجتماع الطاولة المستديرة الوزاري حول التكنولوجيا من أجل التنمية:  -3
 2030آفاق البلدان العربية في عام 

اع الطاولة المستديرة الوزاري قدت في دبي، نّظمت اإلسكوا اجتمفي إطار القمة العالمية للحكومات التي ع  -8
اإلمارات  : تجاوز الفجوات اإلنمائية )دبي،2030حول التكنولوجيا من أجل التنمية: آفاق البلدان العربية في عام 

(. وتألف هذا الحدث من جزأين: جزء رفيع المستوى ألصحاب 2018شباط/فبراير  11-10 العربية المتحدة،
المنظورين اإلقليمي والوطني حول التكنولوجيات الرقمية من أجل التنمية  المصلحة العرب المتعددين، تناول

المستدامة والمساهمات الوطنية المتوخاة لتحقيق التكامل اإلقليمي؛ واجتماع طاولة مستديرة وزاري حول 
"التكنولوجيا التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة، تناول المواضيع ذات األولوية في الدراسة التي حملت عنوان 

". وحضر اجتماع الطاولة المستديرة الوزاري أربعة وزراء 2030الرقمية من أجل التنمية: اآلفاق العربية في عام 
 ونواب وزراء، ومسؤولون رفيعو المستوى من األردن، واإلمارات العربية المتحدة، والعراق، ومصر، والمغرب.

  التنمية المستدامة التكنولوجيا الرقمية من أجلاالستشاري العربي الدولي حول  االجتماع -4
 والعمليات اإلقليمية ذات الصلة

، نّظمت 2018آذار/مارس  23إلى  19قد في جنيف من في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات الذي ع  -9
، حضره 2030 اإلسكوا اجتماعا  تشاوريا  حول التكنولوجيا الرقمية من أجل التنمية: اآلفاق العربية في عام

مشاركون من عدد من البلدان العربية والمنظمات الدولية، على غرار منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
)اليونسكو(، ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(، واالتحاد الدولي لالتصاالت. وأثنى المشاركون 

 .2025، ووافقوا على إطالق عملية استعراض إقليمي دوري حتى عام على الرؤية التي اقترحتها اإلسكوا

 

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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 برنامج العمل الرقمي العربي للتنمية المستدامة -5
 (2019)يصدر في عام 

بتحديد مجموعة من  يتضّمن التقرير الذي سيتناول برنامج العمل الرقمي العربي للتنمية المستدامة مقترحا  -10
الغايات واألهداف في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وهو بمثابة إطار سياسات إقليمي من أجل تعزيز 
التنمية وتضييق الفجوة في المجال الرقمي. ويستعرض برامج عمل رقمية مشابهة من العالم ومجاالت تركيزها 

قة العربية وأولوياتها. ويحّدد التقرير عددا  من اإلجراءات المبّوبة الرئيسية، ويقترح خطة تالئم احتياجات المنط
ضمن أربع ركائز ذات صلة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، هي البنية األساسية، والحوكمة، واالقتصاد، 

ع، ويقترح ألهمية كل من هذه الركائز، وتقييما  للمؤشرات المتعلقة بكل موضو موجزا  والمجتمع.  ويقدم تحليال 
 إجراءات لتنفيذها.

 الرقمية للتنميةاجتماع الخبراء حول التقارير الوطنية  -6

قد اجتماع فريق الخبراء حول ، ع 2019في إطار األعمال التحضيرية للتقرير العربي للتنمية الرقمية  -11
، بالتعاون مع 2019شباط/فبراير  7و 6في  ،اإلمارات العربية المتحدة التقارير الوطنية للتنمية الرقمية في دبي،

الدول األعضاء المساهمة في التقرير العربي للتنمية الرقمية. ويعد التقارير الوطنية جهات التنسيق الوطنية التي 
تعّينها البلدان المشاركة، وتغطي هذه التقارير السياسات والمبادرات والخطط وطرائق القياس الوطنية في مجاالت 

حول  2019. واستخدمت نتائج االجتماع في األعمال التحضيرية للمنتدى العربي رفيع المستوى التنمية الرقمية
 .2030القمة العالمية لمجتمع المعلومات وخطة التنمية المستدامة لعام 

 حوكمة اإلنترنت  -باء

 المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت -1

مبادرة تطوير المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت  أدت جهود الفريق العامل المعني بالتعاون التقني في تنفيذ -12
إلى وضع ميثاق جديد لعملية المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت. ويحدد الميثاق إطار التعاون التقني للمرحلة  2020

، ويهدف إلى توجيه 2025أو  2020الثانية من المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت، المتوقع أن تستمر حتى عام 
 العربية نحو دفع عجلة التنمية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.لدول اإلنترنت في سياسات ا

أوليا  لخارطة طريق جديدة بشأن حوكمة اإلنترنت في  وأعدت اإلسكوا وجامعة الدول العربية مشروعا  -13
لقمة العالمية لمجتمع المعلومات وخطة التنمية لالمنتدى العربي الرفيع المستوى المنطقة العربية، ن وقشت في 

 .2017أيار/مايو  12إلى  8قد في بيروت من ، الذي ع 2030المستدامة لعام 

 خريطة الطريق العربية لحوكمة اإلنترنت اجتماع الخبراء حول اإلصدار الثاني ل -2
 للسنوات العشر القادمة

نظمت اإلسكوا وجامعة الدول العربية اجتماع فريق الخبراء حول اإلصدار الثاني لخريطة الطريق العربية  -14
(. وشارك في االجتماع 2017كانون األول/ديسمبر  12-11لحوكمة اإلنترنت للسنوات العشر القادمة )بيروت، 

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/events/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%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
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%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
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%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
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%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
https://www.unescwa.org/ar/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%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-2
https://www.unescwa.org/ar/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%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-2
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فركزوا على . 2020موعة من مختلف الجهات المعنية بتنفيذ مبادرة تطوير المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت مج
آليات التنفيذ، ودور التكنولوجيا وأثرها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وخلصوا إلى مشروع منقح لخريطة 

العربية بعنوان "نحو تعزيز التعاون العربي الشامل طريق عربية ثانية لحوكمة اإلنترنت، وبيان ختامي باللغة 
 لحوكمة اإلنترنت من أجل التنمية المستدامة"، يسعى إلى تعزيز تنفيذ عملية المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت.

 اإلصدار الثاني -كمة اإلنترنت خريطة الطريق العربية لحو -3

شرت في كانون تحدد الدراسة حول اإلصدار الثاني لخريطة الطريق العربية لحوكمة اإلنترنت، التي ن  -15
، المواضيع التالية ذات األولوية في مجال حوكمة اإلنترنت في المنطقة العربية، وهي: الوصول 2018الثاني/يناير 

م اإليكولوجية الناشئة؛ التنمية ظ والثقة؛ التمكين المؤسسي؛ ابتكارات اإلنترنت والن  المجدي تحقيقا  للشمول؛ األمن
نى األساسية للشبكات؛ والتنوع الثقافي واللغوي. واقترحت مجموعة من البشرية؛ موارد اإلنترنت الحرجة والب 

شفافية والشمول في عمليات المبادئ لخريطة الطريق الجديدة، تهدف إلى إشراك جهات معنية متعددة، وتحقيق ال
 حوكمة اإلنترنت في المنطقة العربية.

                                 ستشارية المتعددة األطراف تحضيرا  المشاورات المفتوحة واجتماع اللجنة اال -4
 لالجتماع الخامس للمنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت

، تحضيرا  لالجتماع الخامس 2018تموز/يوليو  19إلى  16قدت المشاورات في بيروت في الفترة من ع  -16
صت إلى تحديد المواضيع الخمسة للمنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت، بالتعاون مع جامعة الدول العربية. وخل 

التالية لبرنامج المنتدى: الوصول المجدي لتحقيق الشمول والتنوع؛ واألمن السيبراني، والخصوصية، والثقة 
والسالم؛ والتحول الرقمي واقتصاد اإلنترنت؛ والتمكين المؤسسي والمشاركة في وضع السياسات العامة 

واإلقليمي؛ واألثر على المجتمع واإلنسان. كذلك حددت النقاط التالية بخصوص اإلنترنت على المستويين العالمي 
الشاملة لعدة قطاعات، التي يتعين أن تغطيها المواضيع الخمسة، وهي: المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ 

تعاون خالل ق عمل لتمكين المشاركين من الَرالتنمية البشرية وبناء القدرات؛ واألطر التشريعية. وتم تشكيل ِف
 الجلسات العامة واألنشطة التحضيرية.

  -قليمي العربي واجتماع الخبراء حول ترابط حوكمة اإلنترنت واألمن السيبرانيالحوار اإل -5
 تعزيز الثقة في الفضاء السيبراني

في إطار الجهود التي تبذلها اإلسكوا لدعم تنفيذ اإلصدار الثاني من خريطة الطريق العربية لحوكمة  -17
اإلنترنت، نّظمت اجتماع الحوار العربي اإلقليمي واجتماع الخبراء حول ترابط حوكمة اإلنترنت واألمن 

(. وتناول االجتماع 2018سمبر كانون األول/دي 7-4تعزيز الثقة في الفضاء السيبراني )بيروت،  -السيبراني 
موضوع األمن السيبراني والثقة وارتباطه بالمجاالت ذات األولوية في حوكمة اإلنترنت في المنطقة العربية، 
على النحو المشار إليه في اإلصدار الثاني من خريطة الطريق العربية لحوكمة اإلنترنت. وعقدت اللجنة 

اجتماعها الثاني على هامش هذا الحدث لإلعداد للمنتدى العربي الخامس  االستشارية العربية المتعددة األطراف
لحوكمة اإلنترنت. وبحث االجتماع في الفرص المتاحة إلقامة شراكات مع جميع الجهات المعنية لتعزيز التعاون 

 في عملية المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت.

https://www.unescwa.org/meeting-national-digital-development-reports
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%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
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%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
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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 وكمة اإلنترنتاالجتماع التحضيري الثالث للمنتدى العربي الخامس لح -6

في إطار التحضير للمنتدى العربي الخامس لحوكمة اإلنترنت، سي عقد اجتماع تحضيري ثالث في إطار  -18
. 2030حول القمة العالمية لمجتمع المعلومات وخطة التنمية المستدامة لعام  2019المنتدى العربي الرفيع المستوى 

ة لبرنامج المنتدى العربي الخامس لحوكمة اإلنترنت، وتعتمد وستعمل اللجنة التحضيرية على إعداد الصيغة النهائي
موضوعه الرئيسي حول حوكمة اإلنترنت من أجل الشمول والتمكين، وتتناول المواضيع الخمسة ذات الصلة 
بإمكانية الوصول، واألمن السيبراني، واقتصاد اإلنترنت، والتمكين المؤسسي، واألثر االجتماعي، باإلضافة إلى 

الشاملة لعدة قطاعات والمتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والتنمية البشرية وبناء القدرات،  النقاط
 واألطر التشريعية.

 منتدى حوكمة اإلنترنت اللبنانيإنشاء  -7

لبنان إلنشاء منتدى حوكمة اإلنترنت قدم المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت الدعم لوزارة االتصاالت في  -19
طلق في الجزء الرفيع المستوى من اجتماع الطاولة المستديرة للمنتدى العربي رفيع المستوى اللبناني، الذي أ 

. وقدمت اإلسكوا الدعم الفني 2030حول القمة العالمية لمجتمع المعلومات وخطة التنمية المستدامة لعام  2017
تعددة األطراف وشاركت فيها، وكانت قد أسندت إلى اللجنة مهمة تصميم برنامج أول منتدى للجنة االستشارية الم

تشرين  29و 28ركية في بيروت في يقد هذا المنتدى األول في الجامعة األملبناني لحوكمة اإلنترنت. وقد ع 
ت عمل جمعت بين بعنوان "نحو غد رقمي شامل". فتضّمن أربع جلسات عامة وسبع حلقا 2018الثاني/نوفمبر 

مشارك من مجتمع اإلنترنت المحلي لمناقشة المواضيع ذات األولوية مثل الوصول، والتكنولوجيات  300أكثر من 
البازغة، والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض التنمية، وقانون المعامالت اإللكترونية، واألمن السيبراني، وحوكمة 

 اإلنترنت، وحقوق اإلنسان.

 الرقمي: فرصة غير مستثمرة في المنطقة العربية االقتصاد  -جيم

 الروابط بين القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة في مجال  -1
 العمالة والصناعة والنمو االقتصادي

من أهداف التنمية المستدامة بمسارات  9و 8الهدفين  2017شرت في أيار/مايو تربط هذه الدراسة التي ن  -20
عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات. وتبحث في دور التكنولوجيا الرقمية بوصفها قوة دافعة للتنمية، ومصدرا  

توفير العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل الالئق للجميع، ضمن اقتصاد رقمي قائم لفرص العمل، تؤدي إلى 
على المعرفة. وتبين الدراسة أن لدى المنطقة العربية أعلى معدل للبطالة بالمقارنة مع اقتصادات المناطق األخرى 

اإلجمالي ضئيلة جدا ، وال سيما عند في العالم، وأن القيمة المضافة الصناعية التي تساهم بها في الناتج المحلي 
استبعاد إنتاج النفط والغاز. أما إنجازاتها في مجال البحث والتطوير واالبتكار فهي تكاد ال تذكر، والروابط بين 

ص الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، منها زيادة حصة المساهمة الجامعات وقطاع الصناعة ضعيفة. وتخل 
ي اإلجمالي، وتحسين استخدام اإلمكانات الرقمية، وزيادة عدد الشركات التي تتعامل مع الرقمية في الناتج المحل

موال المجازفة للمشاريع الرقمية.  ومن التوصيات أيضا  ما األالتكنولوجيات الرقمية، وتعزيز تمويل رؤوس 
ا  نموذجا  بسيطا  يمكن أن يتعّلق بتطوير المهارات واستبقائها وضمان التكافؤ بين الجنسين. وتقدم الدراسة أيض

https://igflebanon.org/
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/wsis-sgds-employment-industry-ecogrowth-en.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/wsis-sgds-employment-industry-ecogrowth-en.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/wsis-sgds-employment-industry-ecogrowth-en.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/wsis-sgds-employment-industry-ecogrowth-en.pdf
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لتشمل التكنولوجيات الرقمية  2030يعتمده واضعو الخطط وصانعو القرار عند صياغة رؤيتهم الستراتيجية عام 
 وأثرها المستقبلي على النمو االقتصادي، والصناعة، والعمل.

 لمنطقة العربيةالجيل القادم من البنية األساسية الرقمية: التحديات والفرص من أجل التنمية في ا -2
(E/ESCWA/TDD/2017/Technical Paper.3) 

ولويات والتحديات المتعلقة بالجيل القادم من البنية األ 2017شرت في أيار/مايو تتناول هذه الدراسة التي ن  -21
األساسية الرقمية في المنطقة العربية. وتبحث في الروابط بين خط العمل الثاني للقمة العالمية لمجتمع المعلومات 

ات من أهداف التنمية المستدامة المتعّلق بالصناع 9المتعّلق بالبنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات، والهدف 
واالبتكار والبنية األساسية. وقد أصبحت تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت تشكل عوامل تمكينية أساسية 

بال  جديدة للتصدي للتحديات اإلنمائية من خالل اإلبداع واالبتكار. لتحقيق التغيير االجتماعي واالقتصادي، وتوّفر س 
مليار،  3.7شخاص الموصولين إلى شبكة اإلنترنت نحو واالقتصاد الرقمي آخذ في التوّسع، مع بلوغ عدد األ

وسيشكل الجيل القادم من البنية األساسية الرقمية جزءا  ال يتجزأ منه. ويتطّور هذا االقتصاد وفقا  الحتياجات 
على  المستخدمين المتغيرة، وزيادة سرعة النطاق العريض، وتوّسع صناعة األجهزة المحمولة والالسلكية. وبناء 

ك، ال بد من انتشار شبكات الجيل التالي إلنشاء مجتمع معلومات شامل للجميع، يدمج تكنولوجيا المعلومات ذل
واالتصاالت في جميع جوانب الحياة. وتتناول الدراسة الجيل القادم من البنى األساسية الرقمية على الصعيد 

نماذج انتشارها. وتتوّقف عند التحديات على العالمي، وتركز على المنطقة العربية في مجال تنفيذ هذه البنى و
ر مالمح تكنولوجيا المعلومات الصعيدين التنظيمي والتشغيلي وفرص التصدي لها، وتعطي لمحة عامة عن تغيُّ

واالتصاالت، وتبحث في ازدهار اقتصاد التطبيقات وفي التحول المطلوب في األنظمة والسياسات الوطنية. كذلك 
 ات والمشورة في مجال السياسات للجهات المعنية.تقدم الدراسة التوصي

 منظور االقتصاد الرقمي في المنطقة العربية -3
(E/ESCWA/TDD/2017/2) 

 28إلى  25أ طلقت هذه الدراسة في الدورة الثالثين لإلسكوا، المعقودة في بيروت في الفترة من  -22
. وهي تهدف إلى التوعية باالقتصاد الرقمي في المنطقة العربية، ومساهمته في تحقيق التنمية 2018حزيران/يونيو 

معنية األخرى في تحديد المجاالت ذات األولوية في االقتصاد المستدامة، لمساعدة واضعي السياسات والجهات ال
الرقمي، ووضع برامج عمل رقمية وطنية لتعزيز التحول نحو االقتصاد الرقمي. ومن شأن وضع برنامج عمل 
لالقتصاد الرقمي في المنطقة، إذا ما كان مستنيرا  وشامال ، أن يشّكل أداة أساسية لتوجيه البلدان العربية نحو 

 قيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.تح

 مؤتمر االقتصاد الرقمي العربي -4

الذي  مؤتمر االقتصاد الرقمي العربيشاركت اإلسكوا، بدعوة من مجلس الوحدة االقتصادية العربية، في  -23
. وعرض المؤتمر رؤية عربية مشتركة لالقتصاد 2018كانون األول/ديسمبر  17و 16قد في أبو ظبي في ع 

الرقمي، بدعم من القادة اإلماراتيين. وقدمت اإلسكوا لمحة عامة عن دراستها التي تحمل عنوان "منظور االقتصاد 
 بل المزيد من التعاون على الصعيد اإلقليمي.الرقمي في المنطقة العربية"، وبحثت في س 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/next-generation-digital-infrastructure-arab-region-technical-en.pdf
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%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
https://icoholder.com/en/events/digital-economy-conference-25167
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 الحكومة الذكية والرقمية والمفتوحة  -دال

ّ                          التحو ل الرقمي الذكي في الحكومة -1      

حول التحّول الرقمي الذكي في الحكومة للمساعدة في صياغة سياسات حكومية  2017أعّدت دراسة في عام  -24
ذكية تلبي احتياجات الناس، وتحّقق النمو االقتصادي، وتزيد فرص العمل، وتدعم التحّول إلى االقتصاد الرقمي. 

تؤثر على تطوير ظم الحكومية، واإلنجازات التكنولوجية التي وتتضمن الدراسة لمحة عامة عن التطورات في الن 
الخدمات الحكومية، وتلقي الضوء على التحول في التطبيقات الحاسوبية لتأمين االنفتاح والشفافية في توفير 
الخدمات الحكومية عبر اإلنترنت. ويشمل اإلطار المتعدد األبعاد للحكومة الذكية السياسات، واالستراتيجيات، 

يا، والخدمات، وتدعمه عمليات تواصل تتسم بالوضوح، وإدارة والممارسات التجارية، والتمويل، والتكنولوج
رأس المال البشري، وتحليل األثر. وتسلط الدراسة الضوء على تكنولوجيات استراتيجية تعتمد عليها الحكومة 
الذكية، وعلى العوامل التي تمّكن من إنجاز األنشطة الحكومية بشفافية، وعلى اإلجراءات الذكية التي تساهم في 
تحقيق التنمية المستدامة. وتعتمد الدراسة على دراسات حالة من المنطقة العربية، وتتوقف عند التحديات، وتقترح 

 ثالثة سيناريوهات للتحول الذكي.

                                                                                 مشروع تعزيز التنمية المؤسساتية العتماد ن ه ج تشاركية في سبيل تحقيق أهداف التنمية  -2
 المستدامة في منطقة غربي آسيا

، على تنفيذ مشروع بشأن تعزيز التنمية المؤسسية العتماد 2019-2018كوا، في فترة السنتين ستعمل اإلس -25
ن ه ج تشاركية لتقديم خدمات أفضل في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في غربي آسيا. ويهدف المشروع، 

إلسكوا على االستفادة من الممّول من حساب األمم المتحدة اإلنمائي، إلى بناء قدرات الدول األعضاء في ا
ج قائمة على المشاركة تتسم بمزيد من الفعالية ه التكنولوجيات البازغة في زيادة الشفافية والمساءلة، واعتماد ن 

والكفاءة في مجال الحوكمة. والمقصود بـ "الحكومة المفتوحة" حكومة تتسم بالفعالية والكفاءة في أداء واجباتها، 
ية ومسؤولية، حكومة متاحة للجميع من خالل الخدمات التي تؤمنها، تستجيب الحتياجات وتتخذ إجراءاتها بشفاف

 مواطنيها، وتثّمن مشاركة المواطنين ومعرفتهم وخبراتهم، وتستفيد منها في صنع القرار.

 اجتماع فريق الخبراء حول الحكومة المفتوحة: التكنولوجيات الحديثة من أجل تحقيق  -3
 المزيد من الشفافية والمساءلة على مستوى الحكومة

. وناقش المشاركون دور الحكومة 2017نيسان/أبريل  27و 26ع قد اجتماع فريق الخبراء في بيروت، يوَمي  -26
إلى مشروع دراسة  مساءلتها، وتحسين مشاركة المواطنين، وذلك استنادا المفتوحة في تعزيز شفافية الحكومة و

أعّدتها اإلسكوا حول تعزيز الحكومة المفتوحة في المنطقة العربية. وناقش المسؤولون الحكوميون في الحكومات 
ي ذلك الحوكمة، اإللكترونية و/أو اإلدارات العامة والخبراء من المجتمع المدني مفاهيم الحكومة المفتوحة، بما ف

واالنفتاح، والبيانات المفتوحة، والمشاركة وااللتزام، والجوانب التكنولوجية التي تيّسر اعتماد الحكومة المفتوحة، 
والجوانب القانونية والتنظيمية. وعرضت مجموعة مختارة من المبادرات الدولية واإلقليمية والوطنية للتشجيع 

 ادة.على تبادل المعارف والدروس المستف

 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/smart-digital-transformation-government-en.pdf
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 تعزيز الحكومة المفتوحة في المنطقة العربية -4
(E/ESCWA/TDD/2018/Technical Paper.1) 

أطلقت اإلسكوا دراسة بعنوان "تعزيز الحكومة المفتوحة في المنطقة العربية" على هامش الدورة الثالثين  -27
حول الحكومة المفتوحة. وهي تقع  شامال  لإلسكوا. وتقدم هذه الدراسة لصانعي القرار في البلدان العربية إطارا 

في ثالثة أجزاء. يتناول الجزء األول مفهوم الحكومة المفتوحة، ونماذج عالمية عنها ضمن سياق الحوكمة 
الرشيدة، وذلك من خالل دراسات حالة من األردن، وأندونيسيا، وتونس، والسويد، والمغرب، والواليات المتحدة 

إلى مؤشرات دولية،  زء الثاني وضع الحكومة المفتوحة في المنطقة العربية استنادا األمريكية. ويستعرض الج
وردود الدول األعضاء على استبيان اإلسكوا حول الحكومة المفتوحة. ويوّصف الجزء الثالث إطار الحكومة 

كومة المفتوحة بشكل المفتوحة الذي وضعته اإلسكوا بمراحله األربع، والذي يتيح التنفيذ التدريجي لمبادرات الح
 عمودي أو أفقي في البلدان العربية.

 مواد لتنمية القدرات في مجاالت المشاركة والتعاون واإلشراك -5
 (2019 يصدر في عام)

تعمل اإلسكوا على إعداد مواد تدريبية توفر تفاصيل عن تنفيذ اإلطار المؤّلف من أربع مراحل الذي أعّدته  -28
وتركز هذه المواد على تنمية قدرات صانعي القرار في المنطقة العربية على  اإلسكوا حول الحكومة المفتوحة.

تنفيذ استراتيجيات ناجحة للحكومة المفتوحة من خالل سياسات ومبادرات لتحقيق االنفتاح والمشاركة والتعاون. 
نفسه خصائص وتستند المواد إلى مجموعة من الممارسات الجيدة على الصعيد العالمي، التي تراعي في الوقت 

البلدان العربية، وتّتخذ شكل استراتيجية عامة متوسطة وطويلة األجل لتطبيق الحكومة المفتوحة. ويتضمن اإلطار 
المراحل األربع التالية: االنفتاح والشفافية؛ المشاركة؛ التعاون؛ واإلشراك. ويحدد العناصر التمكينية التكنولوجية 

إلى ممارسات جيدة، من بلدان  راسات حالة توضيحية، وإرشادات، استنادا ذات الصلة، ويوفر قوائم مرجعية، ود
 العالم ومن المنطقة العربية. كذلك يبّين كيف يمكن تطبيق هذه العناصر في كل مرحلة.

 ورشة عمل لبناء القدرات حول الحكومة المفتوحة في المنطقة العربية -6

ورشة عمل لبناء القدرات حول الحكومة المفتوحة في المنطقة العربية، ع قدت في بيروت نظمت اإلسكوا  -29
. وكان الهدف من الورشة بناء قدرات المشاركين في مجال الحكومة المفتوحة، 2018أيلول/سبتمبر  27إلى  25من 

وال سيما في تطبيق إطار اإلسكوا المؤلف من أربع مراحل، وتعريفهم بالخيارات واألدوات واإلجراءات الالزمة 
مشاركا   39 إلطالق مبادرات الحكومة المفتوحة في المنطقة العربية وتنفيذها. وتضّمنت الورشة التي حضرها

بلدا  عربيا ، جلسات تدريبية في مجال البيانات المفتوحة، والمشاركة، والتعاون، واإلشراك. وخ ّصصت  12من 
جلسات لعرض تجربة البلدان العربية في تطبيق البيانات المفتوحة واالنتقال إلى الحكومة المفتوحة. وركزت 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى الجوانب القانونية جلسات أخرى على أثر الحكومة المفتوحة ودورها في 
 للحكومة المفتوحة، وال سيما قانون الوصول إلى المعلومات.

 

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 ورشة عمل وطنية حول الحكومة المفتوحة والبيانات المفتوحة في السودان -7

رين تش 29ع قدت ورشة عمل وطنية عن الحكومة المفتوحة والبيانات المفتوحة في السودان في  -30
معظمهم من الهيئات الحكومية المحلية.  مرأةا 82رجال  و 93في الخرطوم، شارك فيها  2018الثاني/نوفمبر 

وركزت ورشة العمل على بناء المعرفة حول الحكومة المفتوحة والبيانات المفتوحة، والتوعية بالجوانب الفنية 
ر، وال سيما في البلدان التي تعمل حاليا  على وضع للبيانات المفتوحة التي يجب أن تأخذها الحكومات في االعتبا

 وتحديث بنى ومبادرات في مجال البيانات المفتوحة.

 ضج الخدمات الحكومية اإللكترونية والنقالة  ن  مؤشر -8

، بالتعاون مع مكتب رئيس وزراء اإلمارات العربية المتحدة، مبادرة لوضع 2014أطلقت اإلسكوا في عام  -31
ة اإللكترونية والنقالة، يمكن تطبيقه على الصعيد العالمي، ويراعي في الوقت يضج الخدمات الحكوميقيس ن  مؤشر

يستخدمها صانعو السياسات لقياس مستوى الرقمنة  هو أداة تقييم يمكن أن مؤشرنفسه الخصائص اإلقليمية. وهذا ال
ويجمع بين مؤشرات األداء ، عبر الهاتف النّقال إلى الجمهوروالتطور في تقديم الخدمات الحكومية اإللكترونية و

الرئيسية التي تقيس مدى توافر الخدمات وتطورها، واستخدامها، ووصول الجمهور إليها. وطبقت اإلسكوا هذا 
عربيا  هي األردن، واإلمارات العربية المتحدة، والبحرين، وتونس،  بلدا  11سبيل التجربة، في  المؤشر، على

الخدمات  جضن  مؤشروالسودان، والعراق، وع مان، وفلسطين، ولبنان، والمغرب، وموريتانيا. ويشجع تعميم 
قمية المتطورة، مما يؤدي إلى تحسين الحكومية اإللكترونية والنقالة في هذه البلدان على زيادة توفير الخدمات الر

، ويتوقع اإلعالن عن النتائج في مؤشر، أجري تقييم كامل لل2018إيصال خدمات الحكومة اإللكترونية. وفي عام 
 .2019الربع األول من عام 

 االبتكار من أجل التنمية  -هاء

من  9، وال سيما الهدف 2030تركز اإلسكوا على االبتكار في دعم الدول األعضاء في تحقيق خطة عام  -32
أهداف التنمية المستدامة بشأن إقامة ب نى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، 

أساسيا يجب أخذه في االعتبار عند العمل على  وتشجيع االبتكار. بيد أن الطابع الشامل لالبتكار يجعله عنصرا 
 .16، و8، و5تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك األهداف 

 سياسة االبتكار للتنمية المستدامة الشاملة في المنطقة العربية -1
(E/ESCWA/TDD/2017/1) 

دراسة بعنوان "سياسة االبتكار للتنمية الشاملة في المنطقة العربية" لتزويد  2017أصدرت اإلسكوا في عام  -33
إطار شامل لصياغة سياسات االبتكار التي تعزز النمو االقتصادي من أجل في البلدان العربية ب صانعي القرار

. وتستند المبادئ التوجيهية المقترحة لصياغة سياسات االبتكار إلى أفضل الممارسات 2030تحقيق خطة عام 
جحة للحاق المستمدة من تجربة البلدان ذات االقتصادات المتقدمة والناشئة، التي تمكنت من تنفيذ استراتيجيات نا

بالركب وبلوغ مستويات عالية من التطور التكنولوجي والتنمية االجتماعية. ويراعي هذا اإلطار احتياجات 
المنطقة العربية وأولوياتها، مع التركيز على التنمية المستدامة الشاملة. ويشدد على أهمية صياغة رؤية وتحديد 

ء نظام ابتكار وطني قوي، مع إيالء اهتمام خاص للرصد أهداف لسياسات االبتكار على الصعيد الوطني، وبنا

https://www.worldgovernmentsummit.org/api/publications/document/519c5ec4-e97c-6578-b2f8-ff0000a7ddb6
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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والتقييم. وتتوّقف الدراسة عند سياسات االبتكار في خمسة بلدان عربية هي األردن، واإلمارات العربية المتحدة، 
 ومصر، والمغرب، والمملكة العربية السعودية. وتبّين كيف يمكن معالجة التحديات الرئيسية في المنطقة العربية،

ر المناخ، من خالل سياسات االبتكار. كذلك تسلط الضوء على التحديات في مجال االبتكار مثل بطالة الشباب وتغيُّ
 وعلى الحاجة إلى دليل حول وضع سياسات وطنية لالبتكار تراعي مفهوم التنمية المستدامة الشاملة في المنطقة.

 مالمح االبتكار في البلدان العربية: تحليل نقدي -2
(E/ESCWA/TDD/2017/Technical Paper.1) 

منهجية  لتحليل مالمح االبتكار في البلدان العربية، باالستناد إلى  2017يقترح هذا التقرير الصادر في عام  -34
في إطار سياسة االبتكار التي تناولتها الدراسة التي تحمل عنوان "سياسة االبتكار للتنمية المستدامة الشاملة 

المنطقة العربية". ويستند التقرير أيضا  إلى أطر أخرى لالبتكار صممتها وكاالت دولية مثل األونكتاد. ويستند 
تحليل مالمح االبتكار إلى مؤشر االبتكار العالمي، حيث تقّيم البلدان العربية على أساس دالة من ثروتها )الناتج 

، وتقارن مع بلدان أخرى. ويبين التحليل أن ترتيب البلدان العربية المحلي اإلجمالي )معادل القوة الشرائية للفرد(
في مؤشر االبتكار العالمي يتأثر إلى حد كبير باستخدام الناتج المحلي اإلجمالي في عملية القياس. ويناقش التقرير 

بلدان عربية، هي  مالمح االبتكار ورؤيته واستراتيجياته ونواتجه على ضوء األدبيات المتاحة في ما يتعّلق بستة
ج التي ه اإلمارات العربية المتحدة، واألردن، ولبنان، ومصر، والمغرب، والمملكة العربية السعودية. فيقيم الن 

اعتمدتها هذه البلدان في مجال االبتكار، والتحديات التي تواجهها. ويتطّرق أيضا  إلى االستثمار العام والخاص 
ص التقرير إلى مجموعة من ثار االجتماعية واالقتصادية لالبتكار. ويخل في مجال البحث والتطوير، وإلى اآل

 االستنتاجات والتوصيات المستمدة من نتائج التحليل.

 : 2030التكنولوجيا واالبتكار مع التركيز على خطة عام  -3
 االبتكار المجتمعي لتحسين الرفاه االجتماعي

يبحث هذا التقرير في قضايا الرفاه االجتماعي في المجتمعات المحلية، وفي كيفية استخدام االبتكار  -35
على أهمية االبتكار والتكنولوجيا في والتكنولوجيا في معالجة هذه القضايا في المنطقة العربية. ويسلط الضوء 

تعزيز التنمية االجتماعية من خالل إشراك الجهات المعنية في المجتمع، القتراح أدوات وممارسات في مجال 
االبتكار على المجتمعات المحلية والمجتمع المدني، يمكن أن تحسن الرفاه االجتماعي. ويبحث التقرير في مختلف 

ر االبتكار القاعدي، واالبتكار االجتماعي، واالبتكار القائم على االستعانة بمصادر نماذج االبتكار على غرا
مجتمعية مختلفة، ويصف العوامل التي تؤثر في االبتكار المجتمعي. ويقدم توصيات لتنفيذ االبتكار المجتمعي في 

 المنطقة العربية عن طريق التكنولوجيا.

 ع العام في المنطقة العربيةإرشادات من أجل تعزيز االبتكار في القطا -4
(E/ESCWA/TDD/2017/Technical Paper.6) 

تركز هذه الدراسة على االبتكار في القطاع العام، وتسلط الضوء على التحديات التي تواجه الحكومات في  -36
ل دون فعالية االبتكار وكفاءته في القطاع تعزيزه. وتحدد أدوات يمكن أن تساعد في التغلب على العوائق التي تحو

العام في المنطقة العربية. وتتناول االبتكار في مجاالت محددة في القطاع العام خارج حدود الخدمات اإلدارية، 
على غرار االبتكار في مجاالت التعليم والصحة والطاقة والنقل. وتعرض دراسات حالة عن أنواع االبتكار في 

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/community-based-innovation-agenda-2030-en.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/community-based-innovation-agenda-2030-en.pdf
https://www.unescwa.org/ar/%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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األدوات واألساليب المعتمدة في المحافل الدولية واإلقليمية، وتقترح توصيات تستند إلى أفضل القطاع العام، و
الممارسات في البلدان المتقدمة والنامية. ويمكن اعتماد هذه التوصيات وتكييفها لتحفيز االبتكار في القطاع العام 

جوانب متعددة من االبتكار في القطاع العام، في المنطقة العربية. ويعرض التقرير مجموعة من النماذج المتعلقة ب
 يمكن أن تستخدمها الحكومات والكيانات األخرى في المنطقة العربية.

 تعزيز االبتكار في الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية -5
(E/ESCWA/TDD/2018/TP.2) 

يركز هذا التقرير على المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي تشكل الحصة األكبر من القطاعات  -37
لتقرير كيف االقتصادية في المنطقة العربية من حيث العمالة والمساهمة في القيمة المضافة االقتصادية. ويبين ا

، 9و 8تركز أهداف التنمية المستدامة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعلى االبتكار، وال سيما الهدفان 
على تقارير دولية. وبما أن االبتكار  ويتناول وضع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية بناء 

ديات االجتماعية واالقتصادية والبيئية إلحاحا ، يركز التقرير والتكنولوجيا أصبحا أساسيين إليجاد حلول ألشد التح
على دور سياسات االبتكار والتكنولوجيا في تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلدان العربية، ويحدد 

ص ويخل ج لتشجيع االبتكار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع التمييز بين المناطق الريفية والحضرية. ه عدة ن 
 التقرير إلى توصيات بشأن تعزيز االبتكار ضمن المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة.

 االبتكار وريادة األعمال لتوفير فرص عمل للنساء والشباب -6
 (2019)يصدر في عام 

يناقش هذا التقرير التحديات والفرص في مجال االبتكار وريادة األعمال في البلدان العربية، مع التركيز  -38
ظم االبتكار على الشباب والنساء. ويقّيم قدرة البلدان العربية على التنافس االقتصادي، مع التركيز على وضع ن 

وريادة األعمال، والتكنولوجيات الرقمية، والمهارات وبيئات األعمال. ويتناول وضع المرأة العربية والشباب 
ة. ويستعرض أهداف التنمية المستدامة وارتباطها بريادة العربي فيما يتعلق بالمشاركة في القوة العاملة والعمال

األعمال في العالم وفي المنطقة العربية. ويتوّقف عند دور التكنولوجيات الرائدة في خلق فرص جديدة لرواد 
 ص التقرير إلى توصيات األعمال، دون إغفال التحديات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويخل 

السياسة العامة، ويقترح مبادرات تستهدف النساء والشباب لدعم جهودهم في ريادة األعمال في  على صعيد
 المنطقة العربية.

 2030لمنطقة العربية: اآلفاق لعام في ا االتكنولوجيواالبتكار  مقاربات -7
 (2019 تصدر في عام)

في المنطقة العربية،  2030تتناول هذه الدراسة الدور المستقبلي لالبتكار والتكنولوجيا في تنفيذ خطة عام  -39
هج المتكامل المطلوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتقدم وتبين دور العلم والتكنولوجيا واالبتكار في الَن

الخطي، واالبتكار القاعدي، واالبتكار الموجه لتحقيق الدراسة نماذج مختلفة في االبتكار، بما في ذلك النموذج 
مهمة محددة، واالبتكار المفتوح؛ وتناقش إمكانية استخدام هذه النماذج العتماد وتكييف التكنولوجيات البازغة في 

ة في مواجهة التحديات اإلنمائية في المنطقة العربية. وتبحث الدراسة في التطبيقات المبتكرة للتكنولوجيات البازغ
المجاالت االجتماعية واالقتصادية والبيئية، وتصنف هذه التكنولوجيات على أساس أهميتها وقدرة البلدان العربية 

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
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 على تحمل تكاليفها. وتشمل دراسات حالة من البلدان المتقدمة والنامية، والعديد من أفضل الممارسات. واستنادا 
ولوجيا واالبتكار وفي استخدام التكنولوجيا واستيعابها، تقترح الدراسة إلى مستويات البلدان العربية في العلم والتكن

سيناريوهات إلدراج العلم والتكنولوجيا واالبتكار في خطط التنمية. وتعرض سياسات واستراتيجيات ترمي إلى 
 على العلم والتكنولوجيا واالبتكار. تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية بناء 

 شة عمل لتعزيز االبتكار في القطاع العام في المنطقة العربيةور -8

قدت في القاهرة في نظمت اإلسكوا ورشة عمل بشأن تعزيز االبتكار في القطاع العام في البلدان العربية ع  -40
القرار حول االبتكار  ينعا. وهدفت الورشة إلى رفع مستوى الوعي لدى ص2017تشرين األول/أكتوبر  31و 30

في القطاع العام في المنطقة العربية. وتضمنت سبع جلسات في مواضيع مختلفة، على غرار مفاهيم االبتكار، 
وأنواعه، وفوائده، والتحديات التي تواجهه في القطاع العام، والعالقة بين االبتكار في القطاع العام والحكومة 

العام وأهداف التنمية المستدامة. واستعرضت الورشة أيضا  دراسات حالة من المفتوحة، وبين االبتكار في القطاع 
المنطقة العربية، ودروس مستفادة من أوروبا. وقّدمت اإلسكوا اإلطار الجديد للحكومة المفتوحة في المنطقة 

 العربية، المصمم لتعزيز الشفافية، والمساءلة، ومشاركة المواطنين في صنع القرار.

 اجتماع فريق خبراء حول االبتكار والتكنولوجيا من أجل تحقيق  -9
 2030خطة التنمية المستدامة لعام 

أخصائيا  في مجال  55وضم . 2017كانون األول/ديسمبر  7إلى  5ع قد هذا االجتماع في بيروت، من  -41
االبتكار، من بينهم خبراء من المؤسسات الحكومية، واألوساط األكاديمية، والمراكز البحثية، والقطاع الخاص، 
والمنظمات اإلقليمية والدولية، ورواد أعمال. وركزت النقاشات على منظورات االبتكار والتكنولوجيا في المنطقة 

حول آفاق االبتكار  2019إلى المسودة األولى من الدراسة التي ستصدر في عام  ، استنادا 2030العربية لعام 
. وغطى االجتماع مجاالت محددة في االبتكار والتكنولوجيا ذات صلة 2030والتكنولوجيا للمنطقة العربية لعام 

والتكنولوجيا في  بالتنمية االقتصادية واالجتماعية. وفي المجال االقتصادي، ركز المشاركون على دور االبتكار
تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ريادة األعمال واالبتكار والتكنولوجيات من أجل تنمية المجتمعات 
المحلية، والتحول إلى الحكومة الرقمية، والثورة الصناعية الرابعة. ورّكزوا أيضا  على اآلفاق الجديدة لالبتكار 

نمو االقتصادي، وتحسين اإلنتاجية، وإيجاد فرص عمل الئق، والتصدي والتكنولوجيا، وعلى دورهما في ال
 للتحديات المجتمعية. وتخلل االجتماع إطالق تقرير حول إتاحة الفرص الرقمية في الشرق األوسط، من إعداد

 اإلسكوا، وجمعية اإلنترنت، وشركة ومضة.

 ورشة عمل حول االبتكار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية  -10

المعني بالعلم والتكنولوجيا لفريق العمل المشترك بين وكاالت األمم المتحدة  6في إطار مسار العمل  -42
واالبتكار ألغراض أهداف التنمية المستدامة، نظمت اإلسكوا ورشة عمل لبناء القدرات حول سياسات االبتكار 

، 2018يسان/أبريل ن 19إلى  15قدت الورشة في عّمان من من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية. ع 
ان، وبالشراكة مع إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، والتكنولوجيا في عّمبالتعاون مع المجلس األعلى للعلوم 

ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(، واليونسكو، واألونكتاد، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، 
تكار، بما في ذلك المشاريع وجامعة األمم المتحدة. وهدفت الورشة إلى زيادة الوعي بمختلف جوانب سياسات االب

https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%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%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%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%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%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%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%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%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%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%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%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%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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الخاصة، والشركات العامة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمزارعين، والمخترعين، ورّواد األعمال. 
وتمحورت الجلسات حول المواضيع الرئيسية الثالثة التالية: اإلطار المفاهيمي؛ تصميم سياسات االبتكار وتنفيذها؛ 

شاركت مجموعة من الخبراء الرفيعي المستوى في تقديم مداخالت متكاملة، رصد سياسات االبتكار وتقييمها. و
ممثال  من ممثلي الحكومات الرفيعي المستوى ومن الخبراء المعنيين بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار  31لبناء قدرات 

 من منظمات إقليمية وأوساط أكاديمية ومؤسسات بحوث في المنطقة العربية.

 ت الرائدة للبلدان العربيةالتكنولوجيا -واو

 اجتماع حول آثار التكنولوجيات الرائدة على العمل وتمكين الشباب -1

حول آثار التكنولوجيات الرائدة  ، اجتماعا 2018حزيران/يونيو  22و 21عقدت اإلسكوا في بيروت، يومي  -43
بلدا  عربيا . وهدف  12خبيرا  يمثلون  42على العمل وتمكين الشباب في المنطقة العربية. وشارك في االجتماع 

في العمليات كشاف كيفية تسريع فوائد التكنولوجيات الرائدة واالبتكار ستاالجتماع إلى إشراك الجهات المعنية في ا
 اإلنمائية المحلية واإلقليمية، مع الحد من آثارها السلبية، وال سيما في مجالي األمن والعمل.

ظم اإليكولوجية للتكنولوجيات الرائدة، من الرسائل الرئيسية، بما في ذلك تهيئة الن  واقترح المشاركون عددا  -44
تيسر الوصول إلى األسواق والعمليات؛ دعم المشاريع مع التركيز على التنمية البشرية والتعليم؛ وضع تشريعات 

الناشئة في العلوم واالبتكار؛ إيجاد حلول لالحتياجات المحلية دعما  لجهود التنمية المستدامة؛ وضع برامج وطنية 
 لتمكين الناس من خالل التكنولوجيا؛ االستفادة من فرص العمل الجديدة التي تتيحها التكنولوجيات الرائدة؛ دعم

الشباب وريادة األعمال؛ بناء القدرات والمهارات على مستوى التعليم االبتدائي، وتيسير الروابط بين المتخرجين 
وأسواق العمل؛ التركيز على المدن الرقمية والتنمية المستدامة الحضرية؛ تعزيز مشاركة الشباب في صنع 

الرائدة لمواجهة التحديات اإلنمائية في المنطقة، مثل السياسات العامة والتخطيط للمستقبل؛ استخدام التكنولوجيات 
البطالة وعدم االستدامة البيئية. وقد استرشدت الدورة الثالثين لإلسكوا التي تناولت موضوع التكنولوجيا ألغراض 

 التنمية المستدامة في المنطقة العربية بنواتج هذا االجتماع.

 لإلسكوا تقديم الخدمات إلى الدورة الوزارية الثالثين -2

 فرص استحداث: التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامةبعنوان "أعّدت اإلسكوا ورقة معلومات أساسية  -45
، التي كان موضوعها الرئيسي لدورتها الوزارية الثالثين" العربية البلدان في الشباب مكينوت الالئق العمل

 ."التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية"

 والشباب على التربية الرائدة تالتكنولوجيا تأثيرات حول ندوة -3

تشرين  30تعليم الشباب )بيروت، تأثيرها على حول التكنولوجيات الرائدة و ندوةنّظمت اإلسكوا  -46
زيادة الوعي بآثار  الندوةلهدف من (، بالتعاون مع مؤسسة رفيق الحريري. وكان ا2018الثاني/نوفمبر 

ظم والعمليات التعليمية، وتمكين التكنولوجيات الرائدة على التنمية المستدامة، وال سيما فيما يتعلق بتعزيز الن 
جميع الجهات المعنية، بمن فيهم  الندوةالشباب. وبالنظر إلى الترابط الوثيق بين التكنولوجيا والتعليم، شجعت 

بل بديلة إلدماج التكنولوجيات الرائدة واضعو السياسات، والمربون والتكنولوجيون، والمستثمرون، على مناقشة س 

https://www.unescwa.org/ar/news/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%AB%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%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%87
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/docs/technology_for_sustainable_development-ar.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/docs/technology_for_sustainable_development-ar.pdf
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
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بشكل فعال في قطاع التعليم وزيادة الفوائد. وناقش المجتمعون مواضيع عديدة على غرار الثورة الصناعية 
ظم التعليم ودورها في إيجاد فرص عمل، والتكنولوجيات الرائدة من أجل التعليم ون الرابعة والتنمية المحلية، 

 الشامل.

 المساهمات في المؤتمرات اإلقليمية -4

شاركت اإلسكوا في المؤتمر اإلقليمي الذي عقدته المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في القاهرة،  -47
لتطوير واالبتكار والتكنولوجيات الرائدة ألغراض التنمية ، حول البحث وا2018في تشرين األول/أكتوبر 

المستدامة. كذلك شاركت اإلسكوا في مؤتمر إقليمي عقدته المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، والمنظمة 
ضخمة ، حول دور البيانات ال2018اإلسالمية للتربية والعلم والثقافة، وذلك في الرباط في تشرين الثاني/نوفمبر 

في مؤتمر حول الربط  والذكاء االصطناعي في تحديث المعلوماتية الصناعية وتطويرها. وشاركت اإلسكوا أيضا 
بين األوساط األكاديمية والصناعية، عقدته المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والمنظمة العربية للتربية 

. ونظمت اإلسكوا ورشة عمل مع المنظمة العربية 2018مبر والثقافة والعلوم في الرباط، في كانون األول/ديس
قد في السودان في تشرين األول/أكتوبر للتنمية الصناعية والتعدين حول إدارة واحات العلوم والتكنولوجيا، ع 

في المجلس العربي للنانوتكنولوجي، في االجتماع الثاني لهذا  . وشاركت اإلسكوا أيضا ، بصفتها عضوا 2018
 .2018قد في السودان في تشرين األول/أكتوبر س الذي ع المجل

 تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة التكنولوجيا   -      ثانيا 
 من أجل التنمية في دورتها األولى

 12و 11في  اإلمارات العربية المتحدة، ،عقدت لجنة التكنولوجيا من أجل التنمية دورتها األولى في دبي -48
ى هذه علقامت األمانة التنفيذية، بناء  و .بع توصيات إلى األمانة التنفيذية لإلسكوا، وقدمت س2017شباط/فبراير 

، بتنفيذ بعض األنشطة المشار إليها في القسم األول من هذه الوثيقة. ويبّين الجدول أدناه كل توصية من التوصيات
واألرقام المذكورة بعد كل نشاط هذه التوصيات والمواد المنشورة أو االجتماعات المعقودة على سبيل تنفيذها. 

 للمزيد من المعلومات عن كل نشاط. كرت كمرجٍعتعود لفقرات هذه الوثيقة، وقد ذ 

 األنشطة ذات الصلة التوصيات

إعداد دراسات حول تطور مالمح  )أ(
االبتكار، وريادة األعمال، واإلبداع 

 التكنولوجي في المنطقة وبلدانها

دراسة بعنوان "التكنولوجيا الرقمية من أجل التنمية: اآلفاق العربية في عام 
 .(7 الفقرة)" 2030

 .(27دراسة بعنوان "تعزيز الحكومة المفتوحة في المنطقة العربية" )الفقرة 

دراسة بعنوان "سياسة االبتكار للتنمية المستدامة الشاملة في المنطقة العربية" 
 (.33)الفقرة 

: 2030تقرير حول التكنولوجيا واالبتكار مع التركيز على خطة التنمية لعام 
 (.35االبتكار المجتمعي لتحسين الرفاه االجتماعي )الفقرة 

دراسة بعنوان "إرشادات من أجل تعزيز االبتكار في القطاع العام في المنطقة 
 (.36العربية" )الفقرة 
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 األنشطة ذات الصلة التوصيات

ت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة تقرير بعنوان "تعزيز االبتكار في الشركا
 (.37العربية" )الفقرة 

تقرير حول االبتكار وريادة األعمال لتوفير فرص عمل للنساء والشباب 
 (.38)الفقرة 

لمنطقة العربية: اآلفاق لعام في ا ااالبتكار والتكنولوجيمقاربات دراسة حول 
 (.39)الفقرة  2030

إعداد دراسات على مستوى المنطقة  )ب(
حول األطر التشريعية والتنظيمية لدعم 

االبتكار، وخاصة آليات تطبيق حماية 
حقوق الملكية الفكرية في الدول العربية 

 2030بما يخدم خطة التنمية المستدامة 

دراسة بعنوان "سياسة االبتكار للتنمية المستدامة الشاملة في المنطقة العربية" 
 (.33)الفقرة 

 .مالمح االبتكار في البلدان العربية: تحليل نقدي

تقرير بعنوان "تعزيز االبتكار في الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة 
 (.37العربية" )الفقرة 

وتنفيذ دعم الدول في مجال اعتماد  ()ج
مجموعات متكاملة من المقاييس 
والمؤشرات لتوجيه عملية إدارة 
التكنولوجيا والمعرفة واالبتكار 
والمحتوى الرقمي العربي على 

اإلنترنت، ودعم الدول األعضاء في 
مجال قياس خدمات الحكومة 

لكترونية، والحكومة المفتوحة، اإل
 واالقتصاد الرقمي

تدى العربي الرفيع المستوى حول القمة العالمية الدورتان األولى والثانية للمن
 (.6و 5)الفقرتان  2030لمجتمع المعلومات وخطة التنمية المستدامة لعام 

دراسة بعنوان "التكنولوجيا الرقمية من أجل التنمية: اآلفاق العربية في عام 
 (.7" )الفقرة 2030

اجتماع الطاولة المستديرة الوزاري حول التكنولوجيا من أجل التنمية: آفاق 
 (.8)الفقرة  2030البلدان العربية في عام 

التنمية االستشاري العربي الدولي حول التكنولوجيا الرقمية من أجل االجتماع 
 (.9)الفقرة والعمليات اإلقليمية ذات الصلة المستدامة 

 (.10بي للتنمية المستدامة )الفقرة برنامج العمل الرقمي العر

 (.11اجتماع الخبراء حول التقارير الوطنية للتنمية الرقمية )الفقرة 

دراسة بعنوان "الروابط بين القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية 
 (.20المستدامة في مجال العمالة والصناعة والنمو االقتصادي" )الفقرة 

دراسة بعنوان "الجيل القادم من البنية األساسية الرقمية: التحديات والفرص 
 .(21 الفقرة)من أجل التنمية في المنطقة العربية" 

 (.22دراسة بعنوان "منظور االقتصاد الرقمي في المنطقة العربية" )الفقرة 

 (.24دراسة حول التحول الرقمي الذكي في الحكومة )الفقرة 

                                                                  مشروع تعزيز التنمية المؤسساتية العتماد ن ه ج تشاركية في سبيل تحقيق 
 (.25أهداف التنمية المستدامة في منطقة غربي آسيا )الفقرة 

اجتماع فريق الخبراء حول الحكومة المفتوحة: التكنولوجيات الحديثة من أجل 
 (.26تحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة على مستوى الحكومة )الفقرة 

 (.27دراسة بعنوان "تعزيز الحكومة المفتوحة في المنطقة العربية" )الفقرة 
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 األنشطة ذات الصلة التوصيات

 .(28 الفقرة)مواد لتنمية القدرات في مجاالت المشاركة والتعاون واإلشراك 

 في المنطقة العربية  ورشة عمل لبناء القدرات حول الحكومة المفتوحة
 .(29 الفقرة)

ورشة عمل وطنية حول الحكومة المفتوحة والبيانات المفتوحة في السودان 
 (.30)الفقرة 

 (.31ضج الخدمات الحكومية اإللكترونية والنقالة )الفقرة   ن  مؤشر

 (.34دراسة بعنوان "مالمح االبتكار في البلدان العربية: تحليل نقدي" )الفقرة 

 (.40ورشة عمل لتعزيز االبتكار في القطاع العام في المنطقة العربية )الفقرة 

اجتماع فريق خبراء حول االبتكار والتكنولوجيا من أجل تحقيق خطة التنمية 
 (.41)الفقرة  2017، 2030المستدامة لعام 

ورشة عمل حول االبتكار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة 
 (.42فقرة العربية )ال

دعم الدول األعضاء في مجاالت  ()د
الحكومة الذكية والحكومة المفتوحة 

وأدواتها ومفاهيمها وتوجيه ذلك لتحفيز 
االقتصاد وخدمة المجتمعات بطريقة 

 أفضل

 (.11اجتماع الخبراء حول التقارير الوطنية للتنمية الرقمية )الفقرة 

 (.24دراسة حول التحول الرقمي الذكي في الحكومة )الفقرة 

 في المنطقة العربية  ورشة عمل لبناء القدرات حول الحكومة المفتوحة
 (.29)الفقرة 

ورشة عمل وطنية حول الحكومة المفتوحة والبيانات المفتوحة في السودان 
 .(30الفقرة )

 (.31ضج الخدمات الحكومية اإللكترونية والنقالة )الفقرة   ن  مؤشر

 (.34دراسة بعنوان "مالمح االبتكار في البلدان العربية: تحليل نقدي" )الفقرة 

 (.40ورشة عمل لتعزيز االبتكار في القطاع العام في المنطقة العربية )الفقرة 

وضع تصور حول برنامج عمل عربي  (ه)
الرقمي في مشترك لتسريع التحول 

 الدول العربية

 (.10تقرير حول برنامج العمل الرقمي العربي للتنمية المستدامة )الفقرة 

 (.18، و16، و13و 12المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت )الفقرات 

اجتماع الخبراء حول اإلصدار الثاني لخريطة الطريق العربية لحوكمة 
 (.14اإلنترنت للسنوات العشر القادمة )الفقرة 

 (.15اإلصدار الثاني )الفقرة  -خريطة الطريق العربية لحوكمة اإلنترنت 

                                                                    المشاورات المفتوحة واجتماع اللجنة االستشارية المتعددة األطراف تحضيرا  
 (.16لالجتماع الخامس للمنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت )الفقرة 

اإلنترنت  الحوار اإلقليمي العربي واجتماع الخبراء حول ترابط حوكمة
 (.17تعزيز الثقة في الفضاء السيبراني )الفقرة  -واألمن السيبراني
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االجتماع التحضيري الثالث للمنتدى العربي الخامس لحوكمة اإلنترنت 
 (.18)الفقرة 

 (.23مؤتمر االقتصاد الرقمي العربي )الفقرة 

 (.27دراسة بعنوان "تعزيز الحكومة المفتوحة في المنطقة العربية" )الفقرة 

دراسة بعنوان "إرشادات من أجل تعزيز االبتكار في القطاع العام في المنطقة 
 (.36العربية" )الفقرة 

 (.47المساهمات في المؤتمرات اإلقليمية )الفقرة 

دراسة دور تكنولوجيا المعلومات  ()و
واالتصاالت في تعزيز منظومات العلم 

والتكنولوجيا واالبتكار والتعاون مع 
 المعنية في هذا المجالالدول 

 (.34دراسة بعنوان "مالمح االبتكار في البلدان العربية: تحليل نقدي" )الفقرة 

تقرير بعنوان "تعزيز االبتكار في الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة 
 .(37 الفقرة)العربية" 

 .(46 الفقرة) ندوة حول تأثيرات التكنولوجيات الرائدة على التربية والشباب

مساعدة الدول األعضاء على إيصال  )ز(
مبادراتها التي تستثمر إمكانات العلم 

والتكنولوجيا واالبتكار في تحقيق أهداف 
 التنمية المستدامة إلى المنصات العالمية

 (.18، و16، و13و 12المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت )الفقرات 

 .(19 الفقرة) إنشاء منتدى حوكمة اإلنترنت اللبناني

 ورشة عمل لبناء القدرات حول الحكومة المفتوحة في المنطقة العربية 
 (.29)الفقرة 

دراسة بعنوان "سياسة االبتكار للتنمية المستدامة الشاملة في المنطقة العربية" 
 (.33)الفقرة 

دراسة بعنوان "إرشادات من أجل تعزيز االبتكار في القطاع العام في المنطقة 
 (.36العربية" )الفقرة 

تقرير حول االبتكار وريادة األعمال لتوفير فرص عمل للنساء والشباب 
 .(38 الفقرة)

لمنطقة العربية: اآلفاق لعام في ا ااالبتكار والتكنولوجيمقاربات دراسة حول 
 .(39 الفقرة) 2030

ورشة عمل حول االبتكار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة 
 .(42 الفقرة)العربية 

الفقرتان )اجتماع حول آثار التكنولوجيات الرائدة على العمل وتمكين الشباب 
 .(44و 43

 .(45 الفقرة)تقديم الخدمات إلى الدورة الوزارية الثالثين لإلسكوا 

----- 


