
    

 
 

 المؤتمر اإلقليمي التحضيري الثاني
 للقمة العالمية لمجتمع المعلومات

 
 الشراآة في بناء مجتمع المعلومات العربي

 
 ٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني٢٣-٢٢دمشق، 

 
 مذآــرة توضيـحية مبدئية

 
 المقـدمة

 
 آانون    ١٢-١٠ في جنيف خالل الفترة                تبنت المرحلة األولى من القمة العالمية لمجتمع المعلومات، التي عقدت                           

،  وثيقتي إعالن المبادئ وخطة العمل على الصعيد العالمي، وبذلك تم إطالق مرحلة التعاون                               ٢٠٠٣ديسمبر   /األول
الدولي لردم الفجوة الرقمية بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية، ويشارك خاللها جميع أصحاب المصلحة في بناء مجتمع                    

نفاذ  تسمح بال   المعلومات واالتصاالت  وخدماتها لتكنولوجيا     بنية تحتية وتم تحديد هدف رئيسي لتطوير         .  امعمعلومات ج 
آما تم اإلدراك بأن الطريق الوحيد لتحقيق النفاذ الشامل هو من خالل خلق بيئة                    .  معقولةتكلفة  الشامل والمنصف وذي     

 .المعلومات واالتصاالتة وتعزيز الثقة في تكنولوجيا تمكينية مبنية على سياسات وقوانين وأطر تنظيمية واضح
 

عمدت خطة العمل هذه إلى وضع خارطة الطريق لبناء هذه البيئة التمكينية وجعلها مستدامة من خالل التخطيط ألنشطة                        
تكنولوجيا لبناء القدرات، ومنها تعليم السكان، وتطوير تطبيقات البحث والتنمية واإلبداع، وتعزيز األعمال المتعلقة ب                             

واعتبرت الخطة  أن النسوة والجماعات المهمشة والضعيفة هي من المكونات الهامة في مجتمع               .  المعلومات واالتصاالت 
وللوصول إلى مجتمع المعلومات الشامل، من الضروري تطوير المحتوى          .  المعلومات المنشود والتي هي بحاجة للتمكين     

آما اقترحت بعض   .  ومتنوع ومالئم ثقافيًا، وتعزيز استقاللية وتعددية اإلعالم        على اإلنترنت بحيث يصبح متعدد اللغات         
 .الخطوات للتشارك في المعرفة مع احترام حقوق الملكية الفكرية بغية التشجيع على التجديد واإلبداع

 
تفاق بشأنهما في قمة جنيف، أما موضوعي اإلدارة العالمية لإلنترنت وتمويل المشاريع اإلنمائية، اللتا لم يتم التوصل إلى ا

فقد شكل األمين العام لألمم المتحدة فريق عمل معني بإدارة اإلنترنت وفريق آخر للمهام المتعلقة بآليات التمويل، وذلك 
وتقدم تقارير فريقي العمل إلى العملية التحضيرية للمرحلة الثانية .  لدراسة آل من المسألتين وتقديم االقتراحات الالزمة

 .لقمة لتساهم في اتخاذ القرارات واإلجراءات المناسبةمن ا
 

، سينصب اهتمام المرحلة الثانية من القمة، التي ستعقد في               )PrepCom-1(وفقًا لقرار االجتماع األول للجنة التحضيرية           
ف من قبل   متابعة وتنفيذ إعالن المبادئ وخطة عمل جني      "، على   ٢٠٠٥نوفمبر  /  تشرين الثاني  ١٨-١٦تونس خالل الفترة    

أصحاب المصلحة على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية مع اهتمام خاص بالتحديات التي تواجهها أقل البلدان                               
 وموضوعية، وتقدم   دون إقليمية ، وتتم التحضيرات على المستويين اإلقليمي والعالمي من خالل مؤتمرات إقليمية و            ١"نموًا

وبينما .  لى المستوى العالمي وذلك إلعداد مسودة وثائق يتم اعتمادها في قمة تونس             نتائجها في االجتماعات التحضيرية ع    
، )٢٠٠٣فبراير /شباط (شكلت وثيقة إعالن بيروت، الناتجة عن مؤتمر غربي آسيا التحضيري للقمة، الذي عقد في بيروت              

 المتوقع أن يخلص هذا المؤتمر إلى خطة        المساهمة اإلقليمية لوثيقتي قمة جنيف، أي إعالن المبادئ وخطة العمل، فإنه من            
 .عمل إقليمية تأخذ باالعتبار االحتياجات لبناء مجتمع معلومات عربي مستدام

 

                                                 
 للقمة العالمية لمجتمع المعلومات، ) االجتماع األول للجنة التحضيرية لمرحلة تونس( التقرير الختامي لالجتماع التحضيري  1

 ٢٠٠٤يونيو / حزيران٢٦، WSIS-II/PC-1/DOC/6-Aالوثيقة 



 األهــداف
إلى متابعة تنفيذ مقررات المرحلة األولى من  يهدف المؤتمر اإلقليمي التحضيري الثاني للقمة العالمية لمجتمع المعلومات

، واإلعداد على المستوى اإلقليمي للمرحلة الثانية من القمة في )٢٠٠٣ديسمبر /آانون األول(القمة التي عقدت في جنيف 
وبما أن االهتمام في مرحلة تونس من القمة سينصب على تنفيذ خطة العمل ).  ٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني(تونس 

 :العالمية، يهدف المؤتمر إلى
 

لتضييق الفجوة الرقمية بضوء ما توصلت إليه مرحلة جنيف من مراجعة الخطوات التي اتخذتها الدول العربية  -
 القمة؛

اعتماد خطة عمل إقليمية مبنية على االستراتيجية العربية لالتصاالت والمعلومات المعتمدة في القمة العربية في  -
 وعلى خطة العمل العالمية المعتمدة في قمة جنيف؛) ٢٠٠١مارس /آذار(عّمان 

ة بين مختلف أصحاب المصلحة في مجتمع المعلومات، ومنهم الحكومات، والقطاع الترويج الفاعل للشراآ -
 ، وذلك بغية تنفيذ خطة العمل اإلقليمية؛غير الحكوميةالخاص، والمنظمات الدولية واإلقليمية و

   .إطالق مشاريع إقليمية وأساسية يتوفر لها التمويل الالزم والشراآة الفاعلة لضمان درجة عالية من النجاح -
 

 الموضوعات
 :يتناول المؤتمر الموضوعات الرئيسية لوثيقة إعالن المبادئ العالمية التي تلقى اهتماما مباشرًا في المنطقة، وخاصة

 
  الدروس المكتسبة والتنسيق اإلقليمي؛–استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات الوطنية وخطتها  .١
ز األنشطة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  نحو تعزي–خطة عمل إقليمية لبناء مجتمع المعلومات  .٢

 وتنسيقها وتنفيذها على المستويين الوطني واإلقليمي، وذلك من أجل التنمية االقتصادية واالجتماعية؛
  نحو تطوير العملية وجعلها مستدامة؛–إعداد المالمح الوطنية واإلقليمية  .٣
مؤشرات المالئمة، والتوقيت المناسب لجمع ونشر البيانات،  التعاون في تحديد ال–قياس مجتمع المعلومات  .٤

 تطوير هيكلية إقليمية لعملية الرصد؛
  النطاق، والشراآة، والتمويل؛–مشاريع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ذات األولوية للمنطقة  .٥
 ؛العربية  أسماء النطاقاتإدارة اإلنترنت و .٦
 اع؛ بناء القدرات، وتقاسم المعرفة، واإلبد .٧
  النسوة في مجتمع المعلومات العربي؛تمكين .٨
 تمكين المجتمعات المهمشة والمحرومة؛ .٩
 .تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية في بناء مجتمع المعلومات العربي .١٠

 
 النتائج/المخرجات

ويين اإلقليمي النتيجة األهم المتوقعة من المؤتمر هي خطة عمل إقليمية تتضمن أنشطة رئيسية ينبغي تنفيذها على المست
 :والدولي، وتشتمل على اآلتي

 
 تتشكل من عشرة مجاالت وتتطرق إلى مجموعة من القضايا لبناء مجتمع هيكلية استراتيجية -

المعلومات وللمساهمة في بناء القدرات المحلية المالئمة الستخدام المعلومات والمعرفة وبالتالي لتعزير 
 نطقة؛التنمية االقتصادية واالجتماعية في الم

تهدف إلى تنظيم مسار األعمال على المستوى اإلقليمي، وتشجيع تنمية القدرة الوطنية على خطوط عمل  -
تحقيق تغيرات جوهرية في مجاالت الهيكلية االستراتيجية وعلى العديد من المستويات مع إيالء اهتماما 

 بما فيها من السكان ذات الحاجات الخاصةشرائح خاصا الحتياجات النساء والشباب والشيوخ وال
 المجتمعات الفقيرة واألشخاص المعوقين؛

 تهدف إلى خلق الشراآات الرفيعة المستوى، وحث مجموعة آبيرة من أصحاب المصلحة على برامج -
المشارآة الفعالة فيها، وذلك من خالل إيالء االهتمام للمجاالت األساسية من الهيكلية االستراتيجية  

 المشاريع اإلقليمية؛وتحديد وتطوير عدد من 



 تحقق أهداف البرامج وتشجع على قيام الشراآات المثمرة وتأمين الموارد الضرورية للمضي مشاریع -
 في عملية التنفيذ، وبالتالي لبنات تطوير مجتمع المعلومات؛

 .طقة الهادفة التي تشكل قوة الدفع الالزمة للسير نحو مجتمع المعلومات في المنآليات الشراآة والتمویل -
 

وسيتم خالل المؤتمر إطالق دعوة إلى الشراآة تعطي الزخم في مجال التعاون اإلقليمي بين العديد من أصحاب المصلحة، 
 .وذلك لتمكين النجاح في تنفيذ المشاريع وإنشاء أسس متينة لبناء مجتمع المعلومات العربي

 
 التنظـــيم

 محمد ناجي     معالي المهندس  المية لمجتمع المعلومات تحت رعاية            يعقد المؤتمر اإلقليمي التحضيري الثاني للقمة الع              
 ٢٣-٢٢، وذلك في قصر األمويين للمؤتمرات، خالل الفترة             الجمهورية العربية السورية    رئيس مجلس وزراء   عطري،  

، )إلسكواا(ويتشارك في تنظيمه لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا               .  ٢٠٠٤نوفمبر  / تشرين الثاني 
 في  ةنقاتالو ة االتصاالت راوزفي القاهرة، و   ) اليونسكو (للتربية والعلوم والثقافة    منظمة األمم المتحدة   والمكتب اإلقليمي ل   

وسيعقد المؤتمر بالتعاون مع منظمات دولية وإقليمية أخرى ومؤسسات بارزة من القطاع                 .  الجمهورية العربية السورية   
 .الخاص

 
، ويجمع المنتدى بين المؤسسات        ٢٠٠٤نوفمبر   /  تشرين الثاني    ٢١، في     منتدى الشراآة  ة تنظيم     يسبق المؤتمر مباشر    

 .الممولة والخبرات التقنية والجهات المستفيدة للبحث في عدد من المشاريع واالتفاق حولها، وإحداث الشراآات لتنفيذها
 

 التسجيل/المشـارآون
الدولية واإلقليمية، والمؤسسات اإلعالمية،         المدني، والمنظمات        إن الحكومات، وقطاع األعمال، ومؤسسات المجتمع            

والخبراء في سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطبيقاتها وخدماتها والمهتمين ببناء مجتمع المعلومات في                           
عروض، والمشارآة  وذلك من خالل تقديم األوراق، وال      .  المنطقة العربية جميعهم مدعوون للمشارآة الفاعلة في المؤتمر         

بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطوير مجتمع     في النقاشات التي تدور ضمن الموضوعات المذآورة أعاله والمتعلقة           
 .المعلومات

 
ونظرًا .  /http://www.escwa.org.lb/wsis/conference2يمكن للراغبين بالمشارآة التسجيل مباشرة على موقع اإلنترنت          

 المستخدم والرمز السري للتسجيل، وتسهيًال لتحديث المعلومات عن المشارك في قاعدة المعلومات                             للحاجة إلى اسم    
المرآزية، ينبغي طلب المشارآة من خالل الموقع المذآور لتزويد المشارك بمعلومات الدخول ليتمكن من التسجيل                                

 .إلكترونيًا وتحديث المعلومات الخاصة به
 

 لغــة االجتماع
 .ن العربية أو اإلنكليزية في المؤتمر، وتتوفر خالل الجلسات الترجمة الفورية من وإلى اللغة العربيةيعمل باللغتي

 
 معلومات إضافية

وترسل .  http://www.escwa.org.lb/wsis/conference2/main.htmlتتوفر المعلومات عن المؤتمر عل صفحة اإلنترنت 
 :إلىالمساهمات، واالستفسارات، وطلبات المعلومات 

 
 السيد أحمد فرحات  

 المعلومات واالتصاالتمدير إدارة تكنولوجيا 
 اإلسكوا

 ١١-٨٥٧٥: ب.ص
 بيروت، لبنان

 farahat@un.org: البريد اإللكتروني
 +٩٦١-١-٩٧٨٥٤٩: الهاتف
 +٩٦١-١-٩٨١٥١٠: الفاآس

 



 
 :لمزيد من المعلومات حول األمور التنظيمية، ومنها السفر واإلقامة، الرجاء االتصال بـ

  
 السيد رمزي رمضان 

 مةمدير العالقات العا
 المؤسسة العامة لالتصاالت 

  ٣٥١٠٨أتوستراد المزة، صندوق بريد  
 الجمهورية العربية السورية

 pub-dir@net.sy: البريد اإللكتروني
 +٩٦٣-١١-٦١٢٢٦٤٥: الهاتف
 +٩٦٣-١١-٦١٢١٦٤٥: الفاآس

 
 


