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  األمانة التنفيذية للقمة العاملية تمع املعلومات
  تقرير أويل عن تقييم القمة

  
  مقدمة  1.

  تقييم القمة  1.1
إىل الوفاء بغرض مزدوج هو توفري بيان باألنشطة اليت اضطلعت ا احلكومات ومجيع أصحاب املصلحة              يهدف تقييم القمة      1.

  . وجرد التقدم احملرز يف بناء جمتمع املعلومات   ) إعالن املبادئ وخطة العمل الصادرين عن القمة     (لتنفيذ قرارات جنيف    
وبعد اجتماع لتبادل األفكار األولية بني    . 2004مة يف أكتوبر  وقد بدأت األمانة التنفيذية للقمة العاملية عمل تقييم الق      2.

أصحاب املصلحة، وتشاور عن طريق اإلنترنت ومناقشات داخل مكتب القمة العاملية بشأن الشكل الذي ينبغي أن تأخذه عملية                
وعلى ). stocktaking/wsis/int.itu.wwwانظر املوقع   (التقييم، وضع استبيان أرسل إىل مجيع أصحاب املصلحة ونشر يف اإلنترنت          

.  أساس اإلجابات الواردة مت إنشاء قاعدة بيانات ميكن البحث فيها عن األنشطة املتصلة بالقمة العاملية وهي مفتوحة أمام اجلمهور     
 متصل بالقمة تشمل أوصاف املشاريع والوثائق الداعمة ومواقع موارد           نشاط200 1وتتضمن قاعدة البيانات تفاصيل ما يقل قليالً عن     

 وميكن البحث يف قاعدة البيانات إما حسب خطوط العمل أو األهداف اإلمنائية الواردة يف إعالن األلفية أو التغطية   (URL)موحدة 
  .اجلغرافية، إخل

ابة دينامية جلميع األنشطة املتصلة بالقمة اليت يقوم ا أصحاب والغرض أن تصبح قاعدة بيانات تقييم القمة مع مرور الوقت بو  3.
وهذا التقرير األويل مقدم إىل . وسيستمر حتديث قاعدة البيانات بأي مدخالت جديدة حىت انعقاد مرحلة تونس وبعد استكماهلا. املصلحة

ة من أصحاب املصلحة ولكنه ال يطمح يف أن يكون موجزاً اللجنة التحضريية يف اجتماعها الثاين ويتضمن موجزاً متثيلياً لألنشطة املقدم
وهو يهدف بالعكس إىل أن يكون جمرد إشارة إىل املعلومات يف قاعدة البيانات نفسها وهي معلومات أكثر ثراًء ويتم حتديثها . شامالً

  .اجتماعها الثالثوسيتم إعداد تقرير أكثر تفصيالً عن التقييم لتقدميه إىل اللجنة التحضريية يف . باستمرار

  ملخص إحصائي  2.1

 نشاطاً جاء أكثر من نصفها قليالً من احلكومات وجاء ثلثها من 196 1 بلغ جمموع عدد األنشطة املقدمة   2005 يناير 15حىت   4.
وكان ). 1  كلانظر الش  (املنظمات الدولية أما بقية األنشطة فكانت مقدمة من اتمع املدين وكيانات األعمال وغريها من الكيانات         
يقل قليالً عن ثلث مجيع   أكثر من نصف األنشطة املقدمة إما إقليمية أو دولية يف نطاقها؛ ومتثل أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية ما  

  ).9 %( تليها إفريقيا يف األمهية  (31 %)األنشطة املقدمة   
أكثر خطوط العمل   ) النفاذ إىل املعلومات  (3وكان البند جيم   .  تفاصيل األنشطة حسب خطوط العمل   1ويلخص اجلدول    5.

ومن بني األنشطة  . 49 % من مجيع املشاريع املقدمة وجاء بعده نشاط بناء القدرات الذي اتصل بنسبة         58 %نشاطاً حيث اتصل بنسبة   
 -املية ألغراض التنمية    إقامة شراكات ع- 8وكان اهلدف . منها متصالً بأهداف إعالن األلفية 70 %املقدمة كان ما يزيد قليالً عن 
  .  من األنشطة املقدمة 56 %أكثرها أمهية حيث اتصل بنسبة    

  حتليل األنشطة املتصلة بالقمة يف قاعدة بيانات التقييم   : 1الشكل  

 القمـة العامليـة
  اتـع املعلومـتم
   2005 تونس - 2003جنيف 
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  حسب املصدر والتغطية اجلغرافية، حسب املنطقة  وحسب خط العمل      
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 نشاطاً مقدماً حىت  196 1ة، استناداً إىل   قاعدة بيانات تقييم القم :املصدر
  .2005 يناير 15

 يف   100 يف الرسم البياين األمين يزيد جمموع النسب املئوية عن        :مالحظة
.   املائة نظراً ألن كثرياً من املشاريع يتصل بأكثر من خط عمل واحد           

واستخدمت التجميعات اإلقليمية املتبعة يف األمم املتحدة يف هذا          
  . التحليل

% 36,8
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% 8,9

% 8,3

% 7,9

أوروبا  6,9 %
   الشرقية

إفريقيا

  دولية

أوروبا الغربية وغريها

حسب املنطقة

آسيا

أقل البلدان
  منواً

  

  التنفيذ الوطين  2.
  ملخص مشاريع التنفيذ الوطين  1.2

وتنفذ   )  من جمموع عدد األنشطة الواردة  40 %( نشاطاً متصالً بالتنفيذ على الصعيد الوطين   470كان هناك أكثر من   6.
  ).86 %( ات أغلب هذه املشاريع   احلكوم

  األنشطة املتصلة بالقمة حسب خطوط العمل     :1اجلدول 
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جهات 
 متنوعة

كيانات 
 األعمال

اتمع 
 الدويل

املنظمات 
 خطوط العمل اموع احلكومات الدولية

   أصحاب املصلحة1جيم  576 63,4 % % %18,9 8,9 % 6,9 % 1,9 %
   البنية التحتية2جيم  480 61,5 % 18,5 % 10,0 % 8,3 % 1,7 %
   النفاذ إىل املعلومات3جيم  683 55,6 % 20,6 % 13,5 % 7,9 % 2,3 %
   بناء الطاقات4جيم  582 56,4 % 21,0 % 13,6 % 6,7 % 2,4 %
   األمن5جيم  294 60,2 % 22,1 % 7,5 % 7,1 % 3,1 %
   البيئة التمكينية6جيم  424 55,2 % 27,6 % 10,8 % 4,0 % 2,4 %
  تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت7جيم  552 62,9 % 19,6 % 10,1 % 6,0 % 1,4 %
   التنوع الثقايف8جيم  253 46,6 % 20,2 % 20,9 % 9,1 % 3,2 %
   وسائط اإلعالم9جيم  145 55,2 % 19,3 % 16,6 % 5,5 % 3,4 %
  خالقية األبعاد األ10جيم  127 50,4 % 18,1 % 23,6 % 3,1 % 4,7 %
   التعاون11جيم  375 47,5 % 28,0 % 13,1 % 9,1 % 2,4 %
 األهداف: باء 365 63,6 % 14,5 % 11,8 % 9,3 % 0,8 %
 التضامن: دال 205 54,1 % 17,6 % 10,7 % 16,1 % 1,5 %
 املتابعة: هاء 155 45,2 % 31,0 % 13,5 % 8,4 % 1,9 %
 مرحلة تونس: ووا 190 55,8 % 23,7 % 13,2 % 3,2 % 4,2 %

وتوضح األعمدة األخرى   . عدد األنشطة املدخلة يف قاعدة البيانات واليت اعتربت ذات صلة خبط العمل املذكور  " اموع "يوضح  -  مالحظة
  .النسبة املئوية من هذه األنشطة اليت جاءت من خمتلف جمموعات أصحاب املصلحة

  أمثلة االستراتيجيات اإللكترونية الوطنية   2.2
وميكن جتميع    . وضعت عدة حكومات استراتيجيات إلكترونية وطنية أو تقوم اآلن بصياغتها دف بناء جمتمع املعلومات     7.

وعلى سبيل املثال تشمل     . االستراتيجيات اإللكترونية الوطنية جتميعاً واسعاً حسب نقطة التركيز يف أنشطتها ونطاق هذه األنشطة      
  :األنشطة التمثيلية ما يلي   

  بادرات املتصلة مبجتمع املعلومات    امل  8.
واهلدف الرئيسي . 2008 إىل 2005 برنامج الدولة لتطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وهو يغطي الفترة من أذربيجان  أنشأت  ) أ 

ة لتغلغل االتصاالت والتكنولوجيات الربيدية واملعلوماتية وزيادة نوعية اخلدمة املقدمة هلذا الربنامج هو الوصول إىل املستويات الدولي
  .وتراعى أيضاً آراء القطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية واملنظمات الدولية يف عملية وضع هذا الربنامج. للمستعملني

حفز اخلدمات : وتستند املبادرة إىل جمموعتني من اإلجراءات   . 2004 يف (iBulgaria) مبادرة بلغاريا املعلوماتية   بلغاريا  بدأت   )ب
ويشارك املواطنون والشركات التجارية        . والتطبيقات واحملتوى، وتطوير البنية التحتية األساسية للنطاق العريض ومسائل األمن         

  . ع السلطات العمومية  يف تنفيذ املبادرة بالدخول يف شراكات م   

 استراتيجية تشغيلية لتطوير خطة وطنية بشأن البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف           فاسو بوركينا  وضعت   )ج
 املشروع هو تعبئة اإلمكانات    والغرض من  . ، مبساعدة شركائها يف التنمية، ومنهم البنك الدويل      2006 إىل  2004الفترة من   

اليت تنطوي عليها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل تطوير البنية التحتية    
  .لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف البلد  

ق مشروع لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يهدف إىل زيادة قدرة اقتصادها على املنافسة من أجل التعجيل                                          إلطال  غُيانا  ختطط     ) د
وجماالت التركيز الرئيسية هي زيادة استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف القطاع                                .  بالتنمية االقتصادية واالجتماعية           

ات منخفضة الدخل وتعزيز صادرات خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت                               العام وتوسيع النفاذ إىل اإلنترنت يف اتمع                
  . ومن املتوقع أن تشارك مجيع الوزارات واملكاتب اإلقليمية يف املشروع                          .  وزيادة رأس املال البشري          

ودف . بغرض التنظيم املنهجي للمهام املتصلة مبجتمع املعلومات (HISS)ومات  االستراتيجية اهلنغارية تمع املعلهنغارياوضعت   )ه
وستحدد . االستراتيجية إىل استعمال منوذج جتهيزي لوضع خطة عمل ملختلف القطاعات وحتديد أهدافها وتنسيق استراتيجياا

  . للتنفيذ الفعالاالستراتيجية من خالل ذلك الربنامج املركزي عايل األولوية والظروف القانونية

http://www.mincom.gov.az/new/default.aspx
http://www.mtc.government.bg/
http://www.delgi.gov.bf/
http://www.guyana.org/NDS/NDS.htm
http://en.ihm.gov.hu/strategy
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ويسعى الربنامج إىل تسهيل            . دف بناء جمتمع املعلومات          (e-Luxemburg) يف برنامج لكسمربغ اإللكتروين            لكسمربغ   شرعت    )و
 ويركز الربنامج على مثانية حتديات                .استعمال أدوات االتصال اإللكترونية احلديثة بني املواطنني واإلدارات والشركات التجارية                                   
  . ويقر بأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جيب أن تكون عنصراً للتماسك وأداة للتكامل                             

 اخلدمات احلكومية وتوفري          وهي تشمل تبسيط        " االستراتيجية العمانية للمجتمع الرقمي واحلكومة اإللكترونية                       "  تنفيذ    عمان   بدأت     ) ز
وتتضمن االستراتيجية          . فرص العمل للشباب وحتسني التعليم ومتكني الصناعات القائمة على املعرفة ودعم البيئة التنافسية إخل                                   

  . اعتناق وإدماج التكنولوجيا الرقمية يف املسكن ومكان العمل وأماكن التعليم والترفيه                               

 دف تشكيل اقتصاد تنافسي يستند إىل         2006 إىل  2004 للفترة من   (ePoland) استراتيجية بولندا اإللكترونية     بولندا  وضعت     ) ح
طوير احملتوى    وتركز االستراتيجية أساساً على التنفيذ يف جماالت النفاذ املشترك وإمكانية النفاذ وت  . املعرفة وحتسني نوعية احلياة

  .واخلدمات املتاحة عن طريق اإلنترنت وزيادة قدرة الناس على استعماهلا      

خطة استراتيجية وطنية لتكنولوجيا     ساموا بعد إنشاء جلنة توجيهية وطنية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وضعت       )ط
عرفة اليت اكتسبتها من مشاركتها يف املرحلة األوىل من القمة العاملية تمع املعلومات ويف   املعلومات واالتصاالت بفضل امل 

وكانت اخلطة نتاج مشاورات واسعة مع القطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية والعمد على مستوى     . اللجنة التحضريية 
  . القرية واللجان النسائية 

 باالشتراك مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي استراتيجية وطنية تمع املعلومات لكل األنشطة           صربيا واجلبل األسود وضعت   )ي
ومتثل االستراتيجية أيضاً التزام احلكومة بإدماج تكنولوجيا املعلومات           . اليت ستجري يف املستقبل لتعزيز جمتمع املعلومات       

 تمع الصريب واالتصاالت يف ا.  

وتتوخى االستراتيجية حتقيق عدة مهام من أجل تنفيذ      . 2004يف " استراتيجية بناء جمتمع املعلومات     "سلوفاكيا اعتمدت    )ك
شاء اإلطار املؤسسي والقانوين   االستراتيجية ومنها حتليل الظروف األولية وتعيني احملاور األساسية وحتديد اجتاهات العملية وإن        

  .ووضع خطة عمل  

 دف استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتشجيع التكامل        (e-SriLanka)برناجمها اإللكتروين    سري النكا  أطلقت   )ل
شاء بيئة متكينية تشمل الشراكات بني أصحاب         ومن املخطط أن يؤدي تنفيذ الربنامج إىل إن    . االجتماعي والنمو الوطين 

  .املصلحة املتعددين كما تشمل اإلدارة اليت تتسم بالشفافية والتركيز على املواطن         

بغرض ) 2013حىت (مة  استراتيجيتها لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للسنوات العشر القاداجلمهورية العربية السوريةوضعت   )م
 يف املائة 30وحددت أهدافاً لزيادة تغلغل اخلدمة، مبا يف ذلك . تطوير اتمع السوري لينضم إىل جمتمع املعلومات العاملي اجلديد

وتتوخى . إخل)  أشخاص5حساب إنترنت لكل ( يف املائة لإلنترنت 20و) حاسوب لكل أسرة(للخطوط الثابتة واحلواسيب 
  . تنفيذيني ومخس مبادرات وطنيةبرناجمنيكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف اجلمهورية العربية السورية وضع استراتيجية ت

ه   دف تشجيع أنشطة جمتمع املعلومات، وتقوم بتنسيق   (e-Transformation)مشروعاً للتحول اإللكتروين    تركياأطلقت   )ن
ومع وضع أولويات واحتياجات هذا املشروع يف احلسبان سيتم استكمال دراسة متكاملة      . املؤسسة احلكومية للتخطيط 

وتغطي العناصر األساسية يف املشروع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وبيئة       . 2005مبشاركة مجيع أصحاب املصلحة يف     
  .جتماعي واحلكومة اإللكترونية األعمال التجارية واملشاريع اخلاصة والتحول اال    

استراتيجية لتطوير الربيد واالتصاالت دف إىل حتقيق التغطية اإلقليمية على األقل من ناحية اخلدمات والتكنولوجيا            فيتنام أنشأت   )س
ي إقامة البنية التحتية وختفيض األسعار وزيادة تغلغل تكنولوجيا املعلومات       وااالت الرئيسية للتركيز ه  . 2010حبلول عام 
  .وأخرياً دف االستراتيجية إىل استعمال االتصاالت إلقامة قاعدة لتصنيع البلد وحتديثه     . واالتصاالت

  القوانني اجلديدة  /اإلصالحات القطاعية    9.
حتت توجيه وزارة مسيت مؤخراً باسم وزارة العلوم      "  واالتصاالت املعلومات حمور لتكنولوجيا "سياسة  بنغالديش أطلقت   ) أ 

ومنذ فترة والوزارة تزود صناعة الربجميات بالتسهيالت املادية وتسهيالت        . (MOSICT)وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  
الت، وتقوم بصياغة قانون لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملساعدة يف   البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصا  

  .صرف األموال من الصناديق الرأمسالية إىل قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت     

http://www.eluxembourg.lu/
http://www.moneoman.gov.om/
http://www.informatyzacja.gov.pl/en/projekty.html
http://www.e-samoa.ws/
http://www.mntr.sr.gov.yu/
http://www.telecom.gov.sk/
http://www.icta.lk/
http://www.ste.gov.sy/
http://www.bilgitoplumu.gov.tr/
http://www.mpt.gov.vn/tintuc/?thucdon=tt
http://www.mosict.gov.bd/
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وكانت هذه  ". وجيا املعلومات واالتصاالت  صياغة سياسات واستراتيجيات البنية التحتية لتكنول    "وثيقة عنواا   بنننشرت    )ب
الوثيقة نتيجة عملية طويلة من التعاون بني احلكومات والقطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية واملنظمات الدولية دف         

  . االستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف بنن ومواصلة تطويرها     
 بسن قانون جديد لقطاع االتصاالت يف إطار جهودها إلدراج اإلعالن وخطة العمل الصادرين عن القمة     هندوراستقوم   )ج

  .2005ومن املتوقع أن تتم املوافقة على القانون يف مارس     . العاملية تمع املعلومات يف تشريعاا   
واهلدف من هذه اموعة هو  . جمموعة التدابري السياسية لتحقيق جمتمع الشبكات املنتشرة يف كل مكان     اليابان وضعت   )د

ودف جمموعة التدابري أيضاً  . ‘يف أي وقت يف أي مكان بأي شيء ولكل فرد’متكني الناس من النفاذ إىل الشبكات بسهولة  
  .ون قيود إىل كفالة توفر االتصاالت املرحية واملتاحة د

 من خالل قانون الوثائق اإللكترونية الذي دخل حيز التنفيذ اإللكترونية بتنفيذ اإلطار التنظيمي األورويب لالتصاالت التفياقامت   )ه
وباإلضافة إىل ذلك، . كد القانون واجب مؤسسات الدولة واحلكومة احمللية يف قبول الوثائق اإللكترونيةويؤ. 2003 يناير 1يف 

  .أطلقت وزارة العدل يف التفيا مشروعاً لتعزيز حل املنازعات وتدريب املمارسني القانونيني
 بوضع سياسة وطنية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بأمل أن تصبح عضواً مندجماً متاماً يف جمتمع املعلومات    ليسوتوتقوم   )و

) وزارة االتصال والعلم والتكنولوجيا   (وتشمل هذه السياسة استراتيجيات تنفيذ تربز الدور الرئيسي للحكومة          . العاملي
  . اهليئة التنظيمية لتخفيض تكاليفها ولزيادة الكفاءة واملساءلة    وتؤكد على إعادة هيكلة 

وستسري أوغندا إىل مدى أبعد يف صياغة ما                   .   إعالناً عن استراتيجية احلكومة اإللكترونية لست وزارات رئيسية                           أوغندا  أصدرت       )ز
وباإلضافة إىل ذلك،         . ملتطلبات املعمارية وأخرياً ستعمد إىل إنشاء وحدة إلدارة املشاريع                      يلزم من الشبكات والبنية التحتية وا              

  . من أي نقطة     ) التعليم املستمر       ( توجد يف أوغندا خطة للتعليم اإللكتروين دف توفري التعليم يف كل املدارس ولكل البالغني                                 
  املشاريع القومية    10.
 نسمة أو أكثر،  000 6 اقتراحاً إلقامة شبكة من مراكز االتصاالت إلقامة مركز يف كل بلدية يبلغ سكاا   الربازيل  أطلقت   ) أ 

تدعيم  : ويركز االقتراح على ثالثة جماالت كربى . وذلك دف حتسني تنافسية املشاريع والعمالة وظروف الدخل لسكاا      
  .ة التحتية وتطوير املنتجات واخلدمات ورصد املبادرات       البني

لتوفري " الطريق السيين " سلسلة من املشاريع تشمل مشروع      إستونياللتعامل مع التغري املستمر يف جمتمع املعلومات، بدأت      )ب
احلكومة إىل قطاع (وشركات األعمال التجارية   ) ومة إىل املستهلكاحلك(اخلدمات اإللكترونية بني احلكومات واملستهلكني   

وبدأت إستونيا أيضاً  . ولتطبيق نظام بطاقة اهلوية اإللكترونية اإلستونية) احلكومة إىل احلكومة(وداخل احلكومة  ) األعمال
 مع تركيز خاص على تطوير     من أجل خلق ونقل املعارف املتعلقة باحلكم اإللكتروين      ‘ النفاذ إىل احلكومة اإللكترونية ’

  .الدميقراطية واتمع املدين   
ت على مستوى  البنية التحتية لشبكة املعلومات احلكومية لتوصيل احلكومة الفيدرالية باحلكومات اإلقليمية واإلداراإثيوبياأنشأت   )ج

 املؤمترات الفيديوية والتوصيل باإلنترنت وخدمات تبادل املعلومات، وهو ما حيسن إمكانيةويتيح هذا النظام . املقاطعات احمللية
  .االتصاالت بني خمتلف مستويات احلكومة ويساعد على توفري اخلدمات بفاعلية وكفاءة

 الريفية دف توفري النفاذ إىل املعلومات واخلدمات املتوفرة يف اإلنترنت ومت حتقيق واإلنترنت مشروع شبكة البيانات كينيابدأت   )د
ذلك املشروع بإنشاء أكشاك لإلنترنت ومقاهي إلكترونية عرب الشبكة الربيدية على الصعيد القومي، مع استعمال تكنولوجيا 

ويهدف املشروع أيضاً إىل تزويد األعمال التجارية بشبكة بيانات متثل عامالً رئيسياً  . (VSAT)اً املطراف ذي الفتحة الصغرية جد
  .يف أمتتة العمليات التجارية

ويهدف . (NRTP) يف تنفيذ نظام اتصاالت فعال وحمتمل التكلفة من خالل برناجمها القومي للمهاتفة الريفية   نيجرييابدأت   )ه
وسيوفر أيضاً البنية التحتية األساسية لتسهيل      . ات األساسية من االتصاالت لسكان املناطق الريفية  الربنامج إىل توفري احلاج 

  .نشر وتنفيذ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   
دمات للمواطنني واألعمال التجارية يف دف توفري املعلومات واخل" االقتصاد القائم على املعارف"مشروعاً باسم  رومانيابدأت   )و

 حسب احتياجات كل -" مراكز املعرفة" تسمى - شبكة حملية افتراضية 300والغرض من املشروع هو إقامة . املناطق الريفية
  . والعامليةوسوف تربط املؤسسات االجتماعية واالقتصادية والتعليمية األساسية يف اتمعات احمللية بالشبكات الوطنية. جمتمع حملي

http://www.gouv.bj/
http://www.conatel.hn/marco.htm
http://www.soumu.go.jp/
http://www.itu.int/wsis/stocktaking/docs/activities/1105546669/WSIS-quest-summary.doc
http://www.lesotho.gov.ls/articles/2004/Lesotho_ICT_Policy_Draft.pdf
http://www.miniworks.go.ug/
http://www.telecentros.desenvolvimento.gov.br/
http://www.eesti.ee/est
http://www.cisco.com/en/US/learning/netacad/digital_divide/ldc/index.html
http://www.posta.co.ke/
http://www.mcti.ro/
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  أمثلة الشراكات الوطنية بني أصحاب املصلحة املتعددين   3.2
للتعامل مع طابع التطور املستمر يف جمتمع املعلومات، وهو ما يتطلب أشكاالً جديدة من التضامن والتعاون، أنشأت عدة                      11.

  : ل املثالوعلى سبي . حكومات شراكات وطنية بني أصحاب املصلحة املتعددين أو بدأت يف إنشائها      

، بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية وأصحاب املصلحة اآلخرين، مبشروع بناء قدرات املقاطعات                                     كندا  اضطلعت حكومة        )  أ 
(DISCAP)              ع تشمل زيادة التوصيل داخل                 وجوانب تكنولوجيا املعلومات يف هذا املشرو                 .   لتعزيز قدرات هيئات احلكم احمللي

  . مناطق املشروع الثالث وعربها وتوفري دعم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ملقاطعاا األربع والعشرين                                  

ة املشاريع الرقمية املتصلة مبجتمع  فريق العمل الرقمي لتنسيق ومراقبشيليلتشجيع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص أنشأت   )ب
 مؤسسة تشمل وزارة االتصاالت وغريها من الوزارات ذات الصلة واحتادات الصناعة 22ويتألف الفريق من . املعلومات

  ".2004-2006جدول األعمال الرقمي للفترة "ومتخضت أعمال الفريق عن . والقطاعات األكادميية

 مببادرة اإلنترنت اانية من خالل شراكة بني القطاعني العام واخلاص لتحقيق هدف تشجيع االستثمار اخلاص يف نشر البنية                                                     مصر  قامت    ) ج
هي يف جوهرها خطة للتوصيل يتم مبوجبها الدفع بعد اية االتصال، مع إدخال تكلفة                                             "  اإلنترنت اانية        " و.  التحتية وتوفري اخلدمات           

  . وتتيح املبادرة للمستعملني مرونة كاملة واختياراً كامالً                               .  التصال باإلنترنت يف تكلفة املكاملة اهلاتفية احمللية                        ا

والغرض     . بالشراكة مع قطاع األعمال واجلامعات وإحدى مؤسسات البحث                     " الفرصة الرقمية املشتركة           " مشروع    مجهورية كوريا       بدأت     ) د
 مركزاً جمتمعياً لتعليم التكنولوجيا                20ومت إنشاء أكثر من           .  منها هو إطالق مبادرات خريية من خالل جتميع املوارد واخلربات ذات الصلة                                

(CTLC)                               على الصعيد الوطين لتوفري التدريب األساسي، وكذلك التدريب املتقدم يف تكنولوجيا املعلومات  .  

كأحد مشاريعها الوطنية لبناء القدرات، ويتألف املشروع من تسيري وحدة إنترنت متنقلة           " احلافلة الذكية   "لبنانأطلقت   )ه
. مزودة بوحدة تدريبية حملو األمية وخمدم شبكة حملية ومساعدات تعليمية مسعية بصرية وطابعة ليزر وجهاز فاكس إخل            

قطاعني العام واخلاص دف إىل الوصول إىل اتمعات الريفية وتوفري التدريب على تكنولوجيا    واملشروع شراكة بني ال 
 شخص 800 4وهو أيضاً مركز تدريبـي مرخص ومن املنتظر أن يوفر التدريب لعدد يصل إىل         . املعلومات واالتصاالت 

  .سنوياً

ويشمل التحالف قادة    . للحصول على دعم الشركات التجارية لتنمية جمتمع املعلومات        " نافذة على املستقبل  " حتالف  ليتوانياأنشأت    )و
 إىل   وأنشأ التحالف مشروع مركز إنترنت عمومي ويهدف     . قطاع األعمال من املصارف وصانعي تكنولوجيا املعلومات ومشغليها       

  .2002توسيع مبادرات القطاعني العام واخلاص إلنشاء هذه املراكز واالستفادة منها يف أحناء البلد منذ        

، وينصب هذا املركز يف جوهره على معرفة من حنن ومن أين جئنا            "Puke Erika"مركزاً للمعرفة باسم     نيوزيلندا  أنشأت    )ز
واشترك يف . ويضم مكتبة عمومية كاملة ومتحفاً ومركزاً إعالمياً وتتصل مجيعها من خالل تقاسم املعارف. وإىل أين نذهب

املشروع إىل جانب القطاع العام كثري من أصحاب املصلحة مبا فيهم الصناديق االستئمانية واملصارف والصحف              
  . والشركات

شرط ضروري      : جمتمع املعلومات يف القرن احلادي والعشرين      " أثناء مرحلة تونس من القمة العاملية بعرض     إسبانيا ستقوم   )ح
ويتألف هذا العرض من جتميع املمارسات اجليدة والدروس اليت       . مبشاركة واسعة من اتمع املدين والقطاع اخلاص     " للتنمية

وكانت إسبانيا قد قدمت مسامهة    . تنمية ومراكز النفاذ اتمعية والتنوع الثقايف واللغوي إخل        تركز على التعاون ألغراض ال   
  .مشاة أثناء مرحلة جنيف من القمة العاملية   

 من القطاع العام والقطاع اخلاص  مبشاركة واسعة(CODESI) اللجنة متعددة القطاعات لتنمية جمتمع املعلومات       بريوأنشأت   )ط
وأنشأت اللجنة ستة أفرقة عمل واقترحت خطة عمل تشمل البنية التحتية وبناء القدرات           . واتمع املدين والدوائر األكادميية   
  .البشرية واحلكومة اإللكترونية إخل  

دف تزويد كل املدارس       " مدرسة على اإلنترنت  "طاعني العام واخلاص باسم    مبادرة شراكة بني الق  سويسرا أطلقت   )ي
والشركاء الرئيسيون يف املشروع هم احلكومة         . االبتدائية والثانوية بنفاذ سريع ويسري إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   

ية التحتية لتكنولوجيا املعلومات  وإىل جانب البن. وقطاعات األعمال) الكانتونات(االحتادية واحلكومات اإلقليمية  
  .واالتصاالت ومعداا، يركز املشروع على تدريب املدرسني ووضع املناهج الدراسية وبرجميات التعلم اإللكتروين         

http://www.acdi-cida.gc.ca/index.htm
http://www.agendadigital.cl/
http://www.mcit.gov.eg/
http://www.kado.or.kr/
http://www.omsar.gov.lb/
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UNTC/UNPAN018486.pdf
http://www.pukeariki.com/en/
http://www.desarrollosi.org/
http://www.codesi.gob.pe/
http://www.ppp-sin.ch/
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ناطق الريفية، وهي شراكة بني احلكومات     بتنفيذ مبادرة احتادية مشتركة لالمتداد الالسلكي إىل امل    الواليات املتحدة تقوم   )ك
.  االحتادية والقطاع الصناعي اخلاص من أجل تنسيق األنشطة واملعلومات واملساعدات املالية وغريها من أشكال املساعدة    

  . لريفيةواهلدف الرئيسي للمبادرة هو تشجيع زيادة النفاذ ونشر اخلدمات الالسلكية لتعزيز التنمية االقتصادية يف كل أمريكا ا           

  التنفيذ اإلقليمي والدويل  3.
  الشراكات  1.3
  الدولية بني أصحاب املصلحة املتعددين   /الشراكات اإلقليمية    12.

ولذلك،  . التعاون الدويل بني أصحاب املصلحة أمر حيوي لتعزيز النفاذ الشامل وسد الفجوة الرقمية داخل البلدان وبينها على السواء                
مبادرات جمتمع املعلومات على األنشطة اليت تعزز توسيع الشراكة بني املنظمات الدولية واإلقليمية اليت            تتمثل إحدى نقاط التركيز يف   

ويوضح هذا   . تم بإدخال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جمرى برامج عملها ومساعدة البلدان النامية على مجيع املستويات             
  : يت تضم أصحاب املصلحة املتعددين    القسم بضعة أمثلة ملشاريع القمة العاملية ال    

   اإللكترونية واحلكومة اإللكترونية  تاملنتديات الدولية لالستراتيجيا    13.
وتدعى املنظمات الدولية واإلقليمية إىل                .    استراتيجيات إلكترونية وطنية           وضع  تتمثل إحدى نقاط التركيز الكربى يف خطة عمل جنيف يف                     

ت يف صلب برامج عملها ومساعدة البلدان النامية على إعداد وتنفيذ خطط عمل وطنية لدعم                                           إدخال تكنولوجيا املعلومات واالتصاال            
  : وفيما يلي بعض األنشطة التمثيلية اليت دف إىل تعزيز تطوير االستراتيجيات اإللكترونية                                 .  الربامج   هذه حتقيق  

 وهي تعمل كشبكة افتراضية لتعزيز كفاءة وفعالية   )NET-ePol(لسياسات اإللكترونية   الشبكة العاملية ملوارد ا   ) أ 
االستراتيجيات اإللكترونية إىل جانب املوضوعات احملددة مثل التجارة اإللكترونية والتمويل اإللكتروين واحلكومة           

اليا واليابان واململكة املتحدة إىل جانب   ويشمل الشركاء يف هذه الشبكة حكومات أيرلندا وكندا وفرنسا وإيط    . اإللكترونية
اللجنة االقتصادية إلفريقيا واالحتاد الدويل لالتصاالت وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان            

  . ومنظمة اتصاالت الكومنولث االقتصادي
 وهو يساعد البلدان النامية على صياغة وتنفيذ السياسات الوطنية املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لرعاية            األونكتاد  )ب

تعزيز األعمال التجارية اإللكترونية والطاقة التصديرية والقدرة على املنافسة من خالل سياسات وبرامج تدريبية تتصل                  
  . املعلومات واالتصاالت  ونشر أدوات تكنولوجيا  احملددةبالقطاعات 

 اليت يسعى مشروعها للمبادرات التدريبية،      )UN ESCAP( جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ       )ج
والنتيجة املتوقعة هي إتاحة فرصة    . اإللكترونية بالشراكة مع بنك التنمية اآلسيوي، إىل مساعدة بلدان املنطقة على تنفيذ احلكومة        

  . خربات تنفيذ احلكومة اإللكترونية يف البلدان املشاركة وتطبيق احلكومة اإللكترونية أو تعزيز تطبيقها       لتقاسم
  تطوير البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت     14.

مح بتحقيق النفاذ الشامل املستدام إىل تكنولوجيا املعلومات           البنية التحتية عامل حموري يف حتقيق أهداف الشمول الرقمي مبا يس           
  : وتشمل أمثلة هذه املشاريع ما يلي    . واالتصاالت بتكلفة حمتملة ويف كل مكان  

الذي تقوم به منظمة األغذية والزراعة على تقارب  اإلذاعة الريفية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتمشروع يركز   ) أ 
 ومركز (AMARC)وينطوي على شراكات بني اجلمعية العاملية للهيئات اإلذاعية اتمعية . التكنولوجيات اجلديدة والتقليدية

ط حمطات اإلذاعة الريفية  ويتيح رب.  واملراكز اإلقليمية لالتصال ألغراض التنمية وخمتلف الوزارات(CTA)الزراعة والتعاون الريفي 
  .للهيئات اإلذاعية التماس معلومات جديدة لرباجمها   باإلنترنت 

، وهو مشروع يهدف إىل تطوير بنية حتتية وحيدة منسقة )FWIS(نظام معلومات املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية يف املستقبل   )ب
وخدمات االتصال اليت ) مثل بيانات األرصاد اجلوية( الطقس واملياه واملناخ على أساس استعمال معايري لتجميع وتقاسم معلومات

  ).مثل خدمات اتصاالت البيانات املنظمة واإلنترنت واألنظمة الساتلية(تتسم بفعالية التكاليف 
 اليت تتشكل بسرعة بوصفها مبادرة   شبكات اجليل التايليقوم أعضاء االحتاد الدويل لالتصاالت بأعمال رائدة لتطوير     )ج

ومن بني األهداف      .  شكل االتصاالت على الشبكات فيما بني األشخاص يف القرن احلادي والعشرين     لتحديدجوهرية 
 والتوصيل على املستوى العاملي مع السماح باستعمال أساليب خمتلفة لنفاذ     الرئيسية توفري املعلومات واحملتوى واخلدمات  

  . املستعمل إىل خدمات شبكات اجليل التايل    

http://www.fcc.gov/wbatf/
http://www.epol-net.org/
http://r0.unctad.org/ecommerce/
http://www.unescap.org/
http://www.fao.org/sd/ruralradio/en/index.html
http://www.wmo.int/
http://www.itu.int/ITU-T/studygroups/com13/ngn2004/index.html
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 كربى يف خطة عمل   التابعة ملنظمة الصحة العاملية، وهي واحدة من أربع مبادرات      الشبكة املشتركة الصحية لألمم املتحدة     )د
األلفية اليت تقوم ا األمم املتحدة دف سد الفجوة الصحية الرقمية من خالل إتاحة النفاذ إىل معلومات اإلنترنت املتميزة          

والعناصر األساسية يف هذه الشراكة بني   .  واحلديثة للمهنيني الصحيني والباحثني وصانعي السياسات يف البلدان النامية     
  .م واخلاص هي احملتوى والتوصيل وبناء القدرات والسياسة العامة     القطاعني العا

تساعد املنظمة العاملية للملكية الفكرية مكاتب امللكية الفكرية على استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لزيادة         )ه
مشروع شبكة املعلومات العاملية التابعة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية       ويتيح . كفاءا وحتسني خدماا ملستعمليها 

)WIPONET(          البنية التحتية األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتوصيل هلذه املكاتب يف البلدان النامية والبلدان 
 يف مقر املنظمة العاملية للملكية الفكرية يف جنيف لتوفري فرص   اليت متر اقتصاداا مبرحلة حتول، مع وجود مركز للبيانات 

وتتيح املنظمة العاملية للملكية الفكرية أيضاً ملكاتب امللكية         . إنشاء املواقع يف شبكة الويب وإقامة قواعد بيانات امللكية الفكرية      
  .الفكرية احللول اآللية الشاملة لتحديث عملياا التجارية     

  رية تمع املعلومات   األسس اجلوه  15.
مما يساعد على تيسري حتسني النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وجود استراتيجيات لزيادة التوصيل العاملي وحتسني إمكانية حتمل      

ات دولية لتعزيز البىن     وجتري صياغة شراك .   والتكنولوجيات اجلديدة يف استعمال مشترك    التقليدية  التكاليف وتشجيع وتعزيز اجلمع بني الوسائط      
  :وفيما يلي بعض األمثلة على ذلك  . التحتية للشبكات الوطنية واإلقليمية والدولية كأساس جوهري تمع املعلومات     

 وتوجد 1995ها من الشركاء وأنشئ يف  وهو احتاد من منظمات التنمية الدولية العامة وغري)InfoDev(برنامج املعلومات والتنمية   ) أ 
 مشروع جترييب ابتكاري مع احلكومات والقطاع اخلاص واملنظمات 400وقد دعم هذا االحتاد أكثر من . أمانته يف البنك الدويل

 املعلومات ومهمة هذا االحتاد هي مساعدة البلدان النامية وشركائها الدوليني على استعمال. الدولية واملنظمات غري احلكومية إخل
  .وتعزيز النمو االقتصادي املستدام مبا يف ذلك دعم االبتكار يف توسيع النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

توى الثقايف وخاصة   وتسهيل تدفق احمل تشجيع الوسائط التقليدية لسد فجوة املعرفة يركز نشاط االحتاد الربيدي العاملي على     )ب
يف املناطق الريفية على بنية االتصال املادية التقليدية واخلدمات اليت تقدمها هيئات الربيد العادية واليت ال تزال عنصراً جوهرياً            

  . يف تبادل املعلومات يف البلدان املتقدمة والنامية على السواء      
التوصيل الدويل    االت بوضع توصيات عن التعريفات ومبادئ احملاسبة بشأن         يقوم قطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد الدويل لالتص      )ج

 ال ولكن.   من أجل تسهيل املفاوضات والتوصل إىل اتفاقات جتارية ثنائية تسمح بالتوصيالت الدولية املباشرة باإلنترنت              باإلنترنت
  .تزال هناك اختالفات يف وجهات النظر، مبا يف ذلك االختالفات على صعيد املنافسة يف هذا السوق       

   االستثمار لدعم تطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت                      تصميم   يتوخى مشروع مركز االستثمار يف منظمة األغذية والزراعة بشأن                          ) د
  '1':  وتشمل األعمال الكربى يف هذا املشروع حىت اآلن ما يلي                     . د مبادرات احلكومة اإللكترونية من خالل وضع برنامج استثماري                           توطي 

دراسة مشتركة بني منظمة األغذية والزراعة ومصرف البلدان األمريكية للتنمية واالحتاد الدويل لالتصاالت عن إنشاء مراكز االتصاالت                                              
 التعاون     '3' صياغة استراتيجية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف أمريكا اجلنوبية؛                             '2'جتماعية االقتصادية والريفية؛             ألغراض التنمية اال        

  . مع البنك الدويل يف تقييم مشروع التنمية اإللكترونية يف سري النكا                        
 اليت تقوم ا اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا إطاراً استراتيجياً ة عمل بناء جمتمع املعلومات يف املنطقة العربيةخطتعرض   )ه

  .شامالً إلنشاء قدرات حملية كافية لتسهيل املعلومات واملعارف وبالتايل املساعدة يف بناء جمتمع املعلومات وتعزيز التنمية اإلقليمية
  القدرات البشرية  بناء   16.

  :ميثل بناء القدرات مثاالً طيباً للشراكات بني القطاعني العام واخلاص كما يتبني من احلاالت التالية       
قية لالستفادة من  الصادرة عن جامعة األمم املتحدة إىل تعزيز قدرات اجلامعات اإلفريشبكة اجلامعات اإلفريقيةدف مبادرة   ) أ 

والشركاء يف هذه املبادرة هم االحتاد الدويل لالتصاالت وبرنامج األمم املتحدة . الفرص املصاحبة لظهور جمتمع املعلومات العاملي
  . ومركز املعلومات البيئية يف آريندال(GRID)للبيئة وقاعدة بيانات معلومات املوارد العاملية 

املبادرة العاملية للمدارس واتمعات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التابعة لألمم املتحدة أنشأت فرقة العمل املعنية ب  )ب
، بالشراكة مع حكومات أيرلندا والسويد وكندا وسويسرا وكذلك شركة ماكرتي ومنظمة األمم املتحدة )GeSCI(اإللكترونية 

وتتوخى هذه املبادرة العمل مع احلكومات احمللية وشركات القطاع اخلاص ومنظمات اتمع . ارس اإلفريقيةللطفولة وشبكة املد
  .املدين إلنشاء أنظمة فعالة من طرف إىل طرف مع توفر الوظائف املطلوبة للتوصل إىل احللول وتشغيلها ودعمها

http://www.healthinternetwork.net/
http://www.wipo.int/scit/en/index.html
http://www.wipo.int/scit/en/index.html
http://www.infodev.org/
http://www.ib.upu.int/
http://www.itu.int/ITU-T/studygroups/com03/iic/index.html
http://www.itu.int/ITU-T/studygroups/com03/iic/index.html
http://www.e-forall.org/
http://www.escwa.org.lb/wsis/conference2/poa.html
http://www.gvu.unu.edu/
http://www.gesci.org/
http://www.gesci.org/
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 يف إثيوبيا ملساعدة جمتمع املكفوفني      مركز تدريب على احلاسوب    سيقوم االحتاد الدويل لالتصاالت واليونسكو بإنشاء      )ج
  .واملصابني بعاهات بصرية يف ذلك البلد الكتساب النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت      

  ،50دف إنشاء    مبادرة مراكز التدريب على اإلنترنت     مع شركة سيسكو بتنفيذ     يقوم االحتاد الدويل لالتصاالت بالشراكة     )د
وستكون هذه املراكز مسؤولة عن نشر معارف تكنولوجيا املعلومات         . مركزاً للتدريب على اإلنترنت يف أقل البلدان منواً       

وهناك أيضاً خطة شراكة لالحتاد مع شركة فودافون تستهدف تطوير  . كن داخل جمتمعاا واالتصاالت على أوسع نطاق مم
 يف البلدان النامية وموجهة بالتحديد إىل الشباب املهتمني بالدخول يف سلك صانعي سياسات        خطة تعليم الشباب 

  .واحملامني واملهندسني العاملني يف جمال االتصاالت   االتصاالت ورجال األعمال  
ظيم ورشة عمل مشتركة بني االحتاد ومنظمة التجارة العاملية بشأن االتصاالت وتن        يهدف املشروع الرائد لتنظيم      )ه

 إىل صياغة دورة تدريبية متخصصة لبناء القدرات التنظيمية يف جمايل االتصاالت          تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وذلك ملساعدة سلطات تنظيم االتصاالت يف البلدان النامية على فهم آثار معاهدات             

  .لطات وحتسني مهاراا يف إنفاذ القواعد التنظيمية    منظمة التجارة العاملية على أعمال هذه الس    

  االجتماعات املوضوعية   2.3
كان تنظيم االجتماعات املوضوعية يف إطار القمة العاملية أحد األنشطة احملددة اليت جرى االضطالع ا لتعزيز تنفيذ خطة            17.

  :دت فعالً ما يلي ومشلت االجتماعات اليت عق  . عمل القمة على الصعيدين اإلقليمي والدويل    
وكان اهلدف العام هلا هو تعزيز      . 2004 فرباير  26-27 عقدت يف جنيف، سويسرا، يف الفترة       ورشة عمل عن إدارة اإلنترنت      ) أ 

 العامل املعين بإدارة اإلنترنت التابع لألمم   تبادل املعلومات واملسامهة يف عملية االحتاد إلعداد مدخالته وموقفه يف الفريق  
  . املتحدة

 الذي نظمه االحتاد الدويل لالتصاالت يف جنيف بسويسرا يف الفترة      االجتماع املوضوعي بشأن مكافحة الرسائل االقتحامية        )ب
 هذا االجتماع تنفيذ سلسلة من األنشطة التعاونية ملكافحة الرسائل االقتحامية يف            وكان الغرض من . 2004 يوليو  9-7

األجلني القصري والطويل وتشجيع التعاون الدويل وإنشاء أطر سياسية منسقة وتعزيز تبادل املعلومات وأفضل املمارسات             
  .وكذلك توفري الدعم للبلدان النامية يف جمال الرسائل االقتحامية   

وعقد يف منسك جبمهورية بيالروس يف ) املعلوماتية القانونية  (االجتماع املوضوعي بشأن تكنولوجيا املعلومات وقوانينها     )ج
وقام املركز الوطين للمعلومات القانونية يف بيالروس بتنظيم هذا االجتماع باملشاركة مع    . 2004 أكتوبر 28-29الفترة 
وتشمل أغراض االجتماع تعزيز تبادل اآلراء على نطاق واسع بشأن املسائل          . نسكو وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي   اليو

املتعلقة بتطبيق تكنولوجيات املعلومات احلديثة يف اال القانوين وبشأن إنشاء املعلومات وضمانات املساواة يف النفاذ إىل                
  .املعلومات القانونية 

 قامت جلنة بيانات العلم والتكنولوجيا بتنظيمها       اآلفاق اجلديدة يف العلوم  : الدورة اخلاصة املعنية مبجتمع املعلومات      )د
  ) .أملانيا( يف برلني 2004 نوفمرب 10مبشاركة الس الدويل للعلوم يف    

  :وتشمل هذه االجتماعات ما يلي    .  من االجتماعات املوضوعية قبيل االجتماع الثاين للجنة التحضريية بقليل     ومن املخطط عقد عدد    18.
، يف )غواتيماال (وا  ، يف انتيغ االجتماع املوضوعي بشأن اآلثار االقتصادية واالجتماعية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت              ) أ 

، واشترك يف تنظيمه منظمة العمل الدولية ومركز التجارة الدولية ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان         2005 يناير 17-19الفترة  
  .االقتصادي واألونكتاد 

 ونظمته املنظمة   ،ملوضوعي بشأن تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تقليل الكوارث الطبيعية     االجتماع ا  )ب
  ).اليابان( يف كوبيه 2005 يناير 21العاملية لألرصاد اجلوية يوم   

، يف باريس، لدفع عملية     2005 فرباير  3-4، وتنظمه اليونسكو، يف الفترة   مؤمتر دويل بشأن حرية التعبري يف الفضاء السيرباين       )ج
  . القمة من ناحية تعزيز حرية التعبري والنفاذ الشامل إىل املعلومات     

 7-9يف الفترة  ) 4انظر القسم    ( وتنظمه شراكة من املنظمات الدولية    االجتماع املوضوعي بشأن قياس جمتمع املعلومات       )د
  .  يف جنيف2005فرباير 

http://www.itu.int/newsarchive/press_releases/2003/09.html
http://www.itu.int/ITU-D/hrd/itci
http://www.itu.int/ITU-D/youth/yes/
http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/telecom_e/workshop_dec04_e/workshop_dec04_e.htm
http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/telecom_e/workshop_dec04_e/workshop_dec04_e.htm
http://www.itu.int/osg/spu/intgov/
http://www.itu.int/osg/spu/spam/index.phtml
http://pravo.by/conf/
http://www.itu.int/wsis/preparatory2/thematic.html
http://www.sit.gob.gt/tematicamundial.asp
http://www.wmo.int/disasters/latestNews.htm - disasterReduction
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=17907&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://measuring-ict.unctad.org/QuickPlace/measuring-ict/Main.nsf/h_Toc/30B3234BF0C98509C1256F5700692D89/?OpenDocument
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 الفترة بني االجتماع الثاين واالجتماع الثالث للجنة     ومن املخطط أيضاً عقد اجتماعات موضوعية يف إطار القمة يف       19.
  :التحضريية وتشمل هذه االجتماعات ما يلي   

حتقيق  : السكان األصلييون يف جمتمع املعلومات    ومنتدى األمم املتحدة الدائم املعين بقضايا السكان األصليني،      /حكومة كندا  ) أ 
  ).كندا(وا ، أوتا2005 مارس 14-18، يف الفترة   أهداف خطة العمل  

، يف الفترة   حنو حتقيق تواجد جمتمع الشبكات يف كل مكان   جامعة األمم املتحدة، /االحتاد الدويل لالتصاالت/حكومة اليابان  )ب
  ).اليابان(، طوكيو 2005 مايو 17-16

االحتاد الدويل لالتصاالت  ) /الوكالة الكورية للفرصة الرقمية والترويج الرقمي     /وزارة اإلعالم واالتصال    (حكومة مجهورية كوريا    )ج
  .2005 يونيو  9-10، سيول، يف الفترة  ة الرقمية االجتماع املوضوعي بشأن الشراكات بني أصحاب املصلحة املتعددين لسد الفجو      

  . يف جنيف2005 يوليو 1- يونيو28، وسينظمه االحتاد الدويل لالتصاالت، يف الفترة االجتماع املوضوعي بشأن األمن السيرباين  )د

  االجتماعات املوضوعية اإلقليمية للقمة    3.3
  :وتشمل عقد عدد من االجتماعات املوضوعية اإلقليمية للقمة        20.

تسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتمكني املصدرين من    منتدى أمريكا الالتينية لألعمال التجارية عن موضوع    ) أ 
ونظمت غرفة التجارة     . 2004 نوفمرب  2-5ة  ، وعقد يف سان باولو، بالربازيل، يف الفتر   أصحاب املشاريع الصغرية واملتوسطة    

  . الربازيلية هذا االجتماع بشراكة مع مركز التجارة الدولية    

 22-24ململكة املغربية، يف الفترة ، وعقد يف مراكش بادور ومكان وسائط اإلعالم يف جمتمع املعلومات يف إفريقيا والبلدان العربية  )ب
، بالشراكة مع وزارة (ORBICOM)ونظمت هذا االجتماع الشبكة الدولية ألساتذة اليونسكو يف االتصاالت . 2004نوفمرب 

 واعتمد املشاركون. االتصال ووزارة الصناعة والتجارة واالتصاالت يف اململكة املغربية واملكتب االحتادي لالتصاالت يف سويسرا
  ".إعالن مراكش"يف اية االجتماع 

  االجتماعات اإلقليمية   4.3
يف فترة االستعدادات للمرحلة الثانية من القمة العاملية تمع املعلومات جيري عقد اجتماعات حتضريية يف عدد من املناطق              21.

  : واملناطق الفرعية تشمل ما يلي   

 ونظمته اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب    2004 نوفمرب 22-23يف الفترة  ، وعقد يف دمشق،  املؤمتر اإلقليمي لغريب آسيا    ) أ 
وكانت أهداف هذا املؤمتر استعراض اإلجراءات      . آسيا باالشتراك مع وزارة االتصاالت والتكنولوجيا السورية واليونسكو    

  . ق مشاريع إقليمية رئيسية   املتخذة من أجل سد الفجوة الرقمية واعتماد خطة عمل إقليمية وتعزيز الشراكات وإطال        

ويتم تنظيمه حتت رعاية رئيس مجهورية غانا وتنسقه اللجنة االقتصادية إلفريقيا التابعة لألمم           املؤمتر اإلقليمي إلفريقيا    )ب
". مفتاح إفريقيا إىل جمتمع معلومات جامع   -النفاذ "ان  حتت عنو2005 فرباير  2-4املتحدة، ويعقد يف أكرا، غانا، يف الفترة    

وسيساعد هذا املؤمتر إفريقيا على االستعداد للمشاركة الفعالة يف املرحلة الثانية من القمة العاملية لكفالة إقامة شراكة رقمية                   
  .استراتيجية ومترابطة تعزز النمو االقتصادي والتنمية البشرية يف القارة       

  .2005 يونيو   8-10، وتنظمه حكومة الربازيل وسيعقد يف ريو دي جانريو يف الفترة                        يمي ألمريكا الالتينية والكارييب             املؤمتر اإلقل      ) ج

جتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ التابعة لألمم املتحدة يف الربع الثاين          ، وتنظمه اللجنة االقتصادية واال   املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ      )د
  .  دف تبادل املعلومات عن إدارة اإلنترنت واآلليات املالية وسيتوج هذا املؤمتر خبطة عمل إقليمية         2005من عام 

  املؤشرات  4
 لتقييم األداء وحتديد عالمات القياس  خمطط واقعي ودويل"أصحاب املصلحة بصياغة  ) 28الفقرة  (تطالب خطة عمل القمة    22.

  ".بواسطة املؤشرات اإلحصائية املقارنة ونتائج البحوث   ) النوعية والكمية (

http://www.itu.int/wsis/docs2/thematic/japan/info-note-ubiquitous-society.html
http://www.itu.int/wsis/preparatory2/thematic.html
http://www.camara-e.net/forum2004/eng/default.asp
http://www.camara-e.net/forum2004/eng/default.asp
http://www.orbicom.uqam.ca/mediaconference/index.html
http://www.wsisaccra2005.gov.gh/
http://www.unescap.org/icstd/events/wsis_2nd_phase/index.aspx
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واملؤشرات التقليدية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من قبيل قياسات تغلغل خمتلف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت            23.
جانب  "ناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ولكنها تتيح تغطية سيئة نسبياً يف     يف ص" جانب العرض"تتيح تغطية طيبة يف   

ويف صفوف أصحاب املصلحة الذين تشملهم القمة العاملية جيري اجلهد األكرب لتحسني تغطية مؤشرات جمتمع املعلومات      ". االستعمال
ويشمل   . 2004، اليت بدأت يف يونيو  الشراكة بشأن قياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية    من خالل أعمال  

أعضاء هذه الشراكة االحتاد الدويل لالتصاالت ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي واألونكتاد ومعهد اإلحصاءات التابع            
  . إلقليمية لألمم املتحدة وفرقة العمل املعنية بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التابعة لألمم املتحدة والبنك الدويل       لليونسكو واللجان ا  

وتشمل أهداف الشراكة وضع جمموعة أساسية من مؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتعزيز قدرات املكاتب          24.
 عقد عدد من ورش العمل      2004ويف  . ملية ملؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت    اإلحصائية الوطنية وتطوير قاعدة بيانات عا     

 فهو تنظيم االجتماع املوضوعي للقمة بشأن مؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املقرر    2005أما احلدث الرئيسي يف  . اإلقليمية
  .جتماع إىل اللجنة التحضريية يف اجتماعها الثاين   وسيتم تقدمي تقرير عن هذا اال  . 2005 فرباير 7-9عقده يف الفترة   

 نشاطاً خمتلفاً يف قاعدة بيانات تقييم القمة وهي أنشطة تتصل باملتابعة      150مت تقدمي أكثر من  " الشراكة "وباإلضافة إىل أعمال    25.
  :وتشمل هذه األنشطة ما يلي   . والتقييم

وزارة اإلعالم  (اليت اشترك فيها االحتاد الدويل لالتصاالت وحكومة مجهورية كوريا "   اجلسور الرقمية بناء"مبادرة   ) أ 
وعقدت ورشة عمل عن هذا املوضوع يف بوسان، يف الفترة       ). الوكالة الكورية للفرصة الرقمية والترويج الرقمي   /واالتصال

ومن أهداف املشروع صياغة     . 2005 يونيو 9-10اع موضوعي للقمة يف الفترة      ومن املخطط عقد اجتم  2004 سبتمرب 11-10
 من خطة عمل القمة، وسيقوم 28من الفقرة ) رقم قياسي مركب للفرصة الرقمية على النحو املتوخى يف الفقرة الفرعية أ  

  ذلك على أساس جمموعة املؤشرات األساسية اليت حددا الشراكة؛    

، مشاكل وحلول :  الرقمية واقتصاد املعرفة الفجوة وجيا املعلومات واالتصاالت بشأن موضوع  تكنولمؤمتر عاملي عن   )ب
  ؛2004وسيعقد يف باكو، أذربيجان، يف نوفمرب  

 عن مؤشرات      لتابع لفرقة العمل املعنية بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التابعة لألمم املتحدة          الفريق العامل ا   أعمال   )ج
  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخريطتها؛  

  ؛)ENSTINET(الشبكة املصرية الوطنية للمعلومات العلمية والتقنية        )د

  .ت وجمتمع املعلومات املرصد اإلسباين لالتصاال   إنشاء   )ه

  اخلطوات التالية  5
يف  (وقاعدة بيانات تقييم القمة     . مت إعداد هذا التقرير األويل عن تقييم القمة استناداً إىل اجلولة األوىل من األنشطة املقدمة             .26

  .حة للجمهور ويستمر حتديثها باألنشطة اجلديدة على أساس يومي     مفتو) stocktaking/wsis/int.itu.wwwاملوقع  
ومع مرور الوقت،  . ودف قاعدة بيانات تقييم القمة إىل أن تكون مصدراً دينامياً ومستمراً لكل أصحاب املصلحة يف القمة            27.

وسيحدث ذلك مثالً من  . عنصر التفاعل فيها  ستزيد فائدة قاعدة البيانات مع زيادة مشول تغطيتها لألنشطة املتصلة بالقمة ومع زيادة        
خالل حتسني تسهيالت البحث واستمارة للتعليقات ومن خالل تسهيل اتصال األطراف املهتمة باملصادر الرئيسية لألنشطة املنشورة يف                     

  .تاحة يف شبكة الويب ودف قاعدة البيانات إىل أن تكون بوابة تتيح النفاذ إىل جمموعة أكرب من املعلومات امل      .  قاعدة البيانات
ويف املرحلة التالية من املشروع يدعى أصحاب املصلحة إىل تقدمي بيانات جديدة وحديثة عن أنشطتهم إىل قاعدة بيانات            28.

ة  وسوف تستعمل البنود املقدمة إىل قاعد   . التقييم وإذا أمكن باستعمال أداة إدخال البيانات يف شبكة اإلنترنت املتوفرة يف موقع الويب     
وباإلضافة إىل ذلك، سنرحب  . كأساس للتقرير الذي سيقدم إىل اللجنة التحضريية يف اجتماعها الثالث   2005 يونيو 30البيانات قبل  

.  قبل نفس التاريخ  int.itu@ocktakingst-WSISبالتعليقات على هذا التقرير ويرجى إرساهلا إىل األمانة التنفيذية للقمة على العنوان              
  . وميكن أيضاً ألصحاب املصلحة استعمال قاعدة بيانات تقييم القمة كأساس ألي تقارير أخرى أو حتليل آخر         

ومن املعتزم، حسب القرارات اليت ستتخذها مرحلة تونس، أن يستمر حتديث قاعدة بيانات التقييم وتعزيزها لتقدمي سجل                 29.
  . طة عمل القمة دائم لتنفيذ خ 

http://www.itu.int/ITU-D/ict/partnership/index.html
http://www.itu.int/digitalbridges/
http://www.global-ict.mincom.gov.az/
http://www.unicttaskforce.org/index.asp
http://www.itu.int/wsis/stocktaking
mailto:WSIS-stocktaking@itu.int
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