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االجتماع الخامس للجنة االستشارية للتنمية العلمية والتكنولوجية
واالبتكار التكنولوجي

2010مارس /آذار 30- 29

برنامج العمل للسنتين
2010-2011

الهدف

شامل يركز معلوماتيمجتمعوبناءالرقميةالفجوةتضييق
 وينحو صوب التنمية في منطقة اإلسكوا وفقاً نسانعلى اإل

المعلومات، ولألهداف  ة لمجتمعالقمة العالمي مقرراتل
، شاملة األهداف والمقاصد اإلنمائية المتفق عليها دولياً

.اإلنمائية لأللفية
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اإلنجازات المتوقعة

):1(اإلنجاز المتوقع 

واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياقطاعفيملموسةتحسيناتتحقيق •
تكنولوجيا   مجالفيعملوخططاستراتيجياتتنفيذيجسدها،بالمنطقة

المعلومات واالتصاالت

:مؤشرات اإلنجاز

أو تنفيذ استراتيجيات وخطط /زيادة عدد البلدان األعضاء التي تقوم بصياغة و•
عمل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ذات الصلة بتطوير قطاعي اإلنتاج  
والخدمات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، بمساعدة من اإلسكوا

زيادة عدد الشراآات والمشاريع والمبادرات اإلقليمية التي ترمي إلى وضع •
تطبيقات لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتحسين خدمات تكنولوجيا  

المعلومات واالتصاالت، وتطوير المحتوى الرقمي باللغة العربية، بمساعدة 
من اإلسكوا

اإلنجازات المتوقعة

):2(اإلنجاز المتوقع 

عزيز قدرة البلدان األعضاء على قياس تقدمها نحو تحقيق مجتمع المعلومات، ت•
  ووضع مقاييس مرجعية لهذا التقدم، ومواءمة السياسات واالستراتيجيات تبعاً

لذلك، مع وضع االعتبار الالزم لألبعاد الجنسانية

:مؤشرات اإلنجاز

زيادة عدد البلدان األعضاء التي تجمع البيانات وتنتج إحصاءات ومؤشرات •
للمعايير   موثوقة تراعي الفوارق بين الجنسين بشأن مجتمع المعلومات، وفقًا

الدولية والنماذج ذات الصلة، بمساعدة من اإلسكوا
زيادة عدد البلدان األعضاء التي تقوم بتحليل البيانات بغية صياغة سياسات •

واستراتيجيات وخطط عمل جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 
أو إعادة صياغة القائم منها، بمساعدة من اإلسكوا



25/06/1431

3

برنامج العمل

الوثائق البرلمانية

"للتنمية االسكوا تكنولوجيا مركز" عن تقرير•

  المعلومات، لمجتمع العالمية القمة متابعة" عن تقرير•
"العمل خطط وتنفيذ

اجتماعات الخبراء

  والتكنولوجية العلمية للتنمية االستشارية للجنة الخامس االجتماع•
اإلسكوا في التكنولوجي واالبتكار

  “ إلدارة اإلنترنتارطة الطريق خ” اجتماع فريق خبراء حول •
البيئة المواتية لتطوير الخدمات  ” اجتماع فريق خبراء حول •

“ اإللكترونية العربية
تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب  ” اجتماع فريق خبراء حول •

“ في مجال نقل التكنولوجيا
توحيد المقاييس لمجتمع المعلومات  ” اجتماع فريق خبراء حول •

“ في منطقة اإلسكوا

برنامج العمل
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المنشورات المتكررة

  في للتنمية واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا نشرة•
16 و15 و14و 13 األعداد – آسيا غربي

 –آسيا غربي في المعلومات لمجتمع اإلقليمية المالمح•
2011

برنامج العمل

المنشورات غير المتكررة

  لمواجهة واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا قطاع تعزيز•
المعرفة على القائم االقتصاد تحديات

  عام نموذج بناء :اإللكترونية التجارة قياس دراجإ•
لمقارنةل

برنامج العمل
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..إلخكتيبات ومواد إعالمية

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

المالمح اإلقليمية، ومنشور عن مجتمع المعلومات  نع
في منطقة اإلسكوا

برنامج العمل

المواد التقنية

مجتمع المعلوماتتطوير وصيانة بوابة •

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

اإلسكوا في األعضاء الدول في المعلومات لمجتمع الوطنية المالمح•

آسيا يغرب في اإلنترنت إلدارة الطريق خارطة•
المحلية المجتمعات من بدفع الوسائط متعدد تفاعلي عربي محتوى لبناء آليات•

برنامج العمل
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  الخدمات اإلستشارية

  ،بعثات للخدمات االستشارية، بناء على طلب من الدول األعضاء
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

الدورات التدريبية وورشات العمل

ورشة عمل حول تشجيع ووضع معايير قطاع تكنولوجيا  •
المعلومات واالتصاالت في منطقة اإلسكوا

  الخدمات اإللكترونيةفي ورشة عمل حول بناء الثقة واالطمئنان •
العربية

قياس مجتمع  موحدة لورشة عمل تدريبية حول تطبيق نماذج •
المعلومات

إلنشاء  ) تعاون فني(ورشة عمل في األردن وأخرى في مصر •
.مرصد وطني للعلم والتكنولوجيا واالبتكار

برنامج العمل
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المشاريع الميدانية

مجتمع المعرفة في العالم العربيلرانية تشريعات السيبالتنسيق اإلقليمي لل•
العربي للتنمية االجتماعية واالقتصادية للمجتمعات المحليةالرقمي المحتوى •
المرحلة الثانية -العربي من خالل الحضانة الرقمي تعزيز المحتوى •
بناء شبكات المعرفة لربط مراكز النفاذ إلى اإلنترنت في المجتمعات •

المهمشة
المرحلة الثانية–تطوير نظام عربي ألسماء النطاقات على شبكة اإلنترنت•
)مساهمة عينية(دعم مركز اإلسكوا للتكنولوجيا •

برنامج العمل

شكراً لكم


