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:باالسكوا واالتصاالتتكنولوجيا املعلومات إدارة 
االجنازات وخطط العمل

حيدر فرحيات. د
مدير

إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

األمم املتحدة
األمانة العامة لألمم املتحدة

الس االقتصادي واالجتماعي

اللجنة االقتصادية اللجنة االقتصادية ألوروبا
واالجتماعية آلسيا واحمليط 

اهلادئ

اللجنة االقتصادية ألمريكا 
الالتينية والكارييب

اللجنة االقتصادية 
ألفريقيا

اللجنة االقتصادية 
لغريب آسياواالجتماعية 
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األمم املتحدة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

، فإننا نضيق اهلوة اليت تفصل بني للفجوة الرقميةوبسدنا 
ل فالقا ا امل ا ل امل إىل ل غال ، وغري الوصول إىل املعلومات واملعارفالقادرين على 

وبذلك نوسع نطاق الفرص املتاحة . القادرين على ذلك
.لتحقيق حياة أفضل

األهداف اإلمنائية لأللفية فزيادة فرص الوصول تعين حتقيق 
وهي تعين احلد من الفقر واجلوع، وزيادة.يف وقت أسرع رع و وزييف وع و ر ن ين ي و
ويتجلى ذلك يف قدر أكرب من املساواة  . االستدامة البيئية

.والتمكني للمرأة وللفئات احملرومة مون-بان كي
اليوم العاملي لالتصاالت وجمتمع املعلومات

2011مايو /أيار 17
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أهداف اإلسكوا
املنطقة؛ بلدان يف واالجتماعية االقتصادية التنمية حتفيز•
املنطقة؛ بلدانبني فيما التعاون تعزيز•
 حول املعلومات وتبادل املنطقةبلدان بنيالتفاعل حتقيق•

املكتسبة؛ والدروس اجليدة واملمارسات التجارب
األعضاء؛ البلدان بني اإلقليمي التكامل حتقيق•
ريريبطبنيليق العامل، مناطق وسائر آسيا غريب منطقة بنيالتفاعل حتقيق• ملقو
.واحتياجاا املنطقة بلدان ظروف على اخلارجي العامل إطالع•

4



اإلسكوا ةمه
 القطاعية السياسات لصياغة إطاراً اإلسكوا توفر

 والتنسيق، لاللتقاء ومنرباً ومواءمتها،األعضاء للبلدان
ًً  ويتم .للمعلومات ومرصداً واملعرفة،للخرباتوبيتاً
 كل بني التنسيق خالل من اإلسكوا أنشطة تنفيذ

 املتحدة األمم مقر يفالرئيسية واملكاتب األقسام
 واإلقليمية، الدولية واملنظماتاملتخصصة والوكاالت

 وجملس ومنظماا العربية الدول جامعة سيما وال
.اخلليجي التعاون
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اإلسكوا وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

ي من هي املعلومات تكنولوجيا أن
 إىل نظراً لالسكوا الرئيسية االهتمامات

 ودورها التنمية عملية يف املتزايد تأثريها
 ورفاهية البشرية التنمية زيادة يف املباشر

.اتمعات
رميا خلف

وكيل األمني العام لألمم املتحدة
األمني التنفيذي لإلسكوا

6



إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
الرؤية العامة

إىلدف إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل  و و ي و و ر إ
األعضاء يف  البلدان اىل نقل حموري بدور القيام 

ولرفع املعرفة على لتصبح جمتمعات قائمة  إلسكوا 
على الدويل، والعمل النطاق مستوى تنافسيتها على 

ا احل الحت ااحل ا استخدام عرب  واحلد من الفقر  حتسني نوعية احلياة
  وتطبيقااأحدث تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت 
 .يف العملية التنموية اليت تقودها احلكومات
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إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
:الرؤية على الصعيد اإلقليمي

ني ق تن ن ا ت ات آل ة إقا عل ة اإلدا ل تعمل اإلدارة على إقامة آليات تعاون وتنسيق بني ت
املعلومات  كنولوجيا ت تطويرلالناشطني اإلقليميني 

التكنولوجية وهي تشجع التطبيقات . واالتصاالت
طيناليت ال يني ت امل عل قدماً ة بالتن تدفع تدفع بالتنمية قدما على املستويني الوطين اليت

قطاع مستدام  واإلقليمي، وجتهد إلنشاء 
 . لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املنطقة
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إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
:الرؤية على الصعيد الوطين

تسعى إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل زيادة
تكنولوجيات  قدرات الدول األعضاء على االستفادة من أل

وهي تقدم، يف هذا . املعلومات واالتصاالت دف التنمية
املعلومات  تكنولوجيا إعداد سياسات اإلطار، الدعم يف 

نشر استخدام و وحتسني البنية التحتيةواالتصاالت  مووو ر
إزاء  زيادة الوعي وتعمل اإلدارة على . ت املثلىالتطبيقا

التكنولوجيات يف تعزيز التنمية املستدامة،  مسامهة هذه 
.يف االقتصاد العاملي الندماجومتكيِن بلدان اإلسكوا من ا
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برامج العمل

برنامج 
عمل 
2010

برنامج 
عمل 
2012

استراتيجية

2014

20152011 2013 2015
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2011- 2010برنامج عمل 

معلومايتجمتمعوبناءالرقميةالفجوةتضييق
اإل ل ك ل انشا وينحو صوب  نسانشامل يركز على اإلن

 قرراتمل التنمية يف منطقة اإلسكوا وفقاً
املعلومات، ولألهداف  ة تمعالقمة العاملي

، شاملة واملقاصد اإلمنائية املتفق عليها دولياً
.األهداف اإلمنائية لأللفية
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اإلجنازات
،باملنطقةواالتصاالتاملعلوماتتكنولوجياقطاعيفملموسةحتسيناتحتقيق  ):1(اإلجناز 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جماليفعملوخططاستراتيجياتتنفيذجيسدها
  :مؤشرات اإلجناز

و• اغة بص م تق اليت األعضا لدان ال عدد ل/زيادة ع وخطط ات ج ات ت ا ذ تنف أو أو تنفيذ استراتيجيات وخطط عمل /زيادة عدد البلدان األعضاء اليت تقوم بصياغة و
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ذات الصلة بتطوير قطاعي اإلنتاج واخلدمات يف جمال 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبساعدة من اإلسكوا
بلدان 8  :)2009( األساسية القيمة
بلدان 10  :)2011( املتوقع اإلجناز
بلدان 10  :)2011( الفعلي اإلجناز

قات• تط وضع إىل م ت اليت ة اإلقل ات اد وامل يع واملشا اكات الش عدد زيادة عدد الشراكات واملشاريع واملبادرات اإلقليمية اليت ترمي إىل وضع تطبيقات زيادة
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وحتسني خدمات تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت، وتطوير احملتوى الرقمي باللغة العربية، 
اقليمية ومبادرات ومشاريع شراكات 7  :)2009( األساسية القيمة
اقليمية ومبادرات ومشاريع شراكات 9  :)2011( املتوقع اإلجناز
اقليمية ومبادرات ومشاريع شراكات 10  :)2011( الفعلي اإلجناز 12



اإلجنازات
عزيز قدرة البلدان األعضاء على قياس تقدمها حنو حتقيق جمتمع املعلومات، ووضع  ت ):2(اإلجناز 

لذلك، مع وضع  مقاييس مرجعية هلذا التقدم، ومواءمة السياسات واالستراتيجيات تبعاً
االعتبار الالزم لألبعاد اجلنسانية

اإلجناز ات :مؤشرات اإلجناز:مؤش
زيادة عدد البلدان األعضاء اليت جتمع البيانات وتنتج إحصاءات ومؤشرات موثوقة تراعي •

للمعايري الدولية والنماذج ذات الصلة،  الفوارق بني اجلنسني بشأن جمتمع املعلومات، وفقاً
بلدان 8  :)2009( األساسية القيمة
بلد 12  :)2011( املتوقع اإلجناز
بلد 12 :)2011(الفعلي اإلجناز )(يإل

زيادة عدد البلدان األعضاء اليت تقوم بتحليل البيانات بغية صياغة سياسات واستراتيجيات •
وخطط عمل جديدة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 

بلدان 4  :)2009( األساسية القيمة
بلدان 6  :)2011( املتوقع اإلجناز
بلدان 8  :)2011( الفعلي اإلجناز 13

الوثائق الربملانية
"مركز تكنولوجيا االسكوا للتنمية"تقرير عن •
"العملمتابعة القمة العاملية تمع املعلومات، وتنفيذ خطط "عن تقرير •

اخلرباءاجتماعات 

2011- 2010برنامج العمل 

اإلسكوايف للجنة االستشارية للتنمية العلمية والتكنولوجية واالبتكار التكنولوجي  اخلامساالجتماع •
  “ إلدارة اإلنترنتارطة الطريق خ” اجتماع فريق خرباء حول •
“ البيئة املواتية لتطوير اخلدمات اإللكترونية العربية” اجتماع فريق خرباء حول •
“ تعزيز التعاون فيما بني بلدان اجلنوب يف جمال نقل التكنولوجيا” اجتماع فريق خرباء حول •
“ توحيد املقاييس تمع املعلومات يف منطقة اإلسكوا” اجتماع فريق خرباء حول •

ررور املتكررةاملنشورات
16و 15و 14و 13األعداد –نشرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتنمية يف غريب آسيا •
2011–املالمح اإلقليمية تمع املعلومات يف غريب آسيا •

غري املتكررةاملنشورات 
تعزيز قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ملواجهة حتديات االقتصاد القائم على املعرفة•
لمقارنةلبناء منوذج عام : دراج قياس التجارة اإللكترونيةإ•
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..إخل،عالميةاإلواد املكتيبات وال
عن شعبة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وكتيبات وملصقات عن املشاريع كتيب •

املالمح اإلقليمية، ومنشور عن جمتمع املعلومات يف منطقة نواملبادرات، ومنشور ع

2011- 2010برنامج العمل 

اإلسكوا
التقنيةاملواد 

جمتمع املعلوماتوصيانة بوابة تطوير •
تطوير وتنقيح املصطلحات العربية يف جمال تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت•
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/حتديث وتطوير نظام املعلومات اإلحصائية لإلسكوا•

كحت ك أل األساسية لإلسكوا اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الوِب حتديث صفحة•
املالمح الوطنية تمع املعلومات يف الدول األعضاء يف اإلسكوا•
آسيا اإلنترنت يف غريب إلدارةخارطة الطريق •
احملليةآليات لبناء حمتوى عريب تفاعلي متعدد الوسائط بدفع من اتمعات •
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  اخلدمات اإلستشارية
بشأن تنفيذ خطة العمل اإلقليمية لبناء جمتمع  ،بعثات للخدمات االستشارية، بناء على طلب من الدول األعضاء

قياس جمتمع املعلومات، ا، واملعلومات، وخاصة يف تطوير تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدما
وحتديث السياسات واالستراتيجيات

2011- 2010برنامج العمل 

التدريبية وورشات العملالدورات 
ورشة عمل حول تشجيع ووضع معايري قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف منطقة اإلسكوا•
العربية اخلدمات اإللكترونيةيف ورشة عمل حول بناء الثقة واالطمئنان •
قياس جمتمع املعلوماتموحدة لورشة عمل تدريبية حول تطبيق مناذج •
.إلنشاء مرصد وطين للعلم والتكنولوجيا واالبتكار) تعاون فين(ورشة عمل يف األردن وأخرى يف مصر •

امليدانيةاملشاريع 
تمع املعرفة يف العامل العريبانية تشريعات السيربالتنسيق اإلقليمي لل•
العريب للتنمية االجتماعية واالقتصادية للمجتمعات احملليةالرقمي احملتوى •
املرحلة الثانية - العريب من خالل احلضانة الرقمي تعزيز احملتوى •
بناء شبكات املعرفة لربط مراكز النفاذ إىل اإلنترنت يف اتمعات املهمشة•
املرحلة الثانية–تطوير نظام عريب ألمساء النطاقات على شبكة اإلنترنت•
)مسامهة عينية(دعم مركز اإلسكوا للتكنولوجيا •
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2013- 2012برنامج العمل 

17

اهلدف

معلوماتجمتمعوبناءالرقميةالفجوةقليص ت ع
يف منطقة اإلسكوا، يتجه وجهة التنمية، شامل 

ويضع اإلنسان يف صميم اهتمامه وبناء اقتصاد  
مؤمتر القمة العاملي قائم على املعرفة، وفقاً لنتائج 

املتفق عليها الغايات ألهداف واو تمع املعلومات
األهداف اإلمنائية لأللفيةومنها دوليا، 
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يف البلدان تطوير االقتصاد املبين على املعرفة تقدم واضح حنو حتقيق •
األعضاء يف اإلسكوا، وذلك من خالل صياغة وتنفيذ السياسات 

اإلجنازات املتوقعة

واالستراتيجيات املؤاتية
يف لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القدرة التنافسية بناء •

املنطقة، وال سيما قدرته على اإلنتاج وتقدمي اخلدمات، مع التركيز 
والتطويرعلى الشراكات، والبحث، واالبتكار

بناء القدرات يف التعامل مع تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت يف •
يف البلدان األعضاء  القطاع احلكومي العام
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للخطة احملاور الرئيسية 
سياسات واستراتيجيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت•
احملتوى الرقمي العريب•
وقياسات جمتمع املعلومات• ع ي
متكني البيئة•
بناء القدرات الوطنية واإلقليمية•
اخلطط االقليمية لتنمية جمتمع املعلومات•
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية•
ة• التن ل أ تكا اال ا ل التكن ل ال العلم والتكنولوجيا واالبتكار من أجل التنمية•
التعاون التقين واخلدمات االستشارية•
والدويلالتعاون اإلقليمي •
احلكومة االلكترونية•
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2013- 2012العمل برنامج خمرجات 
الوثائق الربملانية

"مركز تكنولوجيا االسكوا للتنمية"تقرير عن •
“العملمتابعة القمة العاملية تمع املعلومات، وتنفيذ خطط "عن تقرير •

اخلرباءاجتماعات اخلرباءاجتماعات
التكنولوجيللجنة االستشارية للتنمية العلمية والتكنولوجية واالبتكار  السادساالجتماع •
البحوث والتنمية يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاجتماع فريق خرباء حول •
حول دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التنمية االجتماعية واالقتصاديةخرباء اجتماع •
التحديات والفرص: تطوير االقتصاد القائم على املعرفةاجتماع فريق خرباء حول •

املتكررةاملنشورات 
لل اال اال ا ل امل ا ل ك طقة اامل 17181920األ 20و 19و 18و 17األعداد –املنطقةنشرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتنمية •

2013–املالمح اإلقليمية تمع املعلومات يف غريب آسيا •
غري املتكررةاملنشورات 

األعضاءة اإلقليمية لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف البلدان ينافستالقدرة ال•
أثر اخلدمات اإللكترونية على التنمية االجتماعية واالقتصادية •
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2013- 2012العمل برنامج خمرجات 
..إخلعالميةاإلواد املكتيبات وال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وكتيبات وملصقات عن املشاريع إدارة كتيب عن •

واملبادرات، ومنشور على املالمح اإلقليمية، ومنشور عن جمتمع املعلومات يف منطقة 
اإلسكوا

التقنيةاملواد 
وتنقيح املصطلحات العربية يف جمال تكنولوجيات املعلومات واالتصاالتتطوير •
جمتمع املعلوماتتطوير وصيانة بوابة •
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/حتديث وتطوير نظام املعلومات اإلحصائية لإلسكوا•
نمية الشبابعلى تتأثري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت •
صناعة احملتوى الرقمي العريب يف املنطقةحالة •
واالتصاالتالتقدم احملرز يف تنفيذ سياسات واستراتيجيات تكنولوجيا املعلومات •
2013–املالمح الوطنية تمع املعلومات يف الدول األعضاء يف اإلسكوا•
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2013- 2012العمل برنامج خمرجات 
  اخلدمات اإلستشارية

بشأن تنفيذ خطة  ،للخدمات االستشارية، بناء على طلب من الدول األعضاء مهمات
العمل اإلقليمية لبناء جمتمع املعلومات، وخاصة يف تطوير تطبيقات تكنولوجيا املعلومات 

قياس جمتمع املعلومات، وحتديث السياسات واالستراتيجياتا، وواالتصاالت وخدما
التدريبية وورشات العملالدورات 

ورشة عمل حول تطبيق مناذج قياس أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت •
نشر مناذج التشريعات السيربانيةورشة عمل حول •
حوكمة اإلنترنتورشة عمل حول مناذج •

ةاملشا دان امل امليدانيةاملشاريع
العريب للتنمية االجتماعية واالقتصاديةالرقمي احملتوى •
)مسامهة عينية(دعم مركز اإلسكوا للتكنولوجيا •
معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  إعادة تدوير•
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2015- 2014االطار االستراتيجي للفترة 
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األهداف االستراتيجية لإلسكوا وااالت ذات األولوية
اإلدارة اجليدة والقدرة على 

التكيف
التكامل اإلقليمي النمو العادل واالستدامة

املشاركة واملواطنة إدارة املعرفة والتكنولوجيا املساواة واإلدماج والتوظيف

اآلثار االقتصادية واالجتماعية 
  الحتالللصراعات وال

البنية التحتية املستدامة تنافسية االقتصاد القائم على  
املعرفة

التنمية املؤسسية تنسيق السياسات االقتصادية 
واالجتماعية

إدارة املوارد الطبيعية 
املستدامة

القدرة على التكيف مع األزمات 
من صنع اإلنسان الطبيعية واليت

أمن الغذاء واملاء والطاقة

السياسات والتشريعات اليت 
تراعي الفوارق بني اجلنسني 25

ااالت ذات األولوية إلدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

تنافسية االقتصاد القائم على املعرفة•
املعرفة والتكنولوجياإدارة •
واالجتماعيةالسياسات االقتصادية تنسيق •
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اهلدف
األعضاء البلدان يف تسريع سد الفجوة الرقمية 

جمتمع معلومايت واقتصاد مبين على املعرفة، واعتماد 
ً   وفقاشامل يركز على اإلنسان وينحو صوب التنمية، 

املعلومات، ولألهداف  ة تمعالقمة العاملي قرراتمل
من خالل ، واملقاصد اإلمنائية املتفق عليها دولياً

التكنولوجيا وإدارة واالبتكار، فة، واملع اكات، الشراكات، واملعرفة، واالبتكار، وإدارة التكنولوجيا  الش
وتوظيف التكنولوجيا لتحسني أداء احلكم يف إطار  

.احلوكمة اإللكترونية
27

اإلجنازات املتوقعة
تعزيز قدرة البلدان األعضاء على التفعيل التام لالقتصادات القائمة على املعرفة  •

.لتحقيق النمو االقتصادي املستدام والتخفيف من حدة الفقر
اإلدراك حنو جمتمع معلومايت شامل، حموره اإلنسان وينحو صوب توسيع • يع وبو و وي إل ور ل يت و ع و ر إل

التنمية وفقاً لنتائج القمة العاملية تمع املعلومات واألهداف التنموية املتفق 
.عليها دولياً

قدرات البلدان األعضاء لضمان تنسيق سياساا االجتماعية تعزيز •
واالقتصادية، وحتقيق مجيع إمكانات التكامل داخل املنطقة، وبناء إطار سياسة  
رموحدة إلدارة اإلنترنت، والتشريعات الالزمة للتجارة اإللكترونية، والتجارة   و ي رو إل ر ز ري و ر إل ر إل و

.اإللكترونية، واألعمال اإللكترونية، بني الدول العربية
متكني احلكومات من التفاعل مع املواطن يف إطار مفاهيم احلكومة اإللكترونية •

وبناء فرص التطور الفعلي حنو حوكمة إلكترونية
28



:التالية االفتراضات ظل يف املتوقعة إجنازاته الربنامج حيقق أن ينتظر
 االقتصادية التنمية على املنطقة يف واألمين السياسي الوضع يساعد أن )أ(

واالجتماعية،

العوامل اخلارجية

واالجتماعية،
اإلسكوا، عمل برنامج صياغة يف بنشاط األعضاء احلكومات تشارك أن)ب(
  وسياساا هياكلها توجيه إعادة يف والرغبة القدرة االعضاء للدول تكون أن)ج(

واالجتماعية، االقتصادية
روروميىوؤو)( الضرورية املعلومات لتقدمي استعدادعلى الوطنية املؤسساتتكون أن)د(

للتخطيط
.احلاجة حسب اإلضافية ألنشطةل الكافية املوارد توفر أن)هـ(

29

)1/2(االستراتيجية 

 ختدم لكي املعلومات تمع العاملي القمة مؤمتر مقررات تكييف•
لخططوصقلأفضل،بشكلاملنطقة عاءبنأجلمنالع جمت

:سوف تقوم إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بالتايل الربنامجلتحقيق هدف هذا 

 جمتمع اءبنأجل من العمل خطط وصقلأفضل، بشكل املنطقة
؛شامل معلومات

الوطنية؛ املعلومات تكنولوجيا اتقطاع وتطوير دعم•
استشارية؛خدماتوتقدمياجتماعات،وعقددراسات،إجراء• استشارية؛ خدمات وتقدمي اجتماعات، وعقد دراسات، إجراء
السياسات؛ رسم يف تغيريات إحداث على األعضاء البلدان حتفيز•
الوطنية؛ التنمية وقياس احملرز التقدم ورصد العمل، خطط تقييم•
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)2/2(االستراتيجية 
 واملشاركة اإلسكوا يف األعضاء الدول يف ميدانية مشاريع تنفيذ•

احمللية؛ للمجتمعات النشطة
ك• االةلال أةمتكالش امل املرأة؛ ومتكني الشباب عمالةعلىالتركيز•
 احلكومة مثل التطبيقات، يف التقدم واستغالل متكينية بيئة يئة•

العربية؛ باللغة الرقمي واحملتوى اإللكترونية
شاريعامل تنفيذ جمال يف الشراكات تفعيل•
اتإنشاتشج• ادلآل ماتلت ل ف؛امل ا امل واملعارف؛املعلومات لتبادل آلياتإنشاء تشجيع•
 لإلسكوا األخرى الفرعية الربامج مع والتعاون التنسيق تكثيف•

.فعالية أكثر نتائج لتحقيق واإلقليمية الدولية املنظمات ومع
31

عمان/ للتكنولوجيااإلسكوا مركز 
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إنشاء مركز  ):  25-د( 284 قرار اإلسكوا رقم •
للتكنولوجيااإلسكوا 

مركز اإلسكوا للتكنولوجيا

 20/2010قرار الس االقتصادي واالجتماعي رقم •
للتكنولوجيااخلاص بإنشاء مركز اإلسكوا 

كومة األردنيةاحلواتفاقية املقر بني اإلسكوا •
ا• ك اإل ك ل ا ة ا اا ل ك لل للتكنولوجيااستراتيجية وبرنامج عمل مركز اإلسكوا •

سوف يتم عرض هذه املواضيع بإسهاب يف اجللسة املخصصة  
.ملركز اإلسكوا للتكنولوجيا يف اليوم الثاين من هذا االجتماع
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التطبيقات) 2(

موائمة التشريعات السيربانية من •
طقة امل يف فة امل ا اق حتف ل أ

السياسات) 1(

التحول اىل اقتصاد املعرفة  •
أجل حتفيز اقتصاد املعرفة يف املنطقة 

العربية
أثر تكنولوجيا املعلومات •

واالتصاالت واخلدمات االلكترونية  

من خالل االستثمار يف 
االبتكار يف القطاع

منتدى حوكمة االنترنت•
النطاقات العربية على •

على التنمية االجتماعية واالقتصادية
تعزيز احملتوى العريب وتروجيه يف •

املنطقة العربية

ى ر
االنترنت
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ية)3( تشا اال مرآز االسكوا للتكنولوجيا) 4(الخدمات

مراحل تطور املركز وارتباطه التنظيمي•
2012برنامج عمل املركز لعام •

الخدمات االستشارية ) 3(
للدول حسب الطلب

عرض اخلدمات •
املطلوبة من الدول
ل موقع املركز على االنترنت•ألل استعراض أللية تلبية  •
هذه الطلبات
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االجنازات• استعراض
اهلدف من االجتماع

استعراض االجنازات
عرض اخلطط احلالية واملستقبلية•
نقاش حول املواضيع واالولويات•
نقاش حول أثر الربامج على الدول وعلى •

التنمية
تقدمي النصح واملشورة•
التعاون املستقبلي•
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نرحب بإثراء النقاش

شكراً لكم
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