
E األمم المتحدة  
 
Distr. 
LIMITED 
 
E/ESCWA/ICTD/2006/1 
1 June 2006 
ORIGINAL: ARABIC 

 

 
 المجـلس

  االقتصـادي واالجتمـاعي

 

  

  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
  
  
  
  
  

  تقريـر
  

  للجنة االستشارية للتنمية العلمية والتكنولوجية واالبتكار التكنولوجي الثالثاالجتماع 
  2006آذار/مارس  7-6، بيروت

 

  موجـز
  

ا    وجي اجتماعھ ار التكنول ة واالبتك ة والتكنولوجي ة العلمي ارية للتنمي ة االستش دت اللجن ثعق ي الثال  ف
روت ومي ، بي ارس  7و 6ي ق األول .  2006آذار/م اول الش قين: تن ي ش اع ف ات االجتم ت جلس ونظم

ا كوا للتكنولوجي ز اإلس اء مرك وع إنش وء در موض ى ض دتھا عل ي أع ائه الت ة إلنش دوى التمھيدي ة الج اس
امج ؛ وتناول الشق الثاني أنشطة شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اإلسكوا، اإلسكوا داً برن وتحدي

نتين  رة الس عبة لفت ل الش نتين 2007-2006عم رة الس ا لفت رح لعملھ تراتيجي المقت ار االس -2008، واإلط
ذ ن2009 ة تنفي طة متابع ف ، وأنش ات (جني ع المعلوم المي لمجتم ة الع ؤتمر القم ائج م ونس 2003ت ، وت
ى دورة اإلسكوا ) في منطقة اإلسكوا.  2005 ى مجموعة من التوصيات لعرضھا عل اع إل وخلص االجتم

ذ الوزارية الرابعة والعشرين، تتعلّق بإصدار قرار يقضي بإ ة تنفي ا، وبمتابع نشاء مركز اإلسكوا للتكنولوجي
ؤتمر رح لعمل  نتائج م اد اإلطار االستراتيجي المقت ة، واعتم ع المعلومات في المنطق المي لمجتم ة الع القم

نتين  رة الس االت لفت ات واالتص ا المعلوم عبة تكنولوجي ل 2009-2008ش امج عم أن برن ات بش ، ومقترح
  .2007-2006الشعبة لفترة السنتين 

 

 
 
 

 
06-0262 



 -2-

  المحتويات
  

  الصفحة    الفقرات  
  

  3  7- 1    .........................................................................................  مقدمة
 

  الفصل
  

  4  12- 8    ...........................................................................  التوصيات  -أوالً 
 

  4  9    ............................................  للتكنولوجيا اإلسكوا مركز إنشاء  - ألف  
  

   السنتين لفترة واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا شعبة عمل برنامج  - باء  
  السنتين لفترة لعملھا المقترح االستراتيجي واإلطار ،2007- 2006    
    2008 -2009  ................................................................    10  5  

  
   7  12-11    .................  المعلومات لمجتمع العالمي القمة تمرمؤ نتائج تنفيذ متابعة  -جيم  

  
 ً   7  20-13    .........................................................  والمناقشة البحث مواضيع  -ثانيا

  
  7  19-14    ............................................  للتكنولوجيا اإلسكوا مركز إنشاء  - ألف  

  
  وأنشطة واالتصاالت، المعلومات تكنولوجيا شعبة عمل برنامج  - باء  
  9  20    .................  المعلومات لمجتمع العالمي القمة مؤتمر نتائج تنفيذ متابعة    

  
 ً   9  34-21    ......................................................................  االجتماع تنظيم  - ثالثا

 
  9  21    ...............................................  انعقاده وتاريخ االجتماع مكان  - ألف  
  9  31-22    .......................................................................  االفتتاح  - باء  
  11  32    ......................................................................  الحضور  -جيم  
  11  33    ...............................................................  األعمال جدول  -دال  
  11  34    ........................................................................  الوثائق  -ھاء  

 
  12      ............................. ................................  المشاركين قائمة  -األول المرفق
  14      ................................................................  الوثائق قائمة  -الثاني المرفق

  
  



 -3-

  مقدمة
  
ا عق  -1 وجي اجتماعھ ار التكنول ة واالبتك ة والتكنولوجي ة العلمي ارية للتنمي ة االستش ثدت اللجن ي الثال  ف

 .2006آذار/مارس  7و 6يومي ، بيروت
  
ؤرخ 21-(د 225وكانت ھذه اللجنة قد أنشئت بموجب القرار   -2 ايو  11) الم ه 2001أيار/م ذي اعتمدت ، ال

يا اللجنة االقتصادية ة لغربي آس ه  واالجتماعي ة والعشرين، وصادق علي ة الحادي ا الوزاري (اإلسكوا) في دورتھ
ام  ه الموضوعية لع ي دورت اعي ف س االقتصادي واالجتم ة 2001المجل ّون اللجن ى أن تتك رار عل .  ونص الق

ي  اھمة ف وجي للمس ار التكنول ة واالبتك ة والتكنولوجي ة العلمي ي مجاالت التنمي ارزين ف راء ب ارية من خب االستش
قبلورة ت ا لتحقي رامج عملھ دول األعضاء وجھات اإلسكوا من خالل ب ة في ال ة والتكنولوجي ة العلمي ، وأن التنمي

  .  2002تعقد اجتماعاتھا مرة كل سنتين على األقل، ابتداء من عام 
  
ود وحدد القرار   -3 ة بجھ ديم الخدمات االستشارية المتعلق الي: (أ) تق المھام األساسية للجنة االستشارية كالت

ي  ة ف ة، وخاص ة والدولي الخبرات اإلقليمي ود ب ذه الجھ م ھ ة، ودع ا الحديث اء التكنولوجي اء القتن دول األعض ال
بل  راح الس دة؛ (ب) واقت واد الجدي ا الم ة، وتكنولوجي ا الحيوي االت، والتكنولوجي ات واالتص ا المعلوم تكنولوجي

ا وتوطي ل التكنولوجي ل نق ن أج ي م اون اإلقليم ق التع ة بتحقي ديم الكفيل تخدامھا؛ (ج) وتق ان اس ا وإتق   نھ
ة  ة والتكنولوجي درات العلمي ة الق االت تنمي ي مج كوا ف ل اإلس رامج عم ة بب ات المتعلق ول األولوي ات ح االقتراح
ة  ة والتكنولوجي درات العلمي ة الق ة بتنمي ة المتعلق ة واإلقليمي رارات الدولي ة الق وجي؛ (د) ومتابع ار التكنول واالبتك

  وجي وتنسيق الجھود الخاصة بتنفيذھا في الدول األعضاء.واالبتكار التكنول
  
ين 2002تموز/يوليو  18االستشارية اجتماعھا األول في ت اللجنة وعقد  -4 ، إثر انتھاء المؤتمر المشترك ب

د في  ذي عق ة"، ال دول العربي ر في ال ة والفق ا ومكافحة البطال ة حول "التكنولوجي اإلسكوا ومنظمة العمل الدولي
  .2002تموز/يوليو  18إلى  16ي الفترة من بيروت ف

  
ام   -5 ي ع ُتحدثت ف ا، اس كوا وتنظيمھ ة اإلس ة أمان ادة ھيكل ة إع ار عملي ي إط عبة 2002وف ا ش  تكنولوجي

ات االت المعلوم ة واالتص ة العلمي ارية للتنمي ة االستش ة للجن دمات الفني ديم الخ ؤولية تق ا مس ت بھ ، وأنيط
و ار التكنول م المتحدة  ،جيوالتكنولوجية واالبتك ام لألم ين الع ا لنشرة األم ك وفق المؤرخة  ST/SGB/2002/16وذل

اني/نوفمبر  24في عقد االجتماع الثاني للجنة االستشارية و.  2002كانون األول/ديسمبر  27  2004تشرين الث
اء مجتمع إثر انتھاء أعمال المؤتمر اإلقليمي التحضيري الثاني للقمة العالمية لمجتمع المعلومات: الشرا كة في بن

  .2004تشرين الثاني/نوفمبر  23و 22المعلومات العربي، الذي عقد في دمشق يومي 
  
ة والعشرين  -6 ة الرابع دورة اإلسكوا الوزاري داً ل ة االستشارية تمھي اع الثالث للجن ك )1(ويأتي االجتم ، وذل

ه  2005أيار/مايو  12) المؤرخ 23-(د 254بناًء على القرار  ة الذي اعتمدت ة الثالث ا الوزاري اإلسكوا في دورتھ
ي: بشأن إقامة مركز اإلسكوا للتكنولوجيا )2(والعشرين ة عن  ) وضع دراسة تفصيلية1(، حيث طلبت ما يل إقام

ا  ة وتوظيفھ ة الوطني درات التكنولوجي ة الق ى تنمي ة  من أجلمركز للتكنولوجيا يھدف إل تحقيق األھداف اإلنمائي

                                                      
  ، عبر العنوان التالي:2006أيار/مايو  11-8عة والعشرين لإلسكوا، يمكن اإلطالع على تفاصيل الدورة الوزارية الراب)  1(  

http://www.escwa.org.lb/about/gov/session24/maina.asp. 

  ، عبر العنوان التالي:2005أيار/مايو  12-9يمكن اإلطالع على تفاصيل الدورة الوزارية الثالثة والعشرين لإلسكوا،  ) 2(  
out/gov/session/maina.asphttp://www.escwa.org.lb/ab. 
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ة ا ز التنمي ة وتعزي ا؛ (لأللفي االت التكنولوجي ي مج دولي ف ي وال اون اإلقليم ة والتع ادية واالجتماعي ) 2القتص
وجي؛ علىالدراسة عرض و ار التكنول ة واالبتك ر 3( اللجنة االستشارية للتنمية العلمية والتكنولوجي ديم تقري ) وتق

  الوزارية الرابعة والعشرين.اإلسكوا  عن إقامة مركز التكنولوجيا إلى دورة
  
ا، ش االجتماع الثالث للجنة االستشارية ناقو  -7 ة إلنشاء مركز اإلسكوا للتكنولوجي دراسة الجدوى التمھيدي

ل امج عم عبة وبرن ات واالتصاالت ش ا المعلوم نتين  تكنولوجي رة الس تراتيجي ، و2007-2006لفت ار االس اإلط
رح  رةالمقت ا لفت نتينا لعملھ ى2009-2008 لس افة إل ؤت ، إض ائج م ذ نت ة تنفي ع متابع المي لمجتم ة الع مر القم

ى ) في منطقة اإلسكوا.  وستقدم التوصيات 2005، وتونس 2003المعلومات (جنيف  اع إل الصادرة عن االجتم
  الوزارية الرابعة والعشرين.اإلسكوا  دورة

  
  التوصيات  -أوالً 

  
اع   -8 ي االجتم اركون ف ص المش ثخل ارية الثال ة االستش ة والتكنولوجي للجن ة العلمي ار للتنمي ة واالبتك

ا  التكنولوجي إلى مجموعة من التوصيات بشأن إنشاء مركز اإلسكوا للتكنولوجيا، وبرنامج عمل شعبة تكنولوجي
نتين  رة الس االت لفت ات واالتص نتين 2007-2006المعلوم رة الس ا لفت رح لعملھ تراتيجي المقت ار االس ، واإلط

  لمجتمع المعلومات.، ومتابعة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي 2008-2009
  

  للتكنولوجيا اإلسكوا مركز إنشاء  -ألف
  
ة   -9 ى دراسة الجدوى التمھيدي تناداً إل ا اس بعد المناقشات التي دارت حول إنشاء مركز اإلسكوا للتكنولوجي

  التي أعدتھا اإلسكوا في ھذا الخصوص، أوصت اللجنة االستشارية بما يلي:
  

ال ت  (أ)   ي مج ز ف ة المرك رار أھمي اء، إق دول األعض ي ال ة ف ادية واالجتماعي ة االقتص ق التنمي حقي
ى الظروف  ة، ونظراً إل ى المعرف ي عل اظم التوجه نحو االقتصاد المبن ة وفي ظل تع ذه المرحل وخاصة في ھ

  االقتصادية المستجدة في معظم الدول األعضاء؛
  

ل المحتم  (ب)   دول األعضاء وبجھات التموي وم اإلسكوا باالتصال بال ا، أن تق ة وخارجھ ي المنطق ة ف ل
ز،  ات للمرك ة لصندوق الھب وارد المالي أمين الم ه، وت ز أو فروع ي ستستضيف المرك ات الت بھدف حصر الجھ

 وتحديد التمويل الالزم إلقامة المركز وتسيير عمله للسنوات الثالث األولى؛
  

ات   (ج)   ال مقترح ارية إدخ ة االستش كاللجن ز اإلس طة مرك داف وأنش ة بأھ ي المتعلق ا ف وا للتكنولوجي
  النسخة النھائية لدراسة الجدوى التمھيدية إلنشائه، وخاصة ما يلي:

  
ل   )1(     ن أج ا م تخدام التكنولوجي ز اس اق تعزي ي نط ه ف تعكس عمل ز ل مية المرك ديل تس   تع

 التنمية االقتصادية واالجتماعية في المنطقة، وليس في نطاق التكنولوجيا البحتة؛
 

 ات عن المنطقة كي تعكس الحالة الراھنة وتبرر الحاجة إلى المركز؛تحديث اإلحصاء  )2(    
  

 وضع قائمة بالمصطلحات األساسية المستخدمة في الدراسة؛  )3(    
 تقديم أمثلة إضافية لمراكز مماثلة وناجحة في العالم لمقارنتھا مع المركز المقترح؛  )4(    
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ة مركز ذي طابع إقليمي  )5(     ة إقام ى أھمي ز عل ا من  التركي ز استخدام التكنولوجي يعنى بتعزي

ة  أجل التنمية، والحاجة اإلقليمية إليه، وخاصة في ما يتعلق بالخدمات التي سيقدمھا للمنطق
ين  ا ب ر والمستخدم، وفيم ين المصدِّ ة ب ا المالئم ل التكنولوجي والدول األعضاء من خالل نق

 الدول األعضاء، وبين القطاعات االقتصادية المختلفة؛
  

اء   )6(     دول األعضاء، وإنش دى ال ي إح ز ف رع الرئيسي للمرك ى استضافة الف ة إل د الحاج تأكي
روع  ون الف ث تك ز، بحي طة للمرك افة أنش ي استض ب ف رى ترغ ي دول أخ ه ف روع ل ف
ات  ة الحاج بيكية لتلبي ية تش ز افتراض ة بمراك واتل ومدعم طة الس لة بواس ام متص واألقس

 اإلقليمية؛
  

ى أھم  )7(     ز عل ي التركي ات ف ة والجامع ث والتنمي ات البح ز ومؤسس ين المرك ل ب ة التواص ي
اج  اعي اإلنت ات وقط ين الجامع روابط ب جيع ال ز بتش ام المرك ى قي ة، وعل   المنطق

 والخدمات، وعلى تحديد نقاط الربط مع المركز على المستويين الوطني والدولي؛
  

وار  )8(     يع م ز، وتوس ل المرك تدامة عم رورة اس ى ض د عل ة التأكي طته لتلبي ز أنش ده، وتعزي
 احتياجات المنطقة اإلنمائية؛

  
 التأكيد على ضرورة اتباع أسلوب المشاركة والمناھج الموجھة للعمل؛  )9(    

  
  إضافة المھام التالية للمركز:  )10(    

 
ة   -أ       ا للمنطق ل التكنولوجي اء ونق ة باقتن ة المتعلق ة القانوني تنمية المھارات التفاوضية والبيئ

 ول األعضاء؛والد
  

ب   -ب       ادة الطل وير، وزي ث والتط طة البح ز أنش ى تعزي اعد عل ي تس ات الت اد اآللي اعتم
  المحلي لنتائجھا؛

 
 تنسيق عمل المركز مع برامج عمل اإلسكوا؛  -ج      

  
رين،   (د)   ة والعش ة الرابع كوا الوزاري ى دورة اإلس ز إل اء المرك ة إلنش دوى التمھيدي ة الج ع دراس رف

  إقرار إنشاء المركز ودعوة الدول األعضاء لتوفير الموارد الالزمة له.وحثِّھا على 
  

  ،2007-2006 السنتين لفترة واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا شعبة عمل برنامج  -باء
  2009-2008 السنتين لفترة لعملھا المقترح االستراتيجي واإلطار

  
ة، ع  -10 يات التالي ى التوص اق عل ى االتف ة إل ت اللجن ات خلص ا المعلوم عبة تكنولوجي أن ش اً ب   لم

رة  واالتصاالت في اإلسكوا قد أكدت للمشاركين أنھا ستعمل على تنفيذ ھذه التوصيات ضمن حدود الموازنة المق
نتين  رة الس ذ 2007-2006لفت اء لتنفي دول األعض ن ال افي م الي إض م م ى دع ول عل ى الحص عى إل ، وستس

  النشاطات اإلضافية المقترحة:
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  ، مع أخذ االقتراحات التالية في االعتبار:2007-2006تماد برنامج عمل الشعبة لفترة السنتين اع  (أ)  

  
ل   )1(     رويج نق ى ت ة، عل اطاتھا المبرمج اتھا ونش الل دراس ن خ كوا، م ل اإلس   عم

لكية ة الالس ات المحلي ة الحلق ل تقني ة، مث ى المنطق دة إل ة والجدي ات المالئم   التقني
(Wireless Local Loops)  وتقنية الحزمة العريضة(broadband) ؛ 

 
ز أنشطة   )2(     ة لالتصاالت، وتعزي ة المرتفع ة بالكلف ي حل اإلشكاالت المتعلق إسھام اإلسكوا ف

ي  االت ف ين االتص ة بتحس تھا المتعلق من دراس ت ض ي بحث ة، الت ي المنطق االت ف االتص
او)3(المنطقة ة والتع ة المقدم دول األعضاء في ، وذلك من خالل االستشارات الفني ن مع ال

 ھذا المجال؛
 

ا من   )3(     امج عملھ ة ضمن برن وات التلفزيوني ة استخدام اإلسكوا لوسائل القن النظر في إمكاني
 أجل تطوير المجتمعات العربية؛

 
امج   )4(     ة لعناصر البرن ك بصورة موازي ق، وذل امج العمل بعض مجاالت التطبي تضمين برن

درات و اء الق ى بن ة إل ات الھادف ال تطبيق بيل المث ى س ا عل ة، ومنھ ة التمكيني ة البيئ تھيئ
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مجال التعليم بھدف ربطه باالقتصاد والتنمية؛

 
ت،   )5(     ى اإلنترن ي عل وى الرقمي العرب ز المحت ى تعزي ة تھدف إل العمل على إحداث آلية مالي

ع تداما م ال مس ذا المج ي ھ ل ف ل العم ك لجع ي  وذل مون العلم ى المض ز عل التركي
  واالقتصادي؛

  
، تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض 4الموافقة على المالمح الرئيسية للبرنامج الفرعي   (ب)  

نتين  رة الس تراتيجي لفت ار االس روع اإلط ي مش ي، ف ل اإلقليم ا 2009-2008التكام عبة تكنولوجي وة ش ، ودع
  د على ما يلي:المعلومات واالتصاالت إلى التأكي

 
ا يلي:    )1(     ى م ة بحيث ينص عل ر واقعي إعادة صياغة الھدف بشكل واضح ودقيق ليصبح أكث

درات  ز ق ى تعزي دف إل وي يھ امل وتنم اتي ش ع معلوم و مجتم ي أو السعي نح ھام ف "اإلس
 الفرد تمشياً مع األھداف اإلنمائية لأللفية"؛

 
راد إعادة صياغة مؤشرات اإلنجاز التي ليس ل  )2(     ائج الم يالً للنت ر تمث ھا بعد كّمي، وجعلھا أكث

 قياسھا، وربطھا باألنشطة التي تقوم بھا اإلسكوا؛
 

ة، ومؤشرات   )3(     ة ومؤشراتھا من جھ امج واإلنجازات المتوقع ين ھدف البرن ربط ب تعزيز ال
 األھداف اإلنمائية لأللفية من جھة أخرى؛

 

                                                      
يا، )  3(   ي آس ة لغرب ادية واالجتماعي ة االقتص ية لالتصاالت اللجن ة األساس ين البني اتھاتحس دماتھا وسياس كو وخ دان اإلس ي بل ا، ف

 . E/ESCWA/ICTD/2005/5،2005آب/أغسطس 
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تقبلية أ  )4(     ات المس وع الدراس نتين إدراج موض رة الس ل لفت امج العم ي برن رافية ف و االستش
ذلك موضوع 2008-2009 ، وذلك لحاجة الدول العربية إلى ھذا النوع من الدراسات، وك

 توليد فرص العمل والحد من الفقر؛ 
 

ي   )5(     امج الفرع تراتيجي للبرن ار االس ي اإلط يم ف اع التعل مل قط ه 4ش ي عالقت ة ف ، وخاص
يم ھو باالقتصاد، نظراً ألنه ا درات، وألن عدم تطور قطاع التعل لمجال األبرز لتطوير الق

يم ھو  مصدر الخلل األساسي في عملية التنمية المرجوة.  وقد أكدت اإلسكوا أن قطاع التعل
ا المعلومات واالتصاالت  تتعاون شعبة تكنولوجي ذلك س ة اليونسكو، ل من اختصاص منظم

دريب  في اإلسكوا مع المكاتب اإلقليمية لليونسكو يم والت درات في مجاالت التعل في بناء الق
  اإللكترونيين.

  
  المعلومات لمجتمع العالمي القمة مؤتمر نتائج تنفيذ متابعة  - جيم

 
ة اإلسكوا،   -11 ع المعلومات في منطق المي لمجتم ة الع ؤتمر القم ائج م ذ نت أكد المشاركون أھمية متابعة تنفي

 وص إلى دورة اإلسكوا الوزارية الرابعة والعشرين.وتقديم مشروع القرار المعّد بھذا الخص
  

ذ خطة العمل   -12 ك من خالل تنفي ة، وذل ائج القم ة نت وم اإلسكوا بمتابع ى أن تق رار عل ويشدد مشروع الق
ة  ذه الخطة، والمشاركة الفعلي اإلقليمية لبناء مجتمع المعلومات، والتعاون مع الدول األعضاء من أجل تطوير ھ

ذھا من  دعو مشروع في تنفي ة.  وي ة في المنطق ى المعرف ي عل امل واقتصاد مبن ع معلومات ش اء مجتم أجل بن
ة وعن  القرار األمين التنفيذي لإلسكوا إلى إعداد تقرير عن التقدم المحرز في بناء مجتمع المعلومات في المنطق

  .2008زمع عقدھا في عام جھود اإلسكوا في ھذا المضمار، إلى دورة اإلسكوا الوزارية الخامسة والعشرين الم
  

 ً   والمناقشة البحث مواضيع  -ثانيا
 

انظمت جلسات االجتماع في شقين:   -13 ى  تناول الشق األول موضوع إنشاء مركز اإلسكوا للتكنولوجي عل
كوا دتھا اإلس ي أع ائه الت ة إلنش دوى التمھيدي ة الج ا ضوء دراس عبة تكنولوجي طة ش اني أنش ق الث اول الش ؛ وتن

ات وا كوا، المعلوم ي اإلس االت ف نتين التص رة الس عبة لفت ل الش امج عم داً برن ار 2007-2006وتحدي ، واإلط
نتين  رة الس ا لفت رح لعملھ تراتيجي المقت المي 2009-2008االس ة الع ؤتمر القم ائج م ذ نت ة تنفي طة متابع ، وأنش

  ) في منطقة اإلسكوا. 2005، وتونس 2003لمجتمع المعلومات (جنيف 
  

 اإلسكوا للتكنولوجيا إنشاء مركز  -ألف
  

ز   -14 تحداث مرك وع اس ي موض كل رئيس ارية بش ة االستش ت اللجن اع، ناقش ن االجتم ق األول م ي الش ف
ة االقتصادية تقبلية للتنمي ة التحديات المس ة اإلسكوا اإلسكوا للتكنولوجيا من أجل مواجھ ة في منطق ، واالجتماعي

  ي أعدتھا اإلسكوا.الت إلنشاء المركزوعرضت دراسة الجدوى التمھيدية 
  

وجزا أل  -15 ة م روض المقدم منت الع ل وتض ن أج ه م ة لعمل ات المقترح ه واآللي ز ومھام داف المرك   ھ
ة  ة االقتصادية واالجتماعي وجز مؤشرات التنمي ائه.  واستعرضت خالل الم ن إنش وة م داف المرج ق األھ تحقي

ة للمنطقة، وتطورھا، وإمكانية استدامتھا بشكل متوازن على المستو ى اإلقليمي، مع التركيز على مؤشرات األمي
رداً  وجز س من الم ا تض ة.  كم دول العربي ي ال ة ف ر والبطال رات الفق داث، ومؤش باب واألح د الش   عن
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ذي يمكن  دور ال ات، وال تحليلياً للعقبات التي تعترض السعي إلى إدخال التكنولوجيا في عمل الشركات والمنظم
  لعقبات.للمركز أن يضطلع به لتخطي ھذه ا

  
ود الرئيسية   -16 ا، التي عرضت البن ة إلنشاء مركز اإلسكوا للتكنولوجي ديم دراسة الجدوى التمھيدي وتم تق

ركاء  ة والش ة والتمويلي تراتيجيات التنظيمي ع االس ذ م وذٍج للتنفي د نم ك لتحدي ز، وذل اء المرك ة إنش ة بعملي المتعلق
كوا دان اإلس ي بل ائد ف ع الس ل الوض ي ظ ين، ف ي  المحتَمل ياق اإلقليم ة الس ت الدراس ة.  وتناول ي المنطق وف

ة  ة التنظيمي ه والبني ة لعمل ات المقترح ائه، واآللي ن إنش وة م داف المرج ز، واألھ اء المرك ات إلنش واالحتياج
ل  تدامة عم مان اس ية لض ة الرئيس غيلية والمالي ة والتش ائل اإلداري ت المس ا تناول ل.  كم ة العم ة لفعالي المقترح

وم المركز.  وأو درات في مجال العل اء الق ى بن ا ستركز عل ضحت الدراسة أن أعمال مركز اإلسكوا للتكنولوجي
ع  ية والتنوي و والتنافس ين النم تدامة، وتحس ة المس ق التنمي ود لتحقي ز الجھ ن أجل تعزي ار م ا واالبتك والتكنولوجي

ال ة ب ة القضايا المتعلق ر ومعالج ن الفق د م ل والح د فرص العم يعمد االقتصادي وتولي ين.  وس ين الجنس توازن ب
ل  ن أجل نق ة م وارد المتاح ع الم ي، وتجمي ي ودون اإلقليم تويين اإلقليم ى المس اون عل يق التع ى تنس ز إل المرك
ى  تدامة عل ة المس داف التنمي ق أھ ة لتحقي ا بفعالي ا وتطبيقھ ا وتطويرھ ا وتنميتھ ة وتطويعھ ا الحديث التكنولوجي

يا والمحيط في ت الدراسة تقديم نموذج مركز التدريب المستحدث المستويين الوطني واإلقليمي.  وشمل منطقة آس
  ستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية.  ، الذي يھدف إلى ا)4(ئالھاد

  
ات   -17 ا المعلوم تخدام تكنولوجي ة الس تا حال اع دراس ن االجتم ق األول م ات الش ي جلس اً ف دمت أيض وقُ

ا المعلومات في الحد من  واالتصاالت من أجل ى حول "استخدام تكنولوجي ة.  وتمحورت الدراسة األول التنمي
ي  دعم الت ة ال الي لمنظوم ع الح ت الواق ث تناول ة، حي ة مصر العربي ي جمھوري ر" ف أة الفق قوط ة  ترھ   موازن

ذي نظام االستھداف الدولة خاصة مع ازدياد عدد السكان وارتفاع األسعار العالمية؛ وتضمنت عرض  المقترح ال
ة  ن الدول يستخدم تكنولوجيا المعلومات في األساليب اإلحصائية، والنماذج الرياضية، وبناء قواعد البيانات، ويمّك
اعي في مصر.  ويعرف النظا م من الوصول إلى الفئات األشد فقراً في المجتمع، ويصلح نظام الضمان االجتم

ر المطل وم الفق ومين، مفھ راء بمفھ رح الفق وم المقت اق، ومفھ دخل واإلنف ات ال ى بيان د عل ذي يعتم   ق ال
ل الفقر النسبي الذي يعتمد على خصائص المسكن وملكية األسرة لألصول المادية والمعنوية.  و نظام يعتمد تحلي

ى االستھداف المقترح  ى عل ه النسبي، وُيبن ديمغرافي والصحي قاعدة على دراسة الفقر بمفھوم ات المسح ال بيان
 وبيانات مساعدة لھا من أجل الوصول إلى تحديد األسر الفقيرة المستحقة للدعم. 2003لمصر لعام 

  
اف   -18 دن واألري ين الم ة ب وة الرقمي روع "ردم الفج ا لمش ة ملخص ة الثاني منت الدراس بكة  –وتض   ش

ة العر ي الجمھوري ي ف ا الجغراف ي وتوزيعھ ع المحل ز المجتم ت مراك ورية"، وتناول ة الس ة الريفي ة المعرف بي
ادية  ة االقتص ق التنمي ل تحقي ن أج االت م ات واالتص ة المعلوم تخدام تقان ى اس ة إل طتھا الھادف ورية، وأنش الس
ا.  وعّرفت الدراسة  ة معھ ة تفاعل المجتمعات المحلي واالجتماعية، إضافة إلى منھجية إدارة ھذه المراكز وكيفي

ي ع المحل ة المجتم ن  )5(ببواب ة م وب، المؤلف ى ال ة معل ات مجموع كان المجتمع ول لس ة دخ كل نقط ع، وتش واق
ن فرص  تفادة م ن االس نھم م ة، وتمك اتھم اليومي ي حي ا ف اجون إليھ دمات يحت ارف وخ ى مع ة إل ة المختلف المحلي

  وإمكانيات اجتماعية واقتصادية إضافية.
  

                                                      
ر العن)  4(   ادئ عب يط الھ يا والمح ة آس دريب لمنطق ز الت ع مرك ى موق الع عل ن اإلط الي: يمك وان الت

http://www.unescap.org/icstd/applications/apcict.asp. 

 .http://www.reefnet.gov.syيمكن االطالع على موقع بوابة المجتمع المحلي عبر العنوان التالي: )  5(  
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ارية، وال  -19 ة االستش اني للجن اع الث ذ توصيات االجتم ق بتنفي ر يتعل ة تقري دم للمناقش ا قُ ة كم صيغة النھائي
ى دورة اإلسكوا  لدراسة الجدوى التمھيدية، ومشروع قرار بشأن إنشاء مركز اإلسكوا للتكنولوجيا الذي سيقدم إل

رين.   ة والعش ة الرابع ة الوزاري المركز ودراس ة ب يات المتعلق ن التوص ة م ى مجموع اركون إل ص المش وخل
  الجدوى التمھيدية إلنشائه.

  
  نولوجيا المعلومات واالتصاالت وأنشطة متابعةبرنامج عمل شعبة تك  -باء

 تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات
 

ا المعلومات واالتصاالت،  الشقتركز البحث في   -20 الثاني من االجتماع على برنامج عمل شعبة تكنولوجي
نتين  رة الس عبة لفت ل الش امج عم ائج برن تعراض نت م اس ث ت رو2005-2004حي   ع ، ومش

نتين  رة الس ل لفت امج العم نتين 2007-2006برن رة الس ا لفت رح لعملھ تراتيجي المقت ار االس   ، واإلط
ار.  2008-2009 ونس في االعتب ة ت ات في مرحل المي لمجتمع المعلوم ة الع ؤتمر القم ائج م ع أخذ نت ك م ، وذل

رامج عمل الشعبة، وتحدي ة بب ى مجموعة من التوصيات المتعلق ق بنطاق وخلص المشاركون إل ا يتعل داً في م
  عمل اإلسكوا وصياغة مؤشرات اإلنجاز لعمل الشعبة.

  
 ً   االجتماع تنظيم  -ثالثا

  
  مكان االجتماع وتاريخ انعقاده  -ألف

  
ا   -21 وجي اجتماعھ ار التكنول ة واالبتك ثعقدت اللجنة االستشارية للتنمية العلمية والتكنولوجي دق في  الثال فن

  .2006آذار/مارس  7و 6ي يوم، بيروتفي ھوليداي إن 
  

  االفتتاح  -باء
 

ة   -22 ة افتتاحي ذي لإلسكوا، كلم ين التنفي دة واألم م المتح ام لألم ين الع ل األم ألقت السيدة مرفت تالوي، وكي
أشارت فيھا إلى أن التكنولوجيا، وخاصة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ھي من األولويات األربع الرئيسية 

و في  في عمل اإلسكوا، ادة معدالت النم وذلك نظراً لتأثيرھا المتزايد في عملية التنمية ولدورھا المباشر في زي
ى  المنطقة.  وأضافت أن منطقة اإلسكوا بحاجة إلى االھتمام بالتكنولوجيا وتوطينھا، وأن اقتصاد دولھا بحاجة إل

ى تطوير مجتمع ال ة، إضافة إل ى المعرف ي عل اً التوّجه نحو االقتصاد المبن ة محلي معلومات وردم الفجوة الرقمي
  وإقليمياً.

  
ة   -23 ة والتكنولوجي ة العلمي ارية للتنمي ة االستش ى اللجن راً عل د كثي كوا تعتم الوي أن اإلس يدة ت رت الس وذك

ة،  ى اقتصاد المنطق ة بالنسبة إل واالبتكار التكنولوجي من أجل بلورة برامج عملھا في ھذا المجال الشديد الحيوي
ل  خير وأن عم اص بتس امج خ ذ برن ميم وتنفي ى تص ة أدت إل ات قيم ن توجيھ ى اآلن ع فر حت د أس ة ق اللجن

ى استحداث شبكات البحث والتطوير  ة إل دد من األنشطة الرامي ذ ع ر، وتنفي ة والفق ا لمكافحة البطال التكنولوجي
  وتحفيز التعاون في مجاالت التجديد التكنولوجي.

  
ل عن نصف وأردفت قائلة إن القيم الراھن  -24 دول اإلسكوا تق ة ل ى المعرف ة لمؤشرات االقتصاد المبني عل

ا المتوسطة  ى التكنولوجي ة عل رادات وصادرات السلع القائم المتوسطات العالمية، ومن ھذه المؤشرات: حجم إي
ة مع الحج والعالية، وحجم اإلنتاج والخدمات ة بالمقارن ا المتوسطة والعالي ى التكنولوجي ي للسلع القائمة عل م الكل



 -10-

ة لكل  ة الفكري وق الملكي راع وحق راءات االخت ة ألف نسمة، وعدد ب احثين لكل مائ لإلنتاج والخدمات، وعدد الب
  مليون نسمة، واإلنفاق على البحث والتطوير.

  
ة االستشارية: األول إنشاء   -25 وركزت على الموضوعين الرئيسيين في جدول أعمال االجتماع الثالث للجن

ز اإلسكوا ل ا مرك عبة تكنولوجي ل ش امج عم اني برن ي؛ والث ى المستوى اإلقليم ة عل ي حاجة ملّح ا ليلّب لتكنولوجي
نتين  رة الس االت لفت ات واالتص نتين  2007-2006المعلوم رة الس ا لفت رح لعملھ تراتيجي المقت ار االس واإلط

ة الر االجتماعأشارت إلى أن خالصة و.  2008-2009 ة والعشرين لتؤخذ ستقّدم إلى دورة اإلسكوا الوزاري ابع
  في االعتبار في قرارات الدورة ووثائقھا النھائية.

  
ن آراء   -26 تفادة م رورة االس ا وض كوا للتكنولوجي ز اإلس اء مرك ة إنش ى أھمي الوي عل يدة ت ددت الس وش

ه، ة إلي  المشاركين بشأن مضمون دراسة الجدوى التمھيدية إلنشاء المركز، ومجاالت عمله، وحاجة الدول العربي
ا.   ق بإنشاء مركز إقليمي للتكنولوجي ا يتعل ذا المجال، وكل م ة في ھ ا المنطق اج إليھ دريب التي تحت رامج الت وب

  وأكدت أن الكثير من عمل اإلسكوا يخدم كافة الدول العربية وليس فقط الدول األعضاء في اإلسكوا. 
  

ادي واالج  -27 و االقتص ادة النم ى زي ة إل ز الرامي داف المرك ددت أھ ي: وع ة، وھ ي المنطق اعي ف   تم
م  ة العل وعي بأھمي ز ال الل تعزي ن خ ا م ى التكنولوجي ب عل ادة الطل ي زي اء ف دول األعض اعدة ال (أ) مس
اد؛  ذا االقتص ي ھ وجي ف توى التكنول ين المس ات تحس د آلي ادھا؛ (ب) وتحدي ة اقتص ي تنمي ا ف   والتكنولوجي

وط أنھا ت ة (ج) وتشجيع إقامة مشاريع وطنية وإقليمية من ش درات الوطني ادة الق ا؛ (د) وزي د التكنولوجي ين وتولي
  واإلقليمية في نقل واستيعاب التكنولوجيا.

  
اد  -28 يط الھ يا والمح ة آلس ادية واالجتماعي ة االقتص رت أن اللجن ز  ئوذك اء مرك راراً بإنش د أصدرت ق ق

المركز المزمع للتكنولوجيا لمنطقة عملھا، وذلك بتمويل من كوريا الجنوبية.  وأملت من المشار كين التعريف ب
ز، أو المساھمة  إنشاؤه لمنطقة اإلسكوا، ودعوة كافة أصحاب المصلحة، من مؤسسات ودول، إلى مساندة المرك
م  ية العل اول قض ة تتن ة وعملي ة علمي الل خط ن خ ل م ة العم ى أھمي ارت إل افته.  وأش ه، أو استض ي تمويل ف

  تأثير في تنمية الشعوب العربية.والتكنولوجيا بأسلوب حديث من أجل التقدم وال
  

ا   -29 ى التكنولوجي وأشارت إلى أن دول اإلسكوا بحاجة ماسة إلى مؤسسة إقليمية تسعى إلى زيادة الطلب عل
ة.   ة االقتصادية واالجتماعي ي مجاالت التنمي ا بصورة أفضل ف تثمار التكنولوجي الي اس دأ وبالت وأضافت أن مب

ى )23-(د 254د فقط إلى قرار اإلسكوا إنشاء مركز للتكنولوجيا لم يستن ل أيضاً إل م ، ب رارات األم د من ق العدي
ة  اة االقتصادية واالجتماعي ا في الحي م والتكنولوجي المتحدة وتقاريرھا المتخصصة، التي تؤكد جميعھا أھمية العل

  للدول ومستقبلھا.
  

ال  -30 يدة ت ت الس ارية، دع ة االستش اع اللجن اني الجتم وع الث ول الموض ديم وح ى تق اركين إل وي المش
نتين  رة الس االت لفت ات واالتص ا المعلوم عبة تكنولوجي ل ش امج عم ة ببرن اتھم المتعلق ، 2007-2006اقتراح

ه عمل اإلسكوا 2009-2008واإلطار االستراتيجي المقترح لعملھا لفترة السنتين  ، من أجل المساھمة في توجي
  في ھذا المجال.

  
ذي  وتحدث السيد يوسف نصير،  -31 رئيس شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، مشيراً إلى أن الدور ال

ا،  ه التكنولوجي االت،تلعب ات واالتص ا المعلوم ة تكنولوجي ة،  وخاص ي دول المنطق ة ف ة التنموي ي العملي   ف
م  ل دور العل دف تفعي ة.  وبھ عوب المنطق ات ش ات وطموح ي تطلع وب وال يلب توى المطل ا زال دون المس م

دول والتكن ة لل درات الوطني اء الق ي بن اھمة ف دعم والمس وفير ال راً لت اً كبي كوا اھتمام ولي اإلس وي، ت ا التنم ولوجي
اءة  ع كف ة ورف ه اقتصادھا نحو اقتصاد المعرف ا وتوجي ة احتياجات مجتمعاتھ ا من تلبي ك لتمكينھ األعضاء، وذل
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دولي.   ي وال تويين اإلقليم ى المس دول عل ذه ال ية لھ درة التنافس ارف الق ن مع تفادة م ى ضرورة االس ار إل وأش
ة دول  ى اإلسكوا لخدم ة إل ام الموكل ذ المھ ى توصيات تساعد في تنفي وخبرات المشاركين، من أجل التوصل إل

  المنطقة بما يتناسب واحتياجاتھا.
 

  الحضور  - جيم
 

ة واالشارك في االجتماع نخبة من   -32 ة والتكنولوجي ة العلمي وجي،الخبراء في مجاالت التنمي ار التكنول  بتك
ون  االتيعمل ات واالتص ا المعلوم ال تكنولوجي ي مج ي ف اث، أو ف ز أبح ة ومراك ات أكاديمي ي مؤسس ، أو ف

املين  راء الع ى الخب مؤسسات حكومية ووزارات، أو في وكاالت دولية وإقليمية تعمل من أجل التنمية، إضافة إل
 ا التقرير..  وترد قائمة المشاركين في المرفق لھذفي شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اإلسكوا

  
 جدول األعمال  -دال

 
  تضمن جدول أعمال االجتماع البنود التالية:  -33
  

  االفتتاح؛  (أ)  
  

ا التي   (ب)   ة إلنشاء مركز اإلسكوا للتكنولوجي الشق األول: عرض ومناقشة دراسة الجدوى التمھيدي
ة ح ديم دراستي حال دتھا اإلسكوا؛ وتق ي أع ة وف ة مصر العربي ي جمھوري ات ف ا المعلوم تخدام تكنولوجي ول اس

 الجمھورية العربية السورية؛
  

ات واالتصاالت  (ج)   ا المعلوم عبة تكنولوجي طة ش اني: عرض أنش ق الث امج الش ائج برن داً نت ، وتحدي
االستراتيجي  ، واإلطار2007-2006، وخطة العمل المقترحة لفترة السنتين 2005-2004عملھا لفترة السنتين 

، وأنشطة متابعة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات 2009-2008المقترح لعملھا لفترة السنتين 
 في منطقة اإلسكوا؛ 

 
  التوصيات واختتام االجتماع.  (د)  

  
  الوثائق  -ھاء

  
ارية  -34 كوا االستش ة اإلس ث للجن اع الثال ائق االجتم ى وث الع عل ن االط ة للتن يمك ة والتكنولوجي ة العلمي مي

الي:  وان الت ى العن اع، عل اص باالجتم ع الخ ى الموق وجي عل ار التكنول  /http://www.escwa.org.lbواالبتك

divisions/events/6Mar06.asp ي ائق والمحاضرات الت ذه الوث ة بھ ر قائم ذا التقري ن ھ اني م ق الث ين المرف .  ويب
  قدمت في االجتماع.
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  (*)المرفق األول
  

  قائمة المشاركين
  

                                                      
  صدر ھذا المرفق كما ورد من القسم المعني.  (*)
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  المملكة األردنية الھاشمية
  

  السيد عمر حمارنة
، المجلس األعلى للعلوم iPARK مدير حاضنة األعمال

  والتكنولوجيا
  

  اإلمارات العربية المتحدة
  

 السيد جعفر جعفر
  مدير شركة أوروك لتطوير المشاريع

  
  المملكة العربية السعودية

  
 السيد مازن عبد القادر

  أبحاث العلوم اإلدارية، جامعة الملك سعودمدير مركز 
  

  الجمھورية العربية السورية

 السيد محمد بشير المنجد
الوزير األسبق لالتصاالت والتقانة، وأستاذ في جامعة 

  دمشق
  

 السيد نور الدين شيخ عبيد
مدير البرنامج االستراتيجي الستخدام تقانة المعلومات 

االقتصادية، برنامج واالتصاالت في التنمية االجتماعية و
  األمم المتحدة اإلنمائي

  
  سلطنة ُعمان

  
 السيد أحمد النعماني

مدير مركز أبحاث االتصاالت والمعلومات، جامعة السلطان 
  قابوس

  
  فلسطين

 السيد سعيد عساف
 –رئيس المؤسسة العلمية العربية لألبحاث ونقل التكنولوجيا 

  أسير

  السيدة كارن عساف
مياه، المؤسسة العلمية العربية لألبحاث مديرة قسم البيئة وال
  أسير –ونقل التكنولوجيا 

  
  دولة الكويت

  
 السيد يوسف السلطان

  مساعد المدير العام، معھد الكويت لألبحاث العلمية
  

  الجمھورية اللبنانية
  

 السيد حسن الشريف
مستشار لسياسات العلم والتكنولوجيا، المجلس الوطني 

  للبحوث العلمية
  

 روز فرح سركيسالسيدة في
  مديرة الجامعة العربية المفتوحة

  
 السيدة مي دمشقية سرحال

مديرة في دائرة األبحاث االقتصادية، األمانة العامة لالتحاد 
  العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية

  
 السيد نشأت منصور

  أستاذ في علوم الحاسوب، الجامعة اللبنانية األميركية
  

 ھال غالي محتسبالسيدة 
  أستاذ في قسم األحياء، الجامعة األميركية في بيروت

  
 السيد يوسف منصف

  استاذ في كلية الھندسة، الجامعة اللبنانية
  

  جمھورية مصر العربية
  

 السيد ماجد عثمان
رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس 

  الوزراء
  المشاركون بصفة مراقب  -باء

  
 عّواد السيد جورج

مستشار إقليمي لتكنولوجيا المعلومات، مكتب اليونسكو 
اإلقليمي في بيروت، منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم 

  والثقافة
  الجمھورية اللبنانية

  

 السيد حامد عساف
أستاذ في الھندسة المدنية والبيئية، كلية الھندسة والھندسة 

  المعمارية، الجامعة األميركية في بيروت
  ھورية اللبنانيةالجم
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 لسيدة مي األعور عّمارا
مسؤولة الھبات والعقود البحثية، الجامعة األميركية في 

  بيروت
  الجمھورية اللبنانية

  
  
  
  

  
  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)  -جيم

  
 السيد يوسف نصير

 رئيس شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  

 الديوجي السيد عبد اإلله
 مستشار إقليمي لالتصاالت والشبكات
  شعبة تخطيط البرامج والتعاون الفني

  
  السيد عمر البزري

 مدير أسبق لشعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  

  السيد منصور فرح
رئيس فريق عمل ولوجيا المعلومات موظف أقدم لتكنو

  سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 ا المعلومات واالتصاالتشعبة تكنولوجي

  
  السيد محمد مراياتي
  لوجيا المعلوماتموظف أقدم لتكنو

 شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  

 السيد ھشام عودة
رئيس فريق عمل ولوجيا المعلومات موظف أول لتكنو

  تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  

 بال إدلبين السيدة
  المعلومات موظف أول لتكنولوجيا

  شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  

 السيد ھراتش قيومجيان
  مستشار

  شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  

  السيد محمد مرعي
  مساعد برامج

  شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  

  السيدة زھر بوغانم
  مساعدة أبحاث

  علومات واالتصاالتشعبة تكنولوجيا الم
  

  السيدة سكينة النصراوي
  مساعدة أبحاث

  شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  

  السيدة باميال نصار
  مساعدة إدارية

  شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
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  (*)المرفق الثاني
  

  العنوان

 مذكرة توضيحية

Information note 

  جدول األعمال

Agenda 

ESCWA Technology Centre - Facing future challenges of socio-economic development in the ESCWA 
region 

Pre-feasibility study on the establishment of the ESCWA Technology Centre

  استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الحد من وطأة الفقر

 شبكة المعرفة الريفية السورية - دن واألريافردم الفجوة الرقمية بين الم

  تنفيذ توصيات االجتماع األول للجنة االستشارية للتنمية العلمية والتكنولوجية واالبتكار التكنولوجي

Progress report on the ESCWA Technology Centre and Draft Resolution for the 24th ESCWA Session

  نفيذ توصيات االجتماع الثاني للجنة االستشارية للتنمية العلمية والتكنولوجية واالبتكار التكنولوجياألنشطة المتعلقة بت

Activities related to the implementation of the recommendations of the Second Meeting of the 
Consultative Committee on Scientific and Technological Development and Technological Innovation 
(ESTIC) 

  إقامة مركز اإلسكوا للتكنولوجيا ) 23-(د 254القرار 

Resolution 254 (XXIII). The Establishment of the ESCWA Technology Centre 
 

 2005-2004أنشطة إدارة التنمية المستدامة واإلنتاجية المتعلقة بالتكنولوجيا خالل العامين 

SDPD Technology-related activities undertaken in 2004-2005 
 

 2009-2008اإلطار االستراتيجي لشعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لعامي  مسودة

Draft ICTD Strategic Framework for 2008-2009 
 

 2005-2004نتائج تنفيذ برنامج عمل شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لعامي 

 2007-2006برنامج عمل شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لعامي 

ICTD Work Programme for 2006-2007
 

  متابعة تنمية مجتمع المعلومات في غربي آسيا متابعة نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات، ومشروع قرار

  

                                                      
  .g.lb/divisions/events/6Mar06.asphttp://www.escwa.orلالطالع على ھذه الوثائق:   (*)


