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 المعالي والسعادة، ب  أصحا

 ، غير الحكوميةهيئات والات والسادة ممثلي الحكومت السيدا

 الشركاء األعّزاء،

 الكريم، رالحضو

 

 

المستوى للقمة العالمية لمجتمع  المنتدى العربي الثاني الرفيعِ  أعمالِ  فتتاحِ في االمتحدة  في بيِت األممِ بِكم  أرّحب   

العالمية  القمةِ  متابعةِ  بين عمليةِ  ربطِ ال ي عقَد  في سياقِ . هذا المنتدى، الذي للتنمية المستدامة 2030المعلومات وأجندة 

ظمات منالول دوال يجمع  بين ممثلي ملتقًى إقليمي   هو ،التنمية المستدامة في المنطقة العربية لمجتمع المعلومات ومسارِ 

 .ءالخبراو

 

 ، الكريم حضور  ال

 

ا التكنولوجي تطويعِ ب التي لم تقم   البلدانِ  عدادِ  في العربية ن نابلدا تزال   ال، الرابعة صناعيةِ ال الثورةِ  عصرِ  في

 هاتكتنز   التي ةالتكنولوجي اإلمكاناتمن  المائةن في يواحد وتسع ، فإنحسب الدراساتو .لتحقيق التنمية المستدامة

واحد في المائة من الناتج المحلى الال تتعدى  من المنتجات التكنولوجية الصادرات العربيةكما أن  .لّةمستغَ  غير   بلدان نا

 زةالمحفِّ و التكنولوجياب المعنيّة سياساتال ضعف   هاأهم   أسباب   إلىالقصور  هذا ي عزىو .للبلدان العربيةاإلجمالي 

على البنية  اإلنفاق ضآلةبجانب  ؛يالعلم والتطوير البحث في اإلنفاق كفاءة تدنّيو واالبتكار؛ التكنولوجي لإلنتاج

زاماً ل باتَ  ،هذه القصورِ  أوجهِ  معالجةِ ول .العلمي والبحث االبتكار مراكز بين التنسيق عدمو ؛التكنولوجيلاألساسية 

ً خط ضعَ ت؛ وأن الرقمي تحّولِ لضاعفة لتحقيِق اجهوداً م   لَ تبذ  أن  نابلدانِ  ىعل  هو كما ،ةي  استباقِ  تكنولوجية وسياسات   طا

 .وأستونيا فنلندا مثل ،هذا التحولإحداِث نجحت في  دول   فيالحال 

 

 تنطوي التي المخاطر لتالفياّدخار جهد   وعدم ،هالإلنترنت ومواردِ  المأمونِ  االستخدامِ  من ضمانِ  وال مفر  

اإلرهابي الذي  الهجومِ  ها على القيام به في أعقابِ حكومة نيوزيلندا عزمَ بالتحديد ما أعلنت  وهذا. التكنولوجيا عليها

وبالتالي  نترنت،اإل عبرَ  البشري السلوك تنظيمِ ل وقانونيةضوابط تكنولوجية  فرِض  على هي تعمل  و ،أيام هّز البلد منذ  

 في شك   الو المواطنين. وحمايةِ  ،التماسك المجتمعي وتوطيدِ  الوطني، األمن وصونِ  السيبراني، الثقة في الفضاءِ  بناءِ 

 االفتراضي. العالمِ  خاطرِ لم لتصديَ تتيح ارشيدة لإلنترنت  حوكمة  مّر عبر تهذه األهداف  تحقيقِ مؤدية إلى ال السب لَ  أن  
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 .الرقمي   التحولَ  فز  حَ ت   رسائل مجموعةَ صدر سي   ،ه المتعددةمن خالل فعالياتِ ف. المنتدى هذا دور يأتي هناو

 التنمية المستدامة، سيدفع   المعلومات بمسارِ  العالمية لمجتمعِ  القمةِ  مسارِ  منَهجة لربطِ م   جهود   نا راسخة بأّن بذلَ وقناعت  

 أهداف التنمية المستدامة إلى األمام. عجلةَ 

 

 السيدات والسادة،

 

التكنولوجيا  وضعِ ب من أجل التنمية المستدامةالتكنولوجيا حول بيروت  قِ تواف   في العربية الدول   التزمت

النابعة من  الفوائدِ  تعظيمِ ترمي إلى ها اإلنسان محور   تنمية   . الشاملة في المنطقة العربية التنميةِ  خدمةِ  واالبتكار في

من ب، عن كثَ  عمل معكمتسوف كونوا على ثقة  بأّن اإلسكوا و .هاالمخاطر المرتبطة ب وتقليلِ جديدة التكنولوجيات ال

 هابدورِ  في االضطالعِ  سوف تستمر  أنّها  كما .هامةعليه في هذه الوثيقة ال ما تّم االتفاق   ، لتنفيذِ المختلفة هاخالل آلياتِ 

واالتحاد الدولي  ،مع جامعة الدول العربية التعاونِ بوذلك  ،القمة العالمية لمجتمع المعلومات نتائجِ  في متابعةِ المركزي 

 مجتمع المعلومات العربي وتطويرِ ، في سبيل النهوض بالمنظمات اإلقليمية التابعة لألمم المتحدةعدد  من و ،لالتصاالت

 .االقتصاد الرقمي في المنطقة

 

ه بالشكرِ أ نال يفوت ني أ اً،ختامو ال سيما  ،هاماللتحضير لهذا الملتقى كّل من عمل جاهداً لإلى  الجزيلِ  توج 

وآمل أن  .وجيروأوزارة االتصاالت وهيئة  بالً ممث   ،المضيف لبنانبلد وال ،الدولي لالتصاالتاالتحاد شركاؤنا في 

حقيق الرفاه تيداً واحدةً في سبيل للعمل الِهَمم  ذِ ح  شَ في ، وأولويات العمل خالل المرحلة المقبلة حديدِ تفي  منتدىال ينجح

 تنا العربية. لشعوب منطق

 

 وشكراً.

 


