
 
 
 
 

 بناء الشبكات والشراكات اإلقليمية لتعزيز مجتمع المعلومات اجتماع الخبراء حول
 بيروت، فندق كراون بالزا، ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٦-٥

 
 المذكرة التوضيحية

 
   الخلفية)١

 
على صاد المبني تلك التي تساهم في تطوير االقت ها، بما فيعديد من المشاريعالتنفيذ الناجح لل فيلشراكات دورا هاما ل
متعددة الشراكات بالتشديد على ضرورة إنشاء الهمية هذه األبرنامج عمل تونس لمجتمع المعلومات   وأكدت وثيقة .المعرفة

تكنولوجيا والتدريبية المتعلقة ب ة والبرامج التعليمياألساسيةمشاريع البنية في ، وخاصة ةصحاب المصلحاألطراف بين أ
ت  اإلقليمية لبناء مجتمع المعلوماخطة العملركزت  ، ذلكإلى  وباإلضافة. فضال عن البحث والتطوير، المعلومات واالتصاالت

 بناء مجتمع يهمية الشراكات فعلى أ مجتمع المعلوماتلقمة العالمية لل التحضيرية أنشطة اإلسكواطار إفي تبلورت التي 
   المعلومات

 
 ٢٠٠٣جنيف عام المنعقدة في ، لقمة العالمية لمجتمع المعلومات االتحضيرية للمرحلتين من وتضمنت أنشطة اإلسكوا

تشرين في دمشق والثاني في  ٢٠٠٣فبراير /في شباطفي بيروت األول  عقدمؤتمرين إقليميين ، ٢٠٠٥تونس عام في و
 يري الثاني للقمة التحضاإلقليميالمؤتمر   ووجه . العملورشعدد من االجتماعات ووذلك باإلضافة إلى ، ٢٠٠٤نوفمبر /الثاني
إلى إنشاء هدف يخبراء للعقد اجتماع نتج عنه اقتراح ، و في بناء مجتمع المعلومات العربيالشراكةدور لى إ خاصا  اهتماما

عمل في إطار أنشطة االجتماع المقترح  يعقد  و.تعزيز تطوير مجتمع المعلوماتبدورها  التي اإلقليميةالشبكات والشراكات 
 تنفيذ مشاريع تكنولوجيا المعلومات فيشراكات إلى تفعيل اليدعو في اإلسكوا، والمعلومات واالتصاالت تكنولوجيا إدارة 

 . األهداف اإلنمائية لأللفيةمع التركيز على ة واالجتماعيواالقتصادية تحقيق التنمية من أجل واالتصاالت 
 
  الهدف ) ٢
 

متشابهة الالمؤسسات والمنظمات تشمل بلدان العربية الوسكوا منطقة اإلفي شبكات  إحداثإلى االجتماع يهدف 
والمؤسسات  القطاع العام من العديد من أصحاب المصلحةبين فيما ر الشراكات ي، ورصد تطو لبناء مجتمع المعلوماتهدافاأل

المنطقة ة في اإلنمائياحتضان المشاريع في شراكات الشبكات و وتساهم هذه ال. ةوالمنظمات غير الحكوميوالجامعات الخاصة 
 من خالل بناء مجتمع معلومات يضع اإلنسان  للقمة العالمية لمجتمع المعلوماتيتحقيق الهدف الرئيسوتعزيز الجهود المبذولة ل

 .في صميم اهتمامه وله توجه تنموي ويشمل الجميع
 
 مواضيع  ال) ٣
 

 : مختلفة، أهمهارئيسية سيتناول االجتماع مواضيع وأنشطة 
 ؛ اإلقليميمنظور المن  القمة العالمية لمجتمع المعلوماتمرحلتي نتائج مراجعة  )أ (
بالنسبة لتطوير مجتمع والقمة المحرز في منطقة اإلسكوا منذ المرحلة الثانية من  ومدى التقدم طبيعةتحديد  )ب (

 ؛ المعلومات
تبادل أجل من ، اإلسكوا وغيرها من المناطق منطقةالمتعلقة بمشاريع التشبيك في حالة الدراسات عرض ل  )ج (

إلى إطالق مشاريع يمكن تنفيذها على المستويين تؤدي أن شراكات من شأنها لتخطيط الوالمعارف الخبرات 
 ؛ قليميالوطني واإل

 ؛ اإلقليمية لبناء مجتمع المعلومات اإلسكوا خطة عملاستعراض  )د (
 ؛  الشبكات والشراكاتالمستخدمة لتعزيز األدوات )ه (
 . خطة العمل اإلقليمية لبناء مجتمع المعلومات لتعزيز تنفيذالشراكات الالزمة  )و (

 
من أجل ، خطة العمل اإلقليمية لبناء مجتمع المعلوماتفي سبل تنفيذ المشاريع المعتمدة جلسات نقاش حول جتماع ويتضمن اال

ورأس يل العمل التي أعدتها اإلسكوا حول التموورقة  وستعرض للنقاش . شراكاتتشكيل ال، وتشجيع تحديد مصادر التمويل
 . في المنطقةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الرائدة في مجال المال االستثماري والمشاريع 

 

 اإلسكوا
 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 



 
 
   المتوقعةنتائج ال) ٤
 

تطوير مجتمع المساهمة في مشاريع من شأنها وشراكات ومن المأمول أن ينتج عن االجتماع، بشكل رئيسي، إنشاء ل
 :لمرجوة، سيعمل في االجتماع علىاألهداف اتحقيق  ومن أجل . المعلومات

 
في مجال تكنولوجيا المعلومات ات وإمكانية االستفادة منها الشراكحول أهمية نشوء الوعي مستوى رفع  )أ (

 ؛  للمجتمعات المحليةمشاريع التنميةواالتصاالت و
 ؛ ةميالجامعات والمنظمات غير الحكو والمؤسسات العامة والخاصةوالتشبيك فيما بين تعزيز التعاون  )ب (
وباقي سكوا إل في ااألعضاء البلدان وإشراك الرقمية تقليص الفجوة إلىتمويل المشاريع التي تهدف شروط تحديد  )ج (

 . في مجتمع المعلوماتية العربالدول 
 
 تنظيم  ال) ٥
 

تمبر سب/ أيلول٦-٥هذا االجتماع الذي سيعقد في الفترة  اإلسكوا في واالتصاالت المعلومات تنظم إدارة تكنولوجيا
 .، بيروتء، في فندق كراون بالزا، شارع الحمرا٢٠٠٧

 
 تسجيل الون والمشارك ) ٦
 

 نبعض األكاديمييإضافة إلى في اإلسكوا، قرار من الدول األعضاء الو صانعونخبة من الخبراء  عاالجتمايشارك في 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في حاضنات، وخاصة المنظمات الدولية والحكومية والمنظمات غيرالقطاع الخاص وممثلي 
.  ويكمن العنصر األساسي في اختيار المشاركين في إمكانية تطوير الشراكات الفاعلة ضمن سياق أهداف االجتماع.  المنطقة

ها المتوفرة على صفحة االجتماع على اإلنترنت وإرسا التسجيل من خالل تعبئة استمارةل لالجتماع يسجالتالمشاركون وبإمكان 
 . ٢٠٠٧أغسطس / آب١٥ بمدة أقصاها  escwa-ictd@un.orgإلى عبر البريد اإللكتروني 

 
  اتاللغ ) ٧
 

إلى  من العربية الفوريةالترجمة جلسات الخالل وستتوفر ، لغات عمل االجتماعك والعربية  اإلنكليزيةانسوف تستخدم اللغت
 . اإلنكليزية وبالعكس

 
 ت والمراسالاإلضافية المعلومات ) ٨
 

 E531=asp?referenceNum.meetingdetails/information/lb.org.escwa.www://httpوتتوفر على الصفحة 
 المشاركةحول لمزيد من المعلومات الجتماع واامواضيع بويرجى توجيه المراسالت المتعلقة .   االجتماعحولمعلومات إضافية 

 :الى
 

 منصور فرح 
  واالتصاالتالمعلومات رئيس فريق سياسات تكنولوجيا 

   في اإلسكوا تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتإدارة
  لبنان ،بيروت، ١١-٨٥٧٥. ب. ص
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 farah14@un.org  ،escwa-ictd@un.org: البريد االلكتروني


