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زم ـ   وج
  

 النامية البلدان بين الرقمية الفجوة ردمھدفان رئيسيان ھما  لمجتمع المعلومات ةالعالمي للقمة كان  
على مرحلتين، القمة قدت عقد و.  منصف يشمل الجميع مجتمع معلومات نشوء وتعزيزوالمتقدمة، 

خطة  وثيقةمرحلة جنيف  واعتمدت.  2005ي تونس في عام فالثانية و 2003عام في في جنيف األولى 
بينما ، دولياًمتفق عليھا النمائية اإلھداف األإلى استخدام المعلومات والمعارف من أجل تحقيق  ودعتعمل 

 في المشاركين على التزام مرحلة جنيف، وأعادت التأكيد منذمرحلة تونس التقدم المحرز استعرضت 
  .إنمائي ويشمل الجميع وذي توجه صميم اھتمامه في اإلنسان لومات يضعمع مجتمع ببناء القمة

  
القمة العالمية لمجتمع  التحضيرية عمليةالفي  رياديدور باإلسكوا وفي غربي آسيا، اضطلعت   

 آسيا غربي مؤتمر، ھما مؤتمرين إقليميينفي سياق التحضير للقمة نظمت فقد .  انطالقھا المعلومات منذ
 التحضيري اإلقليمي والمؤتمر ؛2003في مطلع عام المعلومات،  لمجتمع العالمية قمةلل التحضيري

 خاللالذي عقد ، العربي المعلومات مجتمع بناء في الشراكة - المعلومات لمجتمع للقمة العالمية الثاني
  ."مجتمع المعلومات لبناء اإلقليمية العمل خطة"وثيقة وصدرت عنه  2004عام  من األخير الربع

  
في قصر األمويين  المعلومات لمجتمع العالمية القمة لمقررات اإلقليمية المتابعةوعقد مؤتمر   

رعاية حكومة بنظمته اإلسكوا قد و.  2009يونيو /حزيران 18إلى  16 منللمؤتمرات في دمشق 
، وھما المعلوماتللقمة العالمية لمجتمع الرئيسيين المنسقَين بالتعاون مع و ،الجمھورية العربية السورية
، وبالشراكة مع عدد )اليونسكو(األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمة االتحاد الدولي لالتصاالت 
  . دولياًو من المنظمات الرائدة عربياً
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ة القمة العالمية بالمعنيالجھات مختلف فيه  منتدى يلتقيلمؤتمر توفير من اوكان الھدف الرئيسي   
 خطوطومناقشة واستعراض التقدم المحرز نحو تنفيذ لعرض في منطقة اإلسكوا مات لمجتمع المعلو

 لبناء اإلقليمية العمل المشاريع المذكورة في خطة الصادرة عن القمة، وكذلك تنفيذ عشر اإلحدى العمل
إلى المؤتمر فضى أوقد .  اإلقليمية ذات الصلة وسائر االستراتيجيات وخطط العمل المعلومات مجتمع
 الشبكة اإلقليمية العربية للتحالف وإطالق، اإلقليمية العمل قائمة المشاريع المقررة في خطة تحديث

العربي دمشق لتعزيز مجتمع المعرفة نداء "واعتماد  المعلومات واالتصاالت والتنمية، لتكنولوجياالعالمي 
  ."مستدامة اجتماعيةو تنمية اقتصاديةل

  
  المحتويات

  
  لصفحةا     قراتلفا                            

  
  4  5-1    ............................................................................  قدمةم
  

  الفصل
  
  5  6    ................................................................  التوصيات  -والًأ
  

  8  49-7    ..........................................................  النقاشمواضيع   -ثانياً
  

  8  9-8    ..........  االستراتيجيات اإلقليمية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -ألف  
  9  11- 10    ............................  قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -باء  
  9  13- 12    ..................  التصاالتالبنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات وا  - جيم  
  10  15- 14    ....................  نظام األسماء العربية للنطاقات/حوكمة اإلنترنت  - دال  
  10  17- 16    ..........  االستراتيجيات الوطنية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  - ھاء  
  10  19- 18    ................................................  المؤشرات/القياسات  - واو  
  11  21- 20    ........................................................  األمن والثقة  - زاي  
  11  23- 22    ........................  ليمتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التع  - حاء  
  12  24    .......................................................  بناء القدرات  -طاء  
  12  26- 25    .........................  تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -ياء  
  12  28- 27    ....................................................  اإلطار القانوني  - كاف  
  13  30- 29    ..............................................  حقوق الملكية الفكرية  - الم  
  13  32- 31    ..................  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية  -ميم  
  13  34- 33    ............................................  المحتوى الرقمي العربي  - نون  
  14  36- 35    ......................................  المراكز المجتمعية لالتصاالت  -سين  
  14  38- 37    ......................................................  تمكين الشباب  - عين  
  15  40- 39    ........................................  المرأة في مجتمع المعلومات  - فاء  
  15  42- 41    ............................................  التشبيك من أجل التنمية  - صاد  
  16  48- 43    ..........................................................  شاتاقنمال  - قاف  



  

  

 -3 -

  17  49    .........................  مشاريع إقليمية جديدة لخطة العمل اإلقليمية  -راء  
  )بعتا( المحتويات

  
  لصفحةا     لفقراتا                            

  
  17  60- 50    ............................................................  تنظيم األعمال  -ثالثاً

  
  17  50    .......................................  انعقاده تاريخمكان المؤتمر و  -ألف  
  18  52- 51    .........................................  االفتتاح والكلمات الرئيسية  -باء  
  18  57- 53    ......................................  الجلسة العامة واختتام المؤتمر  - جيم  
  19  58    .........................................................  لمشاركونا  - دال  
  20  59    .....................................................  جدول األعمال  - ھاء  
  20  60    .............................................................  الوثائق  - واو  

  
  21      ...........................................................  الوثائققائمة   - المرفق



  

  

 -4 -

  مقدمة
  
وفي تونس في عام  2003عام في في جنيف على مرحلتين، لمجتمع المعلومات  ةالقمة العالميعقدت   -1

والدفع باتجاه ، الفجوة الرقمية بين البلدان النامية والمتقدمة ان للقمة ھما ردمالرئيسيكان الھدفان و.  2005
: كالتالي عمل حددت أھدافھا وقد اعتمدت مرحلة جنيف خطة . ع معلومات منصف يشمل الجميعنشوء مجتم

 التنمية؛ خدمة في واالتصاالت المعلومات وتكنولوجيا إمكانات المعرفة ووضع شامل معلومات مجتمع بناء"
 األھداف فيھا بما ،لياًدو عليھا تحقيق األھداف اإلنمائية المتفق أجل من والمعارف المعلومات وتعزيز استخدام

 واإلقليمية األصعدة الوطنية على المعلومات لمجتمع الجديدة لتحدياتومواجھة ا األلفية؛ إعالن في الواردة
 الحكومات دور) أ: (تعزيز إلى عمل تھدف خط أحد عشر أيضاً جنيف عمل خطة وتضمنت . )1("والدولية
 البنية) ب(التنمية؛  أجل واالتصاالت من المعلومات ااستخدام تكنولوجي تعزيز في المصلحة أصحاب وجميع

 بناء الثقة) ھ(القدرات؛  بناء) د( والمعرفة؛ المعلومات النفاذ إلى) ج(واالتصاالت؛  األساسية للمعلومات
 تكنولوجيا تطبيقات )ز(تمكينية؛ ال بيئةال )و(واالتصاالت؛  المعلومات تكنولوجيا استخدام في واألمان

 وسائط) ط(المحلي؛ والمحتوى اللغوي والتنوع الثقافية، والھوية الثقافي التنوع )ح(التصاالت؛ المعلومات وا
  .اإلقليمي والدولي التعاون) ك(المعلومات؛  لمجتمع األبعاد األخالقية) ي(اإلعالم؛ 

  
 كينالمشار على التزام التأكيد األولى، وأعادت المرحلة منذ المحرز تونس التقدم استعرضت مرحلة  -2

وثيقة  وركزت.  صميم اھتمامه ويشمل الجميع وذي توجه إنمائي في اإلنسان يضع معلومات مجتمع ببناء
 اإلنترنت حوكمة أھمھاو األساسية والقضايا المتصلة بھا، عدد من المواضيع على )2("تونس اتالتزام"

 المستدامة، والتنمية والديمقراطية، والمعرفة، المعلومات إلى الشامل النفاذ إلى باإلضافة المالية، واآلليات
يعود  أن يمكن التي بشأن الفوائد الوعي من أيضاً وعززت الوثيقة.  للمعلومات والتدفق الحر التعبير، وحرية

لھذه التكنولوجيا أن تغير  على البشرية، والسبل التي يمكن واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا استخدام بھا
 مجتمع بشأن تونس عمل برنامج"وثيقة  وشددت  .وتفاعلھم فيما بينھم تھموحيااألشخاص  وتحسن أنشطة

 العمل وخطوط وفقاً للمواضيع الدولي الصعيد على مقررات القمة تنفيذ على ضرورة تنظيم )3("المعلومات
يكون المتحدة تنسيق ذلك أو تسھيله عندما  األمم وعلى أن تتولى وكاالت جنيف، عمل خطة في المحددة
 مجتمع بناء الرامية إلى الجھود أال تتوقف ضرورة المرحلتين على كال في المشاركون واتفق  .اًمالئم

  .المعلومات مجتمع لتطوير وإقليمية وطنية عمل خطط ودعوا إلى اعتماد بعد نھاية القمة، المعلومات
  
المية لمجتمع المعلومات لقمة العل التحضيرية عمليةالفي  يادياًر اإلسكوا دوراًتولّت في غربي آسيا، و  -3

 العالمية للقمة التحضيري آسيا غربي مؤتمرل مرحلة جنيف، نظمت يقبو 2003عام مطلع في ف . منذ بدايتھا
وقد عزز المؤتمر فھم العناصر المكونة لمجتمع المعلومات، كما حدد القضايا األساسية  . المعلومات لمجتمع

لتوصيات مرحلة  وفقاًو، 2004األخير من عام ربع خالل الو.  يةواإلقليم واألولويات الوطنية واالحتياجات
 التحضيري اإلقليمي المؤتمر"للمرحلة الثانية من القمة في تونس، نظمت اإلسكوا في سياق التحضير جنيف و
 الذي صدرت عنه ،"العربي المعلومات مجتمع بناء من أجل الشراكة :المعلومات لمجتمع للقمة العالمية الثاني
 المكونات) أ: (اإلقليمية ما يلي العمل خطة وقد حددت . )4(المعلومات مجتمع لبناء اإلقليمية العمل خطة

                                                       
  .4، الفقرة )WSIS-03/GENEVA/DOC/5-E(خطة عمل جنيف  )1(

  .)WSIS-05/TUNIS/DOC/007-E(تونس  اتالتزام )2(

 .)WSIS-05/TUNIS/DOC/6(Rev.1)-E(برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات  )3(

  .)E/ESCWA/ICTD/2004/4(خطة العمل اإلقليمية لبناء مجتمع المعلومات  )4(
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القمة؛  ھدافأ تحقيق إلى تھدف مشاريع) ب(المنطقة؛  في مستدام معلومات مجتمع لتطوير الالزمة والبرامج
  .آسيا غربي في المعلومات لتحقيق مجتمع تھدف إلى إنشاء الزخم المنشود تمويل وآليات شراكات) ج(
  
 وبرنامج جنيف عمل خطة وبھدف المضي قدماً في عملية القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتسريع تنفيذ -4

 اإلقليمية المؤتمر موضوع ھذا التقرير، وعنوانه المتابعة اإلسكوا وخطة العمل اإلقليمية، عقدت تونس عمل
 18إلى  16في دمشق، من  للمؤتمرات ينقصر األمويفي مات، المعلو لمجتمع العالمية القمة لمقررات
الذي عقد المعلومات واالتصاالت في اإلسكوا، تكنولوجيا  إدارةم المؤتمر ينظتولّت تو.  2009يونيو /حزيران

لقمة، وھما االتحاد لالرئيسيين منسقَين بالتعاون مع الوتحت رعاية حكومة الجمھورية العربية السورية، 
لمعھد العربي ، وبالشراكة مع ا)اليونسكو(األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمة التصاالت الدولي ل

العالمي  والتحالفسيسكو، شركة و، العربية للتنمية اإلدارية، والمنظمة حصائيةللتدريب والبحوث اإل
شركة وجامعة الدول العربية، و لتنمية الدولية،لبحوث ال، ومركز المعلومات واالتصاالت والتنمية لتكنولوجيا

الجمھورية العربية  يفت لالتصاالالعامة المؤسسة ومايكروسوفت، والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، 
  .الدولية طالل أبو غزالةومجموعة ، ةسوريال
  
 لقةمتع مساراتثالثة على عة موزجلسة مواضيعية  24 علىالمؤتمر الذي استمر ثالثة أيام  واشتمل  -5

وتضمن حلقات نقاش قامت .  نميةوالت االستراتيجيات والتطبيقات: بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ھي
وبناء قدرات القيام بالبحوث في تمويل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، مجموعات خبراء تناولت  ابھ

وشھد المؤتمر .  طة العمل اإلقليميةخ مقترح إدخالھا في ةجديدمشاريع و، تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
تحديث خطة ، والمعلومات واالتصاالت والتنمية لتكنولوجياالعالمي  للتحالفالعربية  اإلقليمية الشبكة إطالق

المؤتمر  خلُصو.  جديدةإضافة مشاريع ووقفت، تالمشاريع المنجزة أو التي  من خالل تحديدالعمل اإلقليمية 
  ."تعزيز مجتمع المعرفة العربي لتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامةل نداء دمشق"إلى إصدار 

  
  التوصيات  -أوالً

  
  :ما يليعلى  في المؤتمر إلى اتفاق المشاركين لمناقشاتأدت ا  -6
  

مشاريع جديدة بقائمة تتضمن  ،خطة العمل اإلقليميةنسخة محدثة لإصدار اإلسكوا بقيام   )أ(  
 تسھم في تنفيذيتوقّع أن  ،2015و 2009ما بين  الفترةتغطي  مجتمع المعلوماتووقائع ستھدف احتياجات ت

  بالقمة؛ المتعلقةالمستقبلية ألنشطة ومتابعة ا
  

 والتنمية واالتصاالت المعلومات ولوجيالتكن العالمي للتحالفالعربية  اإلقليمية الشبكةإنشاء   )ب(  
  ولجنته التوجيھية؛

  
 ،"تعزيز مجتمع المعرفة العربي لتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامةلنداء دمشق "اعتماد   )ج(  
  :والذي

  
  :إلى ات العربيةيدعو الحكوم  )1(    
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اتية لتطوير مجتمع ؤقليمية، وخلق بيئة ماإلوطنية والستراتيجيات االتنفيذ تعجيل   - أ      
  المعلومات وقطاع تكنولوجيا المعلومات على وجه التحديد؛

  
تشجيع االستثمار األجنبي المباشر في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،   - ب      

تكنولوجيا المعلومات ب المتعلقة لبرامجلالمخصصة  وزيادة الميزانيات الوطنية
التنمية االقتصادية الموجھة نحو واالتصاالت والبحوث العلمية والتكنولوجية 

  واالجتماعية؛
  

 ،االقتصاديةو برامج التنمية االجتماعيةذ تنفيفي تحفيز التعاون بين بلدان اإلسكوا   - ج      
  البلدان األعضاء؛سائر ن مكتسبة الخبرات والدروس المتعزيز تبادل و

  
  :إلى يدعو المنظمات غير الحكومية  )2(    

  
 تطويرفي تنفيذ خطط العمل الوطنية واإلقليمية، بھدف تسريع الفعالة لمشاركة ا  - أ      

  مجتمع المعلومات في منطقة اإلسكوا؛ 
  

مثل أمن اإلنترنت، وحماية في مواضيع التدريب القيام بالوعي ورفع مستوى   - ب      
  المحتوى الرقمي العربي؛  وتعزيزطفال من االستغالل عبر اإلنترنت، األ

  
من تمكين المرأة والشباب والفئات المھمشة الھادفة إلى لمشاركة في البرامج ا  - ج      

  . تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاستخدام 
  

  :إلىيدعو القطاع الخاص   )3(    
  

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ل األساسيةالبنية إقليمية في مجال تنفيذ مشاريع   - أ      
طور بين البلدان األعضاء، والمشاركة في الترابط اإللكتروني الت تحسينبھدف 

مع على نحو يتالءم قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  تطويرالتكنولوجي و
  االحتياجات اإلقليمية؛ 

  
قليمية لبناء مجتمع اإلوطنية واليجيات ستراتاالالتعاون مع القطاع العام في تنفيذ   - ب      

كنولوجيات، حسبما تقتضيه أحدث التاعتماد في فعال دور أداء المعلومات، و
  . الحاجة

  
االتحاد الدولي لالتصاالت واليونسكو ويدعو المنظمات الدولية واإلقليمية، وتحديداً اإلسكوا   )4(    

  : إلىوجامعة الدول العربية 
  

بينھا من أجل تنفيذ الخطط فيما التعاون توثيق نسيق الجھود واالستمرار في ت  - أ      
  اإلقليمية لبناء مجتمع المعلومات؛
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 ورشمؤتمرات والاستضافة االستمرار في و ،ني للبلدان األعضاءفالدعم القديم ت  - ب      
 الحزمةللمنطقة، مثل خدمات الھامة بالنسبة مواضيع ال حولقليمية اإلعمل ال

اع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتعزيز المحتوى قطوتطوير ، ةالعريض
   ؛الرقمي العربي

  
في مجال الجھات المعنية متابعة تنفيذ المشاريع الوطنية واإلقليمية مع مختلف   - ج      

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ 
  

نظام  اعتمادو اإلنترنت حوكمةمثل  ،عالمياًالھامة القضايا لمعالجة توحيد الجھود   -د      
  ؛ العربيةأسماء النطاقات 

  
بيئة الخلق ب المتعلقةتنفيذ المشاريع اإلقليمية المركزة على زيادة جھود بناء القدرات   - ھ      

  . وقياس مجتمع المعلومات ،وتحسين الخدمات االلكترونية ،التمكينية
  

  :عية إلىوموضالجلسات ودعت التوصيات الصادرة عن ال  )د(  
  

أن يتمثّل الھدف الرئيسي لالستراتيجيات اإلقليمية لتكنولوجيا المعلومات تركيز على ال  )1(    
وتحسين تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  النفاذ الشامل إلىضمان واالتصاالت في 

تتميز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لوإنشاء صناعة ، خدماتھا في البلدان االعضاء
  المنطقة؛ على المنافسة في بالنشاط وبالقدرة 

  
تكنولوجيا وجمع البيانات في مجال ح ومساألدوات المستخدمة إلجراء التحسين   )2(    

، المعلومات لمجتمعالعالمية  لقمةاب المتعلقة مؤشراتالوتوحيد ، المعلومات واالتصاالت
تلك المؤشرات، مثل  في قياس فاحرؤدي إلى انتمع مراعاة العوامل التي غالباً ما 

  الظروف الوطنية في أنحاء المنطقة؛ اختالف تويات التنمية وفي مسالتفاوت 
  

قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من خالل تحرير االتصاالت السلكية تعزيز   )3(    
ز النمو االقتصادي يتحفة، ما من شأنه العريضحزمة لل تنافسية والالسلكية، وخلق سوق

  ؛ المحرومةطق المناردم فجوة النفاذ إلى ھذه الخدمات من و
  

سماء النطاقات نظام ألعلى شبكة اإلنترنت، وإنشاء المستخدمة الدعوة إلى تعدد اللغات   )4(    
  عربي؛ .وكذلك  arab. علوي عامنطاق وحجز  العربية،

  
مع التركيز ، تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتعزيز التدريب وبناء القدرات في مجال ت  )5(    

 على االستفادة المواطنينالمنظمات ووتشجيع المصدر،  المفتوحةالحرة والبرمجيات على 
مجتمع قدم نحو من الت ممن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتمكينھبشكل كامل 
  المعلومات؛ 

  



  

  

 -8 -

تنظيم حمالت و بناء الثقة في الخدمات اإللكترونية من خالل األطر التشريعية والتقنية  )6(    
  ن الخدمات اإللكترونية؛ تحسياالستمرار في توعية وال

المجتمع المدني ( الجھات المعنيةجميع لدى رفع مستوى الوعي االستمرار في   )7(    
المحتوى الرقمي  مجال بشأن قدرة) ن العام والخاصيوالمؤسسات األكاديمية والقطاع

 الحاجةكما بشأن العالمي، على المستوى التجارة تعزيز خلق فرص العمل وعلى العربي 
  المحتوى؛لتطوير ھذا شاملة وضع استراتيجية بيئة تعاونية وخلق ل

  
أنحاء المنطقة من أجل التصدي لجرائم  مختلفمواءمة التشريعات السيبرانية في   )8(    

   بشكل فعال؛اإلنترنت وحماية الخصوصية على شبكة اإلنترنت 
  

حقوق الملكية لمتصلة بعلى صعيد المنطقة حول القوانين اراء عام لآلتوافق التوصل إلى   )9(    
وصناعات حماية ھذه الحقوق، وتعزيز حقوق التأليف والنشر ، وذلك بھدف الفكرية
  التنمية االقتصادية في المنطقة؛ من ثم دفع عجلة و ،المحتوى

  
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من مشاريع حل التخطيط لامرأولى إشراك الشباب في   )10(    

أو خلق المجتمعات المحلية  تنميةأو  لتعزيز روح المبادرةن ذلك كاسواء  ،أجل التنمية
  فرص العمل؛ 

  
تمكين المرأة، من أجل أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت االستمرار في استخدام   )11(    

تجنب بھدف المشاريع والجھات المعنية مختلف مع التركيز على الربط الشبكي بين 
سليمة لضمان نجاح الدارة اإلمية االستدامة المالية والشراكات و، والتأكيد على أھھاتداخل

  المشاريع؛ 
  

من  3.0الجيل و، الوبمن  2.0الجيل (عالم االجتماعية تشجيع استخدام وسائل اإل  )12(    
في لمستخدم التدريبية لحتياجات اال، مع أخذ ةالمحلي اتفي تنمية المجتمع) الشبكة العالمية

  . عدد األدوات وتزايد تلك المتعلقة باللغةمثل  عقباتاللمعالجة االعتبار 
  

  النقاشيع ضامو  - نياًثا
  
على  توزعالتي ت خالل جلسات المؤتمرالمشاركون لمواضيع التي تناولھا أدناه تلخيصاً لاألقسام تقدم   -7

  . لتنميةاالستراتيجيات والتطبيقات وا: ، ھيتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتب متعلقة ثالثة مسارات
  

  )االستراتيجيات( 1المسار 
  

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاإلقليمية لستراتيجيات اال  -ألف
  
عروضاً  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاإلقليمية لستراتيجيات تضمنت الجلسة المخصصة لال  -8

جامعة الدول العربية، ومنتدى كل من التي وضعھا غطت تلك  ،ستراتيجيات في بلدان اإلسكواھذه اال تناولت
بناء بشأن لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا و ،تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتلاألعمال العربي 

لمحة عامة  أيضاًضمنت الجلسة وت.  مجتمع المعلوماتالقمة العالمية لخطوط عمل مجتمع المعلومات ومتابعة 
  . ھامشاريعأوضاع  عرضاً عنو ،عن خطة العمل اإلقليمية
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قادر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لبناء مجتمع معلومات عربي استخدام أھمية  برزت الجلسةوأ  -9

معلومات التكنولوجيا ل الحاجة إلى تأمين النفاذ الشاملعلى  توشدد.  التنمية المستدامة تعزيزعلى 
في المنطقة أ نش، كما أكدت ضرورة أن تعضاءفي البلدان اال تكنولوجياوتحسين خدمات ھذه ال تصاالتاالو

 إمكانيةمع التركيز على ، قدرة على المنافسةبالحيوية وتكنولوجيا معلومات واتصاالت تتميز بالصناعة 
وأوضحت الجلسة كذلك .  لمنطقةالفوائد المحتملة لھذا الخيار بالنسبة لوألعمال لاالستعانة بمصادر خارجية 

متابعة المستخدمة لمؤشرات الالبيانات وتوحيد عمليات جمع ح ووالمسإجراء ت تحسين أدواالحاجة إلى 
باالشتراك مع جامعة الدول العربية واالتحاد الدولي لى تنفيذه اإلسكوا عو ما تعمل القمة العالمية، وھمقررات 

  .جھات أخرىلالتصاالت و
  

  قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -باء
  

أسواق  :المواضيع التالية قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالمخصصة ل تناولت الجلسة  - 10
بين شراكات والعربية؛ حزمة العريضة في البلدان الالخدمات واإلذاعة والسلكية والالسلكية صاالت االت

ت وتعزيز قطاع تكنولوجيا المعلوما؛ القطاعين العام والخاص ودورھا في المسؤولية االجتماعية للشركات
التنمية ب تعزيزأھمية تحرير االتصاالت السلكية والالسلكية من أجل نات؛ وضامن خالل الحواالتصاالت 

  . اإلقليمية
  

لتسليط الضوء على مختلف القضايا المتعلقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في منطقة و  - 11
الشراكة من في لبنان، وحضانة األعمال األبرز لالمرفق بيريتيك،  ولة، متناحالة لبنانبحثت الجلسة اإلسكوا، 
على النمو االقتصادي تحقيق االستقرار وحالل إعلى مساعدة الشعب اللبناني  التي تھدف إلى ،أجل لبنان

قطاع االتصاالت استخدمت الجلسة كذلك و.  القطاعين العام والخاصبين شراكات المن خالل الطويل األجل 
 نتشارافي مستويات والتفاوت  االتصاالتفي قطاع االحتكارات لذي ينجم عن االركود وضيح في لبنان لت
وضع و تحرير أسواق االتصاالتواعتبرت الجلسة أن .  بين المناطق المختلفة داخل البلد الواحد االتصاالت

فر حسين تووسيلة لتلعريضة يوفّران احزمة ال في مجالخلق سوق تنافسية يركز على إطار استراتيجي متين 
وتحفيز النمو النفاذ في مناطق تقل فيھا الخدمات، وردم فجوة ، السلكية والالسلكيةالتصاالت اخدمات 

  .عموماًاالقتصادي 
  

  تتكنولوجيا المعلومات واالتصاالالبنية األساسية ل  -جيم
  

متعددة  اترونظملتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من األساسية  جلسة موضوع البنيةال ھذه تناولت  - 12
من خالل ة وجھة معنية معاً، منسقكجھة دور االتحاد الدولي لالتصاالت متنوعة عروض وبينت .  مختلفةو

ر شبكات الجيل التالي وتطو؛ وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتساسية لاألى الرائدة في تطوير البن همبادرات
ساسية البنية األوتصاالت ووسائل اإلعالم؛ التقارب بين تكنولوجيا المعلومات واالوتجربة المستھلك؛ 

تكنولوجيا المعلومات أساسية لتنفيذ بنية في تجربة العراقية ؛ واللالتصاالت في الجمھورية العربية السورية
  .يالحكوم الصعيدواالتصاالت على 

  
ا المعلومات لتكنولوجيساسية البنية األعلى إبراز التطورات المستجدة على صعيد الجلسة لم تقتصر   - 13

خدمات  النفاذ إلىزيادة فرص  وأواالتصاالت في منطقة اإلسكوا، سواء من حيث زيادة انتشار الھاتف الثابت 
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المتمثّل في التحول نحو ( األساسيةھذه البنية  ر مستخدميتطوإلى  أيضاًبل تطرقت ، ةالعريض الحزمة
  . التطبيقات والخدمات من خاللھاوفير تفي المحرز التقدم إلى و) المستخدم ينتجهالذي محتوى ال
  

  للنطاقات العربية األسماءنظام /اإلنترنت حوكمة  -دال
  

ـ   - 14 ونظام  اإلنترنت حوكمةبتتعلق على قضايا ھامة " اإلنترنتحوكمة "ركّزت الجلسة المخصصة ل
، )gTLDs(العامة  العلوية والنطاقات ،)TLDs( العلويةالنطاقات ، بما في ذلك للنطاقات العربية األسماء

من  السادس واإلصدار ،امتدادات أمن نظام أسماء النطاقات، و)ccTLDs( العليا لرموز البلدانوالنطاقات 
 . واتعلى مر السن حوكمتھاتطور اإلنترنت وتناولت الجلسة بالتفصيل و.  )IPv6(بروتوكول اإلنترنت 

تسھيل تنسيق في ت لألسماء واألرقام المخصصة اإلنترنھيئة دور االتحاد الدولي لالتصاالت وأشارت إلى و
.  بشأن ذلكراء لآلبناء توافق وفي تشغيل نظمھا االستقرار في فات الفريدة لإلنترنت وضمان المعر

عن ملتقاه الرابع  معلوماتو لمحة موجزة عن تاريخ منتدى حوكمة اإلنترنت أيضاًعرضت خالل الجلسة و
  . 2009نوفمبر /في تشرين الثاني

  
اإلدارة الدولية لإلنترنت متعددة األطراف وشفافة وديمقراطية، على ضرورة أن تكون  ت الجلسةأكد  - 15
.  الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدوليةفيھا مشاركة كاملة كّل من  شاركأن يو

  ). عربي(.عام  علوي نطاقالمستخدمة على اإلنترنت وإلى حجز تعدد اللغات إلى  أيضاًودعا المشاركون 
  

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالوطنية لستراتيجيات اال  - ھاء
  

في ضوء ، تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالوطنية لستراتيجيات استعرضت الجلسة المخصصة لال  - 16
؛ منطقة اإلسكوااستراتيجيات مجتمع المعلومات في عدداً من  مقررات القمة العالمية لمجتمع المعلومات،

  . مصر واليمنلبنان ووالجمھورية العربية السورية والسودان في تحديداً االستراتيجيات المعتمدة 
  

تكنولوجيا المعلومات ساسية لالبنية األ تحديث عامة، منھاالمواضيع الالجلسة إلى عدد من  تتطرق  - 17
ما يلزم توفيره و ،وجيا المعلومات واالتصاالتلى تكنولنفاذ إ، وال)ةالعريضالحزمة بما في ذلك (واالتصاالت 

الثقة واألمن، إشاعة مناخ من ، وذه التكنولوجياھ استخداممن أجل لقدرات لتدريب وبناء لألشخاص من 
تكنولوجيا المعلومات صناعة ، وتعزيز وتحسينھا، وتطوير مؤشرات مجتمع المعلومات التمكينيةبيئة الوتھيئة 

ين المواطنعلى أھمية استخدام العروض شددت وبصفة عامة، .  قمي العربيواالتصاالت والمحتوى الر
  . مجتمع المعلوماتلتقدم نحو للتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت استخداما كامالً والمنظمات 

  
  المؤشرات/القياسات  -واو

  
واالتصاالت  قياس مؤشرات تكنولوجيا المعلومات مؤشراتالقياسات وتناولت الجلسة المخصصة لل  - 18

بوابة مثل  ،وبناء القدرات مجموعة من أدوات التوعيةعلى  توشدد.  أنحاء منطقة اإلسكوامختلف في 
 . )6(لإلسكوا نظام المعلومات اإلحصائيةو ،)5(كواإسبر، التي طورتھا اإلس - منطقة اإلسكوالالمعلومات مجتمع 

                                                       
  .http://isper.escwa.un.org: انظر )5(

  .tp://esis.escwa.un.orght: انظر )6(
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إطار شامل غياب جزئياً إلى تعود  إحصائية ئبشواجمع البيانات على المستوى اإلقليمي في عملية  تحصلو
  . واالتصاالت تكنولوجيا المعلوماتمؤشرات لقياس أثر 

النوع االجتماعي دة، ومؤشرات مصنفة حسب مؤشرات موحضع والحاجة إلى أشار المشاركون إلى   - 19
بأن عدم مراعاة  أيضاًوأفاد المشاركون .  اإلنترنت يلقياس عادات مستخدم ةح ميدانيو، ومس)رالجند(

ما يؤدي إلى  غالباًفي منطقة اإلسكوا  الوطني المختلفة على المستوى مستويات التنمية والظروفالتفاوت بين 
  .مؤشراتال تحريف ھذه

  
  )التطبيقات( 2المسار 

  
  األمن والثقة  -زاي

  
إلى  تطرقتو.  والثقة في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتمن األتناولت الجلسة قضايا   - 20

منظمة التعاون والتنمية في المبادئ التوجيھية الصادرة عن ، بما في ذلك في مجال األمنأفضل الممارسات 
باتت تشكّل الحاجة  يةسياسة األمناعتبرت الجلسة أن الو.  أمن نظم المعلوماتبشأن الميدان االقتصادي 

 ،اإللكترونيةحول السالمة  جلسة وضع برنامج عملفي ھذه العروض وتناولت ال.  األكثر إلحاحاً ةاإلقليمي
.  السيبرانيمن طبيق األفي ت الضوء على تجربة تونس تطسلّكما  ،الشباب واألسر ليعود باالفادة على

اإلسكوا أعدتھا دراسة حد أھم مواضيع النقاش، استناداً إلى الخدمات اإللكترونية أببناء الثقة  وشكل موضوع
  . ه  المسألةحول ھذ

  
وقد أشار المشاركون في .  تھمامعالج تان تنبغيقليميقضيتان إأمن المعلومات وأمن البرمجيات   - 21

 خلصوا و.  والسلوك االجتماعي، منھجية، ھي التكنولوجيا، والألمن السيبرانيلثالث ركائز الجلسة إلى 
مين إقناع المستخدصعوبة : ھيالخدمات اإللكترونية بالعقبات التي تحول دون بناء ثقة المستخدم إلى أن 

تكنولوجيا المعلومات وكون البنى األساسية لإلى منصة رقمية؛ نتقال الالناجمة عن االقيمة المضافة ب
وضعف اإلطار القانوني ألمن ؛ الثغرات القانونية في البيئة الرقميةو؛ عرضة لالختراقواالتصاالت 

من تتشكل  ستراتيجية للتغلب على ھذه العقباتالرسمت دراسة اإلسكوا الخطوط العريضة و.  المعلومات
وتحسين الخدمات  ،الوعيرفع مستوى والوطنية، وتقنية األطر التشريعية والتطوير  تشمل ،خمسة محاور
  . اإللكترونية

  
  التعليمتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في   -حاء

  
استخدامات تكنولوجيا عليم ت في التتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتناولت الجلسة المخصصة ل  - 22

وقد عرضت حالتا .  م عن بعدالتعلّفي م مدى الحياة والتعلّفي المعلومات واالتصاالت في التعليم العالي و
  . لجامعة االفتراضية السوريةواالجامعة العربية المفتوحة 

  
ل المنطقة نحو مجتمع بناء القدرات ونقلجامعات ال) جھوزية أو عدم(جلسة في جھوزية البحثت   - 23

دور تكنولوجيا جلسة كذلك إلى الشارت أو.  جامعاتبين الأھمية الربط الشبكي كما بحثت في المعرفة، 
واتفق المشاركون .  مالمتعلِّ بحيث تتمحور حولالنماذج التعليمية إحداث تغيير في المعلومات واالتصاالت في 

التعليم العالي تشكيل إعادة لعملية  محفزالاالت أن تكون تكنولوجيا المعلومات واالتص ه باستطاعةعلى أن
عربي قائمة األولويات في  يإنشاء محتوى تعليمتصدر و.  تلبية الطلب المتزايدفي وفورات الحجم خدام واست
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عدد من ت الجلسة إلى أشارو.  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مجال التعليمدور مجال تعزيز 
والتكيف مع ثقافة تھا، وسرعوخدمات الحزمة العريضة االتصال، سھولة ونفاذ، ال توفري ذلك التحديات، بما ف

  . الجديدة الذاتيالتعلّم االفتراضي والتعلّم 
  

  بناء القدرات  -طاء
  

بمزيد من التفصيل دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في بناء القدرات، جلسة ھذه التناولت   - 24
بناء القدرات  ويشمل مجال.  من أجل تحقيق التنميةوبناء القدرات البشرية  ،ليم والتدريبالتعأدوات وتوفير 

وأولت .  ، والبحث والتطويرتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتوالمؤسسات المعنية بتنمية الموارد البشرية، 
موقع مثل  إقليميةة أمثلوعرضت ، الحرة والمفتوحة المصدر لتطبيقات البرمجياتاً خاصاً اھتمامالجلسة 

الخريجين تدريب ل اتلحاسبالجمعية األردنية لوأمثلة وطنية مثل مبادرة  ،Ma3bar.orgااللكتروني  "معبر"
مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل تجربة جلسة إلى التطرقت و.  ھموتوظيف

تكنولوجيا في مجال التدريب  قائم على المشاركة فيشامل ونھج اعتماد في  التنمية في آسيا والمحيط الھادئ
  . وتكنولوجيا المعلومات للقادة الحكوميين تاالتصاال أكاديميةمن خالل  المعلومات واالتصاالت

  
  تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -ياء

  
مثل التجارة  مجاالتعلى تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ركزت الجلسة المخصصة ل  - 25

تطوير لأطراً جامعة األمم المتحدة والحكومة المصرية وعرضت .  الحوكمةوالحكومة واإلدارة العامة و
 لخطوات الضروريةل تحديداًزية اإللكترونية وووالجھ التنمية االداريةمفاھيم ل تعزيزاً، الحكومة اإللكترونية

  . ماتنظممثل بناء القدرات البشرية وقدرات ال ،نحوھا
  

في مجال  ينمجرد تطبيق ااتفق المشاركون على أن التجارة اإللكترونية والحكومة اإللكترونية ليست  - 26
تغير جذري في بيئة األعمال واألطر القانونية والتنظيمية حدوث لى إ انتحتاجبل إنھما تكنولوجيا المعلومات، 
التدريب والتثقيف في مجال  من خالل اإللكترونيالمواطن تمكين كما تستدعيان  ،والثقافة االجتماعية

  .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  

  اإلطار القانوني  - كاف
  

إنشاء إطار قانوني شامل لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العالم الجلسة مستلزمات  ھذه تناولت  - 27
ي حماية المعلومات الشخصية ماً فادوراً ھالسيبراني التشريع ويؤدي .  ذلك والعقبات التي تعترض ،العربي

قيع االلكترونية اوالتو كما أنه يسھل المعامالت االلكترونية ،والخصوصية على االنترنت والملكية الفكرية
  . ويساعد على الحد من الجرائم اإللكترونية ،والتجارة االلكترونية

  
، واستنتجوا غياب سكوالتشريعات السيبرانية في منطقة اإلالحالة الراھنة لاستعرض المشاركون   - 28
عدد كبير من الوكاالت وجود وبطء اإلجراءات القانونية بسبب البيروقراطية والسيبرانية عموما، قوانين ال

  .  الحاجة األكثر إلحاحاً في المنطقةھما اليوم  تھاتوحيد التشريعات السيبرانية ومواءم وا أنواعتبر.  المعنية
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  حقوق الملكية الفكرية  - الم

  
 حقوق التأليف والنشرة صناعو حقوق الملكية الفكريةتناولت الجلسة المخصصة لھذا الموضوع   - 29

وأداة تساعد على لالبتكار اً حافزباعتبارھا حماية الملكية الفكرية ب نوه المشاركونو.  حقوقھذه الوحماية 
  . ميزة تنافسية ناشئةلمؤسسات الصغيرة والمتوسطة واألسواق الوتمنح ا تحقيق التنمية االقتصادية

  
 وقمنع التعدي على حقتأن القوانين في المنطقة العربية عامة جداً ونادراً ما إلى المشاركون أشار   - 30

بلدان اإلسكوا إلى إجماع إقليمي تتوصل بأن وا وأوص.  جريمة يعاقب عليھا القانونإذ ال يعتبر ذلك  ،المؤلف
  .السيبرانية ھاجماع في تشريعاتاإل أن تدرج ھذاحول حقوق الملكية الفكرية و

  
  )التنمية( 3المسار 

  
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية  -ميم

  
الفجوة الرقمية وتعزيز التنمية لردم استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الجلسة  ھذه تناولت  - 31

من "سد الفجوة بين يمكن أن تساعد على االت أن تكنولوجيا المعلومات واالتصأشارت إلى و.  المستدامة
على سبيل  ،األردنھذا الصدد، اعتمد  فيو.  مثل التجارة، مجاالتعدد من الفي " من ال يملكون"و "يملكون
إلى لدخول من الشركات الصغيرة والمتوسطة تمكين الالفضلى  باعتبارھا الوسيلةالتجارة اإللكترونية  ،المثال

وتوفير التدريب والدعم الالزمين،  تذليل العوائقان للمساعدة في غرفة تجارة عمب ينمستعينأسواق جديدة، 
على  أيضاًوسلط المشاركون الضوء .  فوائد التجارة اإللكترونية للبائعينبزيادة الوعي من ذلك  واألھم

صناعة تكنولوجيا  بناءجنباً إلى جنب مع التجارة اإللكترونية كأداة لبناء مجتمع المعلومات في فلسطين، 
المعلومات واالتصاالت، وتعزيز صناعة المحتوى الرقمي العربي، واستخدام تكنولوجيا المعلومات 

  . الخدمات التعليميةتقديم بناء القدرات وفي واالتصاالت 
  

عمل، السيما الأداة لخلق فرص ك تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتبحث المشاركون كذلك دور   - 32
أن تخدم ھذه لة التكنولوجيات النقّل يمكنو.  الموجودين بكثافة في المناطق المحرومة ميينألاللفقراء و
.  ونشر المعرفة ونقل األموال في التواصل االجتماعيھاماً دوراً  ،أمور أخرىتؤدي، من جملة و المجتمعات
إما دور ھام بتصاالت تكنولوجيا المعلومات واالتضطلع أن يمكن لشباب، ابطالة معدالت ارتفاع وفي ظل 

تسھيل التدريب وبناء القدرات ، وإما بتوفير أداة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتفي مجال خلق وظائف ب
التي تكرر تناولھا المواضيع من بين و.  لوظائف المحتملةذوي المھارات باعمل وربط فرص العن حث والب

وأھمية ؛ ستراتيجيات من أجل التنميةاالعليم عند وضع معالجة الفقر واألمية والتضرورة المناقشات خالل 
قضية معالجة ضرورة و؛ المشاريع الصغيرة والمتوسطةلدى إطار لتعزيز روح المبادرة لدى الشباب وإنشاء 

  . لغات أخرىإلى  محتوى العربية الاللغة العربية وترجمب المنتجمحتوى الالطلب على 
  

  المحتوى الرقمي العربي  -نون
  

 . وأھمية تعزيزهھذا المجال حول محتوى الرقمي العربي لمحة عامة أعطت الجلسة المخصصة لل  - 33
تطوير صناعة أمام د الطريق يمھكفيل بت ه، وتعزيزاليوم المحتوى العربي على شبكة اإلنترنت ضعيفف

على رة بھا والمتاجمنتجات المنطقة تسويق و ،في المنطقة وفيرةفرص عمل قادرة على توليد محتوى عربي 
محركات بحث غياب : صناعة المحتوى الرقمي العربي تواجهالتي عقبات وتتضمن ال.  الصعيد العالمي
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المؤسسات األكاديمية والمجتمع ( لدى المعنيينالوعي ذات قدرات وافية؛ وضرورة رفع مستوى  عربية
عاونية واستراتيجية شاملة خلق بيئة تأھمية وھذا المحتوى؛ ھمية أل) الخاص والعام ينالمدني والقطاع

  .طويرهتل
  

ھناك مبادرات تشكل جزءاً من جھد إقليمي يرمي إلى تطوير المحتوى الرقمي العربي، منھا مشروع   - 34
وكذلك  ؛اإلسكواالذي نفّذته " تعزيز صناعة المحتوى الرقمي العربي من خالل الحاضنات التكنولوجية"

ه، ما يثري ونشراليونسكو ويعنى بتوثيق التراث العربي وحمايته  الذي تنفذه" ذاكرة العالم العربي"مشروع 
المعھد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا التي يوفرھا األدوات المحتوى الرقمي العربي؛ باإلضافة إلى 

   .في مجال المحتوى الرقمي العربيتطوير البحوث بھدف 
  

  لالتصاالت ةمجتمعيالكز امرال  -سين
  

في تنمية المجتمعات ذه المراكز ھ دورت التصاالالمجتمعية لمراكز ت الجلسة المخصصة للتناول  - 35
المشروع العالمي ، وعن وتنفيذه في منطقة اإلسكوا Telecentre.orgعن مشروع اً عروضوتضمنت  ؛المحلية

 "المھمشة حليةالم واالتصاالت للمجتمعات المعلومات تكنولوجيا إلى النفاذ نقاط خالل من المعرفة شبكات"
وتطرقت المناقشات كذلك إلى المجتمعات .  في األمم المتحدة خمستتولى تنفيذه اللجان اإلقليمية ال الذي

؛ محطات المعرفة في األردنإلى و؛ "لبنانأجل من الشراكة "المتصلة ومبادرات األعمال التي ترعى تنفيذھا 
  . سودانمراكز االتصاالت في الجمھورية العربية السورية والو
  

مركز مجتمعي يوفر عموماً على أنه مجتمعي لالتصاالت المركز الف يعرتعلى المشاركون اتفق   - 36
.  والمھمشةالمناطق الريفية السيما  ،لمجتمعات المحليةل اتخدمويقدم التكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

النمو تحقيق و ،مجتمعية، وخلق فرص العملالتنمية االجتماعية وال في األھداف الرئيسية لھذه المراكزتكمن و
مراكز ھذه ال اعتمدتوقد .  في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت االقتصادي، والتدريب وبناء القدرات

، والرعاية الصحية عن بعد، وتكنولوجيا المعلومات اإللكترونيةتطبيقات مثل الزراعة في منطقة اإلسكوا 
وانخفاض األساسية،  البنيةلفة كمراكز ھذه ال ھاالتحديات التي تواجھومن .  ثمكافحة الكوارلواالتصاالت 

ھذه صعوبة ضمان استدامة  وشكلت.  )في المناطق الريفيةصوصاً خ(رسوم ارتفاع السرعة اإلنترنت و
 ال بد من أخذھا فيجوانب اجتماعية ومالية وتكنولوجية ومؤسسية على  وھي تنطوي، أھم التحدياتالمراكز 
  . االعتبار

  
  تمكين الشباب  -عين

  
عن تمكين المرأة والشباب ين، ھما رئيسيموضوعين تمكين الشباب تناولت الجلسة المخصصة ل  - 37

اإلنترنت عبر وحماية األطفال من االستغالل ؛ استخدام اإلنترنت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتطريق 
المرأة والطفل من خالل حقوق " التي عرضت مشروع عمشاريالوتضمنت .  من خالل تشجيع السلوك اآلمن

برنامج تقنيات ، اللذين نفّذھما ")ريسب أكت( مبادرة مواطن عربي مسؤولو الوصول إلى المعلومات
ان ينفّذھما المركز مشروععرض كذلك و.  )إقتدار( لتنمية في المنطقة العربيةلالمعلومات واالتصاالت 

في الجمھورية العربية  "مسار"بوابة على " أنا أستطيع، أنت تستطيع"الدولي لبحوث التنمية؛ األول ھو مشروع 
؛ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتفي التطوع القائم على الشباب عزيز مشاركة يھدف إلى ت، وھو السورية

الشباب خدام ھدف إلى تعزيز است، وھو ي"مية المجتمعية في اليمنلتنلالتكنولوجيا والشباب " الثاني ھو مشروعو
زارة الشؤون كّل من و تموقد.  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتلوالمنظمات غير الحكومية في اليمن 
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اإلنترنت الھادفة إلى الحفاظ على أمن ستراتيجيات ية عرضاً لاللبنانال "حماية"جمعية لبنان وفي االجتماعية 
  .عموماًلمستخدمين لفال وألطل

ضرورة إشراك األطفال والشباب في التخطيط لآلراء على توافق عام توصل المشاركون إلى و  - 38
، ومساعدتھم على ھاومخاطراالنترنت الوعي بمشاكل مستوى ستراتيجيات، من خالل رفع االللمشاريع و

ة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وشبكة والتركيز على االستخدامات اإليجابي ھا،وحلھذه المشاكل معالجة 
  . مجتمعاتھملووفوائدھا بالنسبة لھم اإلنترنت 

  
  المرأة في مجتمع المعلومات  -فاء

  
على الدور الذي يمكن أن تؤديه  لمرأة في مجتمع المعلوماتشددت الجلسة المخصصة لموضوع ا  - 39

 من خاللالوعي عزيز األمية، وت مكافحةخالل من  ،تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تمكين المرأة
 ،مدرة للدخلالبرامج بواسطة اللمرأة االقتصادية لمكانة الالصحة، وتحسين البرامج التثقيفية وبرامج التغذية و

خلق فرص العمل وبناء القدرات، وعلى وجه التحديد بناء المھارات في مجال  من خاللوالحد من البطالة 
  . المشاريع الحرةمھني واألعمال والتطوير ال

  
األمية في المناطق الريفية في الدول  لمحومشروع اليونسكو تضمنت المشاريع التي عرضت   - 40

" المرأة والتكنولوجيا"ة لمحة عامة عن عمل منظم؛ والعربية، الذي يجري تنفيذه حالياً في السودان واليمن
، وكالھما غير الحكومية اللبنانية "ولوجيا المعلوماتالمرأة في مجال تكن"ة ومنظم ،غير الحكومية اإلقليمية

تكنولوجيا المعلومات على  رمتطوالتدريب ال عبرز دورھا في المجتمع يعزتالمرأة ويعمل على تمكين 
.  العربية الخليجلدول تكنولوجيا في مجلس التعاون للمرأة في العلوم والتجربة كرسي اليونسكو ؛ وواالتصاالت
 التداخل لتجنبالمختلفة المشاريع والجھات المعنية  إقامة شبكات بينالتي اتفق عليھا  اتالتوصيومن بين 
؛ التعليم المفتوحتشجيع استخدام والتي ستعقد قريباً؛  للمرأة ةلقمة العالميلوإنشاء لجنة تحضيرية والتكرار؛ 

  .المشاريعالستدامة المالية والشراكات واإلدارة السليمة لنجاح ھذه ل وإيالء األھمية
  

  لتنميةا التشبيك من أجل  -صاد
  

االجتماعي، التشبيك استخدامات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الجلسة على ركزت ھذه   - 41
، )شبكة الوب( الشبكة العالميةمن  3.0الجيل و 2.0الجيل ثل ، مالتفاعليةكنولوجيات اإللكترونية توالسيما ال

رت كيفية تفاعل غيفعالية، ووفرد أكثر حداثة -إلى- فرد- م بتجارب منتي فتحت المجال أمام القياال
ما أدى تبادل المعلومات والتعاون فيما بين المستخدمين، ، فقد كان ھناك تحول إلى المحتوىمع المستخدمين 
من قبيل ( عبر الشبكات االجتماعي التواصلمثل مواقع  اإللكترونيةوتطور المجتمعات بروز بدوره إلى 

   .، والمدونات اإللكترونيةللتحرير الجماعي السريع ةشبكيوالمواقع ال، )يوتيوبووفليكر، وتويتر، بوك، فيس
  

 اإلعالموسائل ل يناالجتماعيخصائيين لمنظمات غير الحكومية واألات ااستخدامإلى العروض شارت أ  - 42
 2006 يوليو/تموز أعقاب حرب كما حدث في ،الكوارث بعد اإلنعاشفي  خصوصاًفعاليتھا إلى االجتماعية، و

وأفيد أن من التحديات .  المجتمعات الريفية في الجمھورية العربية السوريةتشبيك دورھا في إلى و ،في لبنان
 األميةبعضھا ببعض حواجز ربط المجتمعات المحلية لاالجتماعية  اإلعالماستخدام وسائل التي يواجھھا 

االرتفاع و واالستدامة) الترجمة إلى اللغة العربيةويل الذي تستغرقه الط وقتھا البما في(حواجز اللغوية الو
  . ينبغي تعلّمھاألدوات التي المتزايد أبدا في عدد ا



  

  

 -16 -

  
  
  

  الحوارحلقات 
  

  شاتقانمال  -قاف
  

تكنولوجيا المعلومات تمويل االستثمار في : ةمحدد حوار موضوعيةمسار حلقة  تضمن كل  - 43
في في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية  ي مجال البحوثبناء القدرات ف؛ واالتصاالت

المعلومات  لتكنولوجياتالعالمي  للتحالفالعربية  اإلقليمية والشبكة؛ فريقياأالشرق األوسط وشمال منطقة 
  .واالتصاالت والتنمية

  
جيا المعلومات واالتصاالت األولى المعنية بموضوع االستثمار في تمويل تكنولو الحوارتناولت حلقة   - 44

تكنولوجيا  كستھلاإلسكوا تبلدان معظم أن  وأتى المشاركون على ذكره مراراً خالل الجلسات، وھ اًموضوع
 ،القوى العاملةبحول كيفية ربط رأس المال رئيسية وأثيرت تساؤالت .  ھاتجوال تنالمعلومات واالتصاالت 
باإلضافة و.  صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تعزيز من أجلأسواق العمل بوكيفية ربط الجامعات 

شأنھا شأن على أن البيئة التشريعية لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ضعيفة، الخبراء اتفق إلى ذلك، 
 يدشأ، كما المشاريع إدارةاله على متشالرأس المال االستثماري باعتباره آلية تمويلية جيدة، نوه بو.  التمويل

  شير إلى عدم توفّر التمويل، وأ.  ريادة األعمال لتعزيز وتشجيعممتازة أداة نات باعتبارھا ضاالحب
األسباب دوالر، كأحد دوالر ومليون  100 000التي يتراوح رأسمالھا بين  الصغيرة ال سيما للمشاريع

في الفشل السائدة  لة عدم تقبلواعتبرت حا.  الرئيسية لعدم تنفيذ العديد من مشاريع خطة العمل اإلقليمية
  . جھود ريادة األعمالل وكابحة سلبيةمنطقة اإلسكوا 

  
قطاع تكنولوجيا المعلومات  ضعف النمو فيفي  مساھماً راھنة عامالًاألزمة االقتصادية ال اعتُبرت  - 45

ء األولوية إعطامنھا تعزيز ھذا القطاع، لتوصيات ت مجموعة من الوقدم.  واالتصاالت في منطقة اإلسكوا
وريادة األعمال؛ وتشجيع االبتكار ؛ صياغة استراتيجيات التنميةلدى لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

ودعم حاضنات تكنولوجيا المعلومات ؛ وتحرير قطاع االتصاالتصحيح؛ وتوفير اإلطار القانوني والتنظيمي ال
  .  من مرحلة الحضانةتولّى المشاريع بعد انتقالھا تمية علحدائق نشاء وإ؛ واالتصاالت ورأس المال االستثماري

  
في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل  بناء قدرات البحوثالمعنية ب ة،الثاني الحواربدأت حلقة   - 46

في البلدان العربية  في ھذا المجال البحوثبعرض عن فريقيا، أالشرق األوسط وشمال منطقة في التنمية 
بأنه  موضوع حلقة الحوارالعرض الرئيسي  عرفوقد .  فيهش حول بناء القدرات اقتاله ن المتوسطية،

أو /و نمائيةتحسين فعالية التدخالت اإللاستخدام الخصائص الفريدة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت "
مشاكل للستجابة لالالمبادئ التوجيھية ه وث فيوللبحالذي أجرته الجھات المعنية تحليل ، وعرض ال"تھاكفاء

.  جھود التنميةبين بين أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت و التنسيقالسائدة المتمثلة في االفتقار إلى 
لتنمية، واالعتماد على المصادر باالصعوبة التي تواجھھا المنطقة في ربط البحوث إلى المناقشات طرقت وت

ولقيت مسألة الكلفة المحمولة للنفاذ إلى .  معالجة ھذا الموضوع المحلية عندث وبحالالدولية بدالً من بيانات 
ھو موضوع  إلى الشبكاتنفاذ خفض كلفة الإذ إن برامج األبحاث،  االنترنت األھمية الخاصة إلدراجھا ضمن

بين مستخدم تطبيقات على الصلة  أيضاًوجرى التأكيد .  تحسين نوعية حياة سكان الريفلومشاريع  بحث
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بدالً من االنتظار التخطيط مرحلة المشاركة في ضمان لومبرمجھا، وذلك المعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا
  . حل التنفيذامرحتى 

  
 تلتكنولوجيا العالمي للتحالف العربية اإلقليمية بالشبكةاألخيرة، وھي المعنية  الحوارعرضت حلقة   - 47

مجال المنصات اإللكترونية القائمة على في  تحالفاللمحة عامة عن تجربة والتنمية،  واالتصاالت المعلومات
 اًجسرليكون  العالمي التحالفوقد أنشئ .  التوجيھية الشبكة اإلقليمية العربية ولجنتھا وعرفتين، مستخدمال

لحوار ل شاملھمته توفير منتدى عالمي وم العالمية لمجتمع المعلومات،القمة مقررات بين مؤتمر قمة األلفية و
استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  لتعزيزوذلك  ،بشأن السياسات المشتركة بين القطاعات والترويج

  . دولياًمتفق عليھا النمائية اإلھداف األتحقيق ل
  

تكنولوجيا  من خاللھا لى تطويرإالعالمي  التي يھدف التحالفالمجاالت األربعة  الحوارت حلقة حدد  - 48
جاالت ھذه المفي األنشطة وتأخذ .  والحوكمةريادة األعمال التعليم والصحة و، وھي المعلومات واالتصاالت
وقد شھد المؤتمر .  وشبكات إقليمية ،وشبكات أصحاب مصلحةشبكات أخصائيين، شكل مبادرات رائدة، و

لك، وبعد ذ.  والتنمية واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا العالمي للتحالف العربية اإلقليمية إطالق الشبكة
  . اعلى عضويتھتت صوللشبكة، وتوجيھية اللجنة عرضت الحلقة الشروط المرجعية ل

  
  خطة العمل اإلقليميةلإقليمية جديدة اريع مش  -راء

  
في خطة العمل اإلقليمية محددة إلدراجھا مشاريع القتراح  حوارحلقة  اتمسارتضمن كل من ال  - 49

على الثالثة، وذلك المسارات دى ارتباطھا بموضوعات كل من تبعاً لمھذه المشاريع جرت تصفية و.  المنقحة
  : النحو التالي

  
  1المسار 

 ):االستراتيجيات(
  ؛"عربي".و ”arab.”العامة  العلوية إنشاء مدونة أسماء نطاقات للنطاقات - 
  ؛المرحلة الثانية - نظام أسماء النطاقات العربية تعزيز - 
  توحيد قياسات مجتمع المعلومات؛ - 
  ھا؛إعادة تدويرو ھاوتجديد اإللكترونياتيك مراكز تفك - 
  .جائزة اإلسكوا للتميز ألفضل إنجاز في بناء مجتمع المعلومات - 

  2المسار 
  ):التطبيقات(

  ؛اإللكترونية في المنطقةالسالمة جدول أعمال تنفيذ  - 
  لصناعات واألنشطة االقتصادية؛اإطار لتصنيف  - 
  لجامعات العربية؛تعزيز التعليم عن بعد والمحتوى التعليمي في ا - 
  مواءمة التشريعات السيبرانية؛ - 
  . منطقة اإلسكوا في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في يينالحكومالقادة تعزيز قدرة  - 

  3المسار 
  ):التنمية(

  اجات الخاصة؛ تيحاال وذواألشخاص  –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية   - 
  ؛ المرأة والتكنولوجيا  - 
  المرحلة الثانية؛  -نات ضاحالمن خالل المحتوى الرقمي العربي تعزيز صناعة   - 
 واالتصاالت للمجتمعات المعلومات تكنولوجيا إلى النفاذ نقاطمعرفة من خالل شبكات   - 

  ؛ المھمشة
  .للمحتوى الرقمي العربي ومواصفات فنيةمعايير لغوية وضع   - 
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  لاعمتنظيم األ  -ثالثاً
  

  انعقاده تاريخوالمؤتمر ن مكا  -ألف
  

  . 2009يونيو /حزيران 18-16في الفترة قصر األمويين للمؤتمرات في دمشق، في قد المؤتمر ع  - 50
  ةالرئيسيكلمات وال االفتتاح  -باء

  
دكتور عماد في الجمھورية العربية السورية، ال وزير االتصاالت والتكنولوجيامعالي  المؤتمرافتتح   - 51
.  يبيةرحتكلمة  ھاالذي القى باسم ،، األمين التنفيذي لإلسكواالدفععمر بدر حضور السيد في  ،صابونيال

السلكية االتصاالت مكتب تنمية مدير المرشد، البشير كل من السيد سامي ألقاھا  يةافتتاحكلمات ذلك  توسبق
طالل أبو غزالة الدولية مجموعة والسيد طالل أبو غزالة، رئيس والالسلكية في االتحاد الدولي لالتصاالت؛ 

  .  ليونسكوممثالً ا ،والسيد عبد العزيز عابد ؛التنفيذي ھامديرو
  

جامعة الدول ت الجھات الشريكة والراعية للمؤتمر كلمات رئيسية، وھي بعد جلسة االفتتاح، ألق  - 52
 نمية الدولية،لتلبحوث المركز ، وفي الجمھورية العربية السورية لالتصاالت العامةوالمؤسسة  العربية،

العلمية السورية  الجمعيةوسيسكو، شركة مايكروسوفت، وشركة ووالمنظمة العربية للتنمية اإلدارية، 
  .  باإلضافة إلى اإلسكوا ،العربي للتدريب والبحوث االحصائية المعھد، وللمعلوماتية

  
  اختتام المؤتمرالعامة و الجلسة  -جيم

  
، أعلن السيد يوسف نصير، رئيس شعبة تكنولوجيا المؤتمرالتي سبقت اختتام الجلسة العامة  خالل  - 53

 المعلومات لتكنولوجيا العالمي للتحالف العربية اإلقليمية لشبكةالمعلومات واالتصاالت في اإلسكوا، إطالق ا
رئيس قسم سياسات تكنولوجيا المعلومات في ھذه الجلسة، قدم السيد منصور فرح، و.  والتنمية االتصاالتو

  .، عرضاً آلخر المستجدات في تنفيذ مشروع خطة العمل اإلقليميةواالتصاالت في اإلسكوا
  

 والتنمية تصاالتواال المعلومات لتكنولوجيا العالمي للتحالف العربية اإلقليمية الشبكةإطالق تضمن و  - 54
  :ة، وھمالتوجيھيء لجنتھا عضاأ سميةت
  

  .ألمم المتحدة واألمين التنفيذي لإلسكواالدفع، الوكيل العام لعمر بدر السيد : الرئيس
. تكنولوجيا المعلومات، الدوحة، قطرلالتصاالت و األعلىالسيدة حصة سلطان الجابر، األمين العام للمجلس 

hessa@ict.gov.qa)(.  
 .لنظم المعلومات الوطنية، الرياض، المملكة العربية السعوديةمدير العام الرحمن مازي، ال لسيد عبدا

aamazi@hotmail.com)(.  
الدولي في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا التعاون لشؤون االتصاالت وزير ل مساعداًالسيد أحمد الشربيني، 

  .(sherbini@mcit.gov.eg, sherbini@nti.sci.eg).  مصر المعھد القومي لالتصاالت، القاھرة،/المعلومات
  .)(frk.kamoun@planet.tn.  السيد فاروق كمون، مدير مختبر البحوث، جامعة منوبة، تونس

، والوزير السابق لالتصاالت والتكنولوجيا، Softcadسوفتكاد السيد محمد بشير المنجد، رئيس مجلس إدارة شركة 
  .)(softcad@wanadoo.fr.  بية السوريةدمشق، الجمھورية العر

  .)(nasser.k@nitc.gov.jo.  ان، األردنعم، مركز تكنولوجيا المعلومات الوطنيلالسيد ناصر خلف، المدير العام 
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  .مدير عام الجھاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في الكويت ،السيد علي شريدة
. انلومات واالتصاالت في اإلسكوا، بيروت، لبنشعبة تكنولوجيا المع السيد يوسف نصير، رئيس

nusseir@un.org)(.  
. مكتب بيروت، بيروت، لبنان، طالل أبو غزاله لالستشاراتشركة لالسيد أكرم الريس، المدير التنفيذي 

)consultants.com-arayess@tag(.  

خطة مشاريع  مفصل، تم تحديثعرض  ضمن  - 55
، مشروعاً 38إلى أنّه من أصل  دناهأالرسم يشير و.  العمل

ـ ولم يبدأ العمل بعد مشاريع،  10ألغيت  لم و، مشاريع 5ب
 10بينما أنجزت على الصعيد اإلقليمي، مشاريع  5تنفذ 

ھذا بعد و . مشاريع في طور التنفيذ 9ال تزال مشاريع و
إدراجھا في  المشاريع الجديدة المقترحمع أخذ وعرض، ال

االعتبار، اتفق المشاركون على  في خطة العمل اإلقليمية
قائمة تتضمن ثة من خطة العمل اإلقليمية إنتاج نسخة محد

مجتمع ووقائع تستھدف احتياجات والمشاريع الجديدة، 
توفر و ،2015إلى  2009المعلومات في الفترة من 

العالمية  نشطة المتصلة بالقمةاألخريطة طريق لتنفيذ 
مرحلي  الحاجة إلى صياغة تقريرعلى  أيضاًواتفق المشاركون  . لمستقبللمجتمع المعلومات ومتابعتھا في ا

لتكنولوجيا واالستراتيجية العربية خطة العمل اإلقليمية والقمة العالمية تنفيذ مقررات ط الضوء على أنشطة سلّي
  . قصص النجاحكتسبة وبما في ذلك الدروس الم، المعلومات واالتصاالت

  
خطة عمل تنفيذ متابعة أمر ھام جداً لالمؤتمر، ھذا مثل  ،مؤتمرات إقليميةعقد المشاركون أن ارتأى   - 56

روابط بين الإلى توثيق ثالثة أيام التي استمرت المناقشات أدت بشكل عام، و.  جنيف وبرنامج عمل تونس
يز مجتمعات المعلومات وتعزبالمزيد من تطوير صلة متالقضايا لالتفاھم حول ا، كما عززت المشاركين

  . المعرفة في المنطقةالمبنية على قتصادات اال
  

 واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا العالمي للتحالف العربية اإلقليمية الشبكةإنشاء المداوالت  وأيدت  - 57
تعزيز مجتمع المعرفة العربي لتنمية اقتصادية واجتماعية لنداء دمشق " تاعتمدو، ةالتوجيھيلجنتھا و والتنمية
وزير االتصاالت  أعلن معاليتوصيات، التي تضمنت عرض الوعقب الجلسة الختامية .  "مستدامة

تنانه وأعرب عن ام.  اختتام المؤتمر ،صابونيال، السيد عماد في الجمھورية العربية السوريةوالتكنولوجيا 
  . المؤتمر التي بذلوھا إلنجاح جھودالإلسكوا على لجميع المشاركين ول
  

  المشاركون  -دال
  

مباشرة منخرطين ال والقرار اتالسياسصانعي وزراء وعدد من المشاركا، بينھم  275المؤتمر حضر   - 58
 في قليمية واإلخطط العمل الوطنية كذلك ولمجتمع المعلومات في تنفيذ خطوط عمل القمة العالمية 

خبراء في سياسات تكنولوجيا المعلومات وشارك في المؤتمر كذلك .  اإلسكوا األعضاء في بلدانال
القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمنظمات عن  ونوممثل ،وتطبيقاتھا وخدماتھا واالتصاالت

  . اإلقليمية والدولية
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  جدول األعمال  - ھاء
  

  : دول أعمال المؤتمرجفيما يلي ملخّص ل  - 59
  

  رئيسيةالكلمات الحفل االفتتاح و  -1

  االستراتيجيات اإلقليمية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛   )أ(  )االستراتيجيات( 1المسار   -2
  قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛  )ب(
  البنى األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛   )ج(
  نظام أسماء النطاقات العربية؛/نترنتاال حوكمة  )د(
  االستراتيجيات الوطنية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛  )ھ(
  .المؤشرات/القياسات  )و(

  األمن والثقة؛  )أ(  )التطبيقات( 2المسار   -3
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم؛  )ب(
  بناء القدرات؛  )ج(
  مات واالتصاالت؛تطبيقات تكنولوجيا المعلو  )د(
  اإلطار القانوني؛  )ھ(
  .حقوق الملكية الفكرية  )و(

  )التنمية( 3المسار   -4
  

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية؛  )أ(
  المحتوى الرقمي العربي؛  )ب(
  المراكز المجتمعية لالتصاالت؛  )ج(
  تمكين الشباب؛  )د(
  المرأة في مجتمع المعلومات؛  )ھ(
  .تشبيك من أجل التنميةال  )و(

  االستثمار وتمويل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛  )أ(  حلقات نقاش الخبراء  -5
بناء قدرات البحث في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل   )ب(

  التنمية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا؛ 
 المعلومات تيالتكنولوج العالمي للتحالف العربية اإلقليمية الشبكة  )ج(

  ؛والتنمية واالتصاالت
  . مشاريع إقليمية جديدة لإلدراج في خطة العمل اإلقليمية  )د(

 لتكنولوجيا العالمي للتحالفالعربية  اإلقليمية الشبكةإطالق   )أ(  الجلسة العامة  -6
  ؛والتنمية واالتصاالت المعلومات

  .تحديث برنامج العمل اإلقليمي  )ب(

  .نداء دمشق: ختاميةالجلسة ال  -7
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  الوثائق  -واو
  

 اإللكتروني موقعالعلى يمكن االطالع عليھا وثائق المؤتمر في مرفق ھذا التقرير، وبترد قائمة   - 60
  .http://www.escwa.un.org/information/meetingdetails.asp?referenceNum=850E: إلسكوال
  

  المرفق
  

  قائمة الوثائق
  

  الحصيلة

  .عزيز مجتمع المعرفة العربي لتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامةنداء دمشق لت

  اتاالستراتيجي  - 1المسار 

  .)بشير المنجد: الجلسةرئيس (تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لاالستراتيجيات اإلقليمية 

بناء مجتمع المعلومات  - لمعلوماتتكنولوجيا االعربية العامة لالتصاالت وستراتيجية اال): جامعة الدول العربية(خالد فودة 
  .2012حتى 

لخدمات العربية ستراتيجيات اال): مصر - واالتصاالت المعلوماتلتكنولوجيا  العربيمنتدى األعمال (محمد عبد الوھاب 
  .)باإلنكليزية( تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  .)يزيةباإلنكل( 1الجزء  -خطة العمل اإلقليمية ): اإلسكوا(منصور فرح 

  .)باإلنكليزية( 2الجزء  -خطة العمل اإلقليمية ): اإلسكوا(رشا مرتضى 

تحليل التقارير : فريقياأفي العالمية لمجتمع المعلومات تنفيذ خطوط عمل القمة ): اللجنة االقتصادية ألفريقيا( تيمواللي محمد
  ).باإلنكليزية( طريةالقُ

  .)غابرييل ديك: الجلسة ئيسر( تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتقطاع 

 والحزمة العريضةالتصاالت ل العربية سواقاألعلى نظرة عامة ): األردن -مجموعة المرشدين العرب(جواد جالل عباسي 
  ).باإلنكليزية(

 الشراكة من أجل لبنان - الشراكات بين القطاعين العام والخاصنموذج ): لبنان -الشراكة من أجل لبنان( سالم يموت
  ).نكليزيةباإل(

حالة : حاضنات االعمالتعزيز قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من خالل ): لبنان -بيريتيك(نيكوالس روحانا 
  ).باإلنكليزية( بيريتيك

 ز للتنمية اإلقليميةمحفّ -السلكية والالسلكيةتحرير قطاع االتصاالت ): لبنان - ھيئة تنظيم االتصاالت (حداد ماروال 
  ).ليزيةباإلنك(

  .)المرشدبشير السامي : الجلسة رئيس( تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالبنية األساسية ل

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاألساسية للتطوير البنية طة طريق ارخ: )االتحاد الدولي لالتصاالت(بوندر ياروسالف 
  ).باإلنكليزية(

  ).باإلنكليزية( "الحاجة إلى االتصال"ثاني والشبكات الجيل ): لبنان - سيسكو(محمد محسن 

  ).باالنكليزية( التقارب بين تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واإلعالم): لبنان - Mindshareشركة  (روبرت ماضي 

  .وريةالسالتصاالت البنية التحتية لمؤسسة ا): الجمھورية العربية السورية -التصاالتل العامة مؤسسةال(حنا خليل مروان 

  . مشاريع البنى التحتية في مجال الشبكات واالتصاالت): العراق -وزارة العلوم والتكنولوجيا(الشيخلي  محمود شريف

  )أحمد الشربيني: الجلسةرئيس ( نظام أسماء النطاقات العربية/اإلنترنتحوكمة 

  ).باإلنكليزية( العامة اتالسياسفي  ودور الحكومة باإلنترنت متعلقةقضايا دولية ): االتحاد الدولي لالتصاالت( أوبيسوماركو 
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  الحصيلة

 اإلنترنت بحوكمةآخر التطورات في القضايا ذات الصلة  ):المخصصةشركة اإلنترنت لألسماء واألرقام (باھر عصمت 
  ).باإلنكليزية(

قضايا واألنشطة ال :أسماء النطاقات العربية: )الجمھورية العربية السورية - لالتصاالت العامةمؤسسة ال( إباء عويشق
  ).باإلنكليزية( اإلقليمية

  ).باإلنكليزية(اإلنترنت  منتدى حوكمةآخر التطورات في ): مجموعة طالل أبو غزالة الدولية(شارلز شعبان 

شرم الشيخ  -اإلنترنتحوكمة األعمال التحضيرية لمنتدى ): مصر -وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات (محمد فتحي 
  ).اإلنكليزيةب( 2009

  )فرحمنصور : الجلسةرئيس ( خطة العمل اإلقليميةالمقترح إدراجھا في المشاريع اإلقليمية الجديدة : حوارحلقة 

إنشاء مدونة أسماء نطاقات للنطاقات العلوية  ):الجمھورية العربية السورية -لالتصاالت  العامةمؤسسة ال( إباء عويشق
   ).نكليزيةباال( "عربي". و "arab."العامة 

  ).باإلنكليزية( المرحلة الثانية -نظام أسماء النطاقات العربية تعزيز): اإلسكوا(منصور فرح 

  .في الدول العربية مجتمع المعلومات قياسالمعايير والنماذج والمنھجيات الخاصة بتوحيد ): اإلسكوا(رامي زعتري 

  ).باإلنكليزية( ھاوإعادة تدوير ھاجديدتو لكترونياتمراكز تفكيك اإل): اإلسكوا(ديماسي  ھانيا

  ).باإلنكليزية( جائزة اإلسكوا للتميز ألفضل إنجاز في بناء مجتمع المعلومات): اإلسكوا(منصور فرح 

  )أرمنازي عمر: الجلسةرئيس ( االستراتيجيات الوطنية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

في مصر في ضوء استراتيجيات مجتمع المعلومات ): مصر -المعلومات وزارة االتصاالت وتكنولوجيا (أحمد الشربيني 
  ).باإلنكليزية(لمجتمع المعلومات  نتائج القمة العالمية

  ).باإلنكليزية( الطريق إلى مجتمع المعلوماتعلى : لبنان): لبنان -اإلداريةلشؤون التنمية مكتب وزير الدولة ( زاروبي تانيا

المعلومات استراتيجيات وسياسات قطاع تقانة ): الجمھورية العربية السورية - االتصاالت والثقافةزارة و(وائل عبيد 
  .لقمة العالمية لمجتمع المعلوماتمتابعة تنفيذ مقررات ا -الجمھورية العربية السوريةواالتصاالت في 

  . مقررات القمة العالمية لمجتمع المعلوماتو... اليمن ): اليمن -جامعة عدن(محمد الريوي  يحي

متابعة مقررات القمة العالمية تنفيذ في مجال السودان جھود ): السودان -وزارة العلوم والتكنولوجيا (الحاج علي أكرم أحمد 
  . لمجتمع المعلومات

  )شيالخ باسل: الجلسةرئيس ( مؤشراتال/قياساتال

  ).باإلنكليزية( منظور إقليمي -قياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ): اإلسكوا(رامي زعتري 

بحوث تكنولوجيا المعلومات اإلحصائية في  المخالفات): اإلمارات العربية المتحدة -لألبحاثمؤسسة مدار (عبد القادر كاملي 
  ).باإلنكليزية( ت في منطقة اإلسكواواالتصاال

إطار شامل لقياس أثر تكنولوجيا المعلومات ): اإلمارات العربية المتحدة -يةالعالممجموعة اإللكترونية ال(سلمى عباسي 
  ).باالنكليزية(.  واالتصاالت

بناء مجتمع  نحوتكنولوجيا االتصاالت استخدام قياس تأثير ): مصر - العامة واإلحصاء للتعبئة يالمركز الجھاز(ايمان ياسين 
  .المعلومات

 نظام المعلومات اإلحصائية للقياس وتبادل المعرفة/مجتمع المعلومات لمنطقة اإلسكوابوابة ): اإلسكوا(سكينة النصراوي 
  ).باإلنكليزية(

  تطبيقاتال  - 2المسار 

  )أوبيزو ماركو: الجلسةرئيس ( األمن والثقة

  .وندعوة للتعا -على اإلنترنت العربيحماية النشء ): مصر -االتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتوزارة (محمد فتحي 

فرقة لالستجابة لحوادث األمن  إنشاء أولالتجربة التونسية في ): تونس -الوكالة الوطنية لألمن الحاسوبي (بلحسن الزواري 
  ).باإلنكليزية( في أفريقيا الحاسوبي
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  الحصيلة

  .بناء الثقة في الخدمات اإللكترونية في منطقة اإلسكوا: )اإلسكوا( إدلبينبال 

  ).باإلنكليزية( تحليل إقليمي - ية سليمةممارسات أمنتنفيذ ): اإلسكوا(زغبي  سليم

  )نشأت منصور: الجلسةرئيس ( تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم

 نظم تكنولوجيا المعلومات لدعم التعليم على المستوى اإلقليمي: )لبنان -الجامعة العربية المفتوحة(فيروز سركيس 
  ).باإلنكليزية(

  .في الجامعات العربيةفعيل نظام التعليم عن بعد ت): اإلمارات العربية المتحدة - ة جاما التعليميةمنظوم(عادل رزق 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم العالي ): الجمھورية العربية السورية -وزارة التعليم العالي(نجيب عبد الواحد 
  ).باإلنكليزية(الجمھورية العربية السورية في 

عبر اإلنترنت مدى الحياة  الشخصيالتعلم : كز على المتعلمترمم الالتعلّ): لبنان -الجامعة األنطونية(ار جدعون بي
  ).باإلنكليزية(

  ).باإلنكليزية( لجامعات في منطقة اإلسكواا وجھوزيةمجتمع المعلومات ): لبنان - الجامعة اللبنانية (يوسف منصف 

  )عاصي غسان: رئيس الجلسة( بناء القدرات

بناء القدرات البشرية في اتباع نھج شامل في : )الھادئاللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط ( ري-سوك ھيون
  ).باإلنكليزية( تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنميةمجال 

  ).باالنكليزية(.  الم العربيفي الع لتعلم االبتكارالشبكة اإلقليمية ): فلسطين -جامعة بيرزيت(مروان طرزي 

  ).باإلنكليزية( مركز العربي لدعم البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدرال): لبنان - جامعة البلمند(وليد كرم 

  ).باإلنكليزية(خريجين برنامج تدريب ال): األردن - لجمعية األردنية للحاسباتا(دعاس الرفيق 

  ).باإلنكليزية( تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتفي قدرات اللجامعات في بناء دور ا): فلسطين -جامعة بيرزيت(حنا قريطم 

  )ساربوالند خان: الجلسةرئيس ( تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  ).باإلنكليزية( عربيالمنظور الالمكتبة الرقمية العالمية من  ):الرئيسيالمقر  - اليونسكو(عابد عبد العزيز 

زية اإللكترونية للحكومة اإللكترونية والتجارة وإطار الجھ): مجموعة طالل أبو غزالة الدولية وشركاه(حميد فادي عبد ال
  ).باإلنكليزية( اإللكترونية

  ).باإلنكليزية( الحكومة اإللكترونيةإطار تطوير ): األمم المتحدة جامعة(جانوسكى  ستوما

  ).باإلنكليزية(مة اإللكترونية كومن الحكومة اإللكترونية إلى الح ):رمص -وزارة الدولة للتنمية اإلدارية(أحمد كمال 

االلكتروني العربي كأساس لمنظومة إلكترونية إدارية  المواطن): الكويت -وزارة الكھرباء والمياه(عايد العنزي شيمة 
  . متكاملة

وشمال  األوسطمنطقة الشرق لتنمية في البحث في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل ابناء قدرات : حوارحلقة 
  )أنس طويلة: الرئيس(أفريقيا 

بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية في  المتعلقةالبحوث ): مركز البحوث الدولية للتنمية(مروان طرزي 
  ).باإلنكليزية( البلدان العربية المتوسطية

  )ميرنا بربر: الرئيس( طة العمل اإلقليميةخفي مشاريع إقليمية جديدة إدراج : حوارحلقة 

 اإللكترونية في المنطقة جدول أعمال السالمةتنفيذ ): مصر - االتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتوزارة (محمد فتحي 
  ).باإلنكليزية(

صادية االقت نشطةاأللصناعات واإطار لتصنيف ): األردن - المعلومات وتكنولوجيا االتصاالتوزارة (رائد زھراوي 
  ).باإلنكليزية(

تعزيز التعليم عن بعد والمحتوى التعليمي في الجامعات ): اإلمارات العربية المتحدة - منظومة جاما التعليمية(عادل رزق 
  ).باإلنكليزية( العربية

  .لتحفيز مجتمع المعرفة في المنطقة العربية مواءمة التشريعات السيبرانيةمشروع ): اإلسكوا(ميرنا بربر 
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  الحصيلة

 منطقة اإلسكوا مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في في يينالحكومالقادة تعزيز قدرة ): اإلسكوا(ميرنا بربر 
  ).باإلنكليزية(

  )فوزي خميس: الرئيس( اإلطار القانوني

  .تكنولوجيا المعلوماتاألداء التشريعي العربي في ميدان  ):األردن - مجموعة عرب للقانون(يونس عرب 

  .تطوير التشريعات السيبرانية في منطقة اإلسكوا): اإلسكوا(ف نصير يوس

  .العقبات القانونية في مجتمع المعلومات تذليل): الكويت - اءرمجلس الوز(شرف السامي 

  .المعلوماتية القانونيةاألبحاث والدراسات في مركز ): لبنان -الجامعة اللبنانية (منى جبور 

  )طالل أبو غزالة: الجلسةئيس ر( حقوق الملكية الفكرية

  .شبكة اإلنترنت فيحماية الملكية الفكرية ): لبنان - الجامعة اللبنانية (فريد جبور 

فرص مزيدا من ال تعنيالملكية الفكرية حماية ): المتوسط وباكستانشرق شمال أفريقيا،  –مايكروسوفت (الحركة علي 
  .للجميع

في قطاع المعلومات الملكية الفكرية حقوق حماية  :)لبنان -ية عن طريق المكتباتبرنامج العمل من أجل التنم(جان عقل 
  .العربية اتلتشريعلوفقا 

  تنميةال  - 3المسار 

  )إبراھيم بدران: رئيس الجلسة ( التنميةمن أجلتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  ).باإلنكليزية( الرقميةمالحظات على الفجوة ): األردن -جامعة فيالدلفيا(ابراھيم بدران 

  ).باإلنكليزية( عمل في مجتمع المعلوماتالخلق فرص  ):مصر - وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات (نادية حجازي 

  ).2009- 2003( في فلسطين المعلومات مجتمعتطور : فلسطين -  المعلوماتوزارة االتصاالت وتكنولوجيا (جميل الزغارنة 

  ).باإلنكليزية( دور الغرف التجارية في سد الفجوة الرقمية): األردن -عمان ة التجارة في غرف(عجميان كريكور 

  .)نادية حجازي: ة الجلسةرئيس( المحتوى الرقمي العربي

  .ةمستقبليالمحتوى الرقمي العربي، رؤية ): مصر -المتطورةمتعددة اللغات النظمة بيكو لأل(نبيل علي 

  .التكنولوجية صناعة المحتوى الرقمي العربي من خالل الحاضنات يزتحف): اإلسكوا(ميرنا بربر 

  .ذاكرة العالم العربي): مصر -مركز التوثيق لإلرث الثقافي والطبيعي(محمد الشرقاوي 

لمعالجة اللغة وموارد أدوات  :)الجمھورية العربية السورية - المعھد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا( كاكأميمة الد
  .العربية

الوطني األول حول صناعة مؤتمر ال موجز): يةالجمھورية العربية السور -السورية لمعلوماتيةاالجمعية (عمار خير بيك 
  . دمشق.  ريةوالمحتوى الرقمي في س

  )عبد العزيز عابد: رئيس الجلسة( المجتمعية لالتصاالتمراكز ال

وأثرھا على تنمية المجتمعات من النواحي المراكز المجتمعية  ):األردن - مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني(ناصر خلف 
  .القتصاديةاالجتماعية وا

  .نموذج  المجتمعات المتصلة ومبادرات األعمال): لبنان - سيسكو(بوليت عساف 

السورية  المجتمع المحليمراكز  ):الجمھورية العربية السوريةمكتب  -برنامج األمم المتحدة اإلنمائي(نور الدين شيخ عبيد 
  .ومساھمتھا في التنمية

  ).باإلنكليزية( المناطق المحرومة شبكات المعرفة في): اإلسكوا(جورج يونس 

  ).باإلنكليزية( لتنميةعلى اتأثير مراكز االتصال ): السودان -قضارف الرقميةمنظمة مدينة ال(أحمد عيسى 

  ).باإلنكليزية( والتعاونفاعل منصة للت: Telecentre.org )مصر -االتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتوزارة (كريم قاسم 

   .)مروان طرزي: الجلسةيس رئ( تمكين الشباب
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  الحصيلة

 إشراك الشباب في التنمية المحلية من خالل المواطنية المسؤولة): اقتدار -برنامج األمم المتحدة اإلنمائي(زياد ھدارة 
  ).باإلنكليزية(

  لتنمية المجتمعية في اليمن لالتكنولوجيا والشباب  ):اليمن - مؤسسة تنمية القيادات الشابة(صفاء راوية 

تمكين الشباب من خالل تكنولوجيا المعلومات ): الجمھورية العربية السورية -للتنمية األمانة السورية ( ديراني دانا
  ).باإلنكليزية( واالتصاالت

  .اإلنترنت سوء استخدامحماية األطفال من ): لبنان - وزارة الشؤون االجتماعية(ايلي مخايل 

  ).باإلنكليزية( اإلنترنتآمنة على ممارسات عتماد من االلبناني  المجتمع تمكين): لبنان -حمايةجمعية (كوكباني جويس 

يوسف : رئيس الجلسة( العالمي لتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت والتنمية للتحالفالعربية  اإلقليمية الشبكة: حوارحلقة 
  )نصير

  ).باإلنكليزية( لتنميةالمعلومات واالتصاالت وا لتكنولوجياتالعالمي  التحالف: ساربوالند خان

العالمي لتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت  للتحالفالعربية  اإلقليمية لشبكةاللجنة التوجيھية ل: )اإلسكوا(يوسف نصير 
  ).باإلنكليزية( والتنمية

  ).ليزيةباإلنك( )إدلبي نبال: ة الجلسةرئيس( .خطة العمل اإلقليميةفي مشاريع إقليمية جديدة إدراج  :حلقة حوار

جمعية أصدقاء (وموسى شرف الدين ) الجمھورية العربية السورية -مركز دراسات وأبحاث ورعاية المعوقين(نبيل عيد 
  .االحتياجات الخاصةاألشخاص ذوو : تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية): لبنان - المعوقين

  ).باإلنكليزية( والتكنولوجياالمرأة ): لبنان -المرأة والتكنولوجيا(ندى حمزة 

  ).باإلنكليزية( المرحلة الثانية - تعزيز صناعة المحتوى الرقمي العربي من خالل الحاضنات): اإلسكوا(إدلبي نبال 

  ).باإلنكليزية( ھمشةشبكات المعرفة للمجتمعات الم): اإلسكوا(جورج يونس 

مواصفات فنية معايير لغوية ووضع ): لجمھورية العربية السوريةا -الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية(فاديا سليمان 
  .للمحتوى الرقمي العربي

  .)سلمى عباسي: الجلسة  ةرئيس( مجتمع المعلوماتالمرأة في 

 استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتمكين المرأة): السودان -جامعة العلوم والتقانة(محمود عبد الفاطمة 
  .)باإلنكليزية(

 استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتمكين المرأة والشباب): لبنان -برنامج المرأة والتكنولوجيا (بوليت عساف 
  ).باإلنكليزية(

  ).باإلنكليزية( تمكين المرأة من خالل تكنولوجيا المعلومات في لبنان ):لبنان -والتكنولوجياالمرأة (ندى حمزة 

  .االمتياز في ما يتعلق بالمرأة واإلعالم في العالم العربي ثقافةمبادرة إلرساء  :)اليونسكو(ريم عبيدات 

  ).البحيصيرجاء : ة الجلسةرئيس( لتنميةمن أجل اك يشبتال

عريضة ة الوالحزمعلى أسواق االتصاالت العربية نظرة عامة : )األردن -مجموعة المرشدين العرب(جواد جالل عباسي 
  ).باإلنكليزية(

 لمجتمع المعلوماتالمنصات والتكنولوجيات اإللكترونية كعوامل مساعدة ): لبنان - Born Interactive شركة(صباغة  فادي
  ).باإلنكليزية(

بوابة المجتمع المحلي  ):السوريةالجمھورية العربية  -تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية (نور المنجد 
  ).ذاكرة الريف السوريالسورية والمحتوى التعاوني، 

 ستخدام االستراتيجي لإلنترنت من أجل التغيير االجتماعياال): لبنان -تبادل وسائل اإلعالم االجتماعية(جيسيكا ديري 
  ).باإلنكليزية(

  ).باإلنكليزية( المجتمع المدني في لبنانبوابة ): لبنان - دعم لبنان(باسم شيت 

  


