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االجتماع الخامس للجنة االستشارية للتنمية العلمية والتكنولوجية
واالبتكار التكنولوجي

2010مارس /آذار 30- 29

برنامج العمل للسنتيننتائج 
2008-2009

الهدف

 إلى برنامج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هدف
في منطقة اإلسكوا وبناء مجتمع  تقليص الفجوة الرقمية

معلومات شامل، تنموي التوجّه ويضع اإلنسان في 
صميم اهتمامه، وفقاً لألهداف والمقاصد اإلنمائية 

.المتفق عليها دولياً
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اإلنجازات المتوقعة
:)1( المتوقع اإلنجاز

 يتعلق فيما سيما ال المعلومات، مجتمع لبناء اإلقليمية العمل خطة تنفيذ زيادة
 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا بقطاع

:اإلنجاز مؤشرات

 تعزيز إلى ترمي عمل وخطط لسياسات المنفذة األعضاء البلدان عدد زيادة)أ(
 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا قطاع

بلدان 8  :)2009( المتوقع اإلنجازبلدان 6  :)2007( األساسية القيمة

بلدان 8  :)2009( الفعلي اإلنجاز

 تقوم التي واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا األساسية المؤشرات عدد زيادة)ب(
  .األعضاء البلدان جميع بقياسها

أساسي مؤشر 20  :)2009( المتوقع اإلنجازأساسية مؤشرات 5  :)2007( األساسية القيمة

أساسي مؤشر 20  :)2009( الفعلي اإلنجاز

اإلنجازات المتوقعة
:)2( المتوقع اإلنجاز

 تهدف العربية باللغة الكترونية خدمات تقديم على األعضاء البلدان قدرة تعزيز
  واالجتماعية االقتصادية التنمية تحقيق إلى

:اإلنجاز مؤشرات

 البلدان نفذتها التي واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا تطبيقات عدد زيادة)أ(
 اإلسكوا من بمساعدة الكترونية خدمات لتقديم األعضاء

تطبيقات 6  :)2009( المتوقع اإلنجازتطبيقات 3  :)2007( األساسية القيمة

تطبيقات 6  :)2009( الفعلي اإلنجاز

 شرعت التي واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا الميدانية المشاريع عدد زيادة)ب(
  المجتمع وتنمية الحكومية الدوائر تستهدف والتي بتعزيزها قامت أو اإلسكوا فيها

 المحلي

مشاريع 10  :)2009( المتوقع اإلنجازمشاريع 7  :)2007( األساسية القيمة

مشاريع 10  :)2009( الفعلي اإلنجاز
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محاور العمل
إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى تحقيق توجهاتها للعامين  سعت

  :من خالل 2009ـ2008
 ،(WSIS) المعلومات لمجتمع العالمية القمة مقررات تنفيذ تكييف على العمل•

 أفضل؛ بشكل المنطقة يخدم لكي تونس عمل برنامج وخصوصاً
 .الرائده المشاريع وتنفيذ وإطالق اجتماعات، وعقد تحليلية، دراسات إجراء•

 ؛ القدرات بناء الى تهدف التي االستشاريه الخدمات وتقديم
  ومرجعيات اآلثار وتقييم المحرز التقدم ورصد وتنقيحها، العمل خطط تقييم•

 األخرى؛ البلدان مع الوطنية التنمية
 المواضيعية التطبيقات في التطور استخدام على خاصاً تركيزاً التركيز•

  الرقمي والمحتوى االلكترونية الحكومة مثل واالتصاالت، المعلومات لتكنولوجيا
 العربية؛ باللغة

 إلى تفضي تيال األنشطة في اإلقليمي الصعيد على والشراكات التعاون تعزيز•
  ان؛إلنسا على يركز شامل معلومات مجتمع بناء

  المعلومات تكنولوجيا تسخير إلى الرامية األموال جمع جهود في المساهمة•
.واالجتماعية االقتصادية التنمية ألغراض واالتصاالت

برنامج العمل

الوثائق البرلمانية
 التكنولوجي؛ المركز إنشاء بشأن تقرير

.المعلومات لمجتمع العالمية لقمةا مقررات متابعة بشأن تقرير
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اجتماعات الخبراء

اإلسكوا؛ منطقة في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا قطاع تطوير•

  واالبتكار والتكنولوجية العلمية للتنمية االستشارية للجنة الرابع االجتماع•
اإلسكوا؛ في التكنولوجي

 القطاع في لكترونيةاإل وخدماتها واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا تطبيقات•
اإلسكوا؛ منطقة في العام

المتابعة اإلقليمية لنتائج جدول أعمال تونس للقمة العالمية لمجتمع مؤتمر •
خطة العمل اإلقليمية لإلسكوا لبناء مجتمع نتج عنه تحديث (المعلومات 
.)المعلومات

برنامج العمل

المنشورات المتكررة
 9 األعداد –آسيا غربي في للتنمية واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا نشرة•

12و 11و 10و

2009 – آسيا غربي في المعلومات لمجتمع اإلقليمية المالمح•

برنامج العمل
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المنشورات غير المتكررة
اإلسكوا؛ منطقة في اإللكترونية الخدمات في الثقة بناء•

 في المحلية المجتمعات تنمية على واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا أثر•
اإلسكوا؛ في األعضاء البلدان

.التحديات والتوقعات في المنطقة العربية: حوكمة اإلنترنت•

برنامج العمل

..إلخكتيبات ومواد إعالمية

كتيب عن شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،  •
وكتيبات وملصقات عن المشاريع والمبادرات، ومنشور  

،  لمجتمع المعلومات في غربي آسيا المالمح اإلقليمية نع
ومنشور عن مجتمع المعلومات في منطقة اإلسكوا

برنامج العمل
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المواد التقنية

اإلسكوا؛ في األعضاء الدول من كل في المعلومات لمجتمع الوطنية المالمح•

تطوير وصيانة بوابة إلكترونية لشراكات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت •
وشبكاتها وقياساتها؛

تطوير وتنقيح المصطلحات العربية في مجال تكنولوجيات المعلومات  •
واالتصاالت؛

تكنولوجيا المعلومات  /تحديث وتطوير نظام المعلومات اإلحصائية لإلسكوا•
واالتصاالت؛

األساسية لإلسكوا الخاصة بتكنولوجيا المعلومات   الوِب تحديث صفحة•
.واالتصاالت

برنامج العمل

 الخدمات االستشارية

 ،للخدمات االستشارية، بناء على طلب من الدول األعضاء مهمات
بشأن تنفيذ خطة العمل اإلقليمية لبناء مجتمع المعلومات، وخاصة 

ها، في تطوير تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخدمات
.قياس مجتمع المعلومات، وتحديث السياسات واالستراتيجياتو

برنامج العمل
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وثائق لالجتماعات المشتركة بين الوكاالت

اإلسهامات اإلقليمية في الدورتين الحادية عشرة والثانية عشر للجنة المعنية •
. بتسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية

برنامج العمل

الدورات التدريبية وورشات العمل

تقديم الخدمات اإللكترونية في المجتمع المدني؛•

إقامة شراآات بين القطاعين العام والخاص من أجل مبادرات تكنولوجيا •
المعلومات واالتصاالت؛

االستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛•

؛التشريعات السيبرانية وتنفيذها•

إلنشاء مرصد ) تعاون فني(ورشة عمل في الجمهورية العربية السورية •
وطني للعلم والتكنولوجيا واالبتكار؛

إلنشاء مراصد وطنية للعلم والتكنولوجيا  ) تعاون فني(ورشة عمل إقليمية •
.واالبتكار في بلدان اإلسكوا

برنامج العمل
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المشاريع الميدانية

تطوير نظام عربي ألسماء النطاقات على شبكة اإلنترنت؛•

إنشاء حاضنات لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتطوير صناعة المحتوى الرقمي  •
العربي؛

بناء شبكات المعرفة لربط مراكز النفاذ إلى اإلنترنت في المجتمعات المهمشة؛•

المعلومات؛ مجتمع بناء في إنجاز ألفضل للتميز اإلسكوا جائزة منح•

العراق؛ في التعليم ألغراض واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا تسخير•

التنمية؛ أجل من للتكنولوجيا اإلسكوا مركز دعم•

؛بالتعاون مع منظمة المرأة العربية–المرأة العربية في العلوم والتكنولوجيا •

مواءمة التشريعات السيبرانية اإلقليمية لتعزيز مجتمع المعرفة في العالم العربي•

برنامج العمل

شكراً لكم


