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  السيدات والسادة الخبراء والمستشارون،
 

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،
   

يسعدني أن أرحب بكم في االجتماع الرابع للجنة اإلسكوا االستشارية للتنمية العلمية والتكنولوجية واالبتكار 
لعلوم والتكنولوجيا واالبتكار وتساهم في بلورة توجهات اإلسكوا من التكنولوجي، والتي تتكون من خبراء بارزين في مجاالت ا

  .في الدول األعضاءلتنمية العلمية والتكنولوجية اتحقيق خالل برامج عملها ل
  

إلى ، وبشكل خاص اسمحوا لي بداية أن أتوجه بالشكر إلى حكومة مملكة البحرين على استضافتها لهذا االجتماع
  .لت جهوداً كبيرة للقيام خالل فترة محدودة بجميع الترتيبات إلنجاح االجتماعوزارة الخارجية التي بذ

  
تقدم التكنولوجيات الحديثة حلوالً غير مسبوقة للتنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل بناء مجتمع المعلومات 

الصناعة والزراعة والتعليم والصحة، والمعرفة، وإحداث تغييرات جذرية في أساليب وآليات العمل في مجاالت عدة كالتجارة و
وإذا كان المفهوم الشائع للعولمة هو تدفق السلع والخدمات ورؤوس األموال وفق سياسات تحررية، فإن .  وزيادة فرص العمل

 ودفع تدفق األفكار والمعلومات وانتقال التكنولوجيا قد أصبحا جزءاً أصيالً من مفهوم العولمة يعمل على االرتقاء باإلنتاجية
ويمكن القول أن التنمية االقتصادية واالجتماعية في الدول النامية لن تتحقق خالل .  القدرات التنافسية وتشجيع الصادرات

  .العقود القادمة دون نقل وتوطين للتكنولوجيا
  

اإلسكوا نظراً وتُعد التكنولوجيا، وباألخص تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، من األولويات الخمس الرئيسة في عمل 
إن منطقة اإلسكوا بحاجة خاصة لالهتمام .  لتأثيرها المتزايد في عملية التنمية، ولدورها المباشر في زيادة معدالت النمو

واقتصاد دولها يحتاج أكثر من أي وقت مضى للتوجه نحو االقتصاد القائم على المعرفة، إضافة إلى .  بالتكنولوجيا وتوطينها
  .علومات وردم الفجوة الرقمية محلياً وإقليمياًتطوير مجتمع الم

  
إن قيم مؤشرات الوضع الراهن لالقتصاد القائم على المعرفة للدول األعضاء في اإلسكوا تقل عن نصف الوسطي 

حجم واردات وصادرات السلع : ومن أهم هذه المؤشرات. العالمي وتدعونا إلعادة النظر بجدية في تعاملنا مع التكنولوجيا
قائمة على التكنولوجيا المتوسطة والعالية، وحجم اإلنتاج والخدمات للسلع القائمة على التكنولوجيا المتوسطة والعالية بالمقارنة ال

مع حجم اإلنتاج أو الخدمات الكلي، وعدد الباحثين لكل مئة ألف نسمة، وعدد براءات االختراع وحقوق الملكية الفكرية لكل 
  .من الناتج المحلي اإلجمالي% 0.3ى البحث والتطوير الذي يقدر بأقل من مليون نسمة، واإلنفاق عل

 
  السيدات والسادة،

  
 بين اإلسكوا مؤتمر المشتركال انتهاء، إثر 2002يوليو / تموز18 في اجتماعها األول اللجنة االستشارية عقدت  

 كذلك.  2002يوليو / الذي عقد في تموز حول التكنولوجيا ومكافحة البطالة والفقر في الدول العربيةومنظمة العمل الدولية
 إثر المؤتمر اإلقليمي التحضيري الثاني  للقمة 2004نوفمبر / تشرين الثاني24 الثاني في دمشق في اجتماعهاعقدت اللجنة 

 . العالمية لمجتمع المعلومات
  



 2

ة حتى اآلن عن توجيهات قيمة أدت إلى تصميم وتنفيذ برنامج خاص بتسخير التكنولوجيا وقد أسفر عمل هذه اللجن  
 والذي تم (Smart Community Projects)لمكافحة البطالة والفقر، ومن أبرز النشاطات في هذا السياق مشاريع المجتمعات الذكية 

 Multi-purpose Technology Community)مجتمعي تنفيذها في العراق وسوريا واليمن والتي تتكون من مركز تكنولوجيا 
Centre) باإلضافة إلى وحدة تصنيع غذائي (Agrofood Unit) تساعد المجتمع المحلي على توفير فرص عمل وايجاد مصادر 

 .  دخل للمجتمع
 

اطق ريفية في هذا وقد قامت اإلسكوا بالتعاون مع جمعيات أهلية محلية بإنشاء مراكز تكنولوجيا المعلومات في من 
كما تبادر اإلسكوا بتنفيذ عدد من األنشطة الرامية .  لبنان بغية توفير تدريب مناسب يساعد على تحسين فرص العمل المتاحة

 . إلحداث شبكات البحث والتطوير ولتحفيز التعاون في مجاالت التجديد التكنولوجي
 

األول إنشاء مركز اإلسكوا للتكنولوجيا من : يسيينيشتمل جدول أعمال اجتماعكم الرابع هذا مناقشة موضوعين رئ
ويستند هذا المركز إلى ما ورد في تقرير األمين العام لألمم المتحدة .  أجل التنمية ليلبي حاجة ملحة على المستوى اإلقليمي

 العامة حول تأثير العلوم تكنولوجيا لتحقيق األهداف اإلنمائية في إعالن األلفية، وكذلك قرار الجمعيةلحول تسخير العلوم وا
 لتحفيز العلم والكنولوجيا في دول الجنوب من 77والكنولوجيا في تسريع خطى التنمية، إضافة إلى إعالن الدوحة لمجموعة الـ 

ي ويستند أيضاً إلى دراسات وكاالت األمم المتحدة المختلفة، واالتحاد األوروبي، والبنك الدولي الت.  2002أجل التنمية في عام 
  .توصي بالتوجه نحو االقتصاد المبني على المعرفة ألهميته االستراتيجية

 
-2008بين أيديكم أيضاً هو برنامج العمل إلدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للعامين   والموضوع الثاني

ي وتجدر اإلشارة إلى أنه ف.  ه، لنقاشه وبيان اقتراحاتكم حول2011-2010، ومقترح اإلطار االستراتيجي لعملها للعامين 2009
إطار عملية إعادة هيكلة أمانة اإلسكوا وتنظيمها، استُحدثت إدارة تختص بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وأنيطت بها 

  . واالبتكار التكنولوجيتنمية العلمية والتكنولوجيةللاالستشارية مسؤولية تقديم الخدمات الفنية للجنة 
 

  . وأتمنى لكم طيب اإلقامة والتوفيق في مملكة البحرينأشكركم على حضوركم،


