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االجتماع الخامس للجنة االستشارية للتنمية العلمية والتكنولوجية
واالبتكار التكنولوجي
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مشروع اإلطار االستراتيجي لفترة السنتين
2012-2013 

الهدف

في  شامل معلوماتمجتمعوبناءالرقميةالفجوةقليص ت
منطقة اإلسكوا، يتجه وجهة التنمية، ويضع اإلنسان في  

صميم اهتمامه وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وفقاً لنتائج  
الغايات ألهداف واو مجتمع المعلوماتلمؤتمر القمة العالمي 
األهداف اإلنمائية لأللفيةومنها المتفق عليها دوليا، 
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)1/2(اإلنجازات المتوقعة 

):1(اإلنجاز المتوقع 

تقدم واضح نحو تطوير االقتصاد المبني على المعرفة في البلدان  تحقيق •
األعضاء في اإلسكوا، وذلك من خالل صياغة وتنفيذ السياسات 

واالستراتيجيات المؤاتية

:مؤشرات اإلنجاز

 ، بمساعدة مباشرة أو غير مباشرة من اإلسكوا، البلدان األعضاء التي تقومعدد •
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إعادة صياغة سياسات لأو /بصياغة و

واستراتيجيات التنفيذ، ترآز على تطوير االقتصاد القائم على المعرفة
عدد البلدان التي تعمل بمساعدة اإلسكوا على جمع بيانات موثوقة تراعي  •

النوع االجتماعي وتطوير مؤشرات لقياس أثر تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت على التنمية االقتصادية واالجتماعية

عدد المبادرات اإلقليمية، المتخذة بمساعدة اإلسكوا، لتهيئة بيئة مؤاتية لمجتمع •
المعرفة من خالل الشراآات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

)2/2(اإلنجازات المتوقعة 

):2(اإلنجاز المتوقع 

بناء القدرة التنافسية لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنطقة، وال •
سيما قدرته على اإلنتاج وتقديم الخدمات، مع التركيز على الشراكات، والبحث، 

واالبتكار والتطوير

:مؤشرات اإلنجاز

تنفذ، بمساعدة اإلسكوا، خطط عمل لتطوير قطاع  عدد البلدان األعضاء التي •
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بحيث يتمتع بالقدرة على اإلنتاج والمنافسة 

وتطوير الخدمات اإللكترونية
عدد المبادرات والشراآات الوطنية واإلقليمية الهادفة إلى تحسين البحث  •

والتطوير واالبتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وذلك بمساعدة 
اإلسكوا
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:التالية االفتراضات ظل في المتوقعة إنجازاته البرنامج يحقق أن ينتظر

  المناسب الوقت في اللجنة ميزانية خارج من الموارد إتاحة)أ(
؛العملية باألنشطة لالضطالع

  لتعاونل مؤاتية بيئة لتهيئة السياسي االستقرار من كاف قدر توفر)ب(
المنطقة؛ في األعضاء البلدان بين

  .الفني التعاون امجنبر تنفيذ في الفعالية تحقيق)ج(

العوامل الخارجية

المحاور الرئيسية

  ثالث على اإلسكوا منطقة في التنمية أمام عقبة تشكل الرقمية الفجوة•
العالم؛ مع –األعضاء الدول بين – الداخلي  :محاور

  بالمنطقة الخاصة واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا مؤشرات معظم•
العالمي؛ المتوسط من أدنى حاليا هي

.الثقافي واإلرث اللغة ومقومات إمكانات المنطقة تملك•
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)1/2(االستراتيجية 

  تخدم لكي المعلومات لمجتمع العالمي القمة مؤتمر مقررات تكييف•
  مجتمع اءبن أجل من العمل خطط وصقل أفضل، بشكل المنطقة
؛شامل معلومات

اإلنتاجية؛ الوطنية المعلومات تكنولوجيا قطاع وتطوير دعم•

استشارية؛ خدمات وتقديم اجتماعات، وعقد تحليلية، دراسات إجراء•

السياسات؛ رسم في تغييرات إحداث أجل من األعضاء البلدان تحفيز•

الوطنية؛ التنمية وقياس المحرز التقدم ورصد العمل، خطط تقييم•

لتحقيق هدف هذا البرنامج سوف تقوم إدارة تكنولوجيا المعلومات  
:واالتصاالت بالتالي

)2/2(االستراتيجية 
  والمشاركة اإلسكوا في األعضاء الدول في ميدانية مشاريع تنفيذ•

المحلية؛ للمجتمعات النشطة

المرأة؛ وتمكين الشباب عمالة على التركيز•

  الحكومة مثل التطبيقات، في التقدم واستغالل تمكينية بيئة تهيئة•
العربية؛ باللغة الرقمي والمحتوى اإللكترونية

  المعلومات تكنولوجيا مشاريع تنفيذ مجال في الشراكات تفعيل•
واالتصاالت؛

والمعارف؛ المعلومات لتبادل آليات إنشاء تشجيع•

  ومع لإلسكوا األخرى الفرعية البرامج مع والتعاون التنسيق تكثيف•
.فعالية أكثر نتائج لتحقيق واإلقليمية الدولية المنظمات
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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 السادس االجتماع•
اإلسكوا في التكنولوجي واالبتكار

البحوث والتنمية في قطاع تكنولوجيا  اجتماع فريق خبراء حول •
المعلومات واالتصاالت

اجتماع فريق خبراء حول دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  •
في التنمية االجتماعية واالقتصادية

:  تطوير االقتصاد القائم على المعرفةاجتماع فريق خبراء حول •
التحديات والفرص

برنامج العمل
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المنشورات المتكررة

  في للتنمية واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا نشرة•
20و 19و 18و 17 األعداد – آسيا غربي

 –آسيا غربي في المعلومات لمجتمع اإلقليمية المالمح•
2013

برنامج العمل

المنشورات غير المتكررة

 المعلومات تكنولوجيا لقطاع اإلقليمية ةينافستال القدرة•
  اإلسكوا في األعضاء البلدان في واالتصاالت

  االجتماعية التنمية على اإللكترونية الخدمات أثر•
  واالقتصادية

برنامج العمل
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..إلخكتيبات ومواد إعالمية

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، إدارة كتيب عن •
وكتيبات وملصقات عن المشاريع والمبادرات، ومنشور 
على المالمح اإلقليمية، ومنشور عن مجتمع المعلومات 

في منطقة اإلسكوا

برنامج العمل

المواد التقنية

تحديث الصفحة األساسية لإلسكوا الخاصة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت•

تطوير وتنقيح المصطلحات العربية في مجال تكنولوجيات المعلومات •
واالتصاالت

مجتمع المعلوماتتطوير وصيانة بوابة •

تكنولوجيا المعلومات /تحديث وتطوير نظام المعلومات اإلحصائية لإلسكوا•
واالتصاالت

نمية الشبابعلى تواالتصاالت تأثير تكنولوجيا المعلومات •
صناعة المحتوى الرقمي العربي في المنطقةحالة •

التقدم المحرز في تنفيذ سياسات واستراتيجيات تكنولوجيا المعلومات •
واالتصاالت في منطقة اإلسكوا   

2013 - اإلسكوا في األعضاء الدول في المعلومات لمجتمع الوطنية المالمح•

برنامج العمل
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  الخدمات اإلستشارية

  ،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

الدورات التدريبية وورشات العمل

تطبيق نماذج قياس أثر تكنولوجيا المعلومات  ورشة عمل حول •
واالتصاالت  

نشر نماذج التشريعات السيبرانيةورشة عمل حول •

حوكمة اإلنترنتورشة عمل حول نماذج •

برنامج العمل
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المشاريع الميدانية

العربي للتنمية االجتماعية واالقتصاديةالرقمي المحتوى •

)مساهمة عينية(دعم مركز اإلسكوا للتكنولوجيا •

معدات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   إعادة تدوير•

برنامج العمل

شكراً لكم


