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مقدمة1
ةّرة ومفتوحة المصدر في العالم العربيوضع خطة عمل لنشاء إلى  وثيقة الههدف هذصت صتعتمد. شبكة مراكز إلقليمية للبرمجيا�ت الح

مسودة المشروع الذي نالقشه أعضاء الفريق التنسيقي في اجتماعهم الفتراضي الول في السادس منخطة العمل هذه على 
.، ووافق فيه على اتستراصتيجية شاملة وجداول صتحليل التكلفة والفائدة لنشاء الشبكة2013يونيو/حزيران 

إنشاء الشبكة في الفترة الممتدة لحينمن شأنها أن صتساعد على التي ملموتسة الجراءا�ت والوصتضم خطة العمل عددا من الخطوا�ت 
11 مارس / آذار إلى 31 المزمع انعقاده في شرم الشيخ، مصر من2014ابتداء أعمال المؤصتمر العالمي لتنمية الصتصال�ت لعام 

.2014أبريل / نيسان 

دُحةّدد�ت   العمل لهذه الخطة بالنقاط التالية:خطوا�تولقد 

إنشاء اللجنة التوجيهية.1

إنشاء المجلس التستشاري.2

 لكل مركز إلقليمي للمناطق التالية: المغرب العربي، الوتسط والجنوب،صتعيين نقاط الصتصال لدارة مختلف أنشطة الشبكة .3
الشام/الشمال، والخليج العربي

ةّصل إلى إبرام هذه الصتفالقيا�ت في التفاوض على اصتفالقيا�ت صتعاون بين .4 المؤصتمر العالميالمراكز العضاء في الشبكة والتو
.2014 –لتنمية الصتصال�ت 

ةّطةإنشاء وصتنفيذ .5  لجمع التبرعا�تخ

وضع خطة لتسويق الشبكة.6

ةّمن كل خطوة عمل من التي ذ :كر�ت أعله المعلوما�ت التاليةدُصتتض

؛خطوا�ت العمل التي تسيتم صتنفيذها/ وصف المهام  ما تسيتم القيام به –•

؛ من تسيقوم بتنفيذها–المسؤوليا�ت •

ةّدصتها؛ ، متى تسيتم صتنفيذ المهام– الجدول الزمني • وما هي م

؛) لتنفيذ هذه المهامأو غيرهاوالبشرية أالمالية ( هي الموارد ما•

ةّكلما هي الحواجز المحتملة التي • ؛ المهامز هذه نجاح إنجاًا على خطرصتش

؛ ما هي المعاييرفي إنجاز المهام؛ كيف يتم صتحديد التقدم –دليل النجاح •

.ما هو القياس المعتمد ؛ كيف يتم صتحديد الوصول إلى الهدف–عملية التقييم •
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إنشاء اللجنة التوجيهية2
صتتشكل هذه اللجنة من نقاط اصتصال. الشبكةبدء العمل بلول من ر اخلل الشهصتنفيذها مهمة أولية ينبغي هي توجيهية اللجنة إنشاء ال

د العضوية بالشبكة واللجنة. يتم صتحديالمكتب اللقليمي العربي للصتحاد الدولي للصتصال�تللمراكز العضاء في الشبكة وعضو من 
المكتب اللقليميالتوجيهية على الشكل التالي: يقوم مركز دُيعنى بالبرمجيا�ت الحرة في الوطن العربي بإرتسال كتاب رتسمي إلى 

�ت يعلن فيه صراحة رغبته بالنضمام إلى الشبكة ويرشح فيه شخصًا يمةّثله في اللجنة التوجيهية.العربي للصتحاد الدولي للصتصال

هي والجراءا�ت والمسائل ذا�ت الصلة التي صتؤثر على صتشغيل الشبكة. للشبكة  عن السياتسة العامة ةمسؤولهيئة اللجنة التوجيهية هي 
الشبكة.العام لسياتسة ر التوجيه ي صتوفمن شأنها التي ا�تقرارال باصتخاذدُصتعنى هيئة 

ةّدد موعد أول لجتماع اللجنة التوجيهية لوضع الطر العامة لعمال الشبكة  صتعيين أعضاء المجلسمنالقشة و وصتحديد وليتها يح
ةّدصتها تسنتين.التستشاري  والصتفاق على خطة عمل صتفصيلية م

ةّطط على صفحة 6" صفحة هدف أراجع جدول " .12 والمخ

المجلس التستشاريإنشاء 3
المجلس التستشاري هو مجموعة من الخبراء صتوفر التوجيه التستراصتيجي والمشورة إلى أعضاء اللجنة التوجيهية. أعضاء هذا

ةّرة  من القطاع الخاص والمجلس يضم  ةّم صتعيينهم من لقبل اللجنةالوتساط الكاديمية، والمجتمع المدنيخبراء برمجيا�ت ح ، ويت
ةّوعيمن أول اجتماع صتعقده هذه اللجنةفي غضون أتسبوعين التوجيهية  ، ودُيعاد النظر في عضوية، ويقومون بمهامهم على أتساس صتط

كل خبير في المجلس على أتساس شهري.

ةّطط على صفحة 7" صفحة هدف براجع جدول " .12 والمخ

صتعيين نقاط الصتصال4
 صتعيين نقاط الصتصال لدارة مختلف أنشطة الشبكة  لكل مركز إلقليمي للمناطقهي المهام التساتسية للجنة التوجيهية للشبكة ىأحد

الصتصال المطلوب صتعيينها في كل مركز هي:نقاط والتالية: المغرب العربي، الوتسط والجنوب، الشام/الشمال، والخليج العربي. 

ةّسق مركز إلقليمي.1 من

نقطة اصتصال عللقا�ت عامة وصتوعية.2

نقطة اصتصال التدريب والتعليم.3

نقطة اصتصال البحث والتطوير.4

نقطة اصتصال مركز التكنولوجيا وريادة العمال.5

تسكرصتير.6

ةّدد الولوية لضرورة صتعيين وصتفعيل أعمال2014 في الفترة الممتدة لحين ابتداء أعمال المؤصتمر العالمي لتنمية الصتصال�ت لعام  ، صتح
ةّسق مركز إلقليمي، نقطة اصتصال عللقا�ت عامة وصتوعية، وتسكرصتير. نقاط الصتصال التالية: من

ةّطط على صفحة 8" صفحة هدف جراجع جدول " .12 والمخ

تفاوض على اصتفاقيا�ت صتعاونال5
بهدف إرتساء عللقة واضحة ومهنية بين المراكز العضاء في الشبكة، وصتحديد المهام والمسؤوليا�ت وأطر التعاون والتشارك فيما

.2014بهدف إبرام اصتفالقيا�ت صتعاون وصتنسيق في المؤصتمر العالمي لتنمية الصتصال�ت لعام بينها، يتم التفاوض بين هذه المراكز 

ةّطط على صفحة 9" صفحة هدف دراجع جدول " .12 والمخ

ةّطةإنشاء وصتنفيذ 6  لجمع التبرعا�تخ
ةّرعا�ت ةّطة لجمع التب يتوةّلقف نجاح صتنفيذ أي خطة عمل على إيجاد مصادر صتمويل مستدامة. هناك ضرورة للمباشرة الفورية بإنشاء خ

2014المؤصتمر العالمي لتنمية الصتصال�ت لعام وصتنفيذها لقبل انقضاء المرحلة الولى التي صتسبق 

ةّطط على صفحة 10" صفحة هدف هـراجع جدول " .12 والمخ
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 خطة لتسويق الشبكةوصتنفيذوضع 7
إلى التعريف بها في المجتمعا�ت والحكوما�ت والقطاع الخاص والوتساط الكاديمية وغيرها بغية إيصالصتهدف خطة صتسويق الشبكة 

أهدافها ومفاهيمها إلى العدد الكبر من مستخدمي ومنتجي التكنولوجيا والبرمجيا�ت.

ةّطط على صفحة 11" صفحة هدف وراجع جدول " .12 والمخ
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: إنشاء اللجنة التوجيهيةالهدف أ

العوائق المحتملة الموارد اللمزمة
)أخرى/ بشرية / مالية (

الجدول الزمني
المها   ( صتنفيذ تسيتم ةّدصته   م؛متى م هي ا)ما

المسؤوليا�ت
بتنفيذها  ( تسيقوم )من

خطوا�ت العمل/ المهام 
به   ( القيام تسيتم )ما

عدم وجود عدد كا ٍف من الخبراء
(خمسة على اللقل) لديهم الهتمام

الكافي للعمل ضمن اللجنة

ةّرة مهتمون بالنضمام خبراء برمجيا�ت ح
فيهاإلى اللجنة التوجيهية يمةّثلون 

مراكزهم أو مؤتسساصتهم
 صتموز / يوليو 31 – 16

ةّمة - المراكز العربية ذا�ت العللقة، المهت
بعضوية الشبكة

- المكتب اللقليمي العربي للصتحاد الدولي
للصتصال�ت

ةّمة بعضوية - صتقوم المراكز ذا�ت العللقة المهت
الشبكة بإرتسال كتب رتسمية بهذا الخصوص
إلى المكتب اللقليمي العربي للصتحاد الدولي

للصتصال�ت
- صتسمية نقطة اصتصال عضوًا في اللجنة

التوجيهية

التقدم    (دليل النجاح  صتحديد يتم المهام؛  كيف إنجاز المعايير   في هي )ما

2013صتشكيل اللجنة وصتفاعل أعضائها وانسجامهم وصتحديد موعد الجتماع الول في نهاية شهر يوليو / صتموز 

التقييم  الهدف     ( عملية إلى الوصول صتحديد يتم المعتم    ؛كيف القياس هو د)ما

ةّدصتها تسنتين) ينتج عن الجتماع الول الهداف المرجوة منه (وضع الطر العامة لعمال الشبكة، صتحديد ولية اللجنة، منالقشة صتعيين أعضاء المجلس التستشاري، الصتفاق على خطة عمل صتفصيلية م
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إنشاء المجلس التستشاري: بالهدف 

العوائق المحتملة الموارد اللمزمة
)أخرى/ بشرية / مالية (

الجدول الزمني
المها   ( صتنفيذ تسيتم ةّدصته   م؛متى م هي ا)ما

المسؤوليا�ت
بتنفيذها  ( تسيقوم )من

خطوا�ت العمل/ المهام 
به   ( القيام تسيتم )ما

عدم إيجاد عدد كا ٍف من الخبراء من  مختلف القطاعا�ت
ةّوعي إلى المجلس التستشاري للنضمام بشكل صتط

 في مجالخبراء أو ناشطون
ةّرة   من القطاع الخاصالبرمجيا�ت الح

والوتساط الكاديمية، والمجتمع
ةّمون بالنضمام إلىالمدني  مهت

المجلس التستشاري

أغسطس / آب 10 صتموز / يوليو –  28  للشبكةاللجنة التوجيهية

صتعيين أعضاء المجلس- 
التستشاري

- إعادة النظر بعضوية كل
اتستشاري بشكل دوري (شهري)

التقدم    (دليل النجاح  صتحديد يتم المهام؛  كيف إنجاز المعايير   في هي )ما

صتشكيل المجلس التستشاري وصتقديمه الدعم للجنة التوجيهية عند طلبها.

التقييم  الهدف     ( عملية إلى الوصول صتحديد يتم المعتم    ؛كيف القياس هو د)ما

فاعلية أعضاء المجلس التستشاري في صتقديم الدعم والمشورة والتوجيه التستراصتيجي للجنة التوجيهية
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صتعيين نقاط الصتصال لدارة مختلف أنشطة الشبكة  لكل مركز إلقليمي: جالهدف 

العوائق المحتملة الموارد اللمزمة
)أخرى/ بشرية / مالية (

الجدول الزمني
المها   ( صتنفيذ تسيتم ةّدصته   م؛متى م هي ا)ما

المسؤوليا�ت
بتنفيذها  ( تسيقوم )من

خطوا�ت العمل/ المهام 
به   ( القيام تسيتم )ما

- عدم إيجاد الخبرا�ت اللزمة في
المراكز اللقليمية

- عدم إمكانية صتأمين الموارد المالية
اللزمة لتفريغهم ودفع مستحقاصتهم

المالية

ةّرة وإدارة أعمال خبراء برمجيا�ت ح  تسبتمبر / أيلول10 أغسطس / آب – 10

اللجنة التوجيهية للشبكة

ةّسق مركز إلقليمي  صتعيين من

ةّرة وعللقا�ت عامة خبراء برمجيا�ت ح صتعيين نقطة اصتصال عللقا�ت عامة وصتوعية تسبتمبر / أيلول24 أغسطس / آب – 26

تسكرصتيريا صتعيين تسكرصتير تسبتمبر / أيلول24 – 10

التقدم    (دليل النجاح  صتحديد يتم المهام؛  كيف إنجاز المعايير   في هي )ما

ةّسقي المراكز ونقاط اصتصال العللقا�ت العامة والتوعية والسكرصتير، وجميعهم من ذوي الكفاءة،  والصتفاق مع المراكز العضاء على إيوائهم في مكاصتبها النجاح في صتعيين كافة من

التقييم  الهدف     ( عملية إلى الوصول صتحديد يتم المعتم    ؛كيف القياس هو د)ما
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إبرام اصتفالقيا�ت صتعاون بين المراكز العضاء في الشبكة: دالهدف 

العوائق المحتملة الموارد اللمزمة
)أخرى/ بشرية / مالية (

الجدول الزمني
المها   ( صتنفيذ تسيتم ةّدصته   م؛متى م هي ا)ما

المسؤوليا�ت
بتنفيذها  ( تسيقوم )من

خطوا�ت العمل/ المهام 
به   ( القيام تسيتم )ما

عدم رغبة المراكز العربية ذا�ت العللقة بعضوية الشبكة
وبإبرام الصتفالقيا�ت

2014 مارس / آذار 23 – 2013  تسبتمبر / أيلول 30

- اللجنة التوجيهية للشبكة
- المراكز العربية ذا�ت العللقة،

ةّمة بعضوية الشبكة المهت
- المكتب اللقليمي العربي للصتحاد

الدولي للصتصال�ت

التفاوض على اصتفالقيا�ت صتعاون بين
المراكز العضاء، و على إرتساء

عللقة واضحة ومهنية بينها،
وصتحديد المهام والمسؤوليا�ت وأطر

التعاون والتشارك فيما بينها

2014 أبريل / نيسان 11  مارس / آذار – 31 إبرام الصتفالقيا�ت

التقدم    (دليل النجاح  صتحديد يتم المهام؛  كيف إنجاز المعايير   في هي )ما

التقييم  الهدف     ( عملية إلى الوصول صتحديد يتم المعتم    ؛كيف القياس هو د)ما

لعام        الصتصال�ت لتنمية العالمي المؤصتمر الصتفالقيا�ت 2014إبرام
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ةّطة لجمع التبرعا�ت: هـالهدف  إنشاء وصتنفيذ خ

العوائق المحتملة الموارد اللمزمة
)أخرى/ بشرية / مالية (

الجدول الزمني
المها   ( صتنفيذ تسيتم ةّدصته   م؛متى م هي ا)ما

المسؤوليا�ت
بتنفيذها  ( تسيقوم )من

خطوا�ت العمل/ المهام 
به   ( القيام تسيتم )ما

عدم رغبة المؤتسسا�ت المانحة المستهدفة بدعم الشبكة

المكتب اللقليمي العربي للصتحاد تسبتمبر / أيلول24 – 10
الدولي للصتصال�ت

ةّطة لجمع التبرعا�ت إنشاء خ

2014  مارس / آذار 31 – 2013 تسبتمبر / أيلول 24 ةّسقو المراكز اللقليمية - من
- نقاط اصتصال العللقا�ت العامة

والتوعية

ةّطة جمع التبرعا�ت صتنفيذ خ

التقدم    (دليل النجاح  صتحديد يتم المهام؛  كيف إنجاز المعايير   في هي )ما

المؤتسسا�ت المانحة المستهدفة صتبدي اهتمامها واتستعدادها بدعم الشبكة

التقييم  الهدف     ( عملية إلى الوصول صتحديد يتم المعتم    ؛كيف القياس هو د)ما

الحصول على المساعدا�ت اللزمة للشبكة
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وضع خطة لتسويق الشبكة: والهدف 

العوائق المحتملة الموارد اللمزمة
)أخرى/ بشرية / مالية (

الجدول الزمني
المها   ( صتنفيذ تسيتم ةّدصته   م؛متى م هي ا)ما

المسؤوليا�ت
بتنفيذها  ( تسيقوم )من

خطوا�ت العمل/ المهام 
به   ( القيام تسيتم )ما

- خبير في التسويق وفي البرمجةّيا�ت
ةّرة الح

المكتب اللقليمي العربي للصتحاد تسبتمبر / أيلول24 – 10
الدولي للصتصال�ت

 وضع خطة لتسويق الشبكة

عدم صتوةّفر الموارد المالية اللزمة لتنفيذ خطة العمل - فرق عمل من الخبراء في التسويق

ةّطة ةّدد لحقًا في خ - كلفة مالية صتح
التسويق نفسها

  مارس / آذار31 – 2013 تسبتمبر / أيلول 24
2014

ةّسقو المراكز اللقليمية - من
- نقاط اصتصال العللقا�ت العامة

والتوعية

-  صتنفيذ خطة صتسويق الشبكة

التقدم    (دليل النجاح  صتحديد يتم المهام؛  كيف إنجاز المعايير   في هي )ما

ةّرف مجتمع العمال والقطاعا�ت الخرى على الشبكة وأهدافها صتع

التقييم  الهدف     ( عملية إلى الوصول صتحديد يتم المعتم    ؛كيف القياس هو د)ما

ازدياد الرغبة بالتشارك والنضمام إلى الشبكة والعمل معها
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20132014تسنة

شهر

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041أتسبوع

مهام صتشمل المغرب العربي

مهام صتشمل الوتسط والجنوب

مهام صتشمل  الشام والشمال

 مهام صتشمل الخليج العربي

مهام صتشمل الشبكة بشكل عام

أبريل / نيسانمارس / آذارفبراير / شباطيناير / كانون ثانيديسمبر / كانون أولنوفمبر / صتشرين ثانيأكتوبر / صتشرين أولتسبتمبر / أيلولأغسطس / آبيوليو / صتمومز

خطوا�ت العمل/ المهام 

: إنشاء اللجنة التوجيهيةالهدف أ

: إنشاء المجلس التستشاريبالهدف 

: صتعيين نقاط الصتصالجالهدف 

ةّسق  مركز إلقليمي- صتعيين من

- صتعيين نقطة اصتصال عللقا�ت عامة وصتوعية

- صتعيين تسكرصتير

: اصتفالقيا�ت صتعاون بين المراكز العضاء في الشبكةالهدف د

- التفاوض على اصتفالقيا�ت التعاون

- إبرام اصتفالقيا�ت التعاون

ةّطة لجمع التبرعا�تالهدف هـ : إنشاء وصتنفيذ خ

ةّطة لجمع التبرعا�ت -  إنشاء خ

ةّطة جمع التبرعا�ت -  صتنفيذ خ

: وضع وصتنفيذ خطة لتسويق الشبكةالهدف و

-  وضع خطة لتسويق الشبكة

-  صتنفيذ خطة صتسويق الشبكة

المؤصتمر العالمي لتنمية الصتصال�ت
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