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 اإلسـكوا

 
 ورشة عمل حول

 وضع سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في دول اإلسكوا األعضاء
 ٢٠٠٦مايو / أيار٤-٢بيت األمم المتحدة، بيروت، 
 

 مذكرة توضيحية أولّية
 

 
 المقدمة -١

 تتضمن توصيات القمة العالمية لمجتمع المعلومات مقترحات إلطالق استراتيجيات وطنية وإقليمية
إتاحة البنية األساسية لتكنولوجيا وتركّز على عدد من المجاالت، منها تأمين النفاذ الشامل للمعلومات، 

وتعتمد هذه المجاالت على سياسات وقوانين . المعلومات واالتصاالت وخدماتها، وتوفير البيئة التمكينية
 .مع المعلوماتواضحة ومتالئمة مع إعالن المبادىء وخطة العمل للقمة العالمية لمجت

في األمم إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية ومن أجل تفعيل العمل لتنفيذ توصيات القمة، التزمت 
بالتعاون مع اللجان اإلقليمية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية المتحدة 

يهدف المشروع ".  ات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتبناء القدرات في مجال وضع سياس"بتنفيذ مشروع 
 القرار في الدول األعضاء في األمم ناعبشكل أساسي إلى تقديم المساعدة الفنية والخدمات االستشارية لص

المتحدة وبصورة خاصة الدول النامية ودول االقتصادات االنتقالية، لمساعدتهم في وضع سياسات متكاملة 
جيا المعلومات واالتصاالت والتنمية، ودمج هذه السياسات ضمن مجمل البرامج ومستدامة لتكنولو

ويهدف المشروع أيضاً إلى إقامة شبكة لصانعي القرار في مجال تكنولوجيا . واالستراتيجيات التنموية الوطنية
. صاالتالمعلومات واالتصاالت لتبادل المعرفة والدروس الناجحة في مجال وضع سياسات المعلومات واالت
 .وستعزز هذه الشبكة التعاون الثنائي واإلقليمي والدولي وبصورة خاصة التعاون فيما بين دول الجنوب

تنفذ معظم دول اإلسكوا توصيات القمة العالمية لمجتمع المعلومات المتعلّقة بصياغة استراتيجيات 
قامت بعض الدول بخطوات مهمة وقد .  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أو االستراتيجيات اإللكترونية

 وال .خطوات األولية لتحقيق هذه الغايةلتحويل مجتمعاتها إلى مجتمعات معلومات بينما اتخذ بعضها اآلخر ال
تزال بعض دول اإلسكوا تواجه تحديات عدة بسبب ضعف البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات 

 .واالتصاالت

 األهداف -٢

 عملية بناء مجتمع معرفة متكامل وفقاُ ألهداف القمة العالمية لمجتمع تهدف هذه الورشة إلى دفع
ستزود هذه الورشة صانعي القرار في المنطقة بإطار عمل ودليل لتصميم وتطوير االستراتيجيات . المعلومات

الوطنية التي تهدف إلى تحقيق وتطوير مجتمع المعلومات واالقتصاد المبني على المعرفة، كما ستزودهم 
 .آليات لتنفيذ هذه االستراتيجيات وتقييم آثار تنفيذهاب
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 كذلك، تهدف ورشة العمل إلى تعزيز التعاون الثنائي واإلقليمي والدولي وبشكل خاص تعاون
 في مجال سياسات واستراتيجيات وقوانين تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من خالل إقامة اإلسكوادول 

نولوجيا المعلومات واالتصاالت لتبادل الخبرات والمعرفة والدروس شبكة لصانعي القرار في مجال تك
 .الناجحة

 :المواضيع -٣

 :تتناول هذه الورشة المواضيع التالية

وتحدد هذه السياسات المواضيع األساسية التي تواجهها  :وضع استراتيجيات وطنية للتنمية ) أ(
 . الدول عند االنتقال إلى مجتمع المعرفة

 تتداخل الحاجة إلى دمج :قطاعية من أجل تحقيق مجتمع معرفي متكاملصياغة السياسات ال ) ب(
االستراتيجيات الوطنية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مع السياسات األخرى المرسخة في 

تركّز هذه الورشة على .  الدول وهي سياسات التكنولوجيا والصناعة واالتصاالت واإلعالم
والصحة والرفاهية، والتي تعتمد بشكل متزايد على تكنولوجيا سياسات قطاعات التعليم والعمل 

 .المعلومات واالتصاالت وتطبيقاتها وخدماتها

 بالرغم من صعوبة التوصل إلى إجماع على :تنفيذ االستراتيجيات ووضع خطط عمل ) ج(
مضمون االستراتيجيات إال أنه من األعقد وضع القياسات التي تكفل وتساعد في مراقبة تنفيذ 

، رغم النوعية المتميزة لها، بسبب غياب اآلليات هاوقد يفشل تنفيذ بعض. االستراتيجيات هذه
ستركز ورشة العمل على نماذج وخطط يمكن اتباعها من أجل تنفيذ . العملية للتنفيذ والمتابعة
 .عملي لالستراتيجيات

الورشة على  ستركّز :قياس وتحليل وتقييم أثر سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ) د(
ويساعد القياس الدولة في تقييم وضعها . قياس التقّدم المحرز بناء على تحليل وتقييم النتائج
ويشكّل القياس أداة موضوعية لمراقبة .  ومقارنته مع وضع الدول واألقاليم والمناطق المختلفة

. ة إلى األهداف المرجوةالتنفيذ ووضع التقارير الدورية التي تشير إلى التقّدم المحرز بالنسب
 .كما يساهم القياس في توقع المستقبل والنتائج

يجب أن تحدد االستراتيجيات  :وضع األولويات لمبادرات استراتيجيات مجتمع المعرفة )هـ(
 إعادة هيكلة قطاع االتصاالتبناء القدرات ومجاالت األولوية مثل لمجتمع المعرفة الوطنية 

ويجب أن .  ارة اإلنترنت واألمن والحماية والتجارة اإللكترونية وإدوالحكومة اإللكترونية
 .ترتبط هذه األولويات بتلك المحددة في االستراتيجيات الوطنية للتنمية

تناولت .  تصميم خطط للشراكة وتمويل المبادرات الهادفة إلى الوصول إلى مجتمع المعرفة )و(
ن أساسيين هما التمويل والشراكة بهدف مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات محوري

وستركّز الورشة على . تقليص الفجوة الرقمية ما بين الدول النامية والدول المتقدمة
االحتياجات الخاصة لدول اإلسكوا المتعلقة بالشراكات من أجل بناء مجتمع معرفة عربي 

 .وتمويل المشاريع الالزمة لذلك

 المخرجات -٤
تخطيط الزيز قدرة الحكومات الوطنية في دول اإلسكوا على ستساعد ورشة العمل على تع

،  كما ستحفز الورشة  وتطبيقهاالستراتيجيات والسياسات الوطنية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتل
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المشاركة الفاعلة لدول اإلسكوا في عمليات صنع القرار في مجال سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
وستعمل الورشة على تحديد مجموعة من متخذي القرار والفاعلين اإلقليميين األساسيين في .  اًإقليمياً ودولي

 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للمشاركة في شبكة صانعي القرار لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 التنظيم -٥
 . اللبنانيةبيروت، الجمهورية في  ٢٠٠٦مايو / أيار٤-٢خالل الفترة ستعقد هذه الورشة 

هذه الورشة بالتنسيق مع إدارة الشؤون  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اإلسكوا إدارةتنظم 
وستتضمن هذه الورشة عدد من المحاضرات ودراسات الحالة في .  االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة

جلسة مناقشة عامة حول وضع وستتضمن ورشة العمل . دول اإلسكوا في المواضيع المذكورة أعاله
وحول إدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،  وتنفيذهااستراتيجيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

وستختتم الورشة أعمالها بجلسة مخصصة للتوصيات .  وتطبيقاتها في خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية
 .جيا المعلومات واالتصاالتوالمتابعة لبناء شبكة صانعي القرار لتكنولو

 التسجيل/المشاركون -٦

يشارك في ورشة العمل هذه ممثلون عن المؤسسات الحكومية المسؤولة عن تطوير سياسات تكنولوجيا 
وستكون أفضلية المشارآة . المعلومات واالتصاالت، ومشغلو االتصاالت ومزودو خدمات وتطبيقات اإلنترنت

 .عاني من النزاعاتللدول األقل نموًا والدول التي ت
 اله بواسطة البريد اإللكتروني إلىوإرسالمرفق يجري التسجيل األولي عبر ملء نموذج التسجيل 

 .  <al-nasrawi@un.org> وإلى اآلنسة سكينة النصراوي <idlebi@un.org> ة نبال إدلبيالسيد
بكة صناع القرار ستغطى تكاليف بعض المشاركين في ورشة العمل الذين سوف يشاركون في حتى ش 

وستولى عناية خاصة للمشاركين من الدول األقل نمواً والدول .  في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 .الخارجة من النزاعات لمساعدتهم في مصاريف االنتقال واإلقامة

 اللغة -٧
  .الجلسات العربية واإلنكليزية، وسوف تتوفر الترجمة الفورية خالل تينتعتمد ورشة العمل اللغ

 معلومات إضافية -٨

 :ترسل نماذج االشتراك واالستفسارات، وطلبات المعلومات على العنوان التالي

  ة نبال إدلبي السيد •
  لتكنولوجيا المعلومات أولموظف 

  شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  )إسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

  لبنان، بيروت، ١١-٨٥٧٥.: ب.ص
 idlebi@un.org: بريد إلكتروني

  ٩٦١-١-٩٧٨٥٤٠: هاتف
   ٩٦١-١-٩٨١٥١٠: فاآس
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 سكينة النصراوياآلنسة  •
  مساعدة أبحاث

  شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

   بيروت، لبنان،١١-٨٥٧٥.: ب.ص
 al-nasrawi@un.org : بريد إلكتروني

  ٩٦١-١-٩٧٨٥٤٦: هاتف
  ٩٦١-١-٩٨١٥١٠: فاآس

 
 


