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 اǕسكوا - ياـƸربي آسـة لـاعيـة واǗجتمـاديـة اǗقتƬـللجنا
 -  المؤتمر اإلقليمي التحضيري الثاني للقمة العالمية لمجتمع المعلوماتالمؤتمر اإلقليمي التحضيري الثاني للقمة العالمية لمجتمع المعلومات

 بناء مجتمع المعلومات العربيبناء مجتمع المعلومات العربيفي في الشراكة الشراكة     
 ٢٠٠٤٢٠٠٤نوفمبر نوفمبر // تشرين الثاني تشرين الثاني٢٣٢٣-٢٢٢٢مشق، مشق، دد
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 نداء دمشق
 نحو شراكة من أجل بناء مجتمع المعلومات العربي

 
المجتمعين في دمشق في الثاني والعشرين والثالث والعشرين من شهر تشرين             المشاركين  نحن   
 في إطار المؤتمر اإلقليمي التحضيري للمرحلة الثانية من القمة العالمية لمجتمع              ٢٠٠٤نوفمبر  /الثاني

 :٢٠٠٥نوفمبر /تونس في تشرين الثانيالمعلومات التي ستعقد في 
 

من تقديرنا العميق لحركة المجتمع الدولي نحو مجتمع المعلومات واقتصاد المعرفة، وبعد             انطالقا    
، ٢٠٠٣توفر اإلطار الدولي المرجعي المتمثل بإعالن المبادئ الصادر عن المرحلة األولى للقمة، جنيف               

 وخطة العمل العالمية المعتمدة؛
 

 جانب حرية انتقال السلع     العالمي، إلى  االقتصاد من   أساسي جزء   وتداولها المعلومات   بأنمنا  نا   وإيما 
والخدمات ورؤوس األموال والعمالة وانعكاساتها على التنمية الشاملة االقتصادية واالجتماعية المستدامة مع 

 الحفاظ على الهوية الثقافية والموروثات الحضارية التاريخية واللغوية؛
 

طموح دول المنطقة للتنمية ودعم قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت          وآخذين في الحسبان     
 دول المنطقة هي حاليا  دول مستهلكة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومتلقية             أكثرفيها، حيث أن    

 ؛من تقديمه لالخرين، ونحن نملك من القيم الثقاقية الرفيعة ما يمك ننا لنتاجات أقاليم أخرى من العالم
 

ألن اآلمال والغايات المرجو تحقيقها على المستويات الوطنية واإلقليمية تتطلب تضافر              ونظرا    
الجهود الحثيثة والتعاون الوثيق بين كافة الفرقاء المعنيين ببناء مجتمع المعلومات، سواء في ذلك الحكومات 

شراكة  اإلقليمية العربية والدولية وذلك في إطار          أم المنظمات  ةمؤسسات المدني الأم القطاع الخاص أم     
تشحذ الهمم وتساعد على تبادل الخبرات، تتكامل فيها األدوار وتتالفى االزدواج وتكرار األخطاء وتستفيد              

 الرئيسيين وتتجسد في النهاية في شكل برامج ومشاريع استثمارية            الفاعلينمن المزايا النسبية للفرقاء     
 محددة؛

 
الراسخة بأن تحقيق التنمية المستدامة لدول المنطقة انطالقا  من أهداف األلفية التنموية            تنا  ومع قناع  

لشباب وا  للمرأة   هو خير ضمان لتحقيق ارتباط مواطني هذه الدول ببلدانهم، عن طريق خلق فرص عمل             
 المؤهل في مجال تكنولوجيا المعلومات؛

 
زة في المنطقة العربية التي تمت إلى اآلن في إطار كل           الجهود اإلقليمية المتمي  لحسبان  اوآخذين في    

 مة األمم المتحدة ؛ومن جامعة الدول العربية ومنظ
 

عن قناعتنا التامة بالحاجة إلى بذل المزيد من الجهود على مستوى العمليات التنفيذية، وبعد              وتعبيرا    
قليمية وشبه اإلقليمية والهيئات    استعراض مجموعة البرامج والمشاريع المطروحة من قبل المنظمات اإل         

المعتمدة في القاهرة في     "خطة العمل المشترك  "وإطار  والتجمعات النوعية والمتخصصة في المنطقة       
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 من قبل لجنة األمم المتحدة      المقترحةخطة العمل    من قبل جامعة الدول العربية، و      ٢٠٠٣يونيو  / حزيران
 ).اإلسكوا(االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 
 :ندعـو

كافة الفرقاء المعنيين ببناء مجتمع المعلومات العربي، ونخص بالذكر الحكومات وقطاع األعمال               
 في  الواردة والمنظمات اإلقليمية والدولية، إلى تدارس البرامج والمشروعات اإلقليمية          ةمؤسسات المدني الو

 بعد  حمل ما يخصهم من أعبائها    واإلعالن عن شراكتهم الطوعية في ت      المقترحة  خطة العمل اإلقليمية    
 التي تقر لذلك،  وفق اآلليات والمعايير    و إقرارها من قبل مجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات،       

 .وعن طريق نقاط االتصال المحددة واقتراح مشروعات وبرامج جديدة إلثراء هذه الخطة

 :كما ندعـو

 : إلىالعربيةدول ال -١
 

ينية المناسبة لتشجيع االستثمارات المباشرة من داخل وخارج المنطقة عن           توفير البيئة التمك   )أ( 
طريق وضع االستراتيجيات والسياسات والخطط المناسبة وآليات تنفيذها وكذلك سن              
التشريعات والقوانين المتوافقة وتسهيل اإلجراءات المحفزة لهذا االستثمار على المستوى            

 اإلقليمي؛

 تحت مظلة الشراكة     المقترحة بعد إقرارها وفق ما ورد أعاله        يميةدعم خطة العمل اإلقل    )ب( 
 واآلليات المصاحبة لها؛

 لتسهيل تنفيذ    والدولية المنظمات اإلقليمية منظومة االمم المتحدة و   التعاون فيما بينها ومع       )ج( 
 .المشاريع ذات الطابع اإلقليمي

 
 : غير الحكومية إلىةمؤسسات المدنيال -٢
 

ء داخل مجموعات نوعية متجانسة والتقدم بمشروعات جديدة ذات جدوى وفق              االنضوا )أ( 
 األولويات المتفق عليها؛

وريادة بعضها، بهدف إنجاحها وضمان استمراريتها      المعتمدة  المشاركة في مشاريع الخطة      )ب( 
 واستدامتها لمصلحة المجتمعات المحلية العربية؛

والبرامج ع المعلومات العربي، واالهتمام بالقضايا        الترويج للعمل اإلقليمي لبناء مجتم       )ج( 
 .التي تؤدي إليهوالمشاريع 
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 :قطاع األعمال إلى -٣
 

كات مع الجهات األخرى المعنية بمجتمع المعلومات بغية تنفيذ مشاريع الخطة االدخول في شر )أ( 
 طقة؛ وتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المن المعتمدةاإلقليمية

المساهمة في نقل التكنولوجيا إلى الدول العربية واقتراح مشاريع تساعد في بناء القدرات                )ب( 
المحلية وإنتاج األدوات المعلوماتية وخاصة تلك المرتبطة باللغة العربية وتنمية المحتوى             

 .ة الرقمي بصيغتهالعربي
 
 :مؤسسات التمويل إلى -٤
 

 وال سيما تلك التي تهدف إلى    المعتمدة،مشروعات الخطة اإلقليمية    إيالء أولوية لالستثمار في      )أ( 
رفع القدرات التصنيعية للمنطقة لخلق كيانات قادرة على التعامل مع فرص العولمة                 

 وتحدياتها؛

السعي لقيام شركات وصناديق رأس مال مبادر بأشكالها المختلفة لدعم قيام قطاع تكنولوجيا               )ب( 
 .وخاصة تمويل المشاريع اإلقليمية في هذا القطاعالمعلومات واالتصاالت 

 
  لجامعة الدول العربيةالعامةاألمانة و لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا من نطلبكما  

 : القيام بـواالتحاد الدولي لالتصاالت
 

وزراء المجلس  ن  كل م بينهم وفق السياسات والتوجيهات التي يضعها        فيما  تكثيف التعاون    )أ( 
 ؛واللجنة الوزارية لإلسكوا التصاالت والمعلومات العرب ل

لتفعيل الشراكة  ) اإلنترنت(تصميم آلية للشراكة عن طريق موقع تفاعلي على الشبكة العالمية            )ب( 
وخلق فضاء فعال بين الجهات المعنية بغية استقطاب أطراف جدد واستمرار الحوار بينهم من 

 ؛ المعتمدةليم للبرامج والمشروعات الواردة في الخطةأجل التنفيذ الس

توحيد الجهود للمضي قدما  بالخطوات العملية العتماد أسماء النطاقات العربية على الشبكة              )ج( 
 ؛)اإلنترنت(العالمية 

إيالء أولوية خاصة لمشاريع صناعات وخدمات المحتوى العربي الذي يعد قاعدة مشتركة              )د( 
 عربي؛لكل المجتمع ال

 ؛المعتمدةمتابعة تنفيذ الخطة اإلقليمية  )ه(  

 . المعتمدةتقديم المشورة إلى الدول األعضاء في الجوانب المتعلقة بتنفيذ الخطة اإلقليمية )و( 
 




