
 
 
 
 

 اإلسكوا
  آسيايلجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب

 
   المالمح الوطنية لمجتمع المعلومات في غربي آسياإعداد حول تشاورية ورشة عمل

  ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٢٧- ٢٦
  

   أوليةنشرة تعريفية
 
 

 الخلفية
  

ع معلومات يسعى إلى اعية والثقافية نحو مجتميتوجه العالم بمختلف قطاعاته وأنشطته االقتصادية واالجتم
وتلعب تكنولوجيا المعلومات . مثل للمعلومات إن كان في إنتاجها أو نقلها أو تسخيرها لغايات التنميةاالستخدام األ

 إذ توفر اآلليات واألدوات والمسارات الالزمة لبناء مجتمع واالتصاالت دوراً محورياً في هذه النقلة النوعية
، يطرح التوجه نحو  من جهة أخرىالناميةمن جهة و ومع اتساع الفجوة الرقمية بين البلدان المتقدمة .وماتالمعل

إنتاجيتها وقدراتها االقتصادية مع ما أمست تواجه خطر ضمور مجتمع المعلومات تحدياً للمجتمعات النامية التي 
  . توجه إن لم تواكب ركب هذا اليترتب على ذلك من بطالة وفقر وتهميش

  
 لمجتمع ةالقمة العالمي بتنظيم  من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة لالتصاالت االتحاد الدولي كلفوفي هذا اإلطار

تقديم اآلليات إضافة إلى المعلومات بهدف تقليص الفجوة الرقمية عن طريق زيادة الوعي بفوائد مجتمع المعلومات 
. حو مجتمع معلومات يؤمل ازدهاره ضمن اقتصاد عالمي مبني على المعرفة نالتوجة البلدان النامية على ةساعدلم

  .٢٠٠٥  عام والثانية في تونس٢٠٠٣  عاممرحلتين األولى في جنيفت القمة العالمية على وقد عقد
  

 توصيات ال تزال مختلـف الحكومـات   المخرجات تتضمن    لمجتمع المعلومات مجموعة من      ةنتج عن القمة العالمي   
مـن  .  وغيرها من الجهات المعنية تسعى لتحقيقها ومتابعة وقياس التقدم نحوهـا            العالمية ت والمؤسسات والمنظما

  عشر خطاً عملياً لبناء مجتمع المعلومات على النطاق العالمي         اثنيحددت   خطة عمل جنيف التي       المخرجات أبرز
 عشر حيث تم تقسيم     ثنيهذه الخطوط اإل   على    القمة  وتعتمد أنشطة متابعة مؤتمر    .أعاد تأكيدها برنامج عمل تونس    

  . ومؤشرات تتيح عملية القياس والمراقبةفئاتكل منها إلى 
   

 حيث نظمت عـدداً مـن المـؤتمرات         ٢٠٠٣عن المشاركة بهذا التوجه العالمي منذ بدايته عام         ولم تنأى اإلسكوا    
التي تناولت قضايا متعددة     "تمع المعلومات لبناء مج  خطة العمل اإلقليمية    " مخرجاتهااإلقليمية التحضيرية كان أبرز     

  اإلعداد للمرحلتين علـى المـستوى العـالمي         كما شاركت في   . على المستوى اإلقليمي   مجتمع هذا ال  متعلقة ببناء 
  . هذه القمة بين أولويات برنامج عملها السنويوأدرجت

  
 دراسة حول بإعدادلومات تقوم اإلسكوا المع لمجتمع ةالعالمي القمة توجيهات بتنفيذ المتعلقة نشطةوفي إطار األ

تهدف هذه .  إحدى إصدارات اإلسكوا الرئيسيةالتي تعتبر "غربي آسيافي المالمح اإلقليمية لمجتمع المعلومات "
الدراسة إلى رصد مالمح مجتمع المعلومات لبلدان اإلسكوا، وقياس ومتابعة تقدم كل منها نحو هذا المجتمع إضافة 

 السياسات لتزويدهم بمعلومات انعي متخذي القرار وص تتوجه الدراسة بشكل خاص إلى. الراهنةإلى تقييم حالتها
  ورسم السياسات وضع بلدان اإلسكوا وتقدمها نحو مجتمع المعلومات من شأنها أن تساعد في عملية التخطيطحول

١  



وتتوجه بشكل عام إلى  . مع أوضاع البلدان أخرىة على حدةكل دولوتحسين األداء فضالً عن مقارنة وضع 
  مبادراتها وخططتهاتفعيلالمنظمات والمؤسسات الخاصة والحكومية العاملة في بناء مجتمع المعلومات بغية 

   . قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتبما فيها إلى مكامن النقص وتوجيهها
  

حول المالمح الوطنية لمجتمع المعلومات والجدير بالذكر أن دراسة المالمح اإلقليمية تستند إلى مجموعة تقارير 
 كل سنتين وقد  دورياً والتقاريرتصدر الدراسة.  أيضاًبنشرها تقوم اإلسكوا  والتيفي كل دولة من الدول األعضاء
   ٢٠٠٧.١ و٢٠٠٥ و٢٠٠٣ثالث إصدارات في األعوام نشرت منها اإلسكوا حتى اليوم 

 
 جمعاً تحليلياً ومقارنة بين الدول من خالل التقرير المعد  غربي آسيا لمجتمع المعلومات فيالمالمح اإلقليميةتشكل 

اإلسكوا مؤخراً نموذجاً تفصيلياً وضعت وقد . ومن هنا تنبع أهمية إتقان عملية إعداد التقارير الوطنية. لكل منها
  .ومات لمجتمع المعلةالقمة العالمي  التقارير استنبط من خطوط العمل المتفق عليها في هذهإلعداد

  
 األهداف

  
  كل من الدول األعضاءفي  لمجتمع المعلوماتالمالمح الوطنية تقارير  عملية إعداد ورشة العمل إلى إطالقهدفت

  :من خالل
  

 مناقشة النموذج الذي تعتمده اإلسكوا في إعداد المالمح الوطنية لكل من الدول األعضاء، )١(
 دراسة وأهميتها في إعداد  المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاستعراض أبرز المؤشرات )٢(

 ، للحصول على هذه المؤشرات واستخالصهامجموعة من المواردإلى المالمح اإلقليمية إضافة 
 .تها في إعداد المالمح الوطنية لمجتمع المعلومات في كل منهاءا الدول ورفع كفااتالعمل على بناء قدر )٣(
  

المالمح اإلقليمية لمجتمع المعلومات في غربي  "دراسةمل في إطار األنشطة التحضيرية إلعداد تصب ورشة الع
األعضاء في اإلسكوا بعملية تحديث  كما من المؤمل أن تشكل خطوة أولى نحو تكفّل الدول. ٢٠٠٩للعام  "آسيا

 العالمي لمجتمع المعلومات علماً  القمة مؤتمرالتقارير وإصدارها دورياً كجزء من أنشطة متابعة ومراقبة مقررات
  . تقوم بإعداد تقارير سنوية مشابهة األعضاءأن بعض الدول

  
 المخرجات

 
  :هيلورشة العمل المخرجات المتوقعة 

  
  واعتماد النسخة المعدلة منه،مجتمع المعلوماتوضع المالمح الوطنية لب  الخاصنموذجالتحديث  )١(
بكل دولة حول المالمح الوطنية لضمان تجانس التقارير التوافق على آليات وضع التقارير الخاصة  )٢(

 المعدة من حيث نوع وكم المعلومات،
من مة لمنطقة اإلسكوا ء األكثر مالمجموعة مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاستخالص  )٣(

ت التي وضعتها الشراكة العالمية لقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالمجموعة المؤشرات األساسية 
،٢من أجل التنمية

                                                

 
القمة العالمي لمجتمع   مؤتمرمتابعة تنفيذ مقررات أهمية الدول األعضاء حولزيادة الوعي في  )٤(

 .المعلومات
 .االتفاق على برنامج عمل تعاوني إلعداد المالمح الوطنية مع تحديد تفاصيل اإلنجاز والمهل الزمنية )٥(
  

  
 

  http://www.escwa.un.org/wsis/profiles_ar.html : يمكن االطالع عليها عبر الموقع التالي 1
   http://www.itu.int/ITU‐D/ict/partnership: يمكن االطالع على أنشطة الشراكة العالمية عبر الموقع التالي  2
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 تنظيم ورشة العمل
  

نوفمبر / تشرين الثاني٢٧-٢٦ الفترة  خاللومات واالتصاالت في اإلسكوا ورشة العملالمعلتعقد إدارة تكنولوجيا 
 .بيروت، لبنان بيت األمم المتحدة بفي ٢٠٠٨

  
 المشاركة والتسجيل

 
  :ذويممثلي الدول األعضاء من  المشاركة في ورشة العمل تشمل

  في مجال التنمية،  االستخدامات خاصة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتقطاعفي خبرة ال 
 ، لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتمؤشرات األساسيةراية بالالد 
 ،مجتمع المعلومات لةقررات القمة العالميمبلمام اإل 
 . المعلومات، كلٌّ في دولتهلمجتمع الراهن بالوضعالمعرفة  

  
  السابقلمجتمع المعلومات لمالمح الوطنيةا تقرير مهمة العمل على تحديث في مرحلة مقبلةستناط بالمشاركين

 التي ستصدر ة الخاص المالمح اإلقليمية لمجتمع المعلومات في غربي آسيالدراسة وذلك إعداداً لكل دولة وبياناته
  .٢٠٠٩م في النصف الثاني من عا

 
اإلنترنت عبر موقع المتوفرة  عبر ملء استمارة التسجيللب من المشاركين التسجيل لحضور ورشة العمل يط

  .٢٠٠٨ نوفمبر/ تشرين الثاني١٧وذلك قبل   ة العمللورش
  

 لغة الورشة
  

 مع العلم أن الترجمة الفورية  إضافة إلى اللغة اإلنجليزيةخالل ورشة العمل بشكل أساسي العربيةة غستستخدم الل
 .لن تكون متاحة

  
 السفر واإلقامة

  
لدخول إلى لبنان والحصول على تأشيرة  االستفسار عن متطلبات ا من خارج لبنانيطلب إلى جميع المشاركين

يمكن لإلسكوا تقديم المساعدة للمشاركين الفلسطينيين والعراقيين في هذا . دخول قبل الموعد المرتقب للسفر
  .المجال

  
 للمعلومات

  
  :ع على الموقع التالي حيث وثائق ورشة العمللمزيد من المعلومات، يرجى التفضل باالطال

http://www.escwa.un.org/information/meetingdetailsAR.asp?referenceNUM=898a  
  

  :يرجى إرسال أي استفسارات أو طلبات المشاركة إلى
  

      ، رئيس فريقالسيد رامي الزعتري
  تصاالت، اإلسكواإدارة تكنولوجيا المعلومات واال

  ، بيروت، لبنان١١-٨٥٧٥. ب.ص
  ١٥٥٦:   تحويلة٩٦١-١-٩٨١٣٠١: هاتف
  ٩٦١-١-٩٨١٥١٠ :فاكس

  zaatari@un.org :البريد اإللكتروني
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