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  )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

  
  
  

  شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  

تسخير األعضاء على  البلدانتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى زيادة قدرات  شعبةتسعى   
وهي تقدم، في هذا اإلطار، الدعم في إعداد سياسات  . لتنميةألغراض اولوجيات المعلومات واالتصاالت تكن

  .التطبيقاتنشر و األساسيةالبنية تحسين تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت و
  

ن يهذه التكنولوجيات في تعزيز التنمية المستدامة، وتمك دور حولعلى زيادة الوعي  الشعبةوتعمل   
  .سكوا من االندماج في االقتصاد العالمياإللدان ب
  

تطوير مجال في  العاملين آليات تعاون وتنسيق بين الناشطين اإلقليميين وضععلى تعمل كذلك   
على المستويين الوطني قدماً التطبيقات التي تدفع بالتنمية  تحفزوهي  . تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  . اع مستدام لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنطقةنشاء قطتجهد إلواإلقليمي، و
  

  ةــالرؤي
  

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى االضطالع بدور محوري مع البلدان األعضاء في  شعبةتهدف   
 اإلسكوا، في انتقالها نحو المجتمع القائم على المعرفة والتنافسية على النطاق الدولي، والعمل في الوقت عينه

على زيادة العمالة والحد من الفقر وتحسين نوعية الحياة عبر استخدام أحدث تكنولوجيات المعلومات 
  .واالتصاالت وتطبيقاتها

  
  المهام الرئيسية

  
  استخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت كوسيلة للتنمية والتكامل اإلقليميين؛  -   

  القمة العالمي لمجتمع المعلومات؛ مؤتمر األعضاء لتنفيذ مقررات البلدانمتابعة جهود   -   

تسهيل التنسيق والتعاون بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص إلقامة   -   
  مجتمع المعلومات؛

األعضاء في صياغة وتحقيق سياسات واستراتيجيات لتكنولوجيا المعلومات  البلدانمساعدة   -   
  واالتصاالت؛



 -2 -  

  

  ؛على المستويين الوطني واإلقليمي ا المعلومات واالتصاالتتعزيز قطاع تكنولوجي  -   

 البلدانتطوير مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للتنمية، والمساهمة في بناء قدرات   -   
  األعضاء؛

تعزيز البيئة التمكينية لتطوير مجتمع المعلومات في منطقة اإلسكوا وبناء الثقة بتكنولوجيا   -   
  صاالت وأمنها؛المعلومات واالت

رصد تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وبنيتها األساسية وتقييمها على المستويين   -   
  الوطني واإلقليمي؛

  .األعضاء في القضايا المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للبلدانتوفير الدعم الفني   -   
  

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت شعبةتنظيم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتقسم 
  

على صياغة رؤية إقليمية واستراتيجيات وخطط إلنشاء مجتمع قائم على المعرفة؛  القسميعمل هذا   
 البلدانوتحقيق أهداف األمم المتحدة اإلنمائية لأللفية من خالل إنشاء مجتمعات المعلومات والمعرفة في 

اإلقليمية  العمل خطةالقمة العالمي لمجتمع المعلومات و مؤتمر مقرراتوا؛ ومتابعة تنفيذ األعضاء في اإلسك
لبناء مجتمع  واالتصاالت المعلومات لتكنولوجياوكذلك االستراتيجية العربية لبناء مجتمع المعلومات؛ 

العولمة وتكنولوجيات  وتحويل تحدياتوغيرها من الفعاليات االستراتيجية مع المنظمات اإلقليمية؛ المعلومات 
ومنها بناء قطاع اقتصادي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في  المعلومات واالتصاالت إلى فرص للتنمية

المنطقة قائم على االبتكار والشراكة وكذلك تفعيل دور المنطقة في مجال حوكمة اإلنترنت بشكل فعال 
يل أسماء النطاقات العربية وكذلك بناء قدرات قيادات وتعزيز الهوية العربية على اإلنترنت من خالل تفع
  .القطاع الحكومي في المنطقة في مجاالت السياسات

  
  قسم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  
يقوم هذا القسم بتنسيق العمل وإعداد المالمح الوطنية واإلقليمية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   

كما يعمل القسم .  يسية في مدخالت البوابة اإلقليمية لمجتمع المعلومات التي تم إنشاؤهاالتي تعتبر مساهمة رئ
على تحسين البيئة التمكينية لتطوير مجتمع المعلومات في منطقة اإلسكوا وبناء الثقة واألمن الستخدام 

قسم تطبيقات 
تكنولوجيا المعلومات 

  واالتصاالت

سياسات قسم 
تكنولوجيا المعلومات 

  واالتصاالت

  مات واالتصاالتتكنولوجيا المعلوشعبة

مركز اإلسكوا 
  للتكنولوجيا
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.  المنطقة العربية ويساهم في تطوير وتعزيز التشريعات السيبرانية فيتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 
  .ويقوم القسم أيضاً بتشجيع استخدام الخدمات اإللكترونية والمحتوى الرقمي العربي

  
يسعى القسم كذلك إلى تطوير المؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وبناء و  

  .  القدرات الوطنية لدعم سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  

  ا للتكنولوجيااإلسكومركز 
  

مساعدة البلدان األعضاء في اإلسكوا والمنظمات العامة والخاصة في الحصول  هيمهمة المركز إن   
على األدوات والقدرات الالزمة لتسريع التنمية االقتصادية واالجتماعية من أجل تحقيق التكافؤ التكنولوجي 

قتصادات قائمة اإلى البلدان األعضاء ل اقتصادات والمناطق األخرى من العالم، واإلسهام في تحوي البلدانمع 
  . على المعرفة العلمية والتكنولوجية

  
مساعدة البلدان األعضاء من خالل تعزيز قدراتها على تطوير وإدارة النظم إلى المركز يهدف   

 هال تطويرالوطنية، وتطوير ونقل وتكييف وتطبيق التكنولوجيا، وتحديد التكنولوجيا المناسبة للمنطقة وتسهي
إلى تعزيز محتوى المعرفة  ويهدف المركز أيضاً . وتحسين اإلطار القانوني والتجاري لنقل التكنولوجيا

  . التكنولوجية والعلمية للقطاعات االقتصادية الرئيسية في البلدان األعضاء
  

  توجهات العمل
  

جوة الرقمية وبناء مجتمع تقليص الف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى شعبةيهدف برنامج عمل   
القمة مؤتمر لمقررات  معلومات شامل يركز على اإلنسان وينحو صوب التنمية في منطقة اإلسكوا وفقاً

األهداف اإلنمائية  بما فيها، العالمي لمجتمع المعلومات، ولألهداف والمقاصد اإلنمائية المتفق عليها دولياً
  :لأللفية، وذلك من خالل

  
  ؛تنفيذ خطة العمل اإلقليمية لبناء مجتمع المعلوماتتحسين   )أ(  

  
إلى تحقيق لكترونية باللغة العربية تهدف إتعزيز قدرة البلدان األعضاء على تقديم خدمات   )ب(  

  ة؛التنمية االقتصادية واالجتماعي
  

 من خاللالمنطقة، في تحقيق تحسينات ملموسة في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   )ج(  
  تنفيذ استراتيجيات وخطط عمل في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛

  
تعزيز قدرة البلدان األعضاء على قياس تقدمها نحو تحقيق مجتمع المعلومات، ووضع مقاييس   )د(  

  .مع مراعاة منظور المساواة بين الجنسينلذلك،  مرجعية لهذا التقدم، ومواءمة السياسات واالستراتيجيات تبعاً
  

  :تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى تحقيق توجهاتها من خالل شعبةتسعى   
  

القمة العالمي لمجتمع المعلومات إقليمياً، وخصوصاً مؤتمر االجتهاد من أجل تنفيذ مقررات   -   
  خطة عمل جنيف وبرنامج عمل تونس لخدمة المنطقة بشكل أفضل؛

الخدمات  تقديمو ة،دئإطالق وتنفيذ المشاريع الراوإجراء دراسات تحليلية، وعقد اجتماعات،   -   
  بناء القدرات؛ إلىالتي تهدف  ةاالستشاري
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تقييم خطط العمل وتنقيحها، ورصد التقدم المحرز وتقييم اآلثار ومقارنة التطورات الوطنية مع   -   
  األخرى؛ البلدانالتطورات في 

تصاالت في موضوعات هامة، مثل التركيز على تطوير تطبيقات لتكنولوجيا المعلومات واال  -   
  الحكومة اإللكترونية والمحتوى الرقمي العربي؛

إلى بناء مجتمع معلومات  المؤديةتعزيز التعاون والشراكات على الصعيد اإلقليمي في األنشطة   -   
  شامل يضع اإلنسان في صميم اهتمامه؛

المعلومات واالتصاالت المساهمة في جهود حشد األموال الرامية إلى تسخير تكنولوجيا   -   
  ألغراض التنمية االقتصادية واالجتماعية؛

 تحفيز إنشاء آليات لتبادل المعلومات وتقاسم المعارف فيما بين المؤسسات اإلقليمية والمؤسسات  -   
  الموجودة خارج المنطقة؛

توثيق التنسيق وبذل جهود مشتركة مع البرامج الفرعية األخرى لإلسكوا ومع المنظمات   -   
  .لدولية واإلقليمية لتحقيق المزيد من النتائج الفعالةا

  
  2011-2005الدراسات والتقارير المنجزة خالل الفترة 

  
  مؤشرات مجتمع المعلومات  -   

في أعضاء الفقر في بلدان مختارة  لخلق العمالة وتقليصتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   -   
  اإلسكوا

  االستراتيجيات وطرائق التطبيق: العربية دولفة في اللمعرا قائم على نحو مجتمع متكامل  -   

  الفرص واألولويات والتوجهات:  المحتوى الرقمي العربي  -   

  تحسين البنية األساسية لالتصاالت وخدماتها وسياساتها في بلدان اإلسكوا  -   

  2005 –المالمح اإلقليمية لمجتمع المعلومات في غربي آسيا   -   

  2005 - مع المعلومات في غربي آسياالمالمح الوطنية لمجت  -   

  النطاقات باللغة العربيةنظام أسماء تطور   -   

، 11، 10، 9 ،8، 7، األعداد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للتنمية في غربي آسيا نشرة  -   
  16، و15، 14، 13، 12

  صاالتتوجيهي لصياغة وتنفيذ سياسات واستراتيجيات تكنولوجيا المعلومات واالت دليل  -   

المعلومات إلى خدمات تعزيز النفاذ  :الحزمة العريضة من أجل التنمية في منطقة اإلسكوا  -   
  العالميالمعرفة االتصاالت في مجتمع و

  اإلسكوافي نماذج تشريعات الفضاء السيبراني في الدول األعضاء   -   
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  معلومات واالتصاالت في تكنولوجيا الالموارد المالية ورأس المال المخاطر وريادة األعمال   -   
  2007 –اإلقليمية لمجتمع المعلومات في غربي آسيا  المالمح  -   

  2007 - المالمح الوطنية لمجتمع المعلومات في غربي آسيا  -   

  دليل قياس مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -   

يات إلقليمية واألولوا الدراسة التقويمية للحاجات: مركز اإلسكوا للتكنولوجيا من أجل التنمية  -   
  وتحديد آليات التنفيذ

  العربيةبناء الثقة بالخدمات اإللكترونية   -   

  2009 –اإلقليمية لمجتمع المعلومات في غربي آسيا  المالمح  -   

  2009 – المالمح الوطنية لمجتمع المعلومات في غربي آسيا  -   

  تحديات وفرص للبلدان األعضاء في اإلسكوا: حوكمة اإلنترنت  -   

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

  2011 –اإلقليمية لمجتمع المعلومات في غربي آسيا  المالمح  -   

  2011 – المالمح الوطنية لمجتمع المعلومات في غربي آسيا  -   

  مجتمع المعلومات في منطقة اإلسكوا  -   

قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في منطقة اإلسكوا لمواجهة تحديات اقتصاد تعزيز   -   
  المعرفة

  آليات لبناء محتوى عربي تفاعلي متعدد الوسائط للمجتمعات المحلية  -   

  إطار عمل معياري لترويج البيئة التمكينية لتطوير الخدمات اإللكترونية العربية  -   

  اإلطار العام والمبادئ واألهداف: اإلنترنت خارطة الطريق العربية لحوكمة  -   

  برمجياته وتطبيقاته وتقييم احتياجاته:  لمحتوى الرقمي العربيامسح   -   

  نماذج لبرامج األعمال وخطط التسويق والشراكات لصناعة المحتوى الرقمي العربي  -   

هزة متطلبات االحتضان من حيث البرمجيات واألج: تطوير المحتوى الرقمي العربي  -   
  واحتياجات التدريب

  "عربي"و  "arab"دراسة الجدوى المبدئية إلنشاء مدونة أسماء النطاقات العلوية العامة  -   

  وضع نموذج مشترك لمعايير المقارنة في المنطقة العربية: قياس مجتمع المعلومات  -   


