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االجتماع الخامس للجنة االستشارية للتنمية العلمية والتكنولوجية
واالبتكار التكنولوجي

2010مارس /آذار 30- 29

التقدم المحرز في تنفيذ توصيات اللجنة 
2008 -االستشارية في اجتماعها الرابع 

)1( إنشاء مرآز اإلسكوا للتكنولوجيا

التأآيد على أهمية إنشاء مرآز اإلسكوا للتكنولوجيا من أجل التنمية، )أ(
وخاصة في ظل التوجه العالمي نحو االقتصاد المبني على المعرفة، ونظرًا للحاجة 

اإلقليمية إلى الخدمات التي يمكن للمرآز أن يقدمها للبلدان األعضاء؛

الترآيز على األهداف الرئيسية للمرآز والنطاق اإلقليمي لعمله، ومهام  )ب(
التنسيق والتحفيز التي يعمل من خاللها آما ورد في دراسة التقييم التفصيلية؛

  
تمحور أنشطة المرآز حول بناء القدرات والتدريب، باعتبارها األنشطة )ج(

التي ُتستثمر في المستقبل، وأن تكون مبنية على حاجة البلدان األعضاء؛
  
استناد المرآز بصورة خاصة على التشبيك مع مراآز االمتياز في منطقة )د(

اإلسكوا، وعلى إشراك البلدان األعضاء ضمن برامج محددة ومبنية على حاجاتها؛
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إشراك القطاعات الخاصة واإلنتاجية في مجلس إدارة المرآز وفي أنشطة )هـ(
محددة بحسب الحاجة، وتحديد مهام ومسؤوليات آل من الشرآاء في إنشاء المرآز 

وعمله؛
  
ضرورة أن ُينسب مرآز التكنولوجيا إلى اإلسكوا لكي تتاح له فرصة )و(

االستعانة بالبلدان األعضاء الستضافة بعض اإلدارات واألنشطة وتوضيح العالقة 
ولن يشكل مرآز اإلسكوا  .  واإلفادة التي يعود بها المرآز على البلد المضيف

للتكنولوجيا جزءًا من هيكلية إدارية راسخة، بل من المتوقع أن يكون للمرآز آيان شبه 
مستقل تتوافق ضوابطه وأساليب توازنه مع أنظمة األمم المتحدة؛

  
قيام اإلسكوا بمتابعة العمل واالتصال بالبلدان األعضاء وجهات التمويل )ز(

الممكنة من أجل تحديد البلد المضيف للمرآز وتأمين التمويل ووضع اآلليات الالزمة 
إلقامة المرآز وتسيير عمله للسنوات الثالث األولى على األقل، وآذلك إتمام الدراسات 

في الوقت المناسب حول موازنة المرآز وخطة عمله وقوانينه؛

)2( إنشاء مرآز اإلسكوا للتكنولوجيا

إدخال مقترحات المشارآين على مشروع القرار المتعلق بمرآز اإلسكوا  )ح(
للتكنولوجيا والذي سيقدم إلى اإلسكوا في دورتها الخامسة والعشرين؛

  
تقديم الدراسة المفصلة حول إنشاء المرآز إلى اإلسكوا في دورتها الخامسة )ط(

والعشرين، ودعوة البلدان األعضاء إلى إقرار مشروع القرار المتعلق بالمرآز وتوفير  
.الموارد الالزمة إلنشائه

  
ويطلب مشروع القرار إلى األمانة التنفيذية لإلسكوا المضي في إعداد الترتيبات 

والطرائق من أجل إنشاء مرآز اإلسكوا للتكنولوجيا من أجل التنمية، والمتابعة مع 
البلدان األعضاء لتحديد البلد المضيف وتأمين التمويل ومراحله، والقيام بكافة األنشطة 

الضرورية آما حددتها دراسة التقييم التفصيلية، وخاصة بالنسبة إلى نظام إنشاء المرآز 
آما يناشد البلدان األعضاء تقديم الدعم للمرآز والمساهمة في .  وخطة عمله وميزانيته

استدامة عمله، ويدعو الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني إلى االستفادة من 
ويدعو األمين التنفيذي إلى تقديم تقرير حول .  عمل المرآز لتعزيز الشراآات والتعاون

.التقدم المحرز في تنفيذ القرار إلى اإلسكوا في دورتها السادسة والعشرين

)3( إنشاء مرآز اإلسكوا للتكنولوجيا
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خطة عمل شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لفترة السنتين 
2008-2009

-2008اعتماد برنامج عمل شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لفترة السنتين 
، مع األخذ في االعتبار االقتراحات وما دار من نقاش خالل االجتماع، 2009

:وخاصة ما يلي
  

توجيه دورات تدريب الستخدامات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل 1.
تمكين المرأة من العمل من داخل منزلها، وتعزيز القدرات المهنية لذوي 

االحتياجات الخاصة من أجل استخدامها في سوق العمل؛
من خالل  تعزيز أنشطة استخدام تطبيقات البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر2.

المتابعة مع البلدان األعضاء حول إمكانية االستفادة من هذه البرمجيات؛
إنشاء حاضنات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل تطوير صناعة 3.

المحتوى الرقمي العربي، وتطوير نموذج لمشروع صناعة المحتوى في المنطقة 
العربية؛ ويمكن تقييم الحالة من خالل مسح للمحتوى العربي على اإلنترنت،  

والبناء عليه لتطوير نموذج المشروع وتحديد االحتياجات الفنية إلنشاء صناعة 
فعالة ومتكاملة؛

لفترة السنتين  دارةاإلطار االستراتيجي المقترح لبرنامج عمل اإل
2010-2011

الموافقة على المالمح الرئيسية لإلطار االستراتيجي المقترح  
.للبرنامج الفرعي الرابع 2011-2010لفترة السنتين 
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جنيف  (أآد المشارآون على أهمية متابعة تنفيذ مقررات مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات 
في منطقة اإلسكوا، وتقديم مشروع القرار بهذا الخصوص، دون تعديل،  ) 2005، وتونس 2003

.إلى اإلسكوا في دورتها الخامسة والعشرين
  

ويؤآد مشروع القرار على التزام اإلسكوا بمتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر القمة، ويدعو األمانة  
التنفيذية لإلسكوا إلى تقديم الخدمات الفنية وخدمات التعاون الفني للبلدان األعضاء من أجل دعم  

جهودها في تنفيذ خطة العمل اإلقليمية لبناء مجتمع المعلومات، وخاصة في المجاالت المتعلقة  
بسياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخطط عملها، والقدرات الوطنية المتعلقة باعتماد  

ويدعوها أيضًا إلى المتابعة  .  وتحصيل مؤشراتها، وتشجيع نشوء الشراآات المتعددة األطراف
الفعالة لتنفيذ خطة العمل اإلقليمية لبناء مجتمع المعلومات وتحديث المالمح الوطنية واإلقليمية  

لمجتمع المعلومات في غربي آسيا، وذلك بالتعاون مع البلدان األعضاء وباستخدام الوسائل التي  
.تعزز التعاون ونشؤ الشراآات بين أصحاب المصلحة في المنطقة

  

ويناشد مشروع القرار البلدان األعضاء والحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني المساهمة  
في قيام الشراآات والتعاون اإلقليمي من أجل تطوير مجتمع المعلومات، وتطوير قطاع تكنولوجيا  

ويطلب إلى األمين التنفيذي لإلسكوا تقديم تقرير إلى .  المعلومات واالتصاالت في غربي آسيا
اإلسكوا في دورتها السادسة والعشرين حول متابعة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة وخطة العمل اإلقليمية  

لبناء مجتمع المعلومات، فيما يتعلق بالتقدم المحرز في البلدان األعضاء وجهود اإلسكوا في هذا  
.المضمار

لمجتمع المعلومات ةمتابعة تنفيذ مقررات القمة العالمي
على المستوى اإلقليمي 

شكراً لكم


