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  )اإلسكواللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (ا

  

  رـتقري
  

  جية واالبتكار التكنولوجياالجتماع الخامس للجنة االستشارية للتنمية العلمية والتكنولو
  2010مارس آذار/ 30-29بيروت، 

  

  زـموج
  

اللجنة االقتصادية في للجنة االستشارية للتنمية العلمية والتكنولوجية واالبتكار التكنولوجي اعقدت   
 30و 29ومي ي ،في بيروت ،في بيت األمم المتحدةالخامس  ھااجتماع )اإلسكواواالجتماعية لغربي آسيا (

  .2010رس ماآذار/
  

في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  إدارةإنجازات مراجعة إلى ما يلي: (أ) االجتماع وھدف   
واقتراح إطار  ،2011- 2010برنامج عملھا للفترة مناقشة ، و2009- 2008فترة السنتين في  اإلسكوا

في  اإلسكواته ) الذي أصدر25-(د 284(ب) متابعة القرار ؛ 2013- 2012استراتيجي لفترة السنتين 
(ج) ؛ لتكنولوجيالاإلقليمي  اإلسكواإنشاء مركز  بشأن 2008عام الخامسة والعشرين في الوزارية  تھادور

  .تغّير المناخعلى األخرى تأثير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتكنولوجيات البحث في 
  

تكنولوجيا المعلومات  ةإدارتنفيذ برنامج عمل  بشأنتوصيات من ال عددإلى االجتماع  خلصو  
الوزارية إلى الدورة  ُرِفعَ تكنولوجيا للاإلقليمي  اإلسكوامركز إنشاء حول مشروع قرار إلى و، واالتصاالت

تكنولوجيا المعلومات  إدارةبرنامج عمل االجتماع واستعرض .  إلسكوا العتمادهالسادسة والعشرين ل
دون من  ،2013- 2012يجي المقترح لفترة السنتين واإلطار االسترات ،2011-2010للفترة واالتصاالت 

  .يھماعلعديل ت إدخال أيّ 
  

في تكنولوجيا المعلومات وفي العلم والتكنولوجيا واالبتكار  خبيراً  25 االجتماعحضر و  
حكومية والمؤسسات المنظمات الولبحوث اكاديمية ومراكز األمؤسسات مجموعة من المن واالتصاالت 

العراق األردن وتونس والجمھورية العربية السورية والسودان والمشاركون من ى أتو حكومية. الوغير 
  .والمملكة العربية السعوديةمصر ولبنان ومان وفلسطين وعُ 
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  ةـمقدم

  
في بيت الخامس  ھااجتماعللجنة االستشارية للتنمية العلمية والتكنولوجية واالبتكار التكنولوجي اعقدت   - 1

  .2010مارس آذار/ 30و 29يومي  األمم المتحدة في بيروت
  
مايو أيار/ 11 المؤرخ) 21-(د 225 اإلسكوابقرار  عمالً  ،2001في عام االستشارية أنشئت اللجنة   - 2

بموجب و  .)1(2001عام للصادق عليه المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته الموضوعية ي ذال 2001
على مرة كل سنتين تجتمع كما أنھا .  خبراء في العلم والتكنولوجيا واالبتكارستشارية االاللجنة اليتھا، تضم و

 اقتناءبشأن المشورة للبلدان األعضاء  إسداء: (أ) ةيالتالالرئيسية  المھامتضطلع بو، 2002عام  ذمناألقل 
 تقانإو ھاوتكييفالحديثة يا التكنولوجنقل  بھدفالتعاون اإلقليمي وثيق تسبل (ب) اقتراح ؛ التكنولوجيا الحديثة

تطوير وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مجال في  اإلسكوا(ج) مناقشة أولويات برنامج عمل  ھا؛استخدام
بالعلم والتكنولوجيا (د) متابعة القرارات الدولية واإلقليمية ذات الصلة العلم والتكنولوجيا واالبتكار؛ قدرات 

  .مجتمع المعلوماتل ةالقمة العالميتلك الصادرة عن سيما  األعضاء، ال وتنفيذھا في البلدانواالبتكار 
  
ً ، االستشارية خدمات فنية للجنة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إدارةتقّدم   - 3 نشرة مع  وذلك تماشيا

، 2001في عام منذ إنشائھا و . )ST/SGB/2002/16( 2002كانون األول/ديسمبر  27مؤرخة الاألمين العام 
في االجتماع األول ُعقد  . 2008و 2006و 2004و 2002في االستشارية أربعة اجتماعات اللجنة عقدت 

العمل الدولية  ومنظمة اإلسكوا بين المشترك المؤتمر، بالتزامن مع انعقاد 2002يوليو تموز/ 18في بيروت، 
ھذا وتناول .  )2002يوليو تموز/ 18- 16 ،(بيروتالعربية  الدول في والفقر البطالة ومكافحة حول التكنولوجيا

توليد لحد من الفقر ول، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، حديثةاستخدام التكنولوجيا الاالجتماع 
 أعمال انتھاءإثر ، 2004نوفمبر تشرين الثاني/ 24في دمشق، في جتماع الثاني اال قدعُ و.  فرص العمل

المعلومات  مجتمع بناء في الشراكة - المعلومات لمجتمع العالمية للقمة يالثان التحضيري اإلقليمي المؤتمر
 في المعلومات مجتمع بناء حول االجتماعھذا  وتمحور  .)2004نوفمبر /الثاني تشرين 23- 22العربي (
مركز إنشاء ناول وت ،2006مارس آذار/ 7إلى  6من  بيروتفي االجتماع الثالث ُعقد و.  العربية المنطقة
 حولتقرير  عنهنتج و.  2005مايو أيار/ 12 المؤرخ) 23-د( 254 اإلسكواقرار ب عمالً للتكنولوجيا  كوااإلس

) 2006مايو أيار/ 11- 8 ،(بيروتلإلسكوا إلى الدورة الوزارية الرابعة والعشرين قُّدم المركز إنشاء متابعة 
  .)24- د( 274المركز في قرارھا إنشاء على  توافقتي ال
  
 تناول إنجازات، و2008أبريل نيسان/ 2و 1يومي المنامة، للجنة االستشارية في الرابع جتماع وُعقد اال  - 4

التقدم االجتماع م قيّ و . 2009-2008امج العمل لفترة السنتين نوبرتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  إدارة
 تنميةمتابعة ب صلينوالمت 2006مايو أيار/ 11 ينالمؤرخ) 24- د( 274و 273 اإلسكواي المحرز في تنفيذ قرار

مشروع قرار إلى االجتماع انتھى و . )2(للتكنولوجيا اإلسكوامركز مجتمع المعلومات في غربي آسيا وإنشاء 
 .)3(الخامسة والعشرين لإلسكواالدورة الوزارية  لىإ أُحيلاختيار الدولة المضيفة للمركز إنجاز ترتيبات حول 

                                                  
 متاح على الموقع اإللكتروني:، )E/ESCWA/21/10-E/2001/41( ،، تقرير الدورة الحادية والعشرين) اإلسكوا1(

a.pdf-css.escwa.org.lb/SessionRep/21sthttp://.  

 الموقع اإللكتروني: ، متاح على)E/ESCWA/24/10-E/2006/41(، تقرير الدورة الرابعة والعشرين، ) اإلسكوا2(
http://www.escwa.un.org/about/gov/session24/upload/Finalrep24sessionA.pdf.  

 ، متاح على الموقع اإللكتروني:)E/ESCWA/25/10-E/2008/41(، تقرير الدورة الخامسة والعشرين، ) اإلسكوا3(
http://www.escwa.un.org/about/gov/session25/upload/frep25A.pdf.  
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 إدارةاإلنجازات التي حققتھا مراجعة إلى ما يلي: (أ) ستشارية ھدف االجتماع الخامس للجنة االو  - 5

برنامج عملھا للفترة مناقشة ، و2009- 2008خالل فترة السنتين  اإلسكوافي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
   284(ب) متابعة القرار  ؛2013-2012واقتراح إطار استراتيجي لفترة السنتين  ،2011- 2010

المتعلق بإنشاء مركز و 2008عام الخامسة والعشرين لإلسكوا في لدورة الوزارية ن االصادر ع) 25-(د
التكنولوجيات سائر تأثير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والبحث في (ج) ؛ لتكنولوجيالاإلقليمي  اإلسكوا

 2013-2012السنتين ذلك اإلطار االستراتيجي المقترح لفترة وك االجتماعُرفعت مقررات و.  تغّير المناخعلى 
السادسة والعشرين  الوزارية دورةإلى اللتكنولوجيا لاإلقليمي  اإلسكوامركز بتعلق المقرار الومشروع 
  .االعتمادھ

  
في العلم والتكنولوجيا واالبتكار، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات  خبيراً  25االجتماع  حضر  - 6

الحكومية وغير والمؤسسات المنظمات وية ومراكز البحوث المؤسسات األكاديممن  مجموعةواالتصاالت، من 
األردن وتونس والجمھورية العربية من المشاركون أتى و . بتكاريةالحكومية العاملة في مجال األنشطة اال

  .مصر والمملكة العربية السعوديةولبنان ومان وفلسطين العراق وعُ السورية والسودان و
  

  التوصيات  -أوال
  
تكنولوجيا  إدارةبرنامج عمل بشأن التوصيات عدد من إلى  االجتماع خاللاقشات منال خلصت  - 7

اإلقليمي  اإلسكوا، وإنشاء مركز 2013-2012للفترة واإلطار االستراتيجي المعلومات واالتصاالت، 
  وفيما يلي ھذه التوصيات: . لتكنولوجيال

  
  لفترة السنتين طار االستراتيجي واإل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إدارةعمل مج برنا  (أ)

2012 -2013  
  

فرص التواصل بين مؤسسات التمويل العربية البحث في نية، وفالمشاركة في أنشطة المساعدة ال  )1(  
تكنولوجيا المعلومات في ذلك وك ومجالس البحوث العلمية في مختلف مجاالت العلوم

  ؛، وتعزيز تلك الفرصواالتصاالت
  

تكون بمثابة  لبحث واالبتكارااإلقليمية في مجال ولويات األحتياجات واالديد دراسة لتح إعداد  )2(  
  ؛ في المنطقة العلم والتكنولوجيا واالبتكارإلنشاء مراصد  ةلمكمّ خطوة 

  
إنشاء في مجال في بناء القدرات اإلقليمية  اإلسكواالتأكيد على الدور الذي يمكن أن تضطلع به   )3(  

جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات  مشاريع احتضانبھدف  لك، وذواستضافتھاحاضنات ال
  ؛ واالتصاالت

  
 شركات البرمجياتلتجّمعات إنشاء وشراكات سبل إقامة رفع مستوى الوعي بلعمل  ورش تنظيم  )4(  

  تطوير مشاريع كبيرة؛مح بتس
  

إلى التعليم  صوالً ووالمدرسة األساسية في  بالمراحلبدءا ، التعليمإلى تحسين نوعية  الدعوة  )5(  
  الجامعي؛ ھمتعليمخالل الفكرية  مقدراتھعلى نحو يغذي االبتكار على الشباب حفيز لت ،العالي
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وطنية وآليات خلق فرص عمل على المستوى الكلي، ووضع سياسات لتشجيع االستثمارات   )6(  

 ؛االقتصاديةقطاعات المختلف ي فا الھدف حقيق ھذتسبل للبحث في 
  

العلوم  امعالنھوض بمجفي إطار  ، وذلكفي أنظمة اإلنتاج السليمةيق األساليب العلمية دعم تطب  )7(  
  والتكنولوجيا؛

  
بھدف في نقل التكنولوجيا بحث وال ،يةاإلنتاج القطاعات ُكلٍّ منفي  تغّير المناختحديات معالجة   )8(  

  .معه فوالتكيّ  تغّير المناخحد من دعم تدابير ال
  

  قليمي للتكنولوجيااإل اإلسكوامركز   (ب)
  

لمتابعة مع البلد اضرورة و ،لتكنولوجيالاإلقليمي  اإلسكواعلى أھمية إنشاء مركز التأكيد   )1(  
  لخدمة البلدان األعضاء؛ الق أنشطتهطإشأن المضيف ب

  
  ، هتمويلالممكنة لاآلليات للمركز ضمن مساھمات عينية البلدان األعضاء من تقديم تمكين   )2(  

 عمل تقديممن خالل  تهفي تنفيذ أنشطمحدودة وإمكانية المساھمة ال تهميزانيضوء في سيما  ال
  الشراكات؛إقامة الخبراء و

  
تلبية وذلك بھدف التنمية، في مجال  المنطقة اتلمعالجة أولويقنوات اتصال مھنية  إقامة  )3(  

 بموجبفنية لتوفير الخدمات المنظمات متخصصة باالستعانة وب ،احتياجات البلدان األعضاء
  االتفاقات المعمول بھا؛

  
الھيكلية النواحي  منالمقترح  اإلسكوالمركز  مماثلةالتكنولوجيا التجارب مراكز  دراسة  )4(  

  ؛تلك المراكزدامة ضمن استلدعم المالي التي تأنظمة أو نماذج ا ال سيما، ووالتشغيلية
  

خالل دعم من  للبلداننقل التكنولوجيا دعم إلى  الھادفةالمبادرات العالمية واإلقليمية  المساھمة في  )5(  
  .وتوفير خدمات بناء القدرات ،تقييم االحتياجات، وتسھيل تبادل المعلومات

  
 ً   العروض والمناقشات  -ثانيا

  
المحرز منذ انعقاد االجتماع المواضيع الرئيسية التالية: (أ) التقدم ن في يالمشاركعروض  تناولت  - 8

 إدارة(ب) برنامج عمل  ؛ة االستشارية للتنمية العلمية والتكنولوجية واالبتكار التكنولوجيللجن االجتماع الرابع
اإلقليمي  اإلسكوا(د) مركز  ؛(ج) العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛

  ؛ مية لمجتمع المعلوماتاإلقليالمالمح  صدار تقرير؛ (و) إتغّير المناخالتكنولوجيا و) ھ(؛ لتكنولوجيال
  .لعروض والمداوالتللخص فيما يلي مو.  القراراتمشاريع والمقترحة (ز) الخطط 

  
  لجنة االستشارية للتنمية العلميةل االجتماع الرابعمنذ انعقاد م المحرز التقدّ   -ألف

  والتكنولوجية واالبتكار التكنولوجي  
  
فيه أشار  اإلدارةجيا المعلومات واالتصاالت، عرضا عن تكنولو إدارة السيد يوسف نصير، مديرقّدم   - 9
 في أنحاء العالم.  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالسائدة في مجال االتجاھات إلى وعملھا  مجاالتأھم لى إ
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المنطقة وأولويات احتياجات عالجة والھادفة إلى معمل البرنامج المدرجة في األنشطة الرئيسية كما تحّدث عن 

 .ستجابة لھاواال
  

 إدارة فيالسيد منصور فرح، رئيس قسم سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت استعرض   -10
 اؤكدمللجنة االستشارية،  ز في تنفيذ توصيات االجتماع الرابعالتقدم المحرَ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 

 ً   : ھيرئيسية، عناوين ثالثة ضمن يات ھذه التوصتندرج و.  قد ُنفذت أن جميع ھذه التوصيات تقريبا
للفترة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  إدارة(ب) برنامج عمل ؛ اإلقليمي للتكنولوجيا اإلسكوامركز (أ) 

القمة العالمية لمجتمع مقررات (ج) متابعة ؛ 2011-2010واإلطار االستراتيجي للفترة  2009- 2008
 ھاتفاصيل تنفيذبحث في أرجئ البينما ، للتكنولوجيا اإلسكوا ركزمبشأن لتوصيات جرى عرض لو . المعلومات

أنشطة تناولت المداوالت و . هل ضيفالمالبلد اختيار إجراءات منھجية ومركز وللل ةصخصّ الم الجلسةإلى 
ت لنساء، وتعزيز البرمجيالدى اأنشطة بناء القدرات ذلك وك، التوصيات جميعبتنفيذ صلة المتالعمل برنامج 
تنظيم العربي، وإجراء الدراسات والرقمي ، وإنشاء حاضنات لمشاريع المحتوى والمفتوحة المصدر الحرة

  متابعة. إعداد تقارير الالمؤتمرات و
  

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إدارة برنامج عمل  -باء
  

لوجيا شعبة تكنوبرنامج عمل لخالل الجلسة المخصصة السيد منصور فرح العرض األول  قّدم  -11
من الفجوة الرقمية في  لحدّ ا والبرنامج، وھمن ھدف الب ، بدءاً 2009-2008للفترة المعلومات واالتصاالت 

اإلنجازات المتوقعة من و الناس. يتمحور حول التنمية ووتسم بالشمول يمعلومات للالمنطقة وبناء مجتمع 
تكنولوجيا قطاع فيما يتعلق بسيما  الالمعلومات، زيادة تنفيذ خطة العمل اإلقليمية لبناء مجتمع "عمل اللبرنامج 

تھدف إلى تعزيز قدرة البلدان األعضاء على توفير خدمات إلكترونية باللغة العربية ، والمعلومات واالتصاالت
البرنامج على ، يعتمد الھدفھذا باتجاه قياس التقدم المحرز لو . )4("التنمية االجتماعية واالقتصادية تحقيق

قطاع تكنولوجيا في ذ خطط عمل وسياسات ينفقامت بتجاز ترصد عدد البلدان األعضاء التي مؤشرات إن
وتتضمن ھذه .  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالرئيسية لمؤشرات تقوم بقياس الالمعلومات واالتصاالت أو 

  .انيةالمشاريع الميدوفنية المساعدة الفي مجال  اإلسكواأنشطة حول كذلك مؤشرات المؤشرات 
  

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بمجموعة من األنشطة  إدارةاضطلعت ، 2009-2008في الفترة   -12
قمة العالمية لمجتمع المقررات : (أ) متابعة تنفيذ عملھا، من أھمھا ما يليبرنامج المذكورة في ھداف لتحقيق األ
العربية  وتكييفھا حسب احتياجات المنطقة ،عمل تونس بشأن مجتمع المعلوماتبرنامج سيما  ال ،المعلومات

وتوسيع نطاق  ،دراسات تحليلية، وعقد اجتماعات، وتنفيذ مشاريع رائدةعداد (ب) إ؛ ھاأفضل لات خدملتوفير 
؛ وتحديثھا(ج) تقييم خطة العمل اإلقليمية لبناء مجتمع المعلومات ؛ بناء القدراتخدمات الخدمات االستشارية و
مثل الحكومة  ،عيةيضاالمو التطبيقاتخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في (د) التركيز على است

من أجل بناء مجتمع معلومات  ةاإلقليمي) تعزيز التعاون والشراكات ھ؛ (اإللكترونية والمحتوى الرقمي العربي
يز استخدام تعزل(و) المساھمة في تجميع الموارد المالية ؛ الناس والتنميةتمحور حول ييتسم بالشمول و

  .التنمية االجتماعية واالقتصادية في تحقيقتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
  

                                                  
  .)A/62/6 (Sect. 21)( 2009- 2008الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين الجمعية العامة لألمم المتحدة،   )4(
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 عدد من المشاريعبدعومة مو قياسيةفئات وھي مصّنفة في  ،لمحة عن أنشطة البرنامج وقّدم السيد فرح  -13

ولويات األ ع تغيرتماشيا متتغّير مع مرور السنوات، مشاريع الألنشطة واعناوين  أنّ مع و.  42وعددھا 
الوثائق إعداد فئات البرنامج وتتضمن  . دبشكل موحّ البرامج دارة على حالھا إلالفئات تبقى ھداف، األو

تقديم نية، وفمواد شورات المتكررة وغير المتكررة، ومنالإصدار اجتماعات الخبراء، وعقد ، والتداولية
 .عمل تدريبية ومشاريع ميدانية ورشتنظيم و ،وثائق مشتركة بين الوكاالتتوفير نية، وفالمساعدة ال

  
تكنولوجيا  إدارةفي رئيسة قسم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إدلبي، السيدة نبال مت دّ قو  -14

إلى يسعى برنامج ھذا الو . 2011-2010برنامج العمل للفترة حول  العرض الثاني المعلومات واالتصاالت،
القمة ز على نتائج ركّ ي باإلضافة إلى أنه، 2010-2009فترة البرنامج عمل محددة في نفسھا ال فاھدتحقيق األ

ً ة المتفق عليھا دولياإلنمائيوالغايات ، وعلى األھداف العالمية لمجتمع المعلومات اإلنجازات المتوقعة و.  ا
ل تكنولوجيا والخدمات في مجااإلنتاج قطاعي في  ةملموس اتنيتحسھي "تحقيق لبرنامج العمل الحالي 
تكنولوجيا المعلومات في عمل الوخطط ستراتيجيات االتنفيذ تتجسد في في المنطقة، المعلومات واالتصاالت 

درة حسين قت" كذلكو"، الخدمات اإللكترونية باللغة العربيةقديم على ت ةخاصصفة مع التركيز ب، واالتصاالت
إعادة توجيه نحو تحقيق مجتمع المعلومات، وه تحرزأذي التقدم المقارنة مدى البلدان األعضاء على قياس و
 ً   .)5(جنسانية"ال ألبعادللذلك، مع إيالء االعتبار الواجب  السياسات واالستراتيجيات وفقا

  
صياغة عمل على تو اإلسكوامن التي تتلقى مساعدة عضاء بلدان األالعدد بمؤشرات التقدم  تعلقتو  -15

تي الالبلدان عدد و؛ طوير قطاعات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتعمل لتالوخطط ت ستراتيجيااالوتنفيذ 
 وتنشرھا مجتمع المعلوماتة حول جمع بيانات موثوقتالتي تلك و؛ نشطةاألذ يتنفراكات والش إقامةبدأت ب

ُ قد و.  معمول بھاال صياغة السياسات واالستراتيجيات وخطط العملبھدف إعادة  ھالوتحلّ  درج عدد من أ
: (أ) مواءمة ي، وھ2011- 2010في فترة السنتين  ضمن قائمة المشاريع المقرر تنفيذھاميدانية ال مشاريعال

  ؛ 2011-2010تعزيز مجتمع المعرفة في العالم العربي، السيبرانية في المنطقة بھدف التشريعات 
؛ 2011-2010، للمجتمعات المحليةواالقتصادية  االجتماعيةالتنمية من أجل (ب) المحتوى الرقمي العربي 

- 2010المرحلة الثانية،  -صناعة المحتوى الرقمي العربي من خالل الحاضنات التكنولوجيةشجيع (ج) ت
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للمجتمعات المحرومة، إلى نفاذ ال؛ (د) شبكات المعرفة من خالل نقاط 2011
اإلقليمي  اإلسكوا(و) تقديم الدعم لمركز ؛ 2010عام النظام أسماء النطاقات العربية، تطوير ) ھ، (2010

  .2011- 2010 ،لتكنولوجيال
  

  العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية  - جيم
  

أ عرضه بدو.  العلم والتكنولوجيا واالبتكارعن مراصد عرضا  في ھذه الجلسةم السيد منصور فرح قدّ   -16
وشروط  ھاوھياكل تصميم ھاھامأھم معلى  نيطلع المشارك، ثم أاألھداف الرئيسية للمراصدبالحديث عن 

عرض ال تضّمنمراصد العلم والتكنولوجيا واالبتكار، محددة إلنشاء توجيھية خطة غياب نظرا إلى و.  إنشائھا
وضع دعم للعلم والتكنولوجيا واالبتكار للمساعدة في إنشاء مراصد وطنية اإلى ھدف التي تسئلة باألقائمة 

  .دلةالسياسات المرتكزة على األ
  

                                                  
  .)(A/64/6(Sect. 21)، 2011- 2010الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين الجمعية العامة لألمم المتحدة،   )5(
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اإلقليمية مراصد العلم والتكنولوجيا واالبتكار، واألجواء نشاء المبذولة إلالجھود السيد فرح استعرض و  -17

ته ، تل2006في عام الطلب األول لبنان قّدم و البلدان األعضاء.  اتطلببة لھذه الجھود التي بدأت تلبية لالمواكِ 
فنية لألردن مساعدة  اإلسكواقّدم وت . 2009ن في عام واألرد 2008الجمھورية العربية السورية في عام 

والجمھورية في األردن  ةعمل وطنيورش ثالث وقد نّظمت  . لعلم والتكنولوجيا واالبتكارلنشاء مرصد إل
  .مصرفي من المقرر عقد ورشة عمل وطنية ولبنان، العربية السورية و

  
  اقليمي للتكنولوجياإل اإلسكوامركز   -دال

  
تكنولوجيا المعلومات  إدارةفي مجال تكنولوجيا المعلومات في  األقدم موظفالالسيد فؤاد مراد، قّدم   -18

 ھايقراره في ئإنشاعلى  اإلسكوا وافقت، الذي للتكنولوجيا اإلقليمي اإلسكوامركز ، لمحة عن حالة واالتصاالت
دراسة كما أجريت   .2006 مايوأيار/ 11المؤرخ ) 24-(د 274و 2005مايو أيار/ 12 المؤرخ) 23-(د 254

 تنفيذالآليات أُعّد تقرير لتقييم الحاجات واألولويات اإلقليمية وتحديد و ،2006عام في للمركز تمھيدية جدوى 
  . 2007 في عام

  
المتعلقة ترتيبات إنجاز الالتنفيذية إلى ) األمانة 25- د( 284 اإلسكواقرار دعا ، 2008في أيار/مايو و  -19

والجمھورية ي األردن، استضافته، ھرغبتھا في عن أعربت خمس دول قد و.  لمركزالمضيفة لباختيار الدولة 
ھذه البلدان، بزيارة  اإلسكوامن وفد وقام .  المملكة العربية السعوديةوقطر، ومان، عُ العربية السورية، و

، أوصت 2009/أغسطس في آبو . معالجته اإلسكواداخلية في لجنة تولت إلى استبيان  تقييم استناداً  يوأجر
األمين التنفيذي وافق لتكنولوجيا، ولاإلقليمي  اإلسكوامضيف لمركز البلد الليكون اختيار األردن بلجنة التقييم 

البلدان سائر وردن لى األكتابا إ اإلسكواأرسلت  ،2009نوفمبر تشرين الثاني/في و لإلسكوا على ھذه التوصية. 
  .التقييم وقرار األمين التنفيذيعلى توصية لجنة ھا عضاء إلطالعاأل
  

ابع رسمي طإضفاء بھدف ساسي األ هنظاممسّودة وللمركز البلد المضيف اتفاق مع سّودة م تعدّ وأ  -20
حكومة الواألمم المتحدة القانونية العامة في  اإلدارةتولت و.  ئهإنشااالنتھاء من وته على ترتيبات استضاف

ر اتخاذ رّ قُ و ،عليھما في االعتبار جميع التعليقاتخذت أقد و.  ظام األساسيق االتفاق والنئمراجعة وثااألردنية 
السادسة للتكنولوجيا في الدورة الوزارية اإلقليمي  اإلسكواالنظام األساسي لمركز اعتماد الخطوات التالية: (أ) 

حكومة الإلسكوا واألمين التنفيذي لكّل من توقيع  ))، (ب2010مايو أيار/ 20-17(بيروت، والعشرين للجنة 
  .البلد المضيف للمركزمع تفاق على اال األردنية

  
  تغّير المناخالتكنولوجيا و  -ھاء

  
 خاللالعرض األول  ،اإلسكوافي التنمية المستدامة واالنتاجية  إدارة ةنھار حجازي، مديرأقدمت السيدة   -21

للتحديات  ن العرض موجزاً وتضمّ  عربية. التنمية في المنطقة الوتحديات  تغّير المناخوموضوعه  ،جلسةھذه ال
ً التي ت  الرتفاعل نتيجة تغّير المناختحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية، واآلثار المتوقعة لأمام  قف عائقا

ر، بما في ذلك اآلثار االجتماعية امستويات مياه البحالمتوقع في رتفاع االفي درجات الحرارة العالمية و
والموقف العربي تجاه االتفاقيات  تغّير المناخالھادفة إلى معالجة مبادرات كذلك العرض وتناول ال . واالقتصادية

 ،، بما في ذلك وضع سياسات وطنيةمنه حدّ وال تغّير المناخمع التكيف ب المعنيةالدولية وعمليات التفاوض 
، والبيان 2007في عام  يغّير المناختالالعربي حول  الوزاري ، واإلعالنتغّير المناخوتعميم مراعاة قضايا 
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تغّير المتعلقة باالطارية  المتحدة األمماتفاقية في مؤتمر االطراف الدورة الخامسة عشرة ل إلى الوزاري العربي

  .يتغّير المناخللتعامل مع قضايا الالعربية اإلطارية ، وإعداد خطة العمل 2009ن في عام غفي كوبنھا المناخ
  

بالتنسيق مع  يتغّير المناخللتعامل مع قضايا الالعربية اإلطارية خطة العمل إعداد في  ااإلسكووأسھمت   -22
قطاعي الطاقة حول من خالل إعداد تقارير فنية  ،من الشركاء االقليميين والدوليينعدد جامعة الدول العربية و

 مم المتحدةاألاتفاقية في طراف مؤتمر االالدورة الخامسة عشرة لھا تالقضايا التي تناولناقش العرض و.  والنقل
، مع التركيز على تغّير المناخفي ضوء التكنولوجيا ونقل تطوير المتصلة بو ،تغّير المناخالمتعلقة ب اإلطارية

آلية لتسريع عملية تطوير وتطوير ناء القدرات في ھذا المجال وذلك لب ،موقف البلدان النامية واحتياجاتھا
النامية والتزام البلدان المتقدمة  على وأكدت المناقشات.  التكيف معهو تغّير المناخمن حد التكنولوجيا ونقلھا وال

ً  ،االنبعاثات العالميةبتخفيف  تقديم ضرورة ، وةالمسؤولي ھذه تباينتحتى وإن لمبدأ المسؤولية المشتركة،  وفقا
  .دةتقرير عن اإلجراءات الالزمة لتحقيق األھداف المحدّ 

  
التنمية المستدامة  إدارةقسم الموارد المائية في  ةرئيسشوشاني شرفان، كارول السيدة دمت وق  -23

تطوير والتدابير المتعلقة ب تغّير المناخالمتعلقة بمبادرات ال حولنظرة عامة عنوانه والعرض الثاني ، واالنتاجية
 تغّير المناخفي مجال  المتحدةي لألمم التنسيقالدور : (أ) التالية المواضيع العرضتناول و.  ھاالتكنولوجيا ونقل

تسليط الضوء ل، تغّير المناخبشأن للتنسيق آلية إقليمية ضع (ب) و ھذا التنسيق؛مجاالت و ،على الصعيد العالمي
على الموارد  تغّير المناخآلثار المحتملة لإقليمي لتقييم إعداد مثل مشروع ، اإلسكواعلى المبادرات التي ترعاھا 

(ج) نقل التكنولوجيا بموجب اتفاقية األمم المتحدة ؛ 2009عام في  اإلسكواالذي وافقت عليه  في المنطقة المائية
اتفاقية في مؤتمر االطراف الدورة الخامسة عشرة لالصادر عن  قرارالمشروع ، وتغّير المناخبشأن اإلطارية 

ويدعو .  ونقلھا توير التكنولوجياتعزيز العمل على تطوالمعني ب تغّير المناخالمتعلقة باالطارية  المتحدة األمم
البتكار التكنولوجي، بما وشراكات لالتكنولوجيا، وتشجيع إنشاء مراكز في مجال تعاون القرار إلى المشروع 
عم األنشطة التي عا مشروع القرار كذلك إلى دود للتكنولوجيا. إقليمية ودولية وشبكات مراكز إنشاء في ذلك 

المعنية تعزيز المنظومات والخطط الوطنية دارة، واإلالمراقبة ونظم معلومات وز القدرات التكنولوجية، تعزّ 
  .معه فوالتكيّ  تغّير المناخالحد من من أجل لعلم والتكنولوجيا واالبتكار با
  

  عرض ال، التنمية المستدامة واالنتاجية إدارةرئيس قسم الطاقة في دغيلي، ال م السيد وليدوقدّ   -24
قدم لمحة عامة عن أثر انبعاثات غازات و.  تغّير المناخلتخفيف من ل ت قطاع الطاقةاتكنولوجيحول ثالث ال

كفاءة استخدام الطاقة تعزيز ما يلي: (أ) ، ومنھا هالتخفيف منمختلف التدابير الكفيلة ب، وتغّير المناخعلى الدفيئة 
تقنيات احتجاز اعتماد (ج) ؛ يدةالمتجددة والجدة الطاقاستخدام أنواع أنواع الوقود األنظف؛ (ب) استخدام و

مختلف تكنولوجيات الطاقة المتجددة، مثل الطاقة دغيلي إلى الشار السيد وأ.  الكربون وتخزينه
على  التكنولوجياتھذه زيادة قدرة وسبل وطاقة الرياح، المرّكزة، الطاقة الشمسية نظم والشمسية/الضوئية، 

  .المنافسة
  

مثل  ،ةمختلفال ابير المتاحة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاعاتالتددغيلي الالسيد استعرض و  -25
 ،وتخزينهونقله الكربون التي تمر بھا تكنولوجيات احتجاز مراحل شرح الو.  البناء والنقل والكھرباء والصناعة

مشاريع ال ق إلىوتطرّ .  العالم مناطقفي جميع المعتمدة أفضل تكنولوجيات الطاقة وجزا عن مكما قدم عرضا 
على ، مؤكدا توقعات بشأن مستقبل تكنولوجيات الطاقةإلى اللحد من االنبعاثات، والھادفة إلى اة يرابتكاال

 أمامط الضوء على العقبات وسلّ .  معتمدةضرورة مواصلة البحث والتطوير في مجال تكنولوجيات الطاقة ال
تعزيز ى بوأوص دية ومالية واجتماعية ومؤسسية. واقتصافنية  عقباتھي تطبيق تكنولوجيات الطاقة الجديدة، و
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كفاءة استخدام الطاقة وتكنولوجيات الطاقة المتجددة، واعتماد تشريعات في مجال الوعي العام وبناء القدرات 

في  كما تناول.  إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة واعتماد تكنولوجيات الطاقة المتجددةتھدف وسياسات 
  .ھاالتكنولوجيا وتمويلأھمية نقل  هوصياتت

  
التنمية المستدامة  إدارةالشؤون االقتصادية في في ول ، الموظف األالسيد طارق صادققدم و  -26

في  تغّير المناخ"لمحة عامة عن تكنولوجيات التكيف مع  هوعنوانالعرض الرابع خالل الجلسة، ، واالنتاجية
ذات تكنولوجيات الو تغّير المناخلتكيف مع صلة باالمتالمصطلحات وحدد العرض  قطاع الموارد المائية". 

ً و.  على الموارد المائية تغّير المناخلخص اآلثار المحتملة لالصلة، و ، تغّير المناخاإلطارية بشأن التفاقية ل وفقا
آثار بطبيعي أو بشري تأثر نظام لحد من لتطبيق التكنولوجيا يعني  تغّير المناخمع تكنولوجيا التكيف اعتماد  فإنّ 

الحديثة في عمليات كنولوجيات بعض تطبيقات التعرض السيد صادق و.  ھامقاومته ل، أو تعزيز تغيرھذا ال
على  تغّير المناخلالتأثير السلبي وتقييم  ؛عنه ذجانمووضع  تغّير المناخالمناخية، بما في ذلك محاكاة ثار تقييم اآل

نظم اعتماد و ؛م المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعدواستخدام نظ ؛المختلفةوالقطاعات ائية موارد المال
ف تكنولوجيات التكيّ على أمثلة ، قّدم السيد صادق دارة الموارد المائيةفي سياق إو.  المعلوماتوالبيانات إدارة 

  .يھاطلب علوالالمياه ب اإلمدادفي حالتي  ، وذلكالموارد المائيةفي مجال  تغّير المناخمع 
  

تكنولوجيات التكيف في مجال التعاون اإلقليمي والدولي وثيق تضرورة لى في نھايته، ع ،رضالعأكد و  -27
تغّير التأثيرات المحتملة لعن تحسين فرص الحصول على أفضل المعلومات المتاحة  بھدف، تغّير المناخمع 

في لنامية للبلدان احلية قدرات الوطنية والماللتحسين الضرورية وعلى الموارد المالية وآليات التمويل  المناخ
لتكيف مع لالالزمة تعزيز البحث والتطوير والحصول على التكنولوجيات ينبغي و.  تكنولوجيات التكيفمجال 

  .ھاوخصوصيات اإلسكوا، مع مراعاة احتياجات منطقة تغّير المناخ
  

السيد ماثيو بركنز، و ،تقسم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاال ةرئيس ،ادلبيالسيدة نبال قدمت و  -28
 خاللالعرض الخامس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،  إدارة تكنولوجيا المعلومات فيالموظف في شؤون 

االستخدام الفعال لألدوات و، تغّير المناختكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والعرض  وتناول.  ا االجتماعھذ
نتاجيتھا والحد من إ ةدازيعلى االقتصادات قدرة والعمل عن بعد، و الصناعة التحويلية ھاالتكنولوجية، بما في

المطلوبة في الطاقة كميات لحد من لتعزير كفاءة الشركات في اوقد ساعد استخدام أجھزة الكمبيوتر .  التلوث
نبية اآلثار الجامن و.  التلوثأكثر فعالية وقدرة على مكافحة تكنولوجيات تخضير في إتاحة ، ونتاجعملية اإل

 التكنولوجياتويمكن الحد من تداعيات ھذه .  زيادة النفايات المتقدمةنتشار استخدام التكنولوجيا في البلدان ال
الحد من انبعاثات األمر كفيل بھذا و.  التجديد، وتدويرالإعادة والكفاءة، تعزيز لمج ابرتطبيق عن طريق 

  لنفايات. إجمالي كمية امن بالتالي وألجھزة الجديدة الالزمة، اإلجمالي لعدد لوا الكربون
  

في البلدان المتقدمة، ف.  الناميةوالبلدان المتقدمة ينطوي االقتصاد العالمي على اختالفات كبيرة بين   -29
وأما .  وتطورھاالمستخدمة التقنيات ن حسّ تنتيجة ل ،عموما مع مرور الوقتأكثر كفاءة عمليات التصنيع  تصبح

مكافحة التلوث إجراءات ضعف باإلضافة إلى  ،تكاليف اليد العاملة والطاقةن انخفاض إفي البلدان النامية، ف
ً جذاب خياراً التصنيع جعل من ي ،تكاليف الشحنوانخفاض  بالرغم من قدرته على إلحاق  ،من الناحية االقتصادية ا

قدرة ھنا تكمن وويلية، كفاءة الصناعات التح يساعد على تعزيز أساليب العملتحسين كما أّن .  ضرر بالبيئةال
  .إنتاج نفس المنتجاتعلى البيئة بالرغم من  أقلبدرجة تأثير العلى الصناعات في البلدان المتقدمة 
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ً  دوراً ؤدي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن تيمكن لو  -30 على لشركات ا آثارفي الحد من  أساسيا

النفايات والتخفيف من  ،شحنوخفض تكاليف ال ،بعدن العمل مذلك كو، لعملاأساليب  من خالل تحسينالبيئة، 
تطبيق سياسات ة تكاليف وفوائد بدقّ قّيم تأن الشركات على وفي ھذا السياق، .  المنتجات القابلة للتلف تخلّفھاالتي 

على  حد من اآلثار السلبيةالومضافة ر قيمة يتوف ىالقادرة علمن خالل تحديد التكنولوجيات و.  من بعدالعمل 
لتحقيق استخدامھا ممكن الاألدوات التكنولوجية واضعي السياسات أن يحددوا عمال وعلى أصحاب األ ،لبيئةا

  .اإلنمائية لأللفية المتصلة بحماية البيئةاألھداف 
  

  المعلوماتاإلقليمية لمجتمع تقرير المالمح  صدارإ  -واو
  

مالمح اإلقليمية لمجتمع المعلومات في ال" تقريرعن إصدار  االجتماعخالل  السيد يوسف نصيرأعلن   -31
تكنولوجيا المعلومات  إدارةو عضاءبين البلدان األالتعاون شارة إلى بعد اإلو . )6("2009 –غربي آسيا 

 هتوصياتو ةلئتفاالم هاستنتاجاتمواضيع التقرير وأبرز عن السيد نصير تحّدث عداد ھذا التقرير، واالتصاالت إل
الجھود اإلقليمية، بما في ذلك خطة العمل اإلقليمية لبناء مجتمع المعلومات في غربي  دعمقادرة على العملية ال

إلى دت مرة كل سنتين والتي أتم المح اإلقليمية لمجتمع المعلومات التي تمعملية تحديد ال وأشار إلى أنّ  آسيا. 
وھذا  لمية لمجتمع المعلومات. قمة العاالمقررات متابعة طة الھادفة إلى نشاألضمن  تندرجھذا التقرير إصدار 

  . 2003في سلسلة صدر أول عدد منھا في عام الرابع التقرير ھو 
  

 . ، والتقدم المحرز نحو بناء مجتمع المعلوماتاإلسكواالتقرير لمحة عن الوضع في منطقة وقّدم   -32
سد لطوات ھامة ذ خااتخفي ضوء على مدى السنوات األربع الماضية، المنطقة قد تحّسن أداء أن وكشف 

بلدان الفي  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت اتبين قطاعتباينات كبيرة د ووجوبالرغم من .  الفجوة الرقمية
مجال النفاذ المنخفضة الدخل في رتفعة الدخل ومالالبلدان بين  كبيرةالفجوة الرقمية ال تزال أن مع و ،العربية

يرافقه  كبيراً  انتشاراً  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتخدام اسيشھد إلى اإلنترنت ذات النطاق العريض، 
االعتماد على تطبيقات تكنولوجيا المعلومات  يزدادكما .  ھابناء قطاعفي االھتمام بوزيادة  اكلفتھفي تراجع 

تمع تطوير مجلأكبر مع األطراف المعنية األخرى  الحكومات دوراً تؤدي و.  واالتصاالت والخدمات االلكترونية
حّيز إيجاد بناء القدرات وبھدف ربط بين الشبكات اإلقليمية والدولية لخصص استثمارات لوتُ  المعلومات. 

القراءة والكتابة في معظم الدول العربية، اإللمام بمعدالت عن ارتفاع التقرير وكشف .  لمحتوى الرقمي العربيل
التركيز  إلىودعا التقرير الدول العربية .  من األمية ما زلن يعانينتقريبا أن نصف النساء العربيات بالرغم من 

  . انتشار الخدمات لزيادة المنافسة بتعزيز والسماح  ،تنظيم قطاع االتصاالتاالستمرار في م، وعلى التعلّ 
  

تكنولوجيا  إدارةفي  تكنولوجيا المعلوماتاألول في شؤون موظف الالسيد رامي زعتري، وألقى   -33
الھياكل ، ھي عدة مواضيع، تناول فيه لمجتمع المعلومات مح اإلقليميةالمالعن الت، عرضا المعلومات واالتصا

وبناء ، تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وبناء القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاألساسية ل
تكنولوجيا تطبيقات ، ومؤاتيةالبيئة الإيجاد الثقة واألمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، و

.  اللغوي والمحتوى المحلي، وبناء قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالتعدد و، المعلومات واالتصاالت
نتشار معدالت اسّجلت بينما ف.  في المنطقة خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتمعظم انتشار باين يتو

ً  الھاتف الثابت ً ط تراجعا ً  نمواً والھاتف المحمول ت معدالت انتشار اإلنترنت سّجل، فيفا في معظم بلدان  سريعا
معدالت بينما ارتفعت ، 2008عام أواخر في المائة في  11الھاتف الثابت نتشار بلغت معدالت او . اإلسكوا

                                                  
متاح على الموقع  . )E/ESCWA/ICTD/2009/12( 2009 -جتمع المعلومات في غربي آسيا، المالمح اإلقليمية لماإلسكوا  )6(

  .pdf-09-http://www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/ictd.12اإللكتروني: 
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نمو وعلى الرغم من  الخليج. بلدان في المائة في  140في المائة وتجاوزت  62 إلىانتشار الھاتف النقال 

ً معدل متواضعھذا البقي ، 2008- 2006في الفترة في المائة  77قدرھا ملفتة انتشار االنترنت بنسبة  في منطقة  ا
من  وفي غضون ذلك، اتسعت الفجوة بين البلدان المتقدمة وأقل البلدان نمواً  في المائة.  17لم يتجاوز و اإلسكوا
، في المنطقة في المائة 1.6ھذه التكنولوجيا انتشار عدل ملم يتخّط ، إذ النطاقاالنترنت عريضة  انتشارحيث 

  في المائة. 6.1أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ أي 
  

معدالت ارتفعت ، كما أنحاء المنطقةمختلف أھمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في لقد ازدادت   -34
تكنولوجيات زداد استخدام الوفي الوقت نفسه، ا. انخفضت تكاليفھاواالتصاالت السلكية والالسلكية نتشار ا

ونتيجة لذلك،  . من االھتمام مزيديحظى بقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أصبح و ،النطاقالعريضة 
 ً ، استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والخدمات اإللكترونيةفي معدالت  تشھد المنطقة ارتفاعا

مبالغ ُتستثمر وباإلضافة إلى ذلك،  في بناء مجتمع المعلومات. الجھات المعنية الحكومات و مشاركةفي وزيادة 
تسھيل ُيفترض أن تؤدي إلى ھذه الجھود و . مع شبكات االتصاالت اإلقليمية والعالميةندماج االطائلة لتعزيز 
الرقمي المحتوى  وتعزيز ،قليميوالتكامل اإل ،وبناء القدرات ،لى المعلومات والمعرفةعصول حلامعالجة قضايا 

تحقيق مجتمع المعلومات في بعض المحطات المضيئة على طريق أشار العرض إلى في حين و.  العربي
العربية في ھذا الصدد يفوق التقدم  الخليجلدول مجلس التعاون التقدم الذي أحرزته بلدان أن أكد المنطقة، 

أكثرھا ، بما فيھا اإلسكواجميع بلدان ما زال على  ،ذلكمن على الرغم و.  اإلسكوابلدان المحرز في سائر 
  الدول المتقدمة. إلى مستوى  للوصولتقدما، بذل جھود كبيرة 

  
  المعتمد الخطة المقترحة والقرار  -زاي

  
ف اھدباأل ، بدءاً 2013-2012اإلطار االستراتيجي المقترح لفترة السنتين  السيد يوسف نصيرعرض   -35

قائمة األنشطة إلى  وصوالً ومجاالت واستراتيجية العمل، ب مروراً لنجاح، وقعة ومؤشرات اواإلنجازات المت
اإلطار المذكورة في األھداف جميع إلى تحقيق اإلطار المقترح ھدف يو.  لفترةالمقترحة لھذه اعية يضاالمو

اإلنجازات المتوقعة و  اقتصاد قائم على المعرفة.ُيضاف إليھا ھدف تحقيق فترة السنتين السابقة، المقترح ل
ز تركّ باإلضافة إلى أنھا السابقة،  فترةالالمقترحة في ھي استمرار لتلك  2013-2012المقترحة لفترة السنتين 

وقطاع تكنولوجيا  ،الخدمات اإللكترونيةو، الرقمي اتية، والمحتوىؤبيئة مإيجاد على تنمية القدرات المحلية، و
على تحليل أثر مبادرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كذلك تطوير، ووالبحث وال ،المعلومات واالتصاالت

الدورة خالل اإلطار االستراتيجي المقترح نبغي الموافقة على وي على التنمية االجتماعية واالقتصادية. 
  .)2010مايو أيار/ 20-17، (بيروتالسادسة والعشرين لإلسكوا الوزارية 

  
ذلك القرارات وكللتكنولوجيا،  اإلسكوامركز إنشاء حول مشروع القرار  عنلسيد فؤاد مراد تحدث او  -36

سيجري اعتماد وألمم المتحدة القرار الرسمي ل سيمثل المعتمدوالقرار .  ذات الصلة المرجعية واإلعالنات
اق البلد لى التصديق على اتفإمشروع القرار األمانة التنفيذية لإلسكوا دعو يو.  بموجبه النظام األساسي للمركز

األنظمة اإلدارية وضع و؛ مع البلدان األعضاءللمركز إدارة مجلس أول وإنشاء ؛ حكومة األردنيةالالمضيف مع 
بشأن والمتابعة مع الحكومة األردنية  ؛المتحدة األممالمعتمد وأنظمة األساسي  هنظامأساس على للمركز 

  .المركزفي  عملالبدء و تجھيزاتافق والالمرووالتوظيف  تمويلالذلك وك االتفاقاستضافة المركز وتنفيذ 
  المناقشات  -حاء
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رحات التي قدمھا باإلضافة إلى المقتلمناقشات التي دارت خالل االجتماع، لفيما يلي ملخص   -37

  .في المستقبليتعّين التركيز عليھا ھدف تسليط الضوء على المجاالت التي بالمشاركون 
 

 اً تطورسيشكل عمله أن ين عتبرم ،للتكنولوجيا اإلسكواإنشاء مركز ب في االجتماعالمشاركون  رّحب  -38
عضوية مجلس بالمتصلة مقترحات من الو . في مجال التكنولوجيا اإلسكواأنشطة  استدامةعلى صعيد  جداً  اً واعد

إلى و، هعملفي قطاع التعليم وقد يعمد المركز إلى إشراك  . بتعيين أعضائه اإلسكوابلدان تكليف  إدارة المركز
  .المنطقة الجھات المعنية فيمع  هشراكات ية في إطارتنفيذ مبادرات ومشاريع تعاون

  
التي تقدمھا البلدان المساھمات العينية أن تمويل عمليات المركز، اعتبر المشاركون وفيما يتصل ب  -39

ومع ذلك، يبقى .  ةللميزانية مخصصالاألرصدة النقدية من استدامة األعضاء في إطار مجالس البحوث أكثر 
ً  االعتمادات الالزمة أمراً رصد وتكاليف التشغيل تمويل  من تمويل عمليات المركز ويمكن   .ضروريا

 ،لمركزامجلس إدارة فور تشكيل و  .التي ينّفذھا المشاريعمن و ه،خدماتالمدفوعة للحصول على االشتراكات 
ً  هعملتوجيه ستراتيجيات واالصياغة سيصبح بإمكانه    .الحتياجات المنطقة وأولوياتھا وفقا

  
يتضح ذلك و.  أنشطتهعلى مفھوم التكامل اإلقليمي في عمل المركز إلضفاء بعد إقليمي وشامل أُدرج و  -40

والتشريعات  مثل المحتوى الرقمي العربي،المركز، عالجھا يسالتي متخصصة ال المواضيعخالل من 
التعّرف المجدي من و.  ومراكز االتصاالت السلكية والالسلكية ، وأسماء النطاقاتةوشبكات المعرفالسيبرانية، 

التي أّدت تجارب واستخالص الدروس وال ھاتكرار بھدفوذلك  ،في أفريقيا أو آسيامماثلة راكز معلى تجارب 
  لمركز والمنطقة.على انفع يعود بالبما ، في المنطقةوالتكامل والتعاون  التفاعليز عزتإلى 

  
تكنولوجيا المعلومات جديدة في مجال نشاء شركات إلع يرامشالحضانة حث في وفي سياق الب  -41

حضانة الالزمة لقدرات الفير توستدعي تردية الحالة االقتصادية المتالمشاركون أن اعتبر ، واالتصاالت
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت شركات يتطلب بناء قدرات حاضنات األمر وھذا  كبيرة. المشاريع ال
العمل  المبرمة في مجالوإدارة الشراكات  ،الشراكات والتكتالتإقامة ھدف ب ،في المنطقة حاب المشاريعأصو

  .الفني
  

 واوصأن المشاركين أوعلى الرغم من مراصد العلم والتكنولوجيا واالبتكار، إنشاء وفيما يتصل ب  -42
أشاروا إلى أنه لكّنھم .  لمراصد الوطنيةلحكومية ھيئات استضافة من قلقھم عن  واأعربفقد ، لھاستقالاضرورة ب

  .اتالحكومبدعم من ، اعملھ ال سيما، والمراصد يةضمان استقالليمكن 
  

ضرورة على المشاركون أكد ، تغّير المناخالمفاوضات بشأن من المنطقة العربية وفيما يتصل بموقف   -43
تخصيص وتعزيز استخدام التكنولوجيا غي نبي ،ينوفي الحالت.  التخفيف من حدته وأتغّير مع ھذا الالتكيف 

ذل جھود جماعية، نبغي بي، امنھتخفيف الأو  تغّير المناخآثار لتكيف مع لو  .لذلك الالزمة الماليةرصدة األ
تغّير المعني بمؤتمر خالل الوشامل مناسب برنامج اقتراح كذلك و ،موقف مشتركلتحديد تقييم االحتياجات و

وية جاالت القطاعية ذات األولتحديد المباإلمكان ما إذا كان أسئلة عُطرحت و.  مكسيكفي الالمقرر عقده  المناخ
اعتبر المشاركون أن و.  والطاقة المتجددة ،تشجيع البحث العلمي في مجال تحلية المياهونقل التكنولوجيا، ل

  .عامةالتوعية الت حمالالكثير من إطالق تطلب يالمياه واستخدام الطاقة المتجددة استخدام إدارة تطوير 
  

نقل مقابل استخدام التكنولوجيات المالئمة الحرية  ال سيما، نقل التكنولوجيا تناولت المناقشات موضوعَ و  -44
ألميين تھيئة الظروف لتمكين حّتى او نوع التكنولوجيا. مطروحة باختالف الاختلفت الحجج ف للعموم،وتوفرھا 
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على انتشار تكنولوجيا المعلومات ذلك يساعد ذ إ ،مشجعي أمر ھاستخدام جھاز الكمبيوتر واإلنترنت من 

نشر تكنولوجيا المعلومات و.  في بعض الحاالت عن األميةيعوض ، والرقميةعزز محو األمية واالتصاالت، وي
ثقيفھا ت، وذلك عن طريق لمفاھيم الثقافية للشعوباأمر ضروري يتطلب تغيير خدمة العموم واالتصاالت ل

  .تھاوعيوت ھاوتدريب
  

 ً   لاعمتنظيم األ  -ثالثا
  

  انعقاده تاريخواالجتماع مكان   -ألف
  

االجتماع الخامس للجنة االستشارية للتنمية  اإلسكواتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في  إدارةت نظم  -45
مارس /آذار 30و 29يومي  ،في بيت األمم المتحدة في بيروتالعلمية والتكنولوجية واالبتكار التكنولوجي 

2010.  
  

  فتتاحاال  -باء
  

نيابة عن  ةاالفتتاحي الكلمةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،  إدارة السيد يوسف نصير، مديرلقى أ  -46
، حضورالبأن رّحب بعد و.  وكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي لالسكواالدفع، عمر بدر السيد 

استراتيجيات وضع ل، واالستشارية للجنةلسابق جتماع ااالقييم التقدم المحرز منذ االجتماع فرصة لت أنّ شار إلى أ
.  تعظيم االستفادة من تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عمليات التنميةھدف إلى تمستقبلية 

، وھو أحد لمناختغّير االتصدي لدور التكنولوجيا في ات االجتماع لجلسإحدى تخصيص رّحب السيد نصير بو
  .ستند إلى أولويات المنطقةالم اإلسكواالمجاالت ذات األولوية في اإلطار االستراتيجي لعمل 

  
اتحاد مجالس البحث العلمي العربي، وأسھب في حددھا التي  13 األولويات الـ إلىالسيد نصير وأشار   -47

وذلك فعالية جھود التنمية، تعزيز و يةقطاعات االقتصادالميع خدمة  جاستخدام التكنولوجيا لضرورة شرح 
إلى المؤشرات الواردة في تطرق و مناطق العالم. سائر بين المنطقة العربية ونمائية تقليص الفجوة اإلبھدف 

في  23في المائة من األطباء و 50أن ظھر التي تتلك  وتحديداً ، م والتكنولوجياوعلالعربية للمشروع خطة العمل 
  .)7(بحثا عن فرص عملمن البلدان العربية ا ھاجروقد في المائة من العلماء  15و المائة من المھندسين

  
سيستغرق األمر  ،المخصصة للبحث العلمي في المنطقةالموارد أكد السيد نصير أنه في ضوء قلة و  -48

حسين تفي ي المساھمة في تطوير االقتصاد وبالتاليتمكن العلم والتكنولوجيا واالبتكار من قبل أن وقتا طويال 
رسي أساسا قد يتنمية رأس المال البشري لالجھود والمبادرات اإلنمائية  تسخير أن إلىوخلص .  نوعية الحياة
  .األزماتمن  يحميھاوالستثمارات متينا يجذب ا

  
كّل من العلم والتكنولوجيا واالبتكار باعتبار ر اشتناتسھيل بأكد السيد نصير على التزام األمم المتحدة   -49

ً  عنصراً ذلك  تسخير بمسؤولياتھا في ضطلع تال تزال  اإلسكواأن وأكد كذلك .  لتنميةمن عناصر ا أساسيا
 . 2002تنمية المنطقة منذ إنشاء برنامج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عام لالتكنولوجيا الجديدة 

إليھا  ل إلى التكنولوجيا التي تحتاجالوصوحقيق وتحسين فعالة لتاة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ھي أدو
نشأ وت.  قائم على المعرفةالمجتمع اللالقتصاد و المحرك الدافعھي بال شك والبيولوجية، و يةقطاعات العلمال

لسائر قطاعات االنتاج تسمح  صناعات وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتمجموعة من اليوم 
                                                  

يمكن االطالع على خطة العمل العربية للعلوم والتكنولوجيا على البوابة اإللكترونية لليونسكو، وھي متاحة على الموقع  )7(
 .http://www.unesco.org/science/psd/focus/focus09/astpa.pdfاإللكتروني: 
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تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أّدت لذلك، و.  قدرة على المنافسةالكفاءة وباكتساب مزيد من الوالخدمات 

ً  دوراً  سكان عدد المتزايد من الوھي خلق فرص عمل لل، لمنطقةالملحة لاجات تيحتلبية إحدى االفي  حاسما
في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  إدارةالمقرر أن تضطلع به عمل يشير ال ،وفي ھذا السياق الشباب. 

والعلم والتكنولوجيا التكامل بين قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من جھة  ضرورة إلىلمستقبل ا
  .ثانيةمن جھة واالبتكار 

  
جلسات التي ستتناولھا مواضيع أشار إلى الو، االستشارية بإيجاز إلى أھداف اللجنة السيد نصيروتطرق   -50

، وبرنامج 2009-2008خالل فترة السنتين علومات واالتصاالت تكنولوجيا الم إدارةاالجتماع، وھي إنجازات 
  .2013-2012لفترة واإلطار االستراتيجي المقترح ل، 2011- 2010للفترة الشعبة عمل 

  
  حضورال  - جيم

  
تكنولوجيا المعلومات  في العلم والتكنولوجيا واالبتكار، بما في ذلك خبيراً  25حضر االجتماع   -51

منظمات حكومية وغير حكومية ومؤسسات عاملة في و لبحوثلت أكاديمية ومراكز ، من مؤسساواالتصاالت
األردن وتونس والجمھورية العربية السورية والسودان المشاركون من أتى قد و . بتكاريةمجال األنشطة اال

ول االجتماع األ ھممنوحضر اثنان .  مصر والمملكة العربية السعوديةولبنان ومان وفلسطين العراق وعُ و
ذي الللتحالف العالمي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتنمية التابع لألمم المتحدة، للشبكة العربية اإلقليمية 

  .ھذا التقريرلوترد قائمة المشاركين في المرفق األول  . 2010مارس آذار/ 31 في في بيروتُعقد 
  

  الوثائق  -دال
  

  .)8(نترنتن ھذا التقرير، وھي متاحة على اإلالمرفق الثاني مترد الوثائق المقدمة إلى االجتماع في   -52

                                                  
  .http://www.escwa.un.org/information/meetingdetails.asp?referenceNum=1224Eانظر:   )8(
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  (*)المرفق األول
  

  قائمة المشاركين
 

  الجمھورية اللبنانية
  

  السيد حسن الشريف
  مستشار سياسات العلم والتكنولوجيا
  المجلس الوطني للبحوث العملية

 charif@cnrs.edu.lbhالبريد اإللكتروني: 
   Hssn.charif@gmail.com  
  

  السيد نشأة منصور
  أستاذ علم الحاسوب

  الجامعة األمريكية اللبنانية
  nmansour@lau.edu.lbالبريد اإللكتروني: 

  
  السيد يوسف منصف
  أستاذ في كلية الھندسة

  الجامعة اللبنانية
  ymonsef@ul.edu.lbد اإللكتروني: البري

  
  السيدة فيروز فرح سركيس

  مديرة
  الجامعة العربية المفتوحة

 f.f.sarkis@inco.com.lbالبريد اإللكتروني: 
   lb.edu.lb-sarkisf@arabou 
  
  سلطة الفلسطينيةال
  

  السيد عماد الخطيب
  األمين العام

  أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا
  ikhatib@palestineacademh.org البريد اإللكتروني:

 
  الجمھورية العربية السورية

  
  السيد محمد الجاللي

  نائب الوزير
  االت والتقانةوزارة االتص

  mgaljalali@motc.gov.syالبريد اإللكتروني: 
  

  السيد عمر أرمنازي
  المدير العام

  مركز الدراسات واألبحاث العلمية
 amrarm@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

   ssrc@mail.sy 
  

  محمد بشير المنجدالسيد 
  أستاذ علم الحاسوب، كلية الھندسة

  جامعة دمشق
  softcad@wanadoo.frالبريد اإللكتروني: 

  
  جمھورية مصر العربية

  
  السيدة ناديا حجازي

  خبير أول
  وزارة االتصاالت والمعلومات

  nhegazy@mcit.gov.egالبريد اإللكتروني: 
  

  (اإلسكوا) اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
  

  السيدة أنھار حجازي
  مديرة

 إدارة التنمية المستدامة واإلنتاجية
  hegazi@un.orgالبريد اإللكتروني: 

  
  السيد يوسف نصير 

  مدير
  إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

  nusseir@un.orgالبريد اإللكتروني: 
  

  السيد وليد الدغيلي
  رئيس القسم
  قسم الطاقة

 لمستدامة واإلنتاجيةإدارة التنمية ا
  deghaili@un.orgالبريد اإللكتروني: 

  
  السيدة كارول شوشاني شرفان

  رئيسة القسم 
  قسم المياه

 إدارة التنمية المستدامة واإلنتاجية
  chouchanicherfane@un.orgالبريد اإللكتروني: 

  
  منصور فرح السيد

   لتكنولوجيا المعلومات أقدمموظف 
  مات واالتصاالتتكنولوجيا المعلو إدارة

  farah14@un.orgالبريد اإللكتروني: 
  
 
  ____________  

 (*) صدر ھذا المرفق كما ورد من القسم المعني.       
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  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
  (تابع) (اإلسكوا)   
  

  ة نبال إدلبيالسيد
   لتكنولوجيا المعلومات أقدمموظف 
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إدارة

  idlebi@un.orgني: البريد اإللكترو
 

  السيد فؤاد مراد
   تكنولوجيا المعلوماتأقدم ل موظف
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إدارة

  mrad@un.orgالبريد اإللكتروني: 
 

  السيد طارق صادق
  تغيير المناخي)موظف أول للشؤون االقتصادية (ال
 إدارة التنمية المستدامة واإلنتاجية

  sadekt@un.orgالبريد اإللكتروني: 

  
  السيد رامي زعتري

  موظف أول لتكنولوجيا المعلومات
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إدارة

  rzaatari@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

  السيدة ميرنا بربر
  موظف تكنولوجيا المعلومات

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إدارة
   barbarm@un.org البريد اإللكتروني:

 
  السيد ماثيو بيركينز 

  موظف تكنولوجيا المعلومات
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إدارة

   @un.orgperkinsmالبريد اإللكتروني: 
 

  السيدة زھر بو غانم 
  مساعدة أبحاث

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إدارة
  ghanem@un.org-bouالبريد اإللكتروني: 
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  المرفق الثاني
  

  قائمة الوثائق
  

  عنوانلا

  
  وثائق أساسية  (أ)
  

  توضيحية مذكرة   -  
  جدول األعمال  -  

  
  العروض  (ب)

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

  2009-2008نتائج برنامج العمل للسنتين   -  

  2011-2010 تينللسنبرنامج العمل   -  

  المبذولة لتعزيزھا (باإلنكليزية) اإلقليميةالجھود وتھا أھميمراصد العلم والتكنولوجيا واالبتكار:   -  

  (باإلنكليزية) للتكنولوجيا من أجل التنمية اإلسكوامركز   -  

  منظور عام - وتحديات التنمية في المنطقة العربية  تغّير المناخ  -  

  (باإلنكليزية) ھاتطوير التكنولوجيا ونقلوالتدابير المتعلقة ب تغّير المناخالمتعلقة بادرات مبال حولنظرة عامة   -  

  تغّير المناختكنولوجيات قطاع الطاقة للتخفيف من   -  

  (باإلنكليزية) قطاع الموارد المائيةفي  تغّير المناخف مع التكيالھادفة إلى تكنولوجيات اللمحة عامة عن   -  

  نكليزية)(باإل تغّير المناختكنولوجيا المعلومات واالتصاالت و  -  

  2009 –لمجتمع المعلومات في غربي آسيا  ةاإلقليميمالمح ال  -  

  2013-2012اإلطار االستراتيجي لفترة السنتين مشروع   -  

  للتكنولوجيا اإلسكوااء مركز إنشبشأن  قرارالمشروع   -  

  
  


