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  التشاوري حول التكنولوجیا وأھداف التنمیة المستدامة االجتماع 
 ESTICللجنة االستشاریة لالسكوا في العلوم والتطویر واالبتكار التكنولوجي 

ان    المملكة األردنیة الھاشمیة – عمّ
  ٢٠١٥ ویام/رایأ ٢٠

 توضیحیةمذكرة 
  

 الخلفیة -ألف

 لألمم العام األمین نشرة على اعتماداً  2002 عامال في اإلسكوا في واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا شعبة تأسست .١
 األمما ترعاھ التي واالتصاالت المعلومات بتكنولوجیا المتعلقة المجاالت لخدمة ST/SGB/2002/16 المتحدة
 ألغراض نولوجیاوالتك العلم بتسخیر المعنیة واللجنة واالجتماعي االقتصادي المجلس خالل من عالمیاً  المتحدة
 مجتمع بناء على ومساعدتھم األعضاء؛ البلدان في الرقمیة الفجوة سدوتھدف اإلدارة إلى اإلسھام في . التنمیة

 برنامج خالل من واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا شعبةساعدت  الحین، ذلك ومنذ . ةالعربی المنطقة في المعلومات
 ھذه تحقیق على دول العربیةال "اإلقلیمي التكامل أجل من واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا" ٤ الفرعي اإلسكوا
 . األھداف

 تكنولوجیا على على التركیز األعضاء البلدان واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا شعبة شجعتمنذ تأسیسھا  .٢
 صیتقلب ھذا ما سمحوة، واالجتماعی االقتصادیة التنمیة ودعم المعلومات مجتمع لبناء كأداة واالتصاالت المعلومات

 المنتجة لدولل مستقلة اقتصادیة كقیمة "واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا قطاع"تبني وأتاح. فیھا الرقمیة الفجوة
 تكنولوجیا قطاع تعزیز طریق عن اقتصاداتھا تنویع باتجاه السیر ،دول مجلس التعاون الخلیجي مثل ،للنفط

 ،الوقت نفس في ولكن .ومصر األردن مثلأیضاً  المنطقة في أخرى بلدان فعلتھ ما وھذا واالتصاالت، المعلومات
 . االبتكاریة والفجوة التكنولوجیة، والفجوة المعرفیة، الفجوة وھي أال ،جدیدة تحدیات ظھرت

 عام جنیف في WSIS المعلومات لمجتمع العالمیة القمة عُقدت ،ضمن مسار تكنولوجیا المعلومات واالتصاالتو .٣
 عملیة مع تقارباً  أكثر وأصبحت الوقت مرور مع رتتطوّ أُطلقت خطة عمل إقلیمیة و ،2005 عام وتونس ،2003

 المعلومات تكنولوجیا دور على المسؤولیات من المزید وضعت والتي المتحدة؛ لألمم التابعة لأللفیة اإلنمائیة األھداف
 وتطبیقات اإلنترنت حوكمة مثل جدیدة مھمة ملفات برزتو. العالمي المتحدة األمم أعمال جدول لخدمة واالتصاالت

 واألمن والخصوصیة، االنفتاح وقضایا مات اإللكترونیة األخرى، والمحتوى المحلي،دوالخ اإللكترونیة الحكومة
 نضج ذلك، من واألھم .وغیرھا العامة، داراتاإل وتحدیث اإللكترونیة، والمشاركة واألمان في الفضاء السبراني،

 المجتمعات"و "المعرفة اقتصاد"و ،"المعرفة مجتمع" مثل مفاھیم إلى روتطوّ  عالمیاً  "المعلومات مجتمع"مفھوم
 ."الخارجي للفضاء السلمیة االستخدامات"و" الذكیة

 على المطروحة القضایا رتتطوّ  قدف ،المتحدة لألمم التابع (STI) واالبتكار والتكنولوجیا العلوم مسار صعید على أما .٤
 المعنیة واللجنة واالجتماعي االقتصادي المجلس مظلة تحت أیضاً  الماضي العقد خالل العالمي األعمال جدول

 العربیة، المنطقة في التكنولوجیا تشبیك مجال في األعضاء الدول ولدعم .التنمیة ألغراض والتكنولوجیا العلم بتسخیر
 إنشاء تمّ  ،وعلیھ .المجال لھذا اإلقلیمیة المسؤولیة باإلسكوا واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا شعبة إلى ضیفتأُ 

 رقم المتحدة لألمم التابع واالجتماعي االقتصادي المجلس قرار على بناءً  ،األردن في للتكنولوجیا اإلسكوا مركز
 والبلدان المناطق مع التكنولوجي التكافؤ لتحقیق األعضاء البلدان مساعدةل ،2010یولیو/تموز 20 بتاریخ  2010/5

 مركز إدارة مجلس "وھي ،بھ خاصة حكومیة بآلیة للتكنولوجیا اإلسكوا مركز یتمتعم، حیث العال في األخرى
 المركز تمتعی كما  .للمركز والمالیة اإلداریة واألوضاع العمل برنامج تنفیذ یستعرض الذي" للتكنولوجیا اإلسكوا
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 بتشغیل المتصلة األخرى التقنیة والمسائل العمل برنامج صیاغةفي  المركز إدارة إلى المشورة لتقدیم تقنیة بلجنة
 .المركز

  ٤ الفرعي البرنامج خالل من واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا شعبةیمكن تلخیض أبرز االنجازات التي حققتھا  .٥
 :یليبما  "اإلقلیمي التكامل أجل من واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا"
 ؛المعلومات لمجتمع اإلقلیمیة العمل خطة وضع •
 ؛المعلومات مجتمعتطویر لواالستراتیجیات الوطنیة  العربیة االستراتیجیة دعم •
 ؛في المنطقة العربیة برانیةالس التشریعات دعم تطویر وتنسیق  •
 ؛ورعایتھ اإلنترنت لحوكمة العربي المنتدى إطالق •
 ".arab" :لإلنترنت العامة العلویة النطاقات وإطالق وتصمیم بدعم اإلنترنت على العربیة الھویة تعزیز •

 ؛ "عرب."و
 ؛اإلنترنت نطاقات في العربیة اللغة الستخدام اللغویة اإلرشادات حول دولیة وثیقة وضع •
 ؛صناعتھ وتنمیة العربي الرقمي المحتوى دعم تطویر •
 ؛العربیة المنطقة في المعلومات مجتمعتطور  قیاس •
 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت والخدمات اإللكترونیة في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة؛دراسة أثر  •
 ؛واالبتكار والتكنولوجیا العلم مراصد إنشاء دعم •
 .تلبیة عدد كبیر من االستشارات المقدمة للدول بناء على طلبھا •

تبعاً ٢٠٠١في العام  ESTICلعلوم والتطویر واالبتكار التكنولوجي لسست اللجنة االستشاریة أُ على صعید موازٍ،  .٦  ،
خالل الجلسة الوزاریة ) االسكوا(الذي اعتمدتھ لجنة األمم المتحدة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا  ٢٢٥للقرار 

الحقاً من٢٠٠١مایو /أیار ١١-١٠الحادیة والعشرین، والمنعقدة في الفترة  المجلس االقتصادي  ، والذي جرى تبنیھ 
زین في ینبغي تشكیل لجنة من الخبراء المتمیّ ، ٢٢٥وبحسب القرار . ٢٠٠١واالجتماعي خالل الجلسة العلمیة للعام 

لدول لتقدیم المشورة ) ١: (العلوم والتكنولوجیا واالبتكار لتجتمع مرة كل عامین على األقل، للقیام بالمھمات التالیة
، والسیما في مجال تكنولوجیا المعلومات الفني الدعم تقدیمولوجیا المتقدمة، وھذا یشمل التكن نھا منیلتمكاألعضاء 

لسبل المناسبة لترویج التعاون اقتراح ا) ٢( ،والتكنولوجیا الحیویة وتكنولوجیا المواد الجدیدة ICTواالتصاالت 
ببرامج عمل االسكوا في تطویر  لمرتبطةتقدیم المشورة حول األولویات ا) ٣( ھا،واعتمادالتكنولوجیا قلیمي لنقل اإل
قلیمیة والدولیة المتعلقة بالعلوم متابعة تنفیذ القرارات اإل) ٤(، ومكانات العلمیة والتكنولوجیة واالبتكار التكنولوجياإل

 . وتحقیقھا في الدول األعضاء والتكنولوجیا واالبتكار
و ، ٢٠٠٢ وذلك في األعوام اجتماعات ستة، ٢٠٠١عام الفي  تأسیسھامنذ ، ESTICعقدت اللجنة االستشاریة  .٧

، وأنتج كل منھا توصیات لكنھا كانت توصیات غیر ملزمة لبرامج ٢٠١٢و  ٢٠١٠و  ٢٠٠٨و  ٢٠٠٦و  ٢٠٠٤
 .عمل اإلسكوا

فقد أصبح المسمى  ،٢٠١٤األخیرة المنعقدة في تونس في العام  ٢٨المتخذ في الجلسة الوزاریة  ٣١٥وبحسب القرار  .٨
 .ومیة للتكنولوجیا من أجل التنمیةكما تقرر إنشاء لجنة حك .TDDالتكنولوجیا من أجل التنمیة شعبة  : للشعبةید الجد

 
  األھداف - باء

األخیرة  ٢٨في ضوء القرار الصادر عن الجلسة الوزاریة  TDDدارة إلاالجتماع التوجھات الجدیدة لھذا یناقش  .٩
، االنجازات السابقة، وعرض الھیكلیة الجدیدة للشعبةویشمل ذلك عرض . ٢٠١٤سبتمبر /المنعقدة في ایلول

سیاسات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، وتكنولوجیا االستخدام السلمي للفضاء مثل ومواضیع االھتمام الجدیدة 
والخدمات االلكترونیة، وربط مخرجات البحث والتطویر  ،وآلیات تحفیزه الخارجي، وسیاسات االبتكار التكنولوجي

 .واالبتكار بالمجتمع في المنطقة العربیة
وإلى مناقشة أولویات  SDGsعرض دور التكنولوجیا في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة یھدف االجتماع إلى كما  .١٠

التكنولوجیا من شعبة االسكوا عموماً ور دو المنطقة العربیة في مجال التنمیة خالل المرحلة القادمة، ورسم مالمح
 .٢٠١٥في تنفیذ أجندة التنمیة لما بعد العام خصوصاً  TDDأجل التنمیة 
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  لالجتماع المحاور الرئیسیة -تاء 
 :عدداً من القضایا التكنولوجیة ذات األثر المباشر على الدول العربیة، أھمھااالجتماع یناقش  .١١

  السابق؛ ESTICم المحرز في تنفیذ توصیات االجتماع التقدّ   ) أ(
الخدمات االستشاریة ، و٢٠١٤-٢٠١٣ العامینخالل المنفّذة شعبة التكنولوجیا من أجل التنمیة  أنشطة  ) ب(

 ؛الحاليلشعبة اعمل برنامج و ؛المقدّمة إلى الدول العربیة
 ؛٢٠١٧-٢٠١٦لعامین اإلطار االستراتیجي المقترح ل  ) ت(
 ؛في أھداف التنمیة المستدامةأثر التكنولوجیا   ) ث(
بما فیھا تكنولوجیا  تكنولوجیاالباستخدام  ت العمل المتعلقةوأولویاالراھنة في الدول العربیة التحدیات   ) ج(

وذات  تقع في اھتمامات المنطقة العربیة، والتوجھات التكنولوجیة الحدیثة التي المعلومات واالتصاالت
 ؛واالجتماعیة فیھا یة االقتصادیةاألثر المباشر على التنم

لتحقیق أھداف التنمیة  ٢٠١٥في تنفیذ أجندة التنمیة لما بعد العام شعبة التكنولوجیا من أجل التنمیة دور   ) ح(
 .SDGsالمستدامة 

 
  المخرجات المتوقعة -ثاء 

 :من المتوقع أن یصدر عن ھذا االجتماع المخرجات التالیة .١٢
  ؛٢٠١٦-٢٠١٥في العامین  TDDجل التنمیة تكنولوجیا من أالشعبة مقترحات حول أنشطة   ) أ(
 ؛٢٠١٧-٢٠١٦عامین تنقیح اإلطار االستراتیجي المقترح لل  ) ب(
 ؛للدول العربیة ذات األولویةمقترحات حول التوجھات التكنولوجیة الحدیثة   ) ت(
اف لتحقیق أھد ٢٠١٥في تنفیذ أجندة التنمیة لما بعد العام شعبة التكنولوجیا من أجل التنمیة مقترحات لدور   ) ث(

 ؛التنمیة المستدامة
  .ESTIC بع للجنة االستشاریةالتوصیات وتقریر االجتماع السا  ) ج(

 
  األمور التنظیمیة -جیم 

  .إلسكوابا TDDمن أجل التنمیة تكنولوجیا الشعبة االجتماع من قبل ھذا تنظیم  یجري .١٣
  .الھاشمیةالمملكة األدرنیة  - عمّان، في ٢٠١٥ ویام/رایأ ٢٠االجتماع بتاریخ عقد یُ  .١٤

  
  المشاركون –حاء 

ن في مجال العلوم والتكنولوجیا یزالمتمیّ لمعنیین من الحكومات العربیة والخبراء امجموعة من في االجتماع  شاركت .١٥
من المؤسسات األكادیمیة ومراكز البحوث والمؤسسات ، ومجال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت واالبتكار

  .الدولیةو اإلقلیمیةمات من المنظّ خبراء  في مجال األنشطة المبتكرة، وكذلكالحكومیة والوزارات والشركات العاملة 
  

  اللغة المستخدمة -خاء
  . العربیةاللغة العمل في االجتماع ھي  ةلغ  .١٦

 


