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 مةمقد
 
وهذه .  يـتجه العـالم نحـو مجتمع المعلومات، وتواكب هذا التوجه تغيرات تطال كل أنشطة الحياة                -١

فقد تغيرت .  التغيرات تنتج من المستجدات التي تطرأ على دور المعلومات في المجتمع، وطريقة تعامله معها 
الجتماعية، تمس كل القطاعات أسـس الـنمو االقتصـادي، فولدت فرصاً وتحديات في التنمية االقتصادية وا            

 .اإلنتاجية والخدمية، وتغيرت أسس اإلدارة والتسيير، وبدأت عمليات إعادة هندسة الحكومة
 
وسـّجلت الـبلدان المتقدمة، خاصة، في توجهها نحو مجتمع المعلومات تطوراً كبيراً أدى إلى خلق                 -٢

تجت هذه الفوارق فجوة بين فئة تحصل على        وقد أن .  فـوارق فـي هـذا المجـال بينها وبين البلدان النامية           
ـ   .  المعلومـات وتستخدمها، وأخرى ال تحصل على المعلومات        ، وهي  "الفجوة الرقمية " وهذه الفجوة تُعرف ب

 .قائمة على كل المستويات، بين بلد وبلد، بين الريف والمدينة، بين المرأة والرجل، بين ثقافة وأخرى
 
 المؤرخ  ٥٦/١٨٣مع الزمن، اتخذت الجمعية العامة لألمم المتحدة القرار          وإزاء اتساع الفجوة الرقمية    -٣
، بشأن مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات، ورّحبت فيه بالقرار الذي           ٢٠٠١ديسمبر  / كـانون األول   ٢١

مين ، وأيد فيه اقتراح األ    ٢٠٠١اعـتمده مجلس االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية في دورته لعام            
العام لالتحاد، بعقد مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات، على مرحلتين، األولى في جنيف خالل الفترة من   

 .٢٠٠٥، والثانية في تونس في عام ٢٠٠٣ديسمبر / كانون األول١٢ إلى ١٠
 
واضيع ومؤتمـر القمـة العالمـي لمجتمع المعلومات يمثل فرصة فريدة تتيح لدول العالم مناقشة الم                -٤

المتصـلة بمجتمع المعلومات، ووضع تصور للتوجه نحوه، عن طريق إشراك الجهات األساسية الفاعلة من               
وهذا المؤتمر سيطرح مواضيع رئيسية     .  دول ومنظمات دولية، ومؤسسات للقطاع الخاص والمجتمع المدني       

واالجتماعية، وباألنشطة الثقافية هامـة لبـناء مجتمع المعلومات تتعلق برسم السياسات، وبالتنمية االقتصادية      
 :ومن هذه المواضيع.  والعلمية والتكنولوجية

 
 إنشاء وتطوير البنية األساسية لتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت؛ )أ( 
 إمكانية الوصول العادل والشامل إلى مصادر المعلومات؛ )ب( 
 التطبيقات والخدمات؛ )ج( 
 احتياجات المستخدم؛ )د( 
 إطار لبناء مجتمع المعلومات؛ وضع )•( 
 .التعلم والتعليم باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )و( 

 
وتحضيراً لهذا المؤتمر، نظّمت اللجان اإلقليمية الخمس التابعة لألمانة العامة لألمم المتحدة مؤتمرات              -٥

وهذه المؤتمرات ُعقدت في    .  منها تحضيرية إقليمية بالتعاون مع إحدى الدول األعضاء في كل لجنة وبدعوة          
 :التواريخ التالية

 
 مايو/ أيار ٣٠ إلى   ٢٥اللجنة االقتصادية ألفريقيا في باماكو بدعوة من مالي، خالل الفترة من             )أ( 

 ؛٢٠٠٢
 

 تشرين  ٩ إلى   ٧اللجنة االقتصادية ألوروبا في بوخارست بدعوة من رومانيا، خالل الفترة من             )ب( 
 ؛٢٠٠٢نوفمبر /الثاني



-٣- 

 

 
اللجـنة االقتصـادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ في طوكيو بدعوة من اليابان، خالل               )ج( 

 ؛٢٠٠٣ يناير/ كانون الثاني١٥ إلى ١٣الفترة من 
 

اللجـنة االقتصـادية ألمـريكا الالتينـية والبحر الكاريبي، في بافارو بدعوة من الجمهورية                )د( 
 . ٢٠٠٣يناير / كانون الثاني٣١إلى  ٢٩الدومينيكية، خالل الفترة من 

 
وفـي هذا السياق، قررت الحكومة اللبنانية، بدعم فني من اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا             -٦
، تنظيم مؤتمر تشارك فيه دول غربي آسيا، ويكون هدفه مراجعة الوضع اإلقليمي، والمواءمة بين               )اإلسكوا(

عالن مبادئ واقتراح مبادرة محددة لبناء مجتمع المعلومات في المنطقة،          آراء الـدول المشـاركة، واعتماد إ      
 :وقد حددت أهم أهداف هذا المؤتمر بما يلي.  وذلك تحضيراً لمشاركة دول غربي آسيا في مؤتمر القمة

 
تقيـيم الحالـة الراهـنة للدول األعضاء في اإلسكوا فيما يتعلق بمجتمع المعلومات، وخاصة                )أ( 

البنية األساسية، وتطبيقات وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، على المستويين          اسـتعراض وضـع   
 الوطني واإلقليمي؛

 
تحديـد القضـايا األساسية واالحتياجات واألولويات التي ينبغي التطرق إليها على المستويين              )ب( 

 الوطني واإلقليمي؛
 

 ين دول المنطقة؛التوصل إلى مفهوم مشترك حول مجتمع المعلومات ب )ج( 
 

 وضع رؤى واستراتيجيات ومخططات لوصول دول المنطقة إلى المجتمع القائم على المعرفة؛ )د( 
 

 إقامة منبر للحوار بين الجهات ذات الصلة بمجتمع المعلومات في منطقة غربي آسيا؛ )هـ( 
 

لخدمات والبنى  تحديـد مـبادرات تقود إلى مشاريع نموذجية وطنية وإقليمية تستهدف تطوير ا             )و( 
األساسـية الخاصـة بتكنولوجـيا المعلومـات واالتصاالت، وتعزيز قدرات الدول األعضاء في تسخير هذه                

 .التكنولوجيا للتنمية، وزيادة فرص العمل المستندة إليها، ونشر تطبيقاتها في كافة نواحي الحياة
 

   تنظيم المؤتمر والمشاركون-أوالً
 

 نعقاده  مكان المؤتمر وتاريخ ا-ألف
 
دعـت الحكومة اللبنانية، بالتعاون مع اإلسكوا، إلى عقد مؤتمر غربي آسيا التحضيري للقمة العالمية                -٧

 .٢٠٠٣فبراير / شباط٦ إلى ٤لمجتمع المعلومات، في بيروت خالل الفترة من 
 
مته في هذا   وقد مثل فخا  .  وعقـد المؤتمر برعاية فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد إميل لحود           -٨

كما دعيت إلى حضور    .  المؤتمـر معالي السيد جان لوي قرداحي، وزير االتصاالت في الجمهورية اللبنانية           
المؤتمـر الوزارات المعنية بمجتمع المعلومات في الدول األعضاء ودول أخرى، وحدد موعده، بحيث يكون،     



-٤- 

 

الثاني للجنة التحضيرية الحكومية الدولية،     علـى غرار سائر المؤتمرات التحضيرية اإلقليمية، قبل االجتماع          
 .٢٠٠٣فبراير / شباط٢٨ إلى ١٧المقرر عقده في جنيف خالل الفترة من 

 
، )اليونسكو(منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة       : وشـاركت في دعم المؤتمر الجهات التالية       -٩

إنفودف التابع للبنك الدولي، وفرقة األمم المتحدة       واالتحـاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية، وبرنامج        
 .المعنية بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 
االجتماع العربي التحضيري الرابع للقمة     كمـا جـرى التنسيق مع جامعة الدول العربية وتقرر عقد             -١٠

 ي آسيا التحضيري   فـي بيت األمم المتحدة، بيروت، مباشرة بعد مؤتمر غرب          العالمـية لمجـتمع المعلومـات     
 .٢٠٠٣فبراير / شباط٨ و٧للقمة، أي يومي 

 
   المشاركون-باء

 
كافة شرائح المجتمع المعنية، أي عن حكومات من          مشارك يمثلون  ٣٠٠نحو  شـارك فـي المؤتمر       -١١

المنطقة العربية وخارجها، وعن منظمات دولية، ومنظمات غير حكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، وقطاع             
 .ال، وخبراء من جهات عدةاألعم

 
   االفتتاح-جيم

 
.  ألقت السيدة مرفت تالوي، وكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي لإلسكوا، كلمة افتتاحية              -١٢

فشـرحت آلية التحضير لمؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات، وبينت المحاور الثالثة للمؤتمر التحضيري              
وهذه النتائج تتمثل في إعالن المبادئ ومشروع مبادرة إقليمية لمجتمع المعلومات في            .  ة منه والنتائج المنشود 

كما أشارت إلى أن خالصة المؤتمر التحضيري ستقّدم إلى االجتماع الثاني للجنة التحضيرية             .  غربـي آسيا  
 .للقمة، بحيث تؤخذ في االعتبار في الوثائق النهائية للقمة

 
ـ    -١٣  ن التنفـيذي تسـارع وتـيرة الـتقدم العلمي والتكنولوجي، وآثاره في مجتمع              واستعرضـت األمي

فقد أسفرت التطبيقات المستحدثة عن     .  المعلومـات وفـي مخـتلف مجاالت التنمية االقتصادية واالجتماعية         
ية، إمكانات واسعة في مجاالت عدة، ومنها التدريب والتعليم، وإمداد الخدمات الصحية والعامة للمناطق الريف             

 كما توّسعت هذه التطبيقات لتشمل مجاالت أخرى، منها مثالً،         .  توفـير فـرص عمـل جديـدة للخريجين        و
ونتيجة لذلك، تطور   .  مكافحـة الفسـاد مـن خـالل شفافية العمليات التجارية واإلدارية بواسطة الحاسوب             

 .االقتصاد الرقمي القائم على المعرفة
 

وهذه الفجوة  .  شوء الفجوة الرقمية بين منتجي المعرفة ومستهلكيها      إلى ن  وذكـرت أن هذا التقّدم أدى      -١٤
تمـثل تحديـاً كبـيراً أمـام دول العالم الثالث، في سعيها إلى الحد من اتساع الفارق تفادياً لخطر التهميش                     

أو  وأضافت أن التحدي الذي يواجه الدول النامية في سعيها نحو االقتصاد الرقمي ال يتمثل في قلة               .  والتخلف
ففي عصر العولمة والمفهوم الشائع للتدفق العالمي       .  وفـرة المعرفة، بل في عدم كفاءة انتشارها واستخدامها        

المـتزايد للسـلع والخدمـات ورؤوس األمـوال واأليدي العاملة، يجري نشر الموارد المعرفية، من أفكار                 
يصبح قوة دافعة لالرتقاء باإلنتاجية،      ومعلومات وتكنولوجيا، بواسطة األفراد والمجتمعات والدول، ويجب أن       

 .والقدرة التنافسية، وتشجيع الصادرات
 



-٥- 

 

وأردفت األمين التنفيذي قائلة إن تسخير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لخدمة التنمية االقتصادية             -١٥
البنية األساسية  واالجتماعـية في المنطقة العربية يتطلب معالجة متكاملة ال تقتصر على االستثمار في توسيع               

وتحقيق االتصال باإلنترنت، بل تتعدى ذلك إلى وضع السياسات واالستراتيجيات الوطنية واإلقليمية، وتطوير             
وهذا يتطلب  .  التطبـيقات المخـتلفة التي تتالءم مع خصوصيات المنطقة، وضمنها زيادة المحتوى العربي            

بة وتنمية قطاع المعلومات واالتصاالت، باعتباره      تعزيـز القدرات المؤسسية والبشرية من خالل برامج مناس        
كما يستلزم تضافر الجهود، وتكامل األدوار بين الحكومات ومؤسسات         .  قطاعـاً منتجاً لألجهزة والبرمجيات    

 .المجتمع المدني والقطاع الخاص، وكذلك تعاوناً إقليمياً وثيقاً
 

دول اإلسكوا، والتي يمكن أن تتسع وتشمل        ونوهـت األميـن التنفيذي باإلنجازات التي حققتها بعض         -١٦
سـائر دول المـنطقة، إذا توفـرت اإلرادة السياسية والبيئة المناسبة لنشر المعرفة مع مشاركة فعالة للقطاع                  
الخاص ومؤسسات المجتمع المدني واإلعالم؛ وإذا رافقت هذه اإلرادة سياسات رشيدة لتوفير األطر القانونية              

واختتمت األمين التنفيذي كلمتها بشكر الحكومة اللبنانية المستضيفة والمنظمات التي           . والتنظيمـية المالئمـة   
 .دعمت المؤتمر

 
 القمة العالمية لمجتمع   "ثـم ألقـى السـيد تشـارلز غايغـر كلمـة األمانة التنفيذية للقمة، وعنوانها                  -١٧

بدءاً من قرار الجمعية العامة لألمم      وفي هذه الكلمة تطرق إلى مسيرة القمة        ."  التحديات القادمة : المعلومـات 
، مـروراً بالتحضـيرات الجارية للمرحلة األولى المزمع عقدها في جنيف في نهاية عام               ٥٦/١٨٣المـتحدة   
وذكر باألهداف الثالثة للقمة    .  ٢٠٠٥، وانـتهاء بالمرحلة الثانية للقمة التي ستعقد في تونس في عام             ٢٠٠٣

لوعي بمجتمع المعلومات، وتقليص الفجوة الرقمية للمعلومات والتطبيقات،        نشر ا : حسب األمانة التنفيذية وهي   
ثم شرح هذه األهداف الثالثة،     .  وإجـراء المـداوالت العالمية لوضع إطار تشريعي وسياسة عالمية مناسبة          

 .وكيفية العمل على تحقيقها، وتخطي العوائق التي تعترض طريقها
 

 للجنة التحضيرية الحكومية الدولية،مال الرئيسية لالجتماع الثاني وقـدم السيد غايغر موجزاً عن األع   -١٨

ومن هذه األعمال عرض إعالن     .  ٢٠٠٣فبراير  / شباط ٢٨ إلى   ١٧المقرر عقده في جنيف خالل الفترة من        
المـبادئ الصـادر عـن كل من المؤتمرات اإلقليمية التحضيرية، وتقرير اللجنة الفرعية الثانية المنبثقة من                 

 ورقة  ٨٠على القمة، ومناقشة أكثر من       ستطرحالموضوعات التي   للجنة التحضيرية، حول    اع األول   االجـتم 
ويستهدف هذا االجتماع صياغة مشروع وثيقة إعالن المبادئ   .  عمـل مقدمة من مختلف القطاعات في العالم       

مته بالتشديد على واختتم السيد غايغر كل.  ومشـروع وثـيقة خطة العمل اللذين سيعرضان على مؤتمر القمة      
 .أهمية وضع خطة عمل واقعية لتقليص الفجوة الرقمية أو ردمها بواسطة مبادرات وبرامج ومشاريع هادفة

 
وألقـى ممـثل فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية، معالي السيد جان لوي قرداحي، وزير االتصاالت،                -١٩

ة مجتمع المعلومات هو تحٍد في ظل حرب        كلمـة اعتـبر فـيها أن انعقاد مؤتمر غربي آسيا التحضيري لقم            
وتطرق إلى ثورة المعلومات واالتصاالت، وأهمية التحول       .  محـتملة تنذر بمضاعفات خطيرة على المنطقة      

ركيزة استراتيجية للقرار العسكري واألمني في العقود الماضية، إلى         الجوهـري في مفهوم هذا القطاع، من        
ديث اإلنتاج، وتنويع الدخل القومي، وتطوير العنصر البشري، والتوجه         قـاعدة أساسية النتشار المعرفة، وتح     

 وأشار في هذا السياق إلى الجهود التي يبذلها لبنان.  نحـو العولمـة، والتحّول إلى اقتصاد قائم على المعرفة      

 للـتوجه نحـو مجتمع المعلومات، وخاصة في إعداد القوانين والمراسيم لتحرير قطاع االتصاالت، وتشجيع              

 .المنافسة واالستثمار
 



-٦- 

 

عدم كفاية االستثمار في    : عّدد الوزير قرداحي بعض التحديات التي يواجهها المجتمع العربي ومنها         و -٢٠
البـنى األساسـية لتلبـية االحتياجات ومواكبة التطور التكنولوجي؛ وعدم شمولية الرؤية التعليمية ومالءمة               

يد خطط إلنشاء مراكز البحث والتطوير؛ ومالءمة سياسات        الكـوادر لالتجـاه نحو مجتمع المعلومات؛ وتحد       
وأنظمـة القطـاع مـع متطلبات اإلبداع والمنافسة؛ وتحديد دور الدولة في إدارة وتطوير قطاع المعلومات                 
واالتصـاالت للمسـاهمة فـي ازدهـار االقتصاد؛ واإلصرار على تحديد رؤية موحدة وشاملة والعمل على                 

 .تحقيقها
 

لـتوقف عـند ظاهرة التباين بين االقتصاد وحماية الدولة لتأمين االستقرار، والتطور             ودعـا إلـى ا     -٢١
االقتصـادي وارتـباطه بملكية واستثمارات القطاع الخاص، حيث ترتبط الحماية بمستوى اإلنتاجية والنظام              

بين كمـا طـرح تسـاؤالت حول مساهمة توحيد القواعد الراعية للقطاع وإنشاء شراكة دائمة                .  الضـريبي 
بقوتها وركز على أهمية التوازن بين العولمة       .  القطاعيـن العـام والخاص في إيجاد الحل األفضل للمنطقة         

التكنولوجـية، وخصوصـية الشـعوب بأهميـتها اإلنسانية في بناء السالم االقتصادي والعدالة االجتماعية،               
ل النزاعات واألزمات بموجب    وضـرورة االتحـاد حول األمم المتحدة في حقل المعلومات واالتصاالت، وح           

واختتم كلمته معرباً عن ثقته بأن حوار الثقافات يتيح انتقال المعرفة وردم الهوة بين              .  قـراراتها وقوانيـنها   
 . الشعوب

 
   انتخاب أعضاء مكتب المؤتمر-دال

 
صاالت انتخب، في اجتماع لرؤساء وفود الدول األعضاء، معالي السيد جان لوي قرداحي، وزير االت              -٢٢

فـي الجمهوريـة اللبنانـية، رئيساً للمؤتمر؛ ومعالي السيد خالد بن محمد العنقري، وزير التعليم العالي في                  
المملكـة العربية السعودية، نائباً للرئيس؛ والسيدة ناديا حجازي، مستشارة وزير االتصاالت والمعلومات في              

 .جمهورية مصر العربية، مقرراً
  

 اق والمناقشة  استعراض األور-ثانياً
 

ويتضمن هذا الفصل   .  استُعرضـت خالل المؤتمر مجموعة أوراق توّزعت على عدد من الجلسات           -٢٣
 .ملخصاً عن هذه األوراق

 
 مجتمع المعلومات في غربي آسيا:   الورقة الرئيسية-ألف

 
وفي هذه الورقة،  . قـّدم السـيد محمد مراياتي، المستشار اإلقليمي للعلم والتكنولوجيا، ورقة اإلسكوا     -٢٤

أشـار إلى القضايا األساسية التي سيعالجها المؤتمر، وبّين أهم التغيرات التي يشهدها العالم نتيجة لتزايد دور                 
المعلومـات والمعـرفة فـي كافـة أنشطة الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واآلثار التي تحدثها هذه                 

كما عرض سياسات الدول بشأن مجتمع      .  واإلقليمي والدولي التغـيرات علـى اإلدارة والـتكامل الوطنـي          
 .المعلومات، واإلجراءات اآليلة إلى تنفيذ هذه السياسات

 
ولخّـص وضع المنطقة العربية إزاء مجتمع المعلومات من حيث التطبيقات االقتصادية واالجتماعية              -٢٥

 في الوطن    المعلومات واالتصاالت  نولوجياتكلتكنولوجـيا المعلومات واالتصاالت؛ والبنية األساسية؛ وقطاع        
العربي، وضمنه صناعة البرمجيات، وصناعة المحتوى الرقمي العربي، وصناعة التجهيزات واإللكترونيات؛           



-٧- 

 

 تكنولوجياواالسـتراتيجيات والهـياكل اإلداريـة والقانونـية واألمنية؛ وتقييس استعماالت اللغة العربية في               
ة اإلسـراع فـي تبني بعض المواصفات العربية في هذا المجال؛ ودور    ، وأهمـي  المعلومـات واالتصـاالت   

ثم أجرى  .   في التكامل العربي وأهمية قيام بنية أساسية عربية لإلنترنت          المعلومات واالتصاالت  تكنولوجـيا 
  .ت المعلوما تحلـيالً مختصـراً ألهم القضايا الخاصة ببلدان اإلسكوا والبلدان العربية في توجهها نحو مجتمع              

وكيفية معالجة القضايا الخاصة بالمنطقة، ودعم       واختتم الورقة باستشراف آفاق العمل العربي في هذا المجال        
 .العمل اإلقليمي العربي عن طريق مبادرات وطنية وعربية

 
   أوراق الجهات الداعمة-باء

 
، إلى  اليونسكوظمة   المدير العام لمن   كويتشرو ماتسورا، تـال السـيد عـبد الوحيد خان رسالة السيد            -٢٦

 ،ةمؤتمر القمة العالمي   التي تعلقها المنظمة على      هميةوفـي هذه الرسالة أشار المدير العام إلى األ         . المؤتمـر 
 ،القضايا التكنولوجية فباإلضافة إلى   .  مناقشات فكرية وأخالقية رئيسية   ضـرورة أن يتضمن جدول أعماله       و
 تستحق ةيمؤسس وسياسية واجتماعية وأبعاد ثقافية ير على ينطوي التغي  ،الخاصـة بالبنـية األساسـية     تلـك   و

ـ اليونسكو أساسية يرتكز عليها منظور      مبادئ  وذكر أربعة     .المناقشة الحصول : وهي "المعرفةمجتمعات  "  ل
تنوع  على ال  اظف والح للجميع،معلومات  مجال ال  ضمان إتاحة  و ،حرية التعبير و ،على فرص التعليم  المتسـاوي   

 .ويتعدد اللغوضمنه ال الم، في العالثقافي
 

 واجتماعيةقافية  وثتاريخية   سماتحيث توجد    ا، آسي  غربي منطقةوذكـر أن المـنظمة تركـز على          -٢٧
 الفجوةتضيق   يجب أن    المعرفة مجتمعات    بناء ملية كثيرة، وأن ع   جتماعيةاسياسـية و  مشـتركة، وتبايـنات     

   .العالم االقتصادية والثقافية في الفوارقو، الرقمية
 

القائم إلى االقتصاد   العولمة واالنتقال   :  وهي منطقة التي تواجهها ال   تحديات الجديدة الواستعرض كذلك    -٢٨
عدم تكافؤ  و،  معدالت النمو السكاني  ارتفاع  الفقر و علـى المعـرفة، والـتهديدات المستمرة لألمن والسالم، و         

هذه التحديات تتطلب اتخاذ    و.  طقةالمندول  يد من   عدالقـدرات البشـرية والمهـارات التقنية في         المسـتوى   
 األخالقية  األبعاد، وتقييم    واالتصاالت  والمعلومات ،والعلوم الثقافة و إجـراءات مبـتكرة فـي مجاالت التعليم       

 تعليم التدريس وال  ر نظم يدول األعضاء لتطو  القدرات  ، وتعزيز    المنطقة  مجتمعات  على تطبيقاتهاللتكنولوجيا و 
 .المعلوماتوتكنولوجيا االتصال  وسائل استخدامن التدريب في يوتحسعن بعد، 
 

وألقـى السـيد مصـطفى ناصر الدين كلمة فرقة عمل األمم المتحدة المعنية بتكنولوجيا المعلومات                 -٢٩
وفي هذه الكلمة، أكّد ضرورة مكافحة الفقر، وركّز على التنمية المستدامة وعلى أهداف األمم              .  واالتصاالت

كما أكد ضرورة تعزيز التعاون المحلي واإلقليمي لتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة           .  فيةالمتحدة اإلنمائية لألل  
وذكر بأن إنشاء شبكات إقليمية، ومنها      .  في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية        

تطوير وتعزيز مبادرات   الشـبكة العربية، يشكل وسيلة فعالة لتوسيع نطاق العمل، وإشراك الدول النامية في              
 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 
وفي هذه الكلمة أوضح أن البنك يعتبر أن إنشاء مجتمع          .  وألقى السيد محسن خليل كلمة البنك الدولي       -٣٠

معلومـات متين في منطقة غربي آسيا هو جزء من العمل لتحقيق السالم واالزدهار واالستقرار في المنطقة،                 
كنولوجـيا المعلومـات واالتصـاالت، باعتـبارها أداة لمكافحة الفقر، ووسيلة لتحقيق التنمية              والسـتخدام ت  

 .االقتصادية واالجتماعية
 



-٨- 

 

واقـترح السيد خليل أن يضع مؤتمر القمة المرتقب رؤية لتنمية مجتمع المعلومات تعتمد على مبادئ                 -٣١
لوجيا المعلومات واالتصاالت، باعتبارها أداة     الشـمول والمشاركة والتمكين، وأن يلحظ الحاجة إلى دمج تكنو         

رئيسـية لتحقيق أهداف األمم المتحدة اإلنمائية لأللفية، ويحدد برنامج عمل واقعياً وطموحاً لتخطي التحديات               
 .التي تواجه المناطق النامية في هذا المجال

 
رورة إنشاء بنية عربية    وركـز كذلـك على أهمية تبادل الخبرات، والتعاون بين الدول العربية، وض             -٣٢

انخفاض : متينة لتمكين دول المنطقة من تطوير مجتمع المعلومات ومجابهة التحديات على هذا الصعيد ومنها             
حصـة الدول العربية من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي وفي العدد العالمي لمستخدمي اإلنترنت؛ وانخفاض               

رتفاع كلفة الوصول، وتدني االستعمال؛ وانخفاض معّدل       المنافسـة، وضـعف بنـية اإلنترنت األساسية، وا        
 .استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التجارة وإدارة الدولة والتعليم؛ وقلة المحتوى الرقمي العربي

 
وألقـى السـيد ابراهـيم القاضي، رئيس المكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت السلكية                -٣٣

فتحّدث عن التطورات التي أدت إلى ازدهار وسائل االتصاالت الحديثة وانتشار استخدامها            .   كلمة والالسلكية
تحول في طريقة التفكير    و ،تؤدي إلى تغيير مستمر في إدارة وتنفيذ الخدمات       وفـي مجاالت الحياة المختلفة،      

واجه المنطقة العربية في سعيها     كما ذكر بعض التحديات التي ت     .   ومراقبة النتائج  ، وأداء األعمال  ،والـتعامل 
 إلى مجتمع المعلومات وبغية تقليص الفجوات المتسعة بينها وبين الدول المتقدمة 

 
   أوراق البلدان المشاركة-جيم

 
مستشار وزير تكنولوجيا االتصال    ألقـى السـيد رضا قلوز رئيس اللجنة العربية التحضيرية للقمة، و            -٣٤

لجدير بالذكر أن تونس هي الدولة التي ستستضيف مؤتمر القمة العالمي           والـنقل فـي تونـس كلمة بلده، وا        
ثّم ألقت السيدة ناديا حجازي، مستشارة وزير       .  ٢٠٠٥لمجـتمع المعلومـات فـي مرحلـته الثانية في عام            

 .االتصاالت والمعلومات، كلمة مصر
 

وأخيراً .   كلمة العراق  وبعـد ذلـك ألقى معالي السيد أحمد مرتضى أحمد، وزير النقل واالتصاالت             -٣٥
قدمـت السـيدة نـبال إدلبـي، معاونـة وزير المواصالت لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات كلمة                 

 .الجمهورية العربية السورية
 

   المحاور الثالثة للمناقشة-دال
 

وقد   .نوقشت أوراق المؤتمر وفق ثالثة محاور متوازية، وُعقدت لكل محور منها ثالث جلسات عمل              -٣٦
وزعـت هـذه األوراق على المشاركين ووضعت على موقع المؤتمر على شبكة اإلنترنت، وستصدر على                

 .قرص مدمج

التطبيقات والمحتوى  -١
 

عالج المحور األول في ثالث جلسات قضايا تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، إضافة إلى              -٣٧
ركزت على تطبيقات التكنولوجيا في مجاالت التجارة        ورقة   ١٥ونوقشـت فـي هـذا المحور        .  المحـتوى 

والتعلـيم؛ والمحتوى الرقمي العربي؛ إضافة إلى استعمال اللغة العربية في عنونة             ،والحكومـة، والصـحة   
 .اإلنترنت



-٩- 

 

 التطبيقات )أ(
 

اعتمدت  أهمـية وسبل نشر التطبيقات في دول غربي آسيا والدول العربية عامة،              نتـيجة لمناقشـة    -٣٨
 : التاليةوصياتالت
 

دعـوة الحكومـات فـي الدول األعضاء إلى اإلسراع في نشر التطبيقات المؤدية إلى مجتمع                 )١( 
المعلومـات فـي كافة المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وخاصة التعليم، والصحة،            

 منها برامج   والـتجارة، واإلدارة، والـثقافة، والسـياحة، واعتماد مبادرات وطنية لذلك، تنبثق           
 ومشاريع محددة مالياً وزمنياً؛

 
دعوة الحكومات إلى اعتماد خطة عمل لترويج تطبيقات الحكومة والتجارة اإللكترونية، واتخاذ             )٢( 

اإلجـراءات الالزمة لذلك، مثل اعتماد الرقم الوطني للفرد، ونشر بطاقات االئتمان والصيرفة             
الحكومية للمواطن باعتماد أسلوب إدارة العالقات مع       تقديم تسهيالت للمعامالت    اإللكترونية، و 

 ؛الزبائن
 

دعـوة الـدول األعضاء لالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية، نظرا إلى بروز قواعد تجارية                )٣( 
جديـدة تؤثـر علـى الـتجارة العالمية اإللكترونية، وخاصة في مجاالت التصدير إلى الدول                

 المتقدمة؛
 

رعاية الصحية وتنظيمها، ومنها مثالً، تطوير سجل وطني لألوبئة         دعم تطبيقات ال   )٤( 
واألمـراض المزمـنة، وتنظيم عمليات الترخيص للمواقع الصحية واألطباء على           

 .اإلنترنت
 
 المحتوى الرقمي العربي )ب(
 

سكوا أكـد المشاركون مبدأ التعددية الثقافية واللغوية في مجتمع المعلومات، وضرورة اعتماد دول اإل              -٣٩
وزيادة المواقع   على الخط وخارجه،  والـدول العربـية عامة إجراءات عملية لزيادة المحتوى الرقمي العربي            

 :ونتيجة للمناقشة أوصوا باإلجراءات التالية.  العربية على اإلنترنت
 

إصـدار تشـريعات وقوانين تنفيذية تحفز قيام صناعة مختصة بالمحتوى العربي،          )١( 
 نين حماية الملكية الفكرية؛ومنها مثالً، قوا

 
 إقامة حاضنات تكنولوجية لشركات صناعة المحتوى وإيجاد آليات دعم مالية لها؛ )٢( 

 
اعـتماد مـبادرات وطنـية للتحول نحو الرقمية في المكتبات الوطنية، وفي دور               )٣( 

النشـر، وفـي مؤسسات الدولة، والجامعات، ومنظمات المجتمع المدني، وتشجيع           
 اعد بيانات عربية؛إنشاء قو

 
 تعريب التطبيقات وخدمات اإلنترنت لتسهيل استخدامها في كافة طبقات المجتمع؛ )٤( 

 



-١٠- 

 

 تشجيع البحوث بين الجامعات والشركات في مجال معالجة اللغات الطبيعية؛ )٥( 
 

 نشر األبحاث الجامعية للطالب في الجامعات العربية على اإلنترنت؛ )٦( 
 

ة العربية، التي لها نصيب كبير من المحتوى الرقمي العربي حالياً           مشاركة الصحاف  )٧( 
 .في عمليات التوجه نحو مجتمع المعلومات العربي

 
 تقييس استعمال اللغة العربية )ج(
 

يعـّد تقيـيس اسـتعمال اللغة العربية في المجاالت المختلفة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من                -٤٠
 :ونتيجة للمناقشة أوصي بما يلي.  ة العربيةالقضايا الخاصة بالمنطق

 
 ضرورة دعم الحكومات والقطاع الخاص في هذا المجال؛ )١( 

 
 تقييس إقليمي عربي لنظم التشفير والتوقيع اإللكتروني يتماشى مع المعايير العالمية؛ )٢( 
  
  تعريب أهم وثائق التقييس العالمية في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ )٣( 
  
 وال سيما في عناوين المواقع، والبريد اإللكتروني        تقيـيس استعمال اللغة العربية على اإلنترنت       )٤( 

 والمتصفحات؛
  
 .وبالتوافق مع المعايير الدولية)  عربيPKI(تقييس التشفير عربيا  )٥( 

 
 البنية األساسية وبناء القدرات   -٢

 
لمنطقة في مجاالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من       عـالج المحـور الثاني القضايا الخاصة با        -٤١

 ورقة حول هذه    ١٣وقد نوقشت   .  حيـث البنـية األساسية، واألمان، وبناء القدرات المحلية، وتطوير القطاع          
 . المواضيع

 
 البنية األساسية )أ(
 

وشدد المؤتمر أيضا     .للعموم بكلفة معقولة   ، وإتاحتها أكـد المؤتمـر أهمية إنشاء بنية أساسية مناسبة         -٤٢
ومن اإلجراءات الموصى بها    .  على ضرورة وجود البيئة التنافسية في عمليات إنشاء وتسيير البنية األساسية          

 :ما يلي
 

 تطوير شبكات العمود الفقري لإلنترنت الوطنية ومخدماتها؛ )١( 
 تحسين الشبكات الهاتفية الثابتة والمحمولة وزيادة انتشارها؛  )٢( 

 ؛(DSL)وفير خدمة الخطوط الهاتفية ذات الحزمة العريضة، مثل ت )٣( 



-١١- 

 

تخفيض أسعار الهاتف واإلنترنت، وكذلك الضرائب والرسوم الجمركية على مواد وتجهيزات            )٤( 
 وبرمجيات المعلومات واالتصاالت؛

 تحديث وتطوير قوانين االتصاالت والبنية التنظيمية والتنافسية؛ )٥( 
 ؛)بالتقسيط أو بالتعاون أو غير ذلك(وطنية لتشجيع شراء الحواسيب  اعتماد مبادرات )٦( 
 لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛  إقامة المراكز المجتمعية )٧( 
 .تشجيع مشاريع القرى والمدن الذكية في الخطط المستقبلية )٨( 

 
 األمان في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )ب(
 

سين األمان للمعلومات والشبكات، والتجارة والحكومة اإللكترونية، وأيضاً        أكـد المؤتمـر أهمـية تح       -٤٣
ونتيجة للمناقشة  .  لخصوصية األفراد، ألن الكثير من تطبيقات مجتمع المعلومات لن تُنفّذ بدون ضمان أمنها            

 :أوصي بما يلي
 

 إقامة نظام المفتاح العام في كل دولة؛  )١( 
 للممارسة العملية؛ إطاراإلنترنت ووضع  ثالث في المبادرات عبرتسهيل قيام شركات الطرف ال )٢( 
 تسهيل استخدام نظم التشفير والتوقيع اإللكتروني؛ )٣( 
 تشجيع المخدمات اآلمنة؛ )٤( 
 .تشجيع إنشاء شركات لتكنولوجيا األمان )٥( 

 
 بناء القدرات المحلية )ج(
 

ء القدرات المحلية في العلم والتكنولوجيا عامة، وفي        مـن المسائل الهامة في منطقة اإلسكوا مسألة بنا         -٤٤
وقد شدد المشاركون على االهتمام ببناء هذه القدرات سواًء         .  تكنولوجـيا المعلومـات واالتصـاالت خاصة      

 :البشرية منها أم المؤسسية، وخصوصاً في المجاالت التالية
 

 ات في جامعات البلدان العربية؛إنشاء كليات متخصصة في العلوم المرتبطة بمجتمع المعلوم )١( 
 

دعـم معاهد ومختبرات وفرق البحث والتطوير في المجاالت الالزمة لمجتمع المعلومات، مع              )٢( 
 مراعاة خصوصية المنطقة؛

 
إطـالق مـبادرات وطنـية لتدريـب األطـر البشرية في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت                )٣( 

باعتبارها وسيلة تدريب واختبار     تشغيل الحاسوب، وتطبـيقاتها، وخاصـة الشـهادة العالمية ل       
 قياسية؛

 
نقـل وتوطين تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت، وضمنها اإللكترونيات، واعتماد مبادرات           )٤( 

 وطنية محددة زمنياً ومالياً في هذا المجال؛



-١٢- 

 

 
لوجيا المعلومات  إطـالق مبادرات وتنفيذ مشاريع لزيادة الطلب محلياً على المختصين في تكنو            )٥( 

 .واالتصاالت نوعاً وكماً، للتقليل من استنزاف العقول العربية
 
 قطاع المعلومات واالتصاالت )د(
 

يشـتمل قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على صناعة البرمجيات، والتجهيزات، والمحتوى،            -٤٥
طاع في الدول العربية لما له من أهمية  وقد أكد المشاركون ضرورة تنمية وتطوير هذا الق.  واإللكترونـيات 

وتنمية هذا القطاع تستهدف تنويع االقتصادات العربية، وإيجاد فرص عمل جديدة           .  فـي مجـتمع المعلومات    
ونتيجة للمناقشة أوصي   .  وحقيقية، وزيادة الدخل القومي، وهو من القطاعات األساسية في االقتصاد المعرفي          

 :بما يلي
 

 اع واعتماد مبادرات وطنية محددة لتنميته؛وضع رؤية للقط )١( 
 

حداث القطاع وتشجيع   استب تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ربـط االسـتثمار الحكومي في        )٢( 
 إنشاء الشركات المحلية فيه؛

 
 إقامة حاضنات تكنولوجية لشركات ناشئة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ )٣( 

 
 ال المغامر للمشاريع التكنولوجية؛تأسيس صناديق لرأس الم )٤( 

 
 .إنشاء تحالفات استراتيجية مع شركات عالمية تعمل في مختلف فروع هذا القطاع )٥( 

 
السياسات واإلطار اإلداري والقانوني والشراكات  -٣

 
 ورقة تناولت قضايا رسم السياسات، وصياغة االستراتيجيات الوطنية         ١١نوقشـت في هذا المحور       -٤٦

وجيا المعلومات واالتصاالت لبناء مجتمع المعلومات، إضافة إلى األطر التنظيمية الالزمة، والتعاون أو             لتكنول
الشراكة بين الحكومات، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، ودور كل من هذه الجهات في مجتمع               

اسية لدى دول غربي آسيا في      وتعد كل هذه القضايا أس    .  المعلومـات، إضافة إلى موضوع التعاون اإلقليمي      
 .توجهها نحو مجتمع المعلومات

 
 رسم السياسات )أ(
 

اعتـبر المؤتمـر أن اإلسراع في اعتماد رؤية وطنية لمجتمع المعلومات في كل دولة عربية، ورسم                -٤٧
وشّدد .  سياسـات وطنـية لتحقـيق هـذه الـرؤية، واعتماد وسائل تنفيذها، من األمور الملحة في المنطقة                 

مشاركون على أن تكون هذه السياسات شاملة في اهتمامها بكل نواحي مجتمع المعلومات وأن تكون دينامية                ال
 :التالية ونتيجة للمناقشة، أوصوا باإلجراءات.  تنقّح دورياً

 
 ضـرورة رسـم السياسـات وصـياغة االسـتراتيجيات لتمكيـن وصول خدمات تكنولوجيا                )١( 

مواطنين، والبحث عن حلول اقتصادية تسمح بوصول هذه        المعلومـات واالتصـاالت لكافة ال     
 الخدمات إلى كافة فئات المجتمع، واعتبار ذلك حقاً من حقوق اإلنسان؛ 



-١٣- 

 

 
أهمـية تطويـر تكنولوجـيا المعلومـات فـي المنطقة، والتوجه نحو التعليم في بناء مجتمع                  )٢( 

 حة الفساد؛المعلومات، واستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مكاف
 

التشـديد على دور كل من القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني في التوجه نحو مجتمع                )٣( 
المعلومـات، وضـرورة أن تكـون هـذه األطراف مبادرة، وأن تمارس دورها في بناء هذا                 

 المجتمع؛
 

 . ف المؤثرةأهمية إنشاء لجان وطنية تعنى بالمعلومات واالتصاالت، وتشارك فيها األطرا )٤( 
 
 تطوير القوانين )ب(
 

وأوصوا باإلجراءات  بحـث المشاركون مسألة تهيئة البيئة القانونية الالزمة لقيام مجتمع المعلومات،             -٤٨
 :التالية

 
 الهياكل اإلدارية الالزمة لحسن إدارة تكنولوجيا المعلومات؛  وإنشاءتطوير القوانين  )١( 

 
 ل المعلومات وفق قواعد معتمدة؛ اعتماد مبدأ حرية نقل وتداو )٢( 

 
سن القوانين والتشريعات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطبيقاتها، وال سّيما في            )٣( 

 :المجاالت التالية
 

 تبادل السلع والخدمات المعلوماتية عبر اإلنترنت؛ -أ  
 ضمان حقوق الملكية الفكرية وإجراءات تنفيذها؛ -ب  
 ات والجرائم المعلوماتية؛المخالف -ج  
 التشفير على اإلنترنت؛ -د  
 .التوقيع اإللكتروني وتنظيم عمل الشركات الضامنة أو شركات الطرف الثالث -هـ  

 
 التعاون اإلقليمي )ج(
 

أوصـى المجـتمعون باسـتعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لخدمة التكامل اإلقليمي العربي،              -٤٩
فعالة للتوجه نحو مجتمع المعلومات العربي، وأن يكون هناك استراتيجية عربية بهذا الشأن،             وباعتباره وسيلة   

 :وأوصوا كذلك باإلجراءات التالية
 

 أو عمود فقري عربي؛إقامة البنية األساسية العربية لإلنترنت  )١( 
 

نين، قوا(بين الدول    تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  تنسـيق التعليمات الناظمة ل     )٢( 
 ؛)وتشريعات على غرار التعليمات األوروبية

 



-١٤- 

 

تكنولوجيا المعلومات   تتنسـيق وتقيـيس معايـير اللغـة العربـية السـتخداما            )٣( 
 ؛واالتصاالت

 
تمويـل مشـاريع علـى المستوى العربي، ومنها مثال، مشروع جامعة إلكترونية              )٤( 

 عربية، وبوابة الثقافة العربية، ومشاريع لزيادة المحتوى؛
 

 بوابات وشبكات وطنية في مختلف المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ )٥( 
 

تفعيل دور القطاع الخاص والمجتمع المدني للمساهمة في التوجه نحو مجتمع المعلومات             )٦( 
 وطنياً وإقليمياً؛

 
 .سقةمواءمة القوانين والتشريعات في المنطقة العربية إلنشاء هيكلية قانونية من )٧( 

 
  اعتماد إعالن المبادئ ومبادرة بيروت-هاء

 
نحو مجتمع  "فـي الـيوم الثالـث للمؤتمر، نوقشت، في جلسة عامة، وثيقة إعالن المبادئ المعنون                 -٥٠

ثم ُعرض مشروع المبادرة اإلقليمية لمناقشته وإبداء المالحظات        .  ، واعتُمدت "للمعلومـات فـي غربي آسيا     
وفي الختام وّزع مشروع تقرير المؤتمر      .  ، باعتباره إطارا لبرنامج عمل إقليمي     علـيه، بقصد اعتماده الحقاً    

 .وأخذت المالحظات عليه، ليوضع في صيغته الحالية
 

وأوصـى المشـاركون بعرض وثيقة إعالن بيروت على االجتماع العربي التحضيري الرابع للقمة               -٥١
 و ٧ المتحدة، بيروت، بعد مؤتمر غربي آسيا، أي يومي          العالمية لمجتمع المعلومات، الذي ُعقد في بيت األمم       

 . ٢٠٠٣فبراير / شباط٨
 

 عامة   توصيات-ثالثاً
 

أجمعـت المحـاور الثالثة على عدد من التوصيات العامة، والهامة لتوجه دول المنطقة نحو مجتمع                 -٥٢
 :وهذه التوصيات هي.  المعلومات

 
اعدة الدول النامية في ردم الفجوة الرقمية وفي نقل         تأكـيد ضرورة اهتمام الدول المتقدمة بمس       )أ( 

 المعرفة والتكنولوجيا؛
 

اإلقليمية والدولية في التوجه نحو مجتمع المعلومات، والسعي        و ،التنسيق بين المبادرات العربية    )ب( 
 إلى تعظيم استفادة الدول األعضاء من هذه  المبادرات؛

 
ومات وضرورة عدم إعاقة إجراءات أحادية      تأكـيد الطـابع العالمي لمجتمع المعل       )ج( 

 الجانب للتقدم نحوه؛
 



-١٥- 

 

أهمـية الـتعددية الثقافية واللغوية والحضارية في مجتمع المعلومات والسعي إلى             )د( 
 تقويتها؛

 
تأكـيد دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التنمية االقتصادية واالجتماعية           )هـ( 

 ودولياً؛وفي التكامل وطنياً وإقليمياً 
 

إنشـاء مـنظمة أو وكالة دولية للتعامل مع قضايا مجتمع المعلومات، على غرار               )و( 
 تطويره، وقياس الفجوة الرقمية على معاييراالتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية، لوضع 

أثناء المسـتوى الوطني واإلقليمي والدولي، باستخدام مؤشرات موحدة، واعتماد قرار بهذا الشأن             
 لمجتمع المعلومات،   ةاالجـتماع الثانـي للجنة التحضيرية الحكومية الدولية لمؤتمر القمة العالمي          

 ؛٢٠٠٣فبراير / شباط٢٨ إلى ١٧الذي سيعقد في جنيف خالل الفترة من 
 

تخصـيص الفـترة بين مرحلتي مؤتمر القمة لمزيد من التعمق في بحث موضوع               )ز( 
، إلى  ٢٠٠٥أثناء المرحلة الثانية التي ستعقد في تونس في عام          مجتمع المعلومات قصد التوصل،     

 :ما يلي
  
 اعتماد ميثاق لتأمين التحول من مجتمع المعلومات إلى مجتمع المعرفة؛ )١(  

 
تبنـي برنامج عمل طويل األجل يغطي الربع األول من هذا القرن لتطوير              )٢(  

بة لمتطلبات التنمية في    مجـتمع المعلومات، وردم الفجوة الرقمية، واالستجا      
 .هذا المجال



-١٦- 

 

 (*)المرفق األول
 

 المساهمين في إعداد وثائق المؤتمر وإدارة جلساتهقائمة 
 

                                                      
 .صدر هذا المرفق دون تحرير رسمي  (*)

 أحمد العطيفي
 مصر، نائب رئيس الشركة الوطنية لالتصاالت

 
 أحمد بديع طه سرطاوي

 أستاذ، جامعة القدس
 

 أحمد فرحات
 اإلسكوامدير شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 

 
 أحمد مرتضى أحمد

 وزير النقل والمواصالت، العراق
 

 أكرم يسري
 أستاذ في تكنولوجيا المعلومات، جامعة نيويورك 

 
 ستوفال. أيرس ك

 أستاذة ومنسقة برامج، شبكة إيلينوي على الخط
)Illinois Online Network ( 

 كيةيجامعة إيلينوي، الواليات المتحدة األمر
 

 أيمن الشربيني
 بة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، اإلسكواشع
 

 القاضي. ابراهيم أ
 مدير المكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت

 مصر
 

 ابراهيم الحاج
 عميد كلية الهندسة، الجامعة األميركية في بيروت

 
 باتريك فاراجيان

 مستشار، وزارة االتصاالت، لبنان
 

 توربن سول
 ة موظف شؤون اقتصادي

 سكوااإلشعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 
 

 جمال الدين درويش
 أستاذ في تكنولوجيا المعلومات، جامعة القاهرة، مصر

 

 جميل مال
 حاكم لجنة االتصاالت السعودية، الرياض

 
 حسان دياب

 أستاذ في هندسة الكمبيوتر، الجامعة األميركية في بيروت
 

 حسن شرف الدين
 ي تكنولوجيا المعلومات، جامعة صنعاء أستاذ ومستشار ف

 
 ديما بيبي

مديرة برنامج تكنولوجيا المعلومات، المكتب اإلقليمي في 
 الدول العربية لصندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة

 
 رائد بلبيسي

 (int@j)المدير التنفيذي لجمعية تكنولوجيا المعلومات 
 األردن

 
 رياض بحصون

 ت وتكنولوجيا المعلومات، لبنانمدير عام شركة االتصاال
 

 زيد عبد الهادي
رئيس خدمات الحاسوب والقياسات الحيوية، المركز الدولي 

 للبحوث الزراعية في المناطق القاحلة
 الجمهورية العربية السورية

 
 زينب شلهوب

عميد مشارك، كلية إدارة األعمال
الجامعة األميركية في الشارقة 

 اإلمارات العربية المتحدة
 

 سامي زهران
 ، المملكة المتحدةIBMمدير أقدم للمشاريع، 

 
 ستيف لي

 (Netpia)مدير تطوير األعمال الدولية، شركة نيتبيا 
 كوريا

 
 سمير عيطه

 ، فرنساA Conceptرئيس شركة مفهوم 
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 سمير محسن
 ، اليمن(YTEL)مدير، اتصاالت اليمن 

 
 صالح رستم

 (ITIA)رنت رئيس جمعية تكنولوجيا المعلومات واإلنت
 لبنان

 
 طارق شوقي

 مستشار إقليمي لالتصاالت والمعلومات
 مكتب اليونسكو في القاهرة

 
 عبد اإلله الديوجي

 مستشار إقليمي لالتصاالت والشبكات الحاسوبية، اإلسكوا
 

 علي الكمالي
  (Datamatix)مدير شركة داتاماتيكس 
 اإلمارات العربية المتحدة

 
 عمر بزري

 رئيس فريق عمل
 كنولوجيا المعلومات واالتصاالت للتنمية المستدامة ت

 اإلسكوا
 

 عمرو عزوز
 اختصاصي برامج للعلوم الهندسية 

 مكتب اليونسكو في القاهرة
 

 كاتيا طيار
 رئيسة مجلس إدارة 

  (ARABCOM-HITEK)هايتك -أراب كوم
 اإلمارات العربية المتحدة

 
 كبريال أكاسينا

  (IT4Dev)ات للتنمية مدير برنامج تكنولوجيا المعلوم
 ومستشار أقدم في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 
 كمال الجابري

  (YTEL)مدير عام يمن تلكوم 
 وزارة المواصالت، اليمن

 
 لبنى القاسمي
 رئيس تنفيذي

  (Tejari)تجاري دوت كوم 
 اإلمارات العربية المتحدة

 
 مارتن هلبرت

 باحث 
 تينية والبحر الكاريبي اللجنة االقتصادية ألمريكا الال

 مازن أبو عبد اهللا
 مدير إدارة المعلوماتية 

المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة 
 )أكساد(

 
 مازن خوري

 مستشار مالي واستثماري 
 باريس

 
 مانويل رينكون

 موظف تنمية صناعية 
 شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 اإلسكوا
 

 امرمحمد الع
 مدير الخدمات الحاسوبية 

 المنظمة المركزية للمعلوماتية 
 البحرين 

 
 محمد عبد الوهاب

 مدير تنفيذي 
 منتدى األعمال العربي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 
 نجداوي. محمد ك

 عميد مشارك وأستاذ أقدم 
 جامعة فيلنوفا 

 الواليات المتحدة األمريكية
 

 محمد مراياتي
 ليمي للعلوم والتكنولوجيا مستشار إق
 اإلسكوا

 
 مصطفى مصمودي

 رئيس الجمعية التونسية لالتصاالت 
 تونس

 
 مصطفى ناصر الدين

أمين عام الشبكة اإلقليمية العربية لفرقة األمم المتحدة 
 المعنية بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 
 معز دريد

 مستشار برامج 
 المكتب اإلقليمي للدول العربية 

 امج األمم المتحدة اإلنمائيبرن
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 منصور فرح
 رئيس فريق عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات 

 شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 اإلسكوا

 
 

 ناديا حجازي
خبير أقدم للعالقات الدولية ورئيسة اللجنة المصرية لمجتمع 

 المعلومات 
 مستشار وزير االتصاالت  

 مصر
 

 نبال إدلبي
وزير المواصالت لشؤون االتصاالت وتقانة نة معاو

  المعلومات
 وزارة المواصالت 

 الجمهورية العربية السورية
 

 نجاة رشدي
 ومستشارة في تكنولوجيات المعلومات وزيرمعاونة ال

 واالتصاالت 
 وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 المغرب
 

 لشربجيانجيب 
 مستشار إقليمي 

 ة إدارة المعلومات الصحي
 منظمة الصحة العالمية 

 مصر
 

 نصر حجي
عضو في مجلس النواب ووزير دولة سابق للبريد 

 واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
 المغرب

 

 وجدي مطر
 شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 اإلسكوا
 
 بارك. ج. ي

 مديرة جمعية اإلنترنت في كوريا
 

 يوسف نصير
 ت رئيس المركز الوطني للمعلوما

األردن
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 المرفق الثاني
 

 تنظيم األعمال
 

 ٢٠٠٣فبراير / شباط٤الثالثاء، 
 

 ١٠ر٣٠ – ١٠ر٠٠ ةالجلسة االفتتاحي

 ١١ر٣٠ – ١١ر٠٠ الجلسة العامة األولى   

  ١٤ر٠٠ – ١١ر٣٠ الجلسة العامة الثانية   

 

  الجلسات المتوازية 
 ١٨ر٣٠ – ١٥ر٠٠ األولىالجلسة 

  )ولالجزء األ(جيا المعلومات واالتصاالت في التنمية االجتماعية واالقتصادية تطبيقات تكنولو
  الجلسة الثانية

  تطوير البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  الجلسة الثالثة

  االستراتيجيات والسياسات واألطر التنظيمية
  

 ٢٠٠٣ فبراير/ شباط٥األربعاء، 
 

 ١٣ر٠٠ – ٩ر٠٠ ةالجلسة الرابع

  )يالجزء الثان(تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التنمية االجتماعية واالقتصادية 
  الجلسة الخامسة
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بناء القدرات في
  الجلسة السادسة
  والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص دور الحكومات

 
 ١٧ر٣٠ – ١٤ر٠٠ ةالجلسة السابع

 الرقمي العربي وتطويرهى تعزيز المحتو

 الجلسة الثامنة

 تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 الجلسة التاسعة

 التعاون اإلقليمي
 

  ٢٠٠٣ فبراير/ شباط٦الخميس، 
 

 ١٣ر٣٠–١١ر٠٠ الجلسة العامة الثالثة

   واعتماد وثائق المؤتمرة عاممناقشة
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 المرفق الثالث 
 

 (*)قائمة الوثائق
 

 الوثيقة الرئيسية التي قّدمتها اإلسكوا للمؤتمر )١(
 

E/ESCWA/ICTD/2003/WG.1/11 مجتمع المعلومات في غربي آسيا 
  

 إلسكوالالوثائق التي أعّدتها األمانة التنفيذية  )٢(
 

E/ESCWA/ICTD/2003/WG.1/2 ICT capacity-building in ESCWA member countries 
E/ESCWA/ICTD/2003/WG.1/5  المشرق العربي(سكوا اإلالبنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بمنطقة( 
E/ESCWA/ICTD/2003/WG.1/7 Promoting e-health applications towards an information society in 

ESCWA member countries 
E/ESCWA/ICTD/2003/WG.1/8 Promoting e-government applications towards an information society in 

ESCWA member countries 
E/ESCWA/ICTD/2003/WG.1/18 Delineating roles for partners in the development of the information 

society: A collaborative approach 
E/ESCWA/ICTD/2003/WG.1/19 Development of e-commerce sectors in the Arab region 
E/ESCWA/ICTD/2003/WG.1/20 الحالة الراهنة ومقترحات للتطوير: محتوى اإلنترنت العربي 

  
 الوثائق التي أعدها مستشارو اإلسكوا للمؤتمر )٣(
 

 أوراق البلدان -أ  

E/ESCWA/ICTD/2003/WG.1/4 مصر ومجتمع المعلومات 
E/ESCWA/ICTD/2003/WG.1/6 مجتمع المعلومات في األراضي الفلسطينية 
E/ESCWA/ICTD/2003/WG.1/9 Bahrain and the information society 

E/ESCWA/ICTD/2003/WG.1/12 Jordan’s information society - A fast growing sector for a transforming 
nation 

E/ESCWA/ICTD/2003/WG.1/16 واقع مجتمع المعلومات في الجمهورية العربية السورية 
E/ESCWA/ICTD/2003/WG.1/17 Information/knowledge society: The case of the UAE 
E/ESCWA/ICTD/2003/WG.1/21 مجتمع المعلومات في الجمهورية التونسية 
E/ESCWA/ICTD/2003/WG.1/22 Morocco and the information society  

  
 أوراق موضوعية -ب  

E/ESCWA/ICTD/2003/WG.1/3 Promotion of development-oriented ICT applications for e-learning 
E/ESCWA/ICTD/2003/WG.1/13 Financing investments in the Middle-Eastern Information and 

Communication Technology (ICT) Sector 
E/ESCWA/ICTD/2003/WG.1/14 Road maps towards an information society in Latin America and the 

Caribbean (short version) 
E/ESCWA/ICTD/2003/WG.1/15 E-government: A strategy for modernizing governments 

                                                      
 .  ال تتضمن القائمة الوثائق التي قّدمها المشاركون أو الوفود(*) 




