
 

 

  
  
  
  
  
  

  طارق كامل/ كلمة السيد األستاذ الدكتور
  وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

   اجللسة العامةأمام
   القمة العاملية جملتمع املعلوماتلمرحلة الثانية من ل

  )٢٠٠٥ نوفمرب ١٨-١٦تونس، (
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

  

  
  
  الرئيس،سيد ال

  ،الوفود والسادة رؤساء الدول والحكومات
  السيد األمين العام لألمم المتحدة،

  السادة الحضور،السيدات و
  

  من مصر قيادة وحكومة وشعباًالتقديرعظيم الشكر وتقديم يسعدني أن استهل كلمتي ب
األمم المتحدة، واالتحاد الدولي لالتصاالت، والحكومتين التونسية والسويسرية، وذلك على ما منظمة ل

هي القمة  و؛ ومساٍع حميدة كان لها عظيم األثر في عقد هذه القمة بمرحلتيها حثيثةبذلوه من جهوٍد
  .اء مجتمع المعلومات محلياً ودولياً في بنالتي تساهم بجدية

  
ها نحن نجتمع في المرحلة الثانية من القمة العالمية لمجتمع المعلومات بعد عامين من ف

مما  جميعاً بإنجاح هذه القمة، صاعداً في التزامنا، وهو ما يعكس تاجتماعنا في المرحلة األولى منها
يؤكد التصميم المتزايد من المجتمع الدولي للخروج برؤية جماعية أكثر وضوحاً واستقراراً لتحقيق و

أقصى استفادة من ثورة المعلومات واالتصاالت وإلعادة توجيهها نحو تحقيق أهداف التنمية فى كافة 
  .كبيرة والصغيرةال والغنية والفقيرة والمجتمعات الصناعية والنامية

  
ال شك أن تأثير ثورة تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات ال يجب ان يظل قاصراً على تحقيق 
المكاسب االقتصادية والتنموية فقط بل يجب أن يتعداها الى تقوية الروابط السياسية واالجتماعية 

المبني على العدالة والمساواة واحترام الشرعية والثقافية بين األمم والى تحقيق السالم العالمي 
الدولية فى إطار يضمن احترام الهوية الوطنية ويحفظ التنوع فى الخصوصيات والديانات والثقافات 

 من مفهوم عالمية  بالتأكيدكمكونات أساسية للتعاون والتكامل بين الحضارات حيث يعمق هذا النهج
ة الشعوب للمشاركة بفاعلية فى تطوير وتصنيع واستخدام مجتمع المعلومات ويتيح الفرصة لكاف

  .تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات كأداة لممارسة الحق فى التنمية
  
  
  



 

  

  السيد الرئيس،
  السيدات والسادة،

انخرطت مصر بكل جهد ومثابرة في كافة مراحل والتزاماً بدورها اإلقليمي والدولي، 
 في تنسيق المواقف  محموٌدعلومات، وكان لتلك المجهودات أثٌر للقمة العالمية لمجتمع الماإلعداد

؛ وهو ما برز في المؤتمر العربي رفيع المستوى الذي استضافته القاهرة العربية واإلفريقية والدولية
موقف موحد في بني تلعقد حوار عربي إقليمي جامع يهدف ل ٢٠٠٥مايو  ١٠ إلى ٨في الفترة من 

 كما شاركت مصر بكل فاعلية في تحديث كٍل من خطة العمل العربية .ةالمرحلة الثانية من القم
المستجدات التي طرأت على وخطة العمل اإلفريقية للمرحلة الثانية من القمة بما يتناسب مع 

  .الساحتين اإلقليمية والدولية في الفترة الفاصلة بين مرحلتي القمة
  
ية الرامية إلى تنسيق المواقف للدول قبل حلقةً من الجهود الدولإال كانت هذه الجهود ما و

دفع في " الدوليعاون الت"و" اإلقليميكامل الت " محوريةمما يعززانطالق المرحلة الثانية من القمة، 
  .االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات نهضة قطاع وتنمية

  
  

  سيدي الرئيس،
  السيدات والسادة،

  
 لمجتمع المعلومات بإصدار إعالن مبادئ وخطة لقد انتهت المرحلة األولى من القمة العالمية

جتمع  ويرسيان األسس والقواعد الالزمة لم،يغطيان كافة المقومات الفعالة للمجتمع العصريعمل 
  .المعلومات

 حول موضوعات كالتمويل الخالف الذي شهدته المرحلة األولى من القمةوترى مصر أن 
لثانية من تباين في المواقف حول موضوعات كالمتابعة  عنها المرحلة اأخذتهما ، ووإدارة اإلنترنت

  .، يمكن تحويله إلى قوة دفع للقمة وما سيليها أو ينتج عنها من آليات"مرحلة ما بعد تونس"في 
  

موقف مصر تجاه على حضراتكم طرح ألنتهز فرصة هذا الجمع رفيع المستوى ألوإني 
اصر ومجاالت تنفيذ ما سيتم االتفاق عليه في عدٍد من أبرز الموضوعات التي تعتبرها مصر أهم عن

  .هذه القمة؛ خاصةً وأن إقامة مجتمع المعلومات عملية طويلة وشاقة



 

  

  
  :إدارة اإلنترنت: أوالً

أود في البداية أن أنضم إلى من سبقوني بتوجيه الشكر لمجموعة العمل المعنية بهذا 
لهذا الموضوع  وممثله الخاص  المتحدةأمين عام األممالتي أوالها جهود الالموضوع، وأن أحيي 

 التى شرفت مصر بالمشاركة فى  العمل في تقرير مجموعةانعكس أيما انعكاسالمحوري، وهو ما 
  .أعمالها

  
قبل وبعد المرحلة مثلما كان محل جدل وخالف شديدين ال يزال موضوع إدارة اإلنترنت ف

أن اإلنترنت لم تعد وسيلة لتبادل األطراف باألولى من القمة، وال شك أن هذا ينبع من إدراك جميع 
 فى اطار التالحم المعلومات فحسب، أو مجرد مستودع للمعرفة والمحتوى اإللكتروني، بل برزت

 في ضوء  الحياةمناحيكافة كأداة للتنمية قادرة على التأثير في التكنولوجي بين االتصاالت واإلعالم 
 اآلليات التي تحكم اإلنترنت، ذلك تطوير يستوجب و .لبازغاالمعلومات الدور المنوط بها في مجتمع 

لمجتمع اوأهمها المزيد من المشاركة الدولية في إطار شراكة متعددة األطراف بين القطاع الخاص و
  .الحكوماتو المدني 

  
  استقرار وانتظام العمل فى فإن مصر تعي أهميةواإلداريالتكنولوجي أما على المستوى 

ين بروتوكوالت اإلنترنت وعناو) domain names( كأسماء النطاقات –  األساسيةموارد اإلنترنت
)IP addresses ( الخوادم القاعديةوأنظمة) root server system( مع تعظيم االستفادة من 

  .الخبرات التكنولوجية واالقتصادية المتوفرة فى هذا الصدد
  

 الدولية، وتساند إنشاء منتدى أو المؤسسات ذات الصلة تدعم مصر مواصلة دعم دور كذلك
مجاالت كجرائم اإلنترنت والتعددية اللغوية؛ من منطلق أنها المنتديات جديدة للتعامل مع بعض 

لها تأثيرات مباشرة على نمو الشبكة وأنها تستحق مزيد من االهتمام من الدوائر العالمية موضوعات 
  .التى تعمل فى هذا المجال

  
  
  
  



 

  

  السيد الرئيس،
  يدات والسادة،الس

لقد تشكل موقف مصر من إدراكها أن الجدل الدائر حول إدارة اإلنترنت ليس إال حلقة من 
راف من الدول النامية والمتقدمة، مع التأكيد على دور الحوار المستمر الذي يجب أن يضم كافة األط

الشراكة بين الحكومات فى وضع السياسات والقطاع الخاص فى االستثمار فى تنمية وتطوير الشبكة 
 فى كل ما  المستحدثة لتعظيم االستفادة من هذه الشبكة العالميةاآللياتوالمجتمع المدني فى توفير 

  .يخص قضايا التنمية االقتصادية واالجتماعية فى العالم
  

  :التمويل: ثانياً
 الخطط له تأثير ومردود كبير على وضع هذا الموضوع أن تشاركونني الرأي أنكمويقينى 

لقد طرحت مصر فكرة ف  البحث عن آليات تمويل جديدةإطاروفى الالزمة لبناء مجتمع المعلومات، 
الدول كثيٍر من كوسيلة مزدوجة لحل مشكلة الديون المتراكمة على ) debt swap" ( الديونمبادلة"

 حيث ؛ الوقت كوسيلة لتمويل تنفيذ المشروعات والبرامج التي تتضمنها خطة العمل ذات وفيالنامية
وقد .  حول تحويل الديون إلى مشروعات تنموية تفيد كال الجانبين الدائن والمدين هذه اآلليةتدور
حيث أثبتت التجربة أنه يمكن تطبيق هذا المفهوم  في هذا المجال، خطوات عملية مصر بالفعل خطت

 من خالل صناديق لتنمية قطاع  تكنولوجيا المعلوماتى مجاالت ومشروعات أخرى غيرف
  .االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات تقوم على توفير التمويل الالزم من مبادلة الديون

  
  :المتابعة في مرحلة ما بعد تونسآليات : ثالثاً

نها، ل أنه جزء ال يتجزأ م مخرجات هذه القمة، بفى حتمية تنفيذ أهمية هذا الموضوع تنبع
الحوار الجارى على المستوى الدولي، ومقترحات الحكومات والهيئات الدولية ب مصر وترحب

  .المختلفة التي تهدف جميعها للخروج بآلية عملية لمتابعة التنفيذ
  

مقترح الخاص باليات التنفيذ من خالل ال كأساس للتفاوض على توافق مصر مبدئياًحيث 
 منسق دولي اختيار  ضرورةمل المفتوحة طبقا للبنود المختلفة لخطة العمل معمجموعات الع

  .مناسب
  



 

  

تكليف أجهزة األمم ب المختلفة الخاصةبمناقشة المقترحات مصر ترحب فى هذا الصدد و
  .على أن يتم التنفيذ من خالل الجهات والمؤسسات الدولية ذات الصلةالمتحدة المعنية باليات المتابعة 

  
  لرئيس،سيدي ا

  السيدات والسادة،
  

المطلة على ساحل البحر المتوسط الذي العربية األفريقية إننا نعقد قمتنا هذه في مدينة تونس 
  .ت على مر العصور قديماً وحديثاًشهد امتزاج وتفاعل الحضارات والثقافا

  
ل  أولدية الفرصة كي يكون البحر المتوسط  أنولعلي في هذه المناسبة أرى مع حضراتكم

 في قطاع االتصاالت جسور التعاون بين شماله وجنوبهأمواجه عبر تمتد في العالم " بحٍر إلكترونٍي"
، وإن مصر على استعداد تام لدعم هذا التعاون، وهو ما سيتضح من توجهاتها المعلوماتتكنولوجيا و

  .جنوب-جنوب والجنوب-الشمال لتعزيز التعاون بين وتحركاتها في المرحلة المقبلة
  

مجال ال منتدى رفيع المستوى فى إنشاءبحث إمكانية لوفى هذا الصدد فإننا نتوجه بالدعوة 
دور تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات فى التنمية االقتصادية  بتعظيماليورومتوسطي يختص 

واالجتماعية فى المنطقة مع استعداد مصر للقيام بأي دور تنسيقي فى المرحلة األولى منه فى عام 
٢٠٠٦.  

  
   ، سيدي الرئيس

 السيدات والسادة،
 

لقد شاركت مصر بقوة فى المرحلة األولى للقمة حيث أعلن السيد الرئيس محمد حسنى 
 ودعوني أؤكد ٢٠٠٣ فى ديسمبر مبارك مبادرة مجتمع المعلومات المصري فى هذه القمة

 تي يمكن االستفادة منها الوطنية الرائدة الالمبادرات بنجاح عدداً من راتكم ان مصر قد نفذتلحض
، وتمكين  لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحضانات التكنولوجيةكمبادراتفي دول أخرى 

 وتوثيق  والحكومة اإللكترونية، والمدارس الذكية،وتكنولوجيا المعلوماتالمرأة في قطاع االتصاالت 
ع األعمال التكنولوجية في مصر و القرية الذكية كأساس لمجتم إنشاء مع التراث الحضاري والثقافي

  .المنطقة بهدف تصدير الخبرات و الخدمات



 

  

  سيدي الرئيس،
  السيدات والسادة،

  
 عملياً على أرض الواقع يتطلب االلتزام بعدٍد من التوجهات إن بناء مجتمع المعلومات بناًء

ع وضع التشريعات  هيكلة القطاع موإعادةنعتبر من أهمها تحرير تقديم الخدمات والسياسات التي 
 إلي طفرة في خدمات االتصاالت الجديدة  تطبيق هذه السياسات فى مصرقد أدىالالزمة لتنفيذ ذلك و

 تقوية  هيكلة وتنظيم القطاعإعادةحتمية   مع أمامناولكن يبقى%. ٢٠بمعدالت عالية تخطت سنويا 
  .لوجي وزيادة الوعي التكنودور مؤسسات المجتمع المدني في حماية المستهلك

  
لتوسيع  أساسايعد لبحث والتطوير  أن االستثمار فى آليات جديدة لكما أنني أحب أن أؤكد

فإنه يسعدنا أن  وفى هذا الصدد قاعدة االبتكار واالختراع وتعظيم القيمة المضافة لمجتمع المعرفة
فى القيمة المضافة ا فى الشراكة مع الشركات العالمية لتنمية المهارات واالستثمار نتيح نتائج تجربتن

  .اإلقليميلالستفادة منها على المستوى 
  

المزيد من حشد  ويقيني أنكم تشاركونني الرأي أن مجتمع المعلومات والمعرفة يتطلب
 اغلبتزويد ، والعمل على  بين المواطنينالسياسات الهادفة لمحو األمية اإللكترونيةالجهود لتنفيذ 

فى اطار متكامل للتنمية البشرية فى هذا تكنولوجيا المعلومات المواطنين بالمهارات األساسية في 
  .الصدد

  
  سيدي الرئيس

  السيدات والسادة،
  

إن نهاية هذه أما وقد بدأت المرحلة الثانية واألخيرة من القمة العالمية لمجتمع المعلومات، ف
،  والمعرفةلومات سوى بداية مرحلة جديدة من بناء مجتمع المعلناال يمثل في غضون يومين القمة 

وفرصة سانحة لمد المزيد من جسور التعاون مع مختلف دول العالم، وستواصل مصر جهودها 
الوطنية وانخراطها في المساعي اإلقليمية والدولية لمتابعة تنفيذ االتفاقيات وااللتزامات التي توصلنا 

  . مجتمع المعلوماتستعمل الحكومة المصرية على مواصلة بناءكما إليها في مرحلتي القمة، 
  



 

  

مع أطيب التمنيات لحضراتكم بدوام النجاح والتوفيق، وصادق التقدير للقائمين على تنظيم 
  .هذه القمة

  
  ،،،وشكراً


