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توافق بيروت حول التحول واالقتصاد الرقمي في المنطقة العربية
من أجل تحقيق خطة  2030للتنمية المستدامة


نحن المشاركين المجتمعين في بيت األمم المتحدة (اإلسكوا) في بيروت في  12أيار/مايو  2017في ختام المنتدى
العربي رفيع المستوى للقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأجندة  2030للتنمية المستدامة؛

ً
تأكيدا منا على ما جاء في قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  :1/70تحويل عالمنا :خطة التنمية المستدامة لعام
 ،2030حول اإلمكانات الكبيرة التي يتيحها انتشار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتسريع التقدم البشري وسد

الفجوة الرقمية وإيجاد مجتمعات تقوم على المعرفة؛

ً
وانطالقا من تقديرنا العميق لتوجه المجتمع الدولي نحو مجتمع المعلومات واالقتصاد الرقمي ،وبعد تمديد والية القمة
العالمية لمجتمع المعلومات حتى عام  ،2025لتكون إحدى المدخالت في عملية االستعراض الشامل لخطة التنمية
المستدامة لعام 2030؛

وآخذين في االعتبار جهود دول المنطقة العربية المتواصلة في دعم وتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
فيها ،حيث سيبلغ عدد مستخدمي اإلنترنت في العالم العربي حوالي  230مليون مستخدم في عام 2018؛

ً
انطالقا من أهداف التنمية المستدامة  2030هو
ومع قناعتنا الراسخة بأن تحقيق التنمية المستدامة لدول المنطقة

خير ضمان لتحقيق ارتباط مواطني هذه الدول ببلدانهم ،عن طريق توفير حياة كريمة والئقة للجميع؛

وآخذين في الحسبان الجهود اإلقليمية المتميزة في المنطقة العربية لبناء مجتمع المعلومات التي تمت إلى اآلن في
إطار منظومة األمم المتحدة ومنها االسكوا ،وكذلك جامعة الدول العربية والمنظمات اإلقليمية األخرى؛
نؤكد على أهمية:
1.1مواصلة جهود الدول العربية في تضييق الفجوة
الرقمية وبناء مجتمعات المعلومات واالقتصادات
الرقمية الشاملة للجميع ،والتي تضع المواطن في
صميم اهتماماتها وجهودها اإلنمائية ،وذلك من أجل
تحقيق النمو االقتصادي المستدام والتخفيف من حدة
الفقر وزيادة الرفاهية؛
2.2االستفادة من الفرص المتاحة من تنامي التحول
واالقتصاد الرقمي واقتصاد اإلنترنت على الصعيدين

#AHLF2017 @ESCWACIU

اإلقليمي والعالمي ،ووضع األجندات الرقمية الوطنية
من أجل تعزيز النمو االقتصادي واالجتماعي ،عبر تعزيز
البحث والتطوير واالبتكار وريادة األعمال واستثمارات
رأس المال في مجال تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت من أجل زيادة فرص العمل ،وتخفيف الفقر
والالمساواة ،وتعظيم القيمة المضافة لالقتصاد الكلي؛
3.3وضع وتطوير االستراتيجيات الرقمية لتحقيق أهداف
التنمية المستدامة بطريقة تكاملية ،وبلورة الخطط

ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻭﺟﻴ�ﻭ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻﺕ

الوطنية لتنفيذها ،والعمل على رفع مستوى الوعي
بأهمية التكنولوجيات الرقمية في تحقيق أهداف
التنمية المستدامة واقتراح اآلليات ونماذج األعمال
لتمويل مبادرات ومشاريع التنفيذ؛
4.4دعم االستثمار في البنية األساسية لتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ،وتطوير صناعاتها ،وتوجيه
ً
وصوال
خدماتها ومنتجاتها لتلبية الطلب المحلي،
للتصدير ،وذلك من خالل تعزيز إنتاج التكنولوجيا
الرقمية وعدم االكتفاء باالستهالك ،واالستفادة منها
كمصدر لتوليد فرص العمل الجديدة؛
5.5التوسع في تطوير واستخدام تطبيقات التكنولوجيا
الرقمية ،كركيزة أساسية لعملية التحول الرقمي نحو
القطاعات الذكية في الحكومة والتعليم والصحة
والتجارة والنقل والمياه والطاقة لتسهيل حياة
المواطنين بمختلف شرائحهم وتحقيق االدماج
االجتماعي؛
6.6تأييد الجهود الهادفة إلى تحقيق المساواة بين
الجنسين وتمكين المرأة من خالل استخدام
التكنولوجيا ،بما ال يتعارض مع األنظمة والتشريعات
الداخلية للدول ،والعمل على تعزيز دور المرأة في
مختلف المجاالت؛
7.7تشجيع ريادة األعمال ،ودعم التعليم والتدريب
وبناء القدرات لجميع فئات المجتمع ،وخاصة الشباب
والنساء ،لالستفادة من االقتصاد الرقمي ،ومجتمع

المعلومات ،والفرص التنموية التي توفرها تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت؛
8.8العمل على تعزيز القدرة التنافسية للقطاعات المعتمدة
على التكنولوجيا الرقمية ،وخفض المعوقات التي
تحول دون التوسع في االقتصاد الرقمي ،وتيسير
القواعد التنظيمية المتبعة من أجل تشجيع الولوج
إلى مجاالت جديدة ،مثل إنترنت األشياء ،والحوسبة
السحابية ،والبيانات الضخمة وأسماء النطاقات على
شبكة اإلنترنت بما فيها أسماء النطاقات العربية،
والمنصات التشاركية ،وغيرها من التكنولوجيات
ذات القدرة التحويلية ومتابعة اإلسكوا لتطور
التكنولوجيات المزعزة ( )disruptiveواقتراح
التوصيات السياساتية المالئمة للدول األعضاء؛
9.9مشاركة الحكومات وكافة أصحاب المصلحة في
أنشطة اإلسكوا المؤطرة تحت برنامجها األحدث
المعروف بـ “إزدهار” (Information -ISDEHAR
Society and Digital Economy Hub for the
 ،)Arab Regionوتشجيع القطاع الخاص ليكون
ً
ً
رئيسيا فيه؛
شريكا
1010التأكيد على أهمية استمرار الجهود المبذولة من قبل
اإلسكوا وجامعة الدول العربية في تنفيذ مبادرة
تطوير المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت في واليته
الجديدة حتى عام  ، 2020والتي تهدف إلى إدخال
التحسينات الالزمة على منظومة عمل المنتدى من
أجل توجيهه نحو أهداف التنمية المستدامة؛

وننوه بأهمية تنظيم المنتدى العربي رفيع المستوى للقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأجندة  2030للتنمية
ً
ً
دوريا ليكون ملتقى إقليميا لتبادل
المستدامة ،في بيت األمم المتحدة ،أيار/مايو  ،2017والطلب من اإلسكوا تنظيمه

الخبرات والدروس المستفادة ،والطلب من المنظمات اإلقليمية والدولية العاملة في مجال التكنولوجيا ،وال سيما
ً
تعزيزا للعمل التكاملي المتوازن
جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة ،في االستمرار في بناء الشراكات
لتحقيق االستفادة المثلى؛

ونشكر الجمهورية اللبنانية على جهودها في دعم المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت خالل األعوام السابقة وعلى

رعايتها للمنتدى العربي رفيع المستوى للقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأجندة  2030للتنمية المستدامة ،2017
ً
مستقبال؛
ونشجع جميع الدول العربية المشاركة الفاعلة في تنظيم هذين المنتديين

ً
معا لتنفيذ مقررات القمة العالمية لمجتمع المعلومات وخطة التنمية
من بيروت ،نؤكد عزمنا على العمل
ً
تحقيقا للمستقبل الذي تصبو إليه شعوبنا.
المستدامة لعام 2030

