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  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

  

  تقريـر
  ورشة عمل حول وضع سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في بلدان اإلسكوا

  2006 /مايوأيار 4-2، بيروت

  موجـز
 

ايو  4-2تندرج ورشة العمل حول وضع سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (بيروت    أيار/م
درات  مشروع) في إطار 2006 اء الق وان "بن ا للحساب األمم المتحدة للتنمية، بعن وضع سياسات تكنولوجي

ات واالتصاالت"، ؤون المعلوم ذه إدارة الش ي تنفي ترك ف دة،  تش م المتح ي األم ة ف ادية واالجتماعي االقتص
امج  ة، وبرن دة اإلقليمي م المتح ان األم ائر لج كوا)، وس يا (اإلس ي آس ة لغرب ة االقتصادية واالجتماعي واللجن

  األمم المتحدة اإلنمائي، ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية.
  

ل    ة العم اء معظمھ 26وحضر ورش دان أعض عة بل ن تس اركاً م اولوا مش ام، وتن اع الع ن القط م م
ات واالتصاالت  ا المعلوم ة لتكنولوجي تراتيجيات وطني ياغة اس ات ص ا: (أ) منھجي ة مواضيع منھ مجموع

ذ االستر ة؛ (ج) تنفي اء مجتمع متكامل للمعرف ة لبن ات يتيجاألغراض التنمية؛ (ب) صياغة سياسات قطاعي
ا المعلو ات تكنولوجي ر سياس اس أث ل؛ (د) قي ط العم ه؛ وخط ه وتقييم االت وتحليل ات واالتص م (ھ) م رس

ي  ة ف ل ورشة العمل أيضاً عرض التجارب الوطني ة.  وتخلّ ع المعرف اء مجتم مخططات الشراكة نحو بن
صت جلسات لمناقشة الشؤون المؤسسية صصياغة وتنفيذ سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ وخ

ة واألبعاد االقتصادية لسياسات واستراتيجيات  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وبحث الشراكات الالزم
  بين مختلف أصحاب المصلحة في منطقة اإلسكوا لتطوير مجتمع المعلومات. 

  
ة تضم وانتھت    راء في وضعورشة العمل إلى تكوين شبكة أولي ا المع خب ومات لسياسات تكنولوجي

تھدف  االت، وتس بكة واالتص ذه الش اھ رات والمع ادل الخب ا تب تراتيجيات تكنولوجي ياغة اس ي ص رف ف
م   المعلومات واالتصاالت وتنفيذھا. ومن المقرر أن تعنى ھذه الشبكة بمناقشة المواضيع والشؤون التي تھ

ى  اركون عل ق المش ك، اتف ى ذل افة إل كوا.  وإض ه اإلس ولى إدارت ي تت دى إلكترون الل منت ن خ ة م المنطق
أن  ة توصيات بش ن مجموع ة م اذج م المواضيعجمل د نم ة؛ وتحدي اريع اإلقليمي ذ المش ة لتنفي ا وضع آلي نھ

ل  ر أفض االت؛ ونش ات واالتص ا المعلوم ة بتكنولوجي ل المعني ط العم تراتيجيات وخط ياغة االس لص
د مؤشرات  ا المعلومات واالتصاالت؛ وتوحي الممارسات والدروس المكتسبة في وضع سياسات تكنولوجي

ا المعلومات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ و ة لتكنولوجي ات تضم المؤشرات اإلقليمي دة بيان إنشاء قاع
  واالتصاالت. 
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  مقدمـة
  

كوا   -1 دان اإلس ي بل االت ف ات واالتص ا المعلوم ات تكنولوجي ع سياس ول وض ل ح ة العم درج ورش   تن
م  ) في سياق متابعة نتائج2006أيار/مايو  2-4( ات، ودع المي لمجتمع المعلوم مرحلة تونس من مؤتمر القمة الع

  عملية بناء مجتمع معلومات شامل في منطقة اإلسكوا. 
  
ذه ھي نشاط   -2 درات في مشروع وورشة العمل ھ اء الق وان "بن ة بعن م المتحدة للتنمي وضع للحساب األم

م ، وتشترك في تنفيذه إ"سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت دارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األم
امج  ة، وبرن م المتحدة اإلقليمي يا (اإلسكوا)، وسائر لجان األم المتحدة، واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آس

 2005وھذا المشروع الذي أطلق في أواخر عام  األمم المتحدة اإلنمائي، ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية. 
ام و ر ع ى أواخ تمر حت ات واالتصاالت 2006يس ا المعلوم ربط تكنولوجي ة ل ود المبذول ار الجھ ي إط درج ف ، ين

دريب،  داً، الت باألھداف اإلنمائية المتفق عليھا دولياً، والسيما األھداف اإلنمائية لأللفية.  ويقّدم ھذا المشروع، تحدي
ارية لواضعي السيا دمات االستش ة، والخ اعدة الفني ر اقتصاداتھا والمس ي تم دان الت ة والبل دان النامي ي البل ات ف س

ا المعلومات واالتصاالت،  تدامة لتكنولوجي ة مس بمرحلة انتقالية، وذلك بھدف وضع سياسات واستراتيجيات وطني
ى إنشاء شبكة  ودمج ھذه السياسات في البرامج واالستراتيجيات اإلنمائية لكل بلد.  ويھدف ھذا المشروع أيضاً إل

اون لأصحاب المص تضم ز التع ة تعزي ا المعلومات واالتصاالت بغي حة وواضعي السياسات في مجال تكنولوجي
  الثنائي واإلقليمي والدولي. 

  
  وفي ھذا السياق، كانت لورشة العمل األھداف التالية:  -3
  

ل لت  (أ)   صميم تزويد واضعي سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنطقة بإطار عمل ودلي
اء مجتمع المعلومات  ى بن د ووضع استراتيجيات وطنية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، تھدف إل ذي يعتم ال

  اقتصاد المعرفة؛على 
  

  اقتراح منھجيات عملية لتنفيذ ھذه االستراتيجيات وتقييم أثرھا؛  )ج(
  

تراتيجيات وا  (ج)   ات واالس عيد السياس ى ص كوا عل دان اإلس ين بل اون ب د التع ة توطي ة الخاص ألنظم
ى وبتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وذلك بإنشاء شبكة تضم أصحاب المصلحة وواضعي السياسات  تھدف إل

  تبادل الخبرات والمعارف وبناء القدرات.
  

  ات ـالتوصي  -أوالً 
  
ي أوجزت في ا ة خاللنتيجة للمناقشات التي أجرتھا المجموع  -4 ل، والت لمناقشات األيام الثالثة لورشة العم

  والجلسات الختامية، اتفق المشاركون على التوصيات التالية: 
  

ا   (أ)   ال تكنولوجي ي مج ارف تضّم أصحاب المصلحة وواضعي السياسات ف ادل المع بكة لتب اء ش إنش
ا  المعلومات واالتصاالت، وتھدف إلى مناقشة شؤون السياسات العامة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وغيرھ

ذا المشروعمن الش رر أن يكون المشاركون في  . ؤون التي تھم المنطقة، والمشاركة في متابعة أنشطة ھ د تق وق
ن واضعي  د م دعوة المزي ة، ل ة الحق ي مرحل كوا ف م اإلس اون معھ بكة، وأن تتع ة للش واة األولي ل الن ة العم ورش

  السياسات في المنطقة لالنضمام إلى ھذه الشبكة؛
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عي س  (ب)   بكة واض راك ش ائج إش ات ونت ي مناقش االت ف ات واالتص ا المعلوم ات تكنولوجي   ياس
ذا الصعيد سورشات العمل التي  ى ھ ة، وال سيما ورشات  وھي مواضيعتعقدھا اإلسكوا عل ة للمنطق ذات أولوي

  الحكومة اإللكترونية والمحتوى الرقمي العربي؛  حولالمقرر عقدھا اإللكترونية العمل 
  

ذ المش  (ج)   ة لتنفي ع آلي ة، وض ة العربي ي المنطق ات ف ع المعلوم اء مجتم ى بن ة إل ة الھادف   اريع اإلقليمي
المي لمجتمع المعلومات وأدرجت في خطة  ة الع ؤتمر القم وال سيما المشاريع التي اتفق عليھا أثناء التحضير لم

  العمل اإلقليمية لبناء مجتمع المعلومات في المنطقة؛ 
  

ة لشبكة واضعي سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على تركيز مجاالت التعاون المستقبلي  (د)  
ادرات  ية، ومب ات الرئيس ا من اآللي ة باعتبارھم ة والشواغل الداخلي ين العولم ق ب ع الضوابط والتوفي مواضيع رف

ال في"، ودراسات حاالت خدمات الحزمة العريضة للجميع" ل  لألعم ا المعلومات واالتصاالت، وتحلي تكنولوجي
يوالطلب العرض  تناداً  ف ا المعلومات واالتصاالت، ومناصرة المستھلكين، ورصد االستراتيجيات اس تكنولوجي

  إلى مؤشرات محددة، ووضع نماذج للتعاون اإلقليمي في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛
  

ات واالتصاال  )ھ(   ا المعلوم ة لتكنولوجي داف إقليمي د أھ ة وتحدي تراتيجية إقليمي ى وضع اس ي إل ت ترم
وطني واإلقليمي من خالل  ى الصعيدين ال ا عل تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية ورصد التقدم المحرز نحو تحقيقھ

  قوى السوق؛ تعكس مجموعة موحدة من مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تشمل مختلف القطاعات و
  

رات ال  (و)   ة المؤش ة لمجموع ات إقليمي دة بيان وير قاع ات تط ع المعلوم اس مجتم اً لقي ا دولي ق عليھ متف
ا المعلومات واالتصاالت مدى قياس المتعلقة بقليمية اإلمؤشرات المجموعة ول ة لتكنولوجي تحقيق األھداف اإلنمائي

  في المنطقة؛
  

رة   (ز)   ة والمباش ي المنطق ات ف ع المعلوم اء مجتم لحة لبن ف أصحاب المص ين مختل راكات ب ة ش إقام
ة في االقتصادين القطاعبمساٍع مشتركة ب د أصحاب ات الفاعل ع لتحدي ى المستوى الرفي يقاً عل ذا يتطلب تنس ، وھ

ي  ذا التنسيق وف ي ھ اً ف ؤدي دوراً داعم كوا أن ت تطاعة اإلس ي، وباس وطني واإلقليم ى الصعيدين ال المصلحة عل
  إظھار أفضل الممارسات والدروس المكتسبة؛

  
ة  (ح)   اريع اإلقليمي ل للمش أمين تموي ى  ت اعد عل ي تس ات واالتصاالت الت ا المعلوم ال تكنولوجي ي مج ف

ل  ع مؤسسات التموي اون م تعزيز التعاون في المنطقة وھذا يتطلب من شبكة واضعي السياسات بحث مسألتي التع
  ؛لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ياستئمانالموجودة في المنطقة وإنشاء صندوق 

  
وكذلك تحديد دور القيادة لكل مبادرة أو مشروع في خطة العمل  توضيح دور أصحاب المصلحة،  (ط)  

ذ االخاصة باستر د المؤسسي ھو عامل حاسم في نجاح تنفي ا المعلومات واالتصاالت، إذ إن البع تيجية تكنولوجي
  تلك االستراتيجيات؛ 

  
ية، إذ   (ي)   ية والمؤسس تويات السياس ع المس ى أرف زام عل د االلت ه توطي ي يشكل عامالً حأن ماً آخر ف اس

ى واضعي سياسات  ياق يجب عل ذا الس ي ھ ات واالتصاالت، وف ا المعلوم ة استراتيجية لتكنولوجي ذ أي نجاح تنفي
ى دعم  ا المعلومات واالتصاالت عل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن يضمنوا حصول استراتيجية تكنولوجي

  تيجية من أثر اقتصادي واجتماعي؛اھذه االسترالسلطات والتزامھا على أرفع المستويات السياسية، لما ل
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ة   (ك)   دان األعضاء في صياغة استراتيجيات وطني زيادة الخدمات االستشارية التي تقدمھا اإلسكوا للبل
ذا الصعيد، فلإلسكوا  ى ھ دم المحرز عل ذھا، وفي رصد التق ا وتنفي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطويرھ

ز التفا ي تعزي ام ف ة حول دور ھ د الورشات التدريبي ع أفضل الممارسات وعرضھا، وعق دان، وجم ين البل عل ب
رات  ة لمؤش ات إقليمي دة بيان اء قاع ا، وإنش ات واالتصاالت وتحليلھ ا المعلوم رات تكنولوجي ات مؤش ع بيان تجمي

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وإجراء دراسات عن المواضيع ذات األولوية التي تھم المنطقة.
  

 ً   البحث والمناقشةمواضيع   -ثانيا
  
ة   -5 ات صياغة استراتيجيات وطني تناولت مناقشات ورشة العمل مجموعة مواضيع منھا ما يلي: (أ) منھجي

ل  ع متكام اء مجتم ة لبن ات قطاعي ياغة سياس ة؛ (ب) ص راض التنمي االت ألغ ات واالتص ا المعلوم لتكنولوجي
ط  تراتيجيات وخط ذ االس ة؛ (ج) تنفي ات واالتصاالت للمعرف ا المعلوم ات تكنولوجي ر سياس اس أث ل؛ (د) قي العم

ة.  وشملت المناقشات أيضاً  )ھوتحليله وتقييمه؛ ( اء مجتمع المعرف تصميم مخططات إلنشاء الشراكات نحو بن
اد  الشؤون المؤسسية المتصلة بصياغة سياسات واستراتيجيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتنفيذھا؛ واألبع
االقتصادية واالجتماعية لھذه السياسات واالستراتيجيات؛ والشراكات الالزمة بين مختلف أصحاب المصلحة في 
  المنطقة لتطوير مجتمع المعلومات.  وفيما يلي عرض موجز للمواضيع التي طرحت في جلسات ورشة العمل.  

  
 في منطقة اإلسكواتحليل سياسات واستراتيجيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   -ألف

  
ذا   -6 ُخّصصت الجلسة األولى لتحليل سياسات واستراتيجيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.  وشمل ھ

ل  ي إطار عم ات ذات الصلة، والبحث ف ي األدبي ات الموضوعة والمتاحة ف ل استعراض مختلف المنھجي التحلي
ات و ا المعلوم ة لتكنولوجي تراتيجيات المعلن تعراض االس ذھا. الس يم تنفي االت وتقي ز و االتص ذا يمي   ھ

ادرات  ،اإلطار وفقاً لنھج يتدرج من أعلى إلى أسفل ات االستراتيجية، والمب ة، واألولوي بين أھداف السياسة العام
ذ  وارد لتنفي ا إتاحة الم د المسائل األساسية، ومنھ ذا السياق، جرى تحدي الرئيسية، واإلجراءات المحددة.  وفي ھ

   .ت، وتحليل المخاطر، واختيار مؤشرات واضحة، وتحقيق األھداف ورصد التقدماالستراتيجيا
  
المي   -7 ة الع ؤتمر القم وعلى الرغم من االلتزام الدولي لبلدان اإلسكوا بشأن بناء مجتمع المعلومات خالل م

  لمجتمع المعلومات، يتضح من تحليل استراتيجياتھا اإللكترونية ما يلي:
  

ى إطار منطقي لم تتوصل معظم   (أ)   املة ترتكز عل ة ش ى وضع استراتيجيات إلكتروني د إل دان بع البل
يم  ات لرصد تحقيق األھداف وتقي ك آلي ا في ذل ات استراتيجية واضحة، بم ة وأولوي دافاً عام راسخ، وتتضمن أھ

  التقدم؛
  

در    (ب)   ا بق ى استخدام التكنولوجي ة عل ا تركز  ال تركز معظم االستراتيجيات اإللكترونية المعلن م
ات  ا المعلوم تخدام تكنولوجي ة اس ي إتاح راع ف تراتيجية واضحة لإلس ات اس ا، وال تتضمن توجھ اذ إليھ ى النف عل

  واالتصاالت للسكان عموماً ولقطاعات األعمال؛
  

د مصادر   (ج)   يح تحدي امل يت ج ش ى نھ ر إل ية تفتق ة األساس وير البني ي تط ية ف ة الرئيس زال الناحي ال ت
ة ل الالزم ة وضع  التموي ك كيفي ي ذل ا ف ذا التطوير، بم ىلھ ات للوصول إل امل آلي اذ الش دمي و . النف تثناء مق باس

ر  ام والخاص، ويفتق ة من القطاعين الع ات احتكاري خدمات اإلنترنت، ال يزال قطاع البنية األساسية يخضع ألقلي
  لعام المرافقة لھا؛ إلى أطر تنظيمية واضحة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص واستثمارات القطاع ا
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اً يرتكز   (د)   اره قطاع دان اإلسكوا باعتب قلّما ينظر إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في بل

ر و د ذو على تطوير الطلب والتصدير المحليين، ولم ينشأ لھذا القطاع أي مركز للبحث أو لإلنتاج ذو حجم كبي بع
دان اإلسكوا د من بل ام في أي بل ي ھ ات و . دول ا المعلوم ة لقطاع تكنولوجي م تتطرق االستراتيجيات اإللكتروني ل

طة،  غيرة والمتوس ركات الص وير الش ى تط ز عل اً يرتك اره قطاع االت باعتب ذه واالتص ز ھ م ترك الي ل وبالت
  تھيئة بيئة تنظيمية ومالية حاضنة ومؤازرة له؛ االستراتيجيات على

  
زال معظم مع أن معظم البلدان األعضاء ركزت على   (ھ)   الحكومة اإللكترونية في استراتيجياتھا، ال ي

اه واحد.  ى  ھذا التركيز يقتصر على نشر المعلومات في اتج ر إل ة تفتق تراتيجيات اإللكتروني ذه االس زال ھ وال ت
واطنين  ة نحو التفاعل مع الم ة اإللكتروني ات الحكوم دفع تطبيق الزم ل ال، المحرك ال ونحو تحسين وقطاع األعم

  يتطلب معالجة جميع النواحي األخرى، بدءاً بالنفاذ وانتھاًء بااللتزام؛  والذيالخدمات، تقديم 
  

ة   (و)   ة واالستراتيجيات اإللكتروني يم اإللكتروني والصحة اإللكتروني ادرات التعل  متواضعةال تزال مب
اون الخليجي،  دان مجلس التع ع أن في بلدان اإلسكوا، حتى في مجموعة بل ذه القطاعام رة ھ يح فرصة كبي ت تت

  تعزيز الطلب المحلي، وترسيخ االلتزام في استراتيجيات البلدان إزاء مجتمع المعرفة وخدمة السكان.ل
  

  استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في بلدان اإلسكوا  -باء
  
دان اإلسكوا  -8 موضوع البحث  شكلت استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مجموعة من بل

ة  في الجلستين الثانية والثالثة.  ان وفلسطين والمملك ذا اإلطار، ُعرضت تجارب من مصر واألردن ولبن وفي ھ
  .  وفيما يلي ملخص عن تجارب ھذه البلدان العربية السعودية والجمھورية العربية السورية، واليمن. 

  
رص م  -9 ّديات وف وان "تح ت عن رية ُعرضت تح ة المص ز فالتجرب ر".  ورك ي مص ات ف ع المعلوم جتم

ى التحديات التي  العرض على الدور الھام ألدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عملية التنمية، وأشار إل
ا المعلومات  تفادة من فرص تكنولوجي ود لالس تواجه الحكومات والجھات المعنية باتخاذ القرار فيما تبذله من جھ

ذه الفرص واالتصاالت.  ة  وھ ادة اإلنتاجي ي زي ات واالتصاالت ف ا المعلوم ات تكنولوجي ة تطبيق ن أھمي ق م تنبث
رار.  ذي الق ات لمتخ ة المعلوم ا  وإتاح ة، ومنھ بيل التنمي ي س ة ف ود المبذول ل الجھ دة تعرق ديات عدي ر أن تح غي

ة ع يم؛ والثغرات القائم ر والتعل وارق في مستويات الفق ة؛ والف ة والتكنولوجي ى مستوى التشريع الفجوات العلمي ل
ين  اء شراكات ب والمحتوى الرقمي واإللمام بالقراءة والكتابة.  وفي ھذا السياق، تستھدف الرؤية الحالية لمصر بن
ا المعلومات  ة لتكنولوجي ذ االستراتيجية الوطني الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية من أجل تنفي

ام، واالتصاالت.  وال تزال مصر تواجه تحد وعي الع ادة ال ذة، وزي تدامة للمشاريع المنف د سبل االس يات في تحدي
  وتدريب القوى العاملة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. 

  
ا المعلومات   -10 ة لتكنولوجي وُعرضت تجربة الجمھورية العربية السورية تحت عنوان "االستراتيجية الوطني

ذ".  يلة والتنفي ة والحص وريا: المنھجي ي س ة،  ف ي الرؤي تراتيجية ھ ذه االس ن ھ ب م بعة جوان مل العرض س وش
ل  ة لك ذ والمتابع ل، والتنفي ة العم ق، وخط ديات والعوائ تراتيجية، والتح ارات االس داف، والمس ل، واألھ والمراح

ة بمرحلة.  وتضمن العرض أيضاً شرحاً مسھباً للم ادة ھيكل امج إع ذ برن ى تنفي ة، وركز عل ادئ الرئيسية العام
  االتصاالت.  قطاع 

  
ين   -11 تركاً ب داً مش ان جھ ي لبن ات واالتصاالت ف ا المعلوم ة لتكنولوجي تراتيجية اإللكتروني داد االس ان إع وك

ان، إضافة  ائي في لبن وزارة االتصاالت ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية وبرنامج األمم المتحدة اإلنم
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ن أصحاب المصلحة.  دد م ى ع ار عرض اال إل ة وأش تراتيجية اللبناني وان "االس اء تحت عن ذي ج تراتيجية ال س
د  ة ق ة ذات أولوي اريع وطني ى أن مش ة" إل اق التنظيمي ية واآلف ى األساس ات واالتصاالت: البن ا المعلوم لتكنولوجي
ة: البن ارات التالي اً للمس تراتيجية وفق ذلك، ُرسمت االس ة ل ذ.  ونتيج ة التنفي داد خط ة إع ياق عملي ي س ّددت ف ى ُح

ة  ن البيئ زء م ة كج ية والسياسات الوطني ةاألساس اجي؛ التمكيني اع إنت ات واالتصاالت كقط ا المعلوم ؛ وتكنولوجي
ن  ات واالتصاالت م ا المعلوم ة؛ وتكنولوجي درات الوطني ة الق ات واالتصاالت من أجل تنمي ا المعلوم وتكنولوجي

ن االت م ات واالتص ا المعلوم ة؛ وتكنولوجي ة االجتماعي ل التنمي ة  أج ة والتنمي ال التجاري ة األعم ل تنمي أج
از  و إنج االت نح ه وزارة االتص ت ب ذي قام ل ال ة.  وأدى العم ة اإللكتروني ادية؛ والحكوم   االقتص

ة  ى تحقيق ثالث ة. أالجزء الخاص بھا في المسار األول إل ة الخط  ھداف ھام ديم خدم ذه األھداف تق ان أول ھ وك
ك الرقمي للمشترك، بالشراكة مع القطاع  الخاص ممثالً بمزودي خدمات اإلنترنت ومزودي خدمات البيانات، وذل

دولي  60لى إبتحقيق تخفيض يصل  رددي ال مزودي خدمات للشبكة التي تصل في المائة على رسوم النطاق الت
اني والثالث  دفان الث دخالن في صاإلنترنت بالشبكة العالمية وكذلك على رسوم االتصاالت الدولية.  أما الھ لب في

ة لقطاع االتصاالت،  اإلستراتيجية ة المنظم ة لالتصاالت والھيئ ة السياسة العام د ورق ى جانبمن حيث تحدي  إل
  تحديد األركان األساسية لورقة السياسة العامة لالتصاالت ومسؤوليات الھيئة المنظمة وصالحياتھا.  

  
تثمار ف  -12 وان "االس ة تسعى وأوضحت التجربة األردنية التي ُعرضت تحت عن ادة األردني ي المستقبل: القي

رز   إلى التغيير" أھمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والتزام القيادة األردنية باالستثمار في ھذا القطاع. وأب
ى  ل األردن إل ى تحوي ة ال ات واالتصاالت والرامي ا المعلوم ة تكنولوجي ان سياس ن بي ة م ة المنبثق العرض الرؤي

ي لتكن ور إقليم راء لوومح ى إج تراتيجية أّدت إل ذت اس ة ونف دت الحكوم د اعتم ات واالتصاالت.  وق ا المعلوم جي
ادرات  ن المب د م اذ العدي ية، واتخ ة األساس يم والبني اع التعل ي قط تثمار ف ادة االس ريعية، وزي الحات تش إص

د اإللكترونية.  وتضمن العرض اإلنجازات المختلفة التي حققھا األردن، على اعتبار أن األ ھداف الرئيسية لكل بل
ادة  رت القي ا اعتب د.  وبينم ي الفوائ ة جن تقبل بغي ال المس ي أجي تثمار ف ة وإرادة لالس ي رؤي ن أن تختصر ف يمك
ام والخاص  ين القطاعين الع ى أن الشراكة ب وااللتزام الحكوميين العامل الرئيسي لنجاح العملية، جرى التأكيد عل

  ن ال غنى عنھما في تحقيق تلك األھداف.ومشاركة المجتمع المدني ھما عامال
  

ية،   -13 ود الرئيس عودية الجھ ة الس ة العربي ات واالتصاالت للمملك ا المعلوم ة تكنولوجي ان سياس وأوضح بي
د ك البل ا المعلومات واالتصاالت في ذل تقبلية لقطاع تكنولوجي ة، واالتجاھات المس وتطرق   .واإلنجازات المحقق

ة المعلومات بھدف تطوير اإلطار العرض إلى السياسات التي  دتھا وزارة االتصاالت وتقني ذا  التنظيمياعتم لھ
ات  ى السياس اً إل ار العرض أيض ي.  وأش وى الرقم ة، والمحت ات اإللكتروني ية، والتطبيق ة األساس اع، والبني القط

لمعلومات واالتصاالت، المتبعة حالياً لبناء القدرات البشرية، وضمان األمن والسالمة، وتطوير قطاع تكنولوجيا ا
ات  رت توجھ ة، اعتب ة المختلف ة والتكنولوجي رات االقتصادية واالجتماعي ى ضوء التغّي تثمار.  وعل ز االس وتعزي

ة دينامي ة ذات طبيع ة العام ة الوطكيالسياس عت الخط د ُوض رة.  وق االت نة متغي ة لالتص   ي
ات، وتتضمن وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، بحيث تشمل ال مجاالت الرئيسية لتكنولوجيا المعلوم

 عدداً من األھداف والسياسات والمشاريع والتشريعات، وجرى تخطيط تنفيذھا وفقاً للمجاالت ذات األولوية. 
  

ز  -14 طينية  وترتك ة الفلس ى التجرب ددة عل ة مح ع إلكتروني تخدام مواق ا اس ات وإتاحتھ ر المعلوم ى لنش   عل
وطني الفلسطيني، ومركز الصحافة  نطاق واسع.  ومن ھذه المواقع جھاز معلومات الدولة، ومركز المعلومات ال

ا ونشرھا (*)الدولية، والمكتبة اإللكترونية ع المعلومات وتصنيفھا وحفظھ ة توزي ة أھمي .  وأوضح عرض التجرب
ذه المعلومات في دعم الم ه ھ ذي تؤّدي ام ال دور الھ داً بالنسبة إلى السلطة الفلسطينية، وال ع الفلسطيني.  وتأكي جتم

                                                            
ة:   (*) ع التالي ى المواق - the http://www.pnic.gov.ps -, National Information Center http://www.sis.gov.ps ,متاحة عل

.                                                    ://www.sis.gov.pshttp -, the Electronic Library http://www.ipc.gov.ps -International Press Center   
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ال  ات، أورد مث ع المعلوم ة توزي ى أھمي من لعل ة، يتض اطق النائي ي المن باب ف اء والش ع مخصص للنس موق
ق فرص  ة وخل ة المجتمعات الريفي ي تستھدف تنمي ة إلطالق المشاريع الصغيرة الت المعلومات األساسية الالزم

ارات العمل.  وإضافة إلى ذلك، يتيح الموقع الحصول عل درات والمھ اء الق ة التي تساعد في بن واد التدريبي ى الم
  التي تناسب احتياجات السوق.

  
وجز   -15 ع عرض م يمن م ي ال ات ف ة للمعلوم تراتيجية الوطني ة صياغة االس ة اليمني اول عرض التجرب وتن

ي  اده ف داد المشروع واعتم ى إع ة األول د شملت المرحل ة.  فق ك العملي ي تل ة ف اره للمراحل المتبع ان باعتب البرلم
ل تحت  ي تعم تراتيجية، وھ ة االس داد وثيق ة بإع ة مكلف ة وطني اء لجن ية، وإنش ة الخمس ة الوطني ن الخط زءاً م ج
اع الخاص.  وتضمن  ة والقط ات الحكومي ع الھيئ ن جمي ين ع ات، وتضم ممثل وطني للمعلوم ز ال راف المرك إش

يم أوضاع ق دءاً بتقي ذ المشروع ب إجراء مسوح العرض مختلف مراحل تنفي اء ب يمن وانتھ طاع المعلومات في ال
ودات السياسات  ة مس ة الوطني يم، أعّدت اللجن ة التقي ة وثيق د مراجع وطني.  وبع توى ال ى المس املة عل ة ش ميداني
ة  ة المراجع اً في مرحل ة ھي حالي واالستراتيجيات الوطنية ومختلف االستراتيجيات القطاعية ذات الصلة.  واللجن

ة للوث ل النھائي ط العم دد وضع خط ا بص ا أنھ ا، كم ل اعتمادھ ات قب ة للمعلوم تراتيجية الوطني ة لالس ة الختامي يق
  الالزمة لتنفيذ ھذه االستراتيجية. 

  
  استراتيجيات لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  - جيم

  
ا  -16 ا المعلوم اع تكنولوجي وير قط تراتيجيات تط ث اس ة لبح ة الرابع ت الجلس االت، وُخّصص ت واالتص

وير  ينوتضمنت عرض تراتيجية تط ن اس ات ع اع المعلوم ي مصر قط ين ف ية لالتصاالت وتحس ة األساس البني
 وخدماتھا وسياساتھا. 

  
ائھا 2004ففي عام   -17 ة من إنش ا المعلومات في مصر.  وكانت الغاي ، أُنشئت ھيئة تنمية صناعة تكنولوجي

ى مستوى النھوض بقطاع تكنولوجيا المعلومات، وأس ندت إليھا المھام التالية: (أ) النھوض بمستوى ھذا القطاع إل
د  ات وقواع ي البرمجي ة ف ة الفكري وق الملكي م حق اص؛ (ب) دع اع الخ ع القط اون م ك بالتع ة، وذل وق الدولي الس

ه.  وركز العرض  ي وتنظيم ع اإللكترون ات؛ (ج) تطوير التوقي ىاألول البيان ذا الموضوع عل ّدم حول ھ ذي قُ  ال
اديمي مع  ام والخاص والوسط األك راء من القطاعين الع االستراتيجية الوطنية للمعلومات التي تولى وضعھا خب
ا  ا المعلومات واالتصاالت وتطبيقاتھ د أدوات تكنولوجي ل فوائ وزارة االتصاالت.  وتستھدف ھذه االستراتيجية نق

الت بھدف تصدير اكنولوجيا المعلومات واالتصتلإلى المجتمعات المحلية والمواطنين وتطوير الصناعة الوطنية 
ة لتطويره  ا المعلومات واالتصاالت في مصر؛ ورؤي اً لقطاع تكنولوجي منتجاتھا.  وتضمن العرض أيضاً تقييم
ط  داً لخ ادية؛ وتحدي ة االقتص ة للتنمي ة الوطني تراتيجية والخط داف االس ين أھ ة ب فاً للعالق ه؛ ووص د تقدم ورص

اريع و ال والمش ا األعم ين صادرات تكنولوجي ة وتحس داف الوطني ق األھ ي تحقي اعد ف ن أن تس ي يمك رامج الت الب
  المعلومات واالتصاالت.   

  
ل ويستھدف تطوير   -18 ذه اإلسكوا وشركة ألكاتي ثم قُّدم عرض من جزءين عن النشاط الذي تشترك في تنفي

 ً تركا وراً مش ر منظ د أظھ ة، وق ي المنطق ات واالتصاالت ف اع المعلوم ية لالتصاالت  قط ة األساس ين البني لتحس
ة  وان "تحسين البني ة أصدرتھا اإلسكوا بعن وخدماتھا وسياساتھا في المنطقة.  وتضمن الجزء األول ملخص وثيق
ة  اذج القابل ا أفضل الممارسات والنم دان اإلسكوا"، أوردت فيھ اتھا في بل األساسية لالتصاالت وخدماتھا وسياس

تويات ر ى مس تمرار عل ال لالس اذج األعم دمات، ونم ية والخ ة األساس ات، والبني ي السياس ة ھ ية ثالث   ئيس
التجارية.  وركز الجزء الثاني على الجھود التي تبذلھا شركة ألكاتيل وتعاونھا مع اإلسكوا ومع مؤسسات أخرى 

ة.  وستشترك اإلسكوا وألك ل في إجراء دراسافي إطار مبادرة شركة ألكاتيل لسد الفجوة الرقمي ة عن تطوير تي
ة ريض الحزم اذ الع ات  النف ا المعلوم ات تكنولوجي عي سياس ع واض اون م ك بالتع ط، وذل رق األوس ي الش ف
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ا المعلومات واالتصاالت  واالتصاالت في المنطقة، نظراً ألھمية ھذا الموضوع لمستقبل تطوير قطاع تكنولوجي
ة ت ى ضرورة إتاحة بيئ ديداً عل ذا الجزء تش ة.  وتضمن ھ ياً في المنطق ك شرطاً أساس ار ذل ة باعتب ة مؤاتي نظيمي

يح النفاذ العريض الحزمةلتطوير  ة.  وفي ھذا السياق، أورد مثل التجربة الفرنسية حيث أت اذ العريض الحزم  النف
 .منزلمليون  25لعشرة ماليين من أصل 

 
  االستراتيجيات القطاعية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -دال

ة  -19 ت الجلس ي  ُخّصص االت ف ات واالتص ا المعلوم ة لتكنولوجي تراتيجيات القطاعي ث االس ة لبح الخامس
ة  ة العربي الي في الجمھوري يم الع المنطقة، وال سيما استراتيجية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع التعل

 كومة اإللكترونية.السورية، ومبادرة التجارة اإللكترونية في لبنان، وعملية وضع وتنفيذ استراتيجيات الح
  

الي   -20 يم الع اع التعل ي قط االت ف ات واالتص ا المعلوم تراتيجية تكنولوجي ن اس ّدم ع ذي ق رض ال ي الع   وف
يم  ى الصعوبات والتحديات الرئيسية التي يشھدھا نظام التعل ز عل في الجمھورية العربية السورية، جرى التركي

ة  دم مالءم الب وع دد الط رة ع يما كث الي، وال س اً الع رض أيض من الع وق.  وتض ات الس اھج الحتياج   المن
ة األساسية  الي، ووصفاً لمشاريع البني يم الع ات المعلومات واالتصاالت في التعل شرحاً لفوائد تطبيقات تكنولوجي

األساسية  بمشاريع الشبكاتالتي نّفذت في العام الماضي، ومنھا الشبكة السورية للتعليم العالي والبحث، ووصلھا 
ةواأل طية -روبي اع GRID)و (GEANTالمتوس ي قط رية ف وارد البش ة الم ى تنمي رض عل ن الع زء م ز ج .  ورك

ا الي  تكنولوجي د الع ات، والمعھ ا المعلوم ات تكنولوجي ا كلي ية منھ ات رئيس ي مؤسس ات واالتصاالت وف المعلوم
ا المعلومات.  ا، والمؤسسات الوسيطة لتكنولوجي ة والتكنولوجي ك، أوجز العرض وإضا للعلوم التطبيقي ى ذل فة إل

يما األھداف والجوانب المتصلة بتكنول الي، وال س يم الع جيا المعلومات واالتصاالت في االستراتيجية العاشرة للتعل
 والسياسات والمشاريع.

 
ا، لتطوير قطاع  -21 م يكن كافي  ويعتبر اعتماد البنية األساسية القانونية واإلدارية المناسبة أمرا إلزاميا، وإن ل

ان.  ي لبن ة ف ارة اإللكتروني ارة  التج الي للتج ع الح اركون الوض داولھا المش ي ت اءات الت د أوضحت اإلحص وق
ارة باإللكترونية في لبنان.  واستناداً إلى البيانات المعروضة، أثيرت مناقشة حول الحوافز المناسبة للنھوض  التج

ّمن لة.  وتض تراتيجيات ذات الص ن االس ا م ة وغيرھ الي اإللكتروني ريعي الح ار التش ة "اإلط ة المعنون ت الورق
ات  ة)، معلومات موجزة عن اإلطار التشريعي الحالي للعملي اني" (بالعربي انون اللبن للعمليات اإللكترونية في الق
ة  ات اإللكتروني د لتنظيم بعض الشؤون المتصلة بالعملي اإللكترونية في لبنان، بما في ذلك مشروع المرسوم المع

قيع اإللكتروني، والتجارة اإللكترونية، والجرائم اإللكترونية، وحماية المعلومات الشخصية، والصيرفة ومنھا التو
  اإللكترونية، وضمان حقوق األطراف الموقعة.  

 
ذا موضوع   -22 دة.  وھ ر التنظيمي في اقتصادات عدي وربما تكون الحكومة اإللكترونية أكبر مشروع للتغيي

ة، وتخطيط االستراتيجية، مطروح على جدول أعمال مع ة الوطني ظم بلدان منطقة اإلسكوا، ويشمل صياغة الرؤي
ة، وإدارة  دمات اإللكتروني ديم الخ ات، وتق ميم العملي ادة تص درات، وإع اء الق ية، وبن ة األساس وير البني وتط
تراتيج ياغة االس ن ص ة: م ة اإللكتروني ة الحكوم ن "رحل ّدم ع ذي قُ رض ال من الع ا.  وتض   ية التكنولوجي

ذ  ق لتنفي دم خارطة طري ة؛ وق ة اإللكتروني إلى تنفيذ خطط العمل"، إطاراً استراتيجياً لتوجيه عملية تطوير الحكوم
ة؛  ة اإللكتروني ق بالحكوم ات تتعل ث قياس ية؛ وبح ديات الرئيس حت التح ة أوض ة اإللكتروني روع الحكوم   مش

تق ي المس ة ف ة اإللكتروني ّور الحكوم ي تط ر ف ى إلبونظ ة ل؛ وانتھ د للحكوم اء مرص أن إنش يات بش ى توص
  اإللكترونية في المنطقة.   

 
  جيا المعلومات واالتصاالتورصد وتقييم استراتيجيات تكنول  -ھاء
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تناولت الجلسة السادسة موضوع رصد وتقييم استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من خالل   -23
 قياس المؤشرات والتقدم في خطط العمل.

ديد و  -24 ا المعلومات واالتصاالت"، جرى التش ر سياسات تكنولوجي ل أث اس وتحلي ون "قي في العرض المعن
ة  دھا.  وأوضح العرض أھمي ات واالتصاالت ورص ا المعلوم تراتيجية تكنولوجي ذ اس اس تنفي ى ضرورة قي عل

تراتيجية ف عناصر االس ين مختل ل ب تى لضمان التكام ايير ش ى مع تند إل يم دوري يس راء تقي ى  إج رابط عل والت
ات  ا المعلوم تراتيجية تكنولوجي يات الس د فرض رورة تحدي ى ض اً عل رض أيض ز الع توياتھا.  ورك ف مس مختل

رق ديات؛ وتط ة، والتح روف الخاص بقة، والظ روط المس مل الش االت تش ذه  واالتص د ھ ة تحدي ى كيفي   إل
تراتيج يم اس ة تقي ي عملي رات ف ة المؤش ى أھمي دد عل ياغتھا؛ وش يات وص ات الفرض ا المعلوم ية تكنولوجي

وين   واالتصاالت. ة تك ة، وكيفي وبعد العرض، ركزت المناقشة على تعريف المؤشر وخصائصه وأشكاله المختلف
  المؤشرات واألرقام القياسية وتقييمھا. 

  
ه   -25 ذي تؤّدي دور ال ى ال ز عل رات" رك ات والمؤش ات: السياس ع المعلوم اس مجتم ن "قي ّدم عرض ع م قُ ث

تقبل.  المؤشرات ف ي تكوين األدلة الالزمة لتقييم السياسات المعتمدة في الوقت الحاضر وتلك التي ستعتمد في المس
ر وتحقيق  ا المعلومات واالتصاالت تعنى بتخفيف حدة الفق ة لتكنولوجي ى تصميم سياسات وطني وركز أيضاً عل

ة المؤشرات األساسية لتكنولوجي تناد إلى قائم ا المعلومات واالتصاالت التي وضعتھا النمو االقتصادي.  وباالس
اول العرض أيضا  ة، تن ا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمي الشراكة العالمية لقياس مدى تسخير تكنولوجي
ة  ات الوطني ر السياس يم أث واتج، وتقي اس الن دم، وقي د التق رات لرص تخدام المؤش ة اس   كيفي

تھدف  ي تس ات واالتصاالت الت ا المعلوم ة عن لتكنولوجي ة حال ياق، ُعرضت دراس ذا الس ي ھ و.  وف ق النم تحقي
  سياسة وطنية تتمتع بشعبية واسعة في البلدان العربية وترتكز على مبدأ "تأمين حاسوب لكل منزل." 

 
ذلت   -26 د ب وداً لوضع االستراتيجية اإللكتعدة وق دان جھ يم ربل م تشمل تقي ا ل ا.  إال أن جھودھ ة وھيكلتھ وني

ذ وتح ى خطط التنفي اس خطة العمل عل ّدم عن قي ذي قُ ذا السياق، ركز العرض ال ة ورصدھا.  وفي ھ د الكلف دي
  العناصر الكمية في مؤشرات ونواتج األداء واقترح منھجية لتطبيقھا.

  
  التعاون والشراكة  -واو

  
يات وُخّصصت الجلسة السابعة لموضوع التعاون والشراكة الالزمين لتحقيق أھداف سياسات واستراتيج  -27

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
  

ادة   -28 ففي عالم دائم التغّير تغلب فيه شؤون التجارة العالمية على شواغل التنمية الوطنية، من الضروري إع
ث  وازن بحي يط المت اس التخط ى أس االت عل ات واالتص ا المعلوم تراتيجيات تكنولوجي ي اس ر ف   النظ

ين يضمن مواكبة استمرار التكامل العال التوفيق ب مي وإعطاء األولوية للشواغل الوطنية.  ويشار إلى ھذه العملية ب
العولمة والشواغل الداخلية.  وقد تضمن العرض الذي قدم عن التوفيق بين العولمة والشواغل الداخلية عند وضع 

وم، و ذا المفھ رحاً لھ ة ش ة العربي ي المنطق ات واالتصاالت ف ا المعلوم تراتيجيات تكنولوجي ه اس يحاً ألھميت توض
  بالنسبة إلى المنطقة، والمنھجيات التي يمكن اعتمادھا في تطبيقه.  ثم تطرق العرض إلى بعض دراسات الحالة. 

  
وع من الشراكة   -29 ذا الن ة ھ ى أھمي ة عل وركز العرض الذي قُّدم عن الشراكة المتعددة األطراف في المنطق

ات، ودور مختلف أصحاب  اء مجتمع المعلوم دني، في بن ام والخاص، والمجتمع الم المصلحة في القطاعين الع
ة  ؤتمر القم يما م ة، وال س ة العالمي ؤتمرات القم ديد م دى تش ر العرض م ة.  وأظھ ة والدولي ات اإلقليمي والمنظم
ة االقتصادية  ي التنمي ددة األطراف ف راكة المتع ى دور الش ة، عل ة األلفي ؤتمر قم ات وم ع المعلوم المي لمجتم الع
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ى واالجتم ذه الشراكات، وتطرق إل اعية.  وتضمن العرض ايضاً وصفاً للتحديات التي تواجه تحقيق االستدامة لھ
ي  المستوياتدراسات حالة عن الشراكات المتعددة األطراف على  المحلي والوطني والدولي، وكذلك التحديات الت

    سرھا.أتواجه بناء ھذه الشراكات في منطقة اإلسكوا والمنطقة العربية ب
  

ن   -30 االت" ع ات واالتص ا المعلوم ات تكنولوجي ة لواضعي سياس بكة إقليمي اء ش وان "بن رض بعن ّدم ع وقُ
ات  ا المعلوم ات تكنولوجي عي سياس درات واض اء ق ي ببن ة المعن دة للتنمي م المتح روع األم   مش

دان واالتصاالت.  ي البل تدامة ف درات المس اء الق ية لبن داف الرئيس رض األھ ذا الع اول ھ ال  وتن ي مج ة ف النامي
ة لتكنول رامج وطني تراتيجيات وب ات واس ذ سياس خير وصياغة وتنفي ى تس دف إل ات واالتصاالت تھ ا المعلوم جي

ة.  وض بالتنمي ات واالتصاالت للنھ ا المعلوم ات تكنولوجي ة  إمكان بكة إقليمي اء ش ى ضرورة بن اً عل ّدد أيض وش
ادة فرص النجاح  لواضعي سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بھدف الي زي اء الشراكات، وبالت تحفيز بن

في صياغة سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتنفيذھا؛ وتعزيز التعاون والتنيسق في وضع استراتيجية 
ك  ارف، وذل ادل المع ذ أنشطة المشروع، وتب ذه الشبكة يمكن أن تصبح عامالً إلنجاح تنفي ذھا.  وھ إقليمية وتنفي

ا يمكن أن بتسھيل ال اطق أخرى.  كم ة من من وصول إلى الخبراء البارزين في المنطقة واالتصال بشبكات مماثل
ك  ة، وذل ا المعلومات واالتصاالت في المنطق ة للمختصين في وضع سياسات تكنولوجي ة حلق تكون الشبكة بمثاب

ى بإتاحة المعلومات عن سياسات واستراتيجيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وا ا عل ستكمالھا بھدف إدراجھ
  موقع إلكتروني خاص، وإصدار نشرة إلكترونية شھرية، وإطالق منتدى إلكتروني حول الموضوع.

  
  مجموعات المناقشة  -زاي

  
تراتيجية   -31 ذ االس ي لتنفي يق المؤسس ة: التنس ية التالي يع الرئيس ة المواض ات المناقش ت مجموع   تناول

ات و ا المعلوم ة لتكنولوجي ات الوطني ا المعلوم تراتيجيات تكنولوجي ات واس ادي لسياس د االقتص االت؛ البع االتص
  واالتصاالت؛ والشراكة الالزمة بين مختلف أصحاب المصلحة في المنطقة لبناء مجتمع المعلومات.   

  
ا   -32 تراتيجيات تكنولوجي ات واس ذ سياس ياغة وتنفي ي ص ي ف د المؤسس ة البع ى أھمي اركون عل ّدد المش وش

اد المعلوم ى المستويات السياسية والمؤسسية باعتم ى أعل زام عل ى ضرورة االلت ّددوا عل ات واالتصاالت، كما ش
ر من  در كبي ة بق ذه العملي د من أن تحظى ھ ھذه االستراتيجية وتنفيذھا مرفقة بخطة عمل راسخة األسس.  وال ب

وة.  و داف المرج ق األھ ى تحقي ؤّدي إل تدامة وت ا االس ون لھ ى تك يق حت ى التنس اركون عل ز المش   رك
وزارات، والمؤسسات، والقطاع الخاص، والمنظمات  ين ال ضرورة إنشاء لجنة رفيعة المستوى تعنى بالتنسيق ب

  غير الحكومية المعنية باستراتيجية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
  

ت  -33 ق المعني بوضع سياسات واس ى الفري ا واثناء عملية صياغة االستراتيجية، يجب عل راتيجيات تكنولوجي
يما و ن استراتيجيات أالمعلومات واالتصاالت أن يتولى التنسيق بين أصحاب المصلحة وإنشاء شراكة بينھم، ال س

  جيا المعلومات واالتصاالت تعني العديد من القطاعات االقتصادية واالجتماعية.  وتكنول
وارد لسياسات   -34 د االقتصادي وتخصيص الم ر وفيما يتعلق بالبع ا المعلومات واالتصاالت، اعتب تكنولوجي

ا المعلومات واالتصاالت وأن يجسد يالمشاركون أن ھذا البعد يجب أن يكون واضحا في استراتيج ات تكنولوجي
ة  رة إلجراء دراسات اقتصادية قطاعي اك حاجة كبي ا أن ھن ادين االقتصادية.  كم ع المي فعاليتھا وتكاملھا في جمي

  ت التي تواجه كل قطاع وفي التوعية العامة حول المشروع. تساعد في بيان التحديا
  

دة   -35 ومن شأن أفضل الممارسات والنماذج حول دور الشراكة في بناء مجتمع المعلومات أن تكون ذات فائ
وطني  ى الصعيدين ال ين مختلف أصحاب المصحلة عل اء الشراكات ب اعد في بن دان اإلسكوا وأن تس لمختلف بل

  دى المشاركون اھتماماً بوضع آليات لتنفيذ مشاريع إقليمية.     واإلقليمي.  وأب
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 ً   تنظيم العمل  -ثالثا

  
  مكان ورشة العمل وتاريخ انعقادھا  -ألف

  
  .2006أيار/مايو  4إلى  2عقدت ورشة العمل في بيت األمم المتحدة، في بيروت، في الفترة من   -36

  
  االفتتاح  -باء

  
ا المعلومات واالتصاالت في اإلسكوا، ألقى الكلمة االفتتاحية   -37 دير شعبة تكنولوجي السيد يوسف نصير، م

وير  ي صياغة وتط ة ف درات اإلقليمي اء الق راض بن دت ألغ ي عق ل، الت ة العم ية لورش داف الرئيس فأوضح األھ
ي ا ف ذھا وتقييمھ ات لتنفي  سياسات واستراتيجيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ووضع خطط عمل ومنھجي

  مراحل الحقة.
  

وأشار السيد نصير إلى أن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ھي إحدى األولويات األربع الرئيسية لعمل   -38
ن األسس  اً م ا أساس دة باعتبارھ ا الجدي ذه التكنولوجي ى ھ ز عل ى التركي ة إل ة المنطق ى حاج ّدد عل كوا، فش اإلس

ى الصعيدين الرئيسية التي ترتكز عليھا التنمية واالقتصاد ا ة عل لقائم على المعرفة، مما يتطلب سد الفجوة الرقمي
  اإلقليمي.  وشبهاإلقليمي 

  
ة ال   -39 ة في المنطق ى المعرف وأوضح السيد نصير ايضاً أن مؤشرات مجتمع المعلومات واالقتصاد القائم عل

ة التي  ادة نظر في الطريق ذا الوضع يتطلب إع المي، وأن ھ ة مع تتجاوز نصف المتوسط الع ا المنطق تتعامل بھ
ا.  ذه التكنولوجي رات ھ ي مؤش وعي ف ي ون ن كم ق تحس االت وتحقي ات واالتص ا المعلوم وير  تكنولوجي ولتط

ّد من صياغة السياسات واالستراتيجيات  ة، ال ب تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتحسين مؤشراتھا في المنطق
ل ي وتصميم خطط العم وطني واإلقليم ى الصعيدين ال ة  عل ود خصائص معين ن وج رغم م ى ال بة.  وعل المناس

ات  ا المعلوم ات تكنولوجي ياغة سياس تركة لص ة مش ادئ توجيھي اك مب ة، ھن دان المنطق ين بل ة ب ارب مختلف وتج
ع  اء مجتم ى بن ؤدي إل ل وي ق التكام ى تحقي اعد عل ات أن يس ل الممارس ادل أفض أن تب ن ش االت.  وم واالتص

  المعلومات في المنطقة.
  

ة وأو  -40 تراتيجيات الوطني ات واالس ار السياس ي إط ا ف ي يجب طرحھ ائل الت يد نصير ايضاً المس ضح الس
ائل الم يما المس ات واالتصاالت، وال س ا المعلوم وى تلتكنولوجي درات الق اء ق ث بن ن حي ة م ات التنمي صلة بأولوي

ز البحث العلمي نھج الصناعية، وتعزي ى األساسية، وتحسين ال وى الرقمي العاملة، وتطوير البن ، وتطوير المحت
  العربي على اإلنترنت، وتطوير أسماء النطاق العربية، واعتماد التشريع اإللكتروني، وسد الفجوة الرقمية. 

  
ا المعلومات واالتصاالت،   -41 اون اإلقليمي بشأن سياسات واستراتيجيات تكنولوجي ة التع ى أھمي وتأكيداً عل

وي كوا تن ى أن اإلس ير إل يد نص ار الس ات  أش ا المعلوم ات تكنولوجي راء وواضعي سياس ن الخب بكة م اء ش إنش
ة نحو إنشاء  دم المنطق ة تق دفع عجل واالتصاالت، لتكون األساس إلطار إقليمي للتعاون بين أصحاب المصلحة وت

  مجتمع للمعلومات من شأنه أن يعزز كفاءة المنطقة ويلبي احتياجات بلدانھا.
  

  الحضور  - جيم
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ة من تسعة  26مل حضر ورشة الع  -42 راء من األوساط األكاديمي ام وخب م من القطاع الع اركاً معظمھ مش
كو ي اإلس لطنة اأعضاء ف راق، وس ة الع ورية، وجمھوري ة الس ة العربي مية، والجمھوري ة الھاش ة األردني : المملك

عودية ة الس ة العربي ة، والمملك ة مصر العربي ة، وجمھوري ة اللبناني طين، والجمھوري ان، وفلس ة ُعم ، والجمھوري
  اليمنية.  وترد قائمة المشاركين في المرفق األول لھذا التقرير.

  
  جدول األعمال  -دال

  
دداً من المواضيع.    -43 دة في سبع جلسات ع تناولت العروض والمناقشات التي تخللت ورشة العمل المنعق

  وفيما يلي ملخص لبنود جدول أعمال الورشة: 
  

  افتتاح ورشة العمل.   -1  
  تحليل سياسات واستراتيجيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في منطقة اإلسكوا.  -2  
  استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في بلدان اإلسكوا:  -3  

  
  تحديات وفرص مجتمع المعلومات في مصر؛  (أ)    

ة  (ب)     ا المعلومات واالتصاالت في الجمھوري ة السورية:  االستراتيجية الوطنية لتكنولوجي العربي
  والتنفيذ؛ والنتائجالمنھجية 

ور   (ج)     ية والمنظ ة األساس االت: البني ات واالتص ا المعلوم ة لتكنولوجي تراتيجية اللبناني االس
  التنظيمي؛

  االستثمار في المستقبل: القيادة األردنية تسعى إلى التغيير؛  (د)    

  التصاالت في المملكة العربية السعودية؛جيا المعلومات واوبيان السياسة العامة لتكنول  (ھ)    

ات   (و)     ة المعلوم االت إلتاح ات واالتص ا المعلوم تخدام تكنولوجي ي اس طينية ف ة الفلس التجرب
  للجميع؛

  االستراتيجية الوطنية للمعلومات في اليمن.  (ز)    
  

  استراتيجيات تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت:  -4  
  

  يا المعلومات في مصر؛جناعة تكنولواستراتيجية ص  (أ)    
  تحسين البنية األساسية لالتصاالت وخدماتھا وسياساتھا.  (ب)    
  جيا المعلومات واالتصاالت:واالستراتيجيات القطاعية لتكنول  -5  

  
ة   )أ(     ة العربي ي الجمھوري الي ف يم الع ي التعل ات واالتصاالت ف ا المعلوم تراتيجية تكنولوجي اس

  السورية؛

  ھيل التجارة اإللكترونية في لبنان واإلطار التشريعي للعمليات اإللكترونية؛تس  (ب)    

  الحكومة اإللكترونية من صياغة االستراتيجيات إلى تنفيذ خطط العمل.  رحلة  (ج)    
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  ا المعلومات واالتصاالت ورصدھا:يتقييم استراتيجيات تكنولوج  -6  

  
  مات واالتصاالت؛جيا المعلولوقياس وتحليل أثر سياسات تكنو  (أ)    
  قياس مجتمع المعلومات: السياسات والمؤشرات؛  (ب)    
  خطة العمل.تنفيذ قياس التقدم في   (ج)    

  
  التعاون والشراكة:  -7  

  
ن   (أ)     ة م ار العولم ن مس ات واالتصاالت ع ا المعلوم ة لتكنولوجي تراتيجيات العربي فصل االس

  حيث التطورات الدولية؛

  طراف في المنطقة؛الشراكة المتعددة األ  (ب)    

  إنشاء شبكة إقليمية لواضعي سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.  (ج)    
  

  اختتام ورشة العمل.  -8  
  

  ورشة العمل وثائق  -ھاء
  

  ورشة العمل في المرفق الثاني من ھذا التقرير.  يترد قائمة الوثائق التي عرضت ف  -44
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  المرفق األول
  

  (*)قائمة المشاركين
  

  الدول المشاركة  - فأل
  

                                                            
  صدر ھذا المرفق كما ورد من القسم المعني.  (*)
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  المملكة األردنية الھاشمية
  

  السيدة سھير الخطيب
 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، ةمستشار

  
 عمر الصوصالسيد 

   فني ومحلل نظممستشار 
 الوطني مركز تكنولوجيا المعلومات

 
  المملكة العربية السعودية

  
  السيد فھد الحويماني

  ومات مستشار الوزير لشؤون المعل
 وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات

  
 السورية العربية الجمھورية

  
 نبيل الدبسالسيد 

  للشؤون الھندسية معاون وزير اإلعالم
  وزارة اإلعالم

  
  محمد نوار العواالسيد 

  عميد كلية الھندسة المعلوماتية 
 جامعة دمشق

  
 صابونيالعماد السيد 

   مستشار الوزير
  نةتصاالت والتقاوزارة اال

  
  العراق جمھورية

  
  السيد عماد الحسيني

  عميد معھد المعلوماتية للدراسات العليا 
   الھيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  
  السيدة خلود العبيدي

  مدير عام تكنولوجيا المعلومات 
 الجھاز المركزي لالحصاء وتكنولوجيا المعلومات

 
  انسلطنة عم

 
  السيدة عزة المھريزي

 وزارة االقتصاد الوطنيمدير الدعم التقني، 
  

  السلطة الفلسطينية
 

  السيد بشارة الخوري
  مدير عام اإلدارة العامة للمعلوماتية 

 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
 

  السيد سليم الزغبي
  منسق برامج أنظمة المعلومات المحوسبة وأستاذ مشارك

 لحمجامعة بيت 
  

 ةھدى حّمودالسيدة 
   نائب رئيس مجلس اإلدارة
 الھيئة العامة لالستعالمات

  
  الجمھورية اللبنانية

  
  السيدة ديانا بوغانم

  واالتصاالت رئيسة مكتب تكنولوجيا المعلومات
 وزارة االتصاالت

 
 رضوان حبليالسيد 

كبير مستشارين االتصاالت والتكنولوجيا والتجارة 
  اإللكترونية، 

 االقتصاد والتجارة وزارة
  

  تانيا زاروبيالسيدة 
  االتصاالتمدير مشروع تكنولوجيا المعلومات و

 مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية
  

 السيد طارق شال
  مدير مشروع 

 صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة
  
  

  (تابع) الجمھورية اللبنانية
  

 مقشر ليندا قاسمالسيدة 
   لشؤون التجاريةمتخصص قانوني في ا

 وزارة االقتصاد والتجارة 
  

 سالم يموتالسيدة 
  شركة سيسكو

  لبنان
  

  جمھورية مصر العربية
 

  السيدة نجوى الشناوي
  مدير المعلومات والسياسات والتعاون الدولي

  ھيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
 

 نادية حجازىالسيدة 
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  كبير خبراء التخطيط االستراتيجي
 تصاالت والمعلوماتوزارة اال

 
 محمد أحمد عبد الوھابالسيد 

   المدير التنفيذي
 منتدى األعمال العربي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  
  السيد طارق شتا

  مدير إدارة المنظمات الدولية ـ قطاع العالقات الدولية
  وزارة االتصاالت والمعلومات

  
  الجمھورية اليمنية

  
  السيد صادق طاھر الحميري

  دير عام خدمات المعلومات م
 المركز الوطني للمعلومات

  
  السيد محمد أحمد السنباني

  رئيس قسم المكتبات وعلم المعلومات، كلية اآلداب 
  جامعة صنعاء

  
  قطاع األعمال  -باء

  
 عيطةالسمير السيد 

  مفھوملشركة  عامالمدير ال
  فرنسا

 سھيل مارينالسيد 
  مدير تطوير األعمال، شركة ألكاتيل

  فرنسا
  

اإلسكوامنظمة   -جيم
  

  السيد يوسف نصير
 إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مدير

  
  السيد عبد االله الديوجي

  مستشار إقليمي لالتصاالت والشبكات 
  إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 
  السيد منصور فرح

  موظف أقدم لتكنولوجيا المعلومات ورئيس فريق عمل
  نولوجيا المعلومات واالتصاالتإدارة تك

  
  السيد ھشام عودة

  موظف أول لتكنولوجيا المعلومات ورئيس فريق عمل 
  إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 
  ة نبال إدلبيالسيد

   لتكنولوجيا المعلومات أولموظف 
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إدارة

  
  

  السيد وجدي مطر
  ات موظف لتكنولوجيا المعلوم

  إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 

  أيمن الشربينيالسيد 
  موظف لتكنولوجيا المعلومات 

  إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  

  السيد مانويل رنكن
  موظف للتنمية الصناعية 

  إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  

  السيد ماثيو بركنز
  موظف لتكنولوجيا المعلومات 

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إدارة
 

  زايلن شيونغ ةالسيد
  موظف لتكنولوجيا المعلومات 

  إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  جميلة الجنديالسيدة 

  مساعدة إدارية 
  إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 
  السيد محمد مرعي

  مساعد البرامج 
  إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 
  السيدة زھر بوغانم

  مساعدة أبحاث 
  إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  السيدة سكينة النصراوي
  مساعدة أبحاث 

  إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  

  باميال نصارالسيدة 
   فريق العمل مساعدة

  إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
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  المرفق الثاني
  

  قائمة الوثائق
  
 العنوان

 الوثائق األساسية -1

Analysing ICT policies and strategies in the ESCWA region 

 

 الوثائق والعورض المقدمة -2

  تحديات وفرص مجتمع المعلومات في مصر

National ICT strategy for Syria: methodology, outcome and implementation 

Lebanese ICT strategy: infrastructure and regulator perspectives 

Investing in the future – Jordan’s leadership drive change 

Information and communications technology (ICT) policy statement  

  التجربة الفلسطينية في إتاحة المعلومات للجميع باستخدام تكنولوجيا المعلومات

  يجية الوطنية للمعلومات في الجمھورية اليمنيةمشروع االسترات

Information technology industry strategy 

Enhancing telecom infrastructure, services and policies 

ICT strategy in higher education in the Syrian Arab Republic 

E-commerce facilitation in Lebanon 

  ي الحالي للعمليات اإللكترونية في القانون اللبنانياإلطار التشريع

E-government journey from formulating strategies to implementing plans of action 

  قياس وتحليل أثر سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

Information society measurement: policies and indicators 

Benchmarking plan of action 

Deglobalizing pan-Arab ICT strategies in terms of international development 

Multi-stakeholder partnerships for the region 

Building a regional ICT network of policymakers  

  
 


