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 ملخص تنفيذي
 من خالل إدارة     من خالل إدارة    -) ) سكواسكوااإلاإل((لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا        لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا        اقترحت  اقترحت   

 آسيا   آسيا  يي خطة عمل لبناء مجتمع المعلومات في منطقة غرب         خطة عمل لبناء مجتمع المعلومات في منطقة غرب        -تكنولوجـيا المعلومات واالتصاالت لديها    تكنولوجـيا المعلومات واالتصاالت لديها    
، التي ع قدت في جنيف ، التي ُعقدت في جنيف ))WSIS((فـي مـتابعة  للمـرحلة األولى من القم ة العالمية لمجتمع المعلومات      فـي مـتابعٍة للمـرحلة األولى من القّمة العالمية لمجتمع المعلومات      

 ..٢٠٠٣٢٠٠٣ديسمبر ديسمبر // كانون األول كانون األول١٢١٢ إلى  إلى ١٠١٠خالل الفترة من خالل الفترة من 

ـ     ـ   تـأخذ خط  التي سندعوها فيما يلي      التي سندعوها فيما يلي     –ة العمل لبناء مجتمع المعلومات في منطقة غربي آسيا          ة العمل لبناء مجتمع المعلومات في منطقة غربي آسيا          تـأخذ خط
 في االعتبار التحديات التي تواجه القيام بجهد تكاملي ومستدام لبناء مجتمع        في االعتبار التحديات التي تواجه القيام بجهد تكاملي ومستدام لبناء مجتمع       –خطـة العمـل اإلقليمية      خطـة العمـل اإلقليمية      

ومن البديهي أن تحقيق    ومن البديهي أن تحقيق    . . المعلومـات في المنطقة، وتترجم هذه التحديات إلى برامج ومشاريع محددة          المعلومـات في المنطقة، وتترجم هذه التحديات إلى برامج ومشاريع محددة          
ك يتطلب تنسيقا  فعاال  وشراكة حقيقية بين المنظمات المعنية، مما يؤدي إلى تعزيز التعاون العربي               ك يتطلب تنسيقاً فعاالً وشراكة حقيقية بين المنظمات المعنية، مما يؤدي إلى تعزيز التعاون العربي               ذلذل

 ..المشترك ضمن إطار الشراكة التي تضم كل  أصحاب المصلحةالمشترك ضمن إطار الشراكة التي تضم كّل أصحاب المصلحة

فيما فيما أتـت خطة العمل اإلقليمية نتيجة جهود مشتركة على المستويين اإلقليمي والدولي، ونبين              أتـت خطة العمل اإلقليمية نتيجة جهود مشتركة على المستويين اإلقليمي والدولي، ونبين               
 ::الجهودالجهود التسلسل الزمني لهذه  التسلسل الزمني لهذه يلييلي

 التي تبنتها القم ة العربية في عام        التي تبنتها القّمة العربية في عام       )١(االسـتراتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت     االسـتراتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت      -
٢٠٠١٢٠٠١.. 

التي صدرت عن   التي صدرت عن   " "  إطار عمل مشترك    إطار عمل مشترك   –نحو مجتمع عربي للمعلومات     نحو مجتمع عربي للمعلومات     ""إعالن القاهرة ووثيقة    إعالن القاهرة ووثيقة     -
لذي ع قد في القاهرة في     لذي ُعقد في القاهرة في     المؤتمـر العربي الرفيع المستوى لتحضير القمة العالمية لمجتمع المعلومات ا          المؤتمـر العربي الرفيع المستوى لتحضير القمة العالمية لمجتمع المعلومات ا          

 ..)٢(٢٠٠٣٢٠٠٣يونيو يونيو //شهر حزيرانشهر حزيران

خطـة عمـل مبدئية إقليمية لبناء مجتمع المعلومات في منطقة غربي آسيا أعدتها إسكوا في                خطـة عمـل مبدئية إقليمية لبناء مجتمع المعلومات في منطقة غربي آسيا أعدتها إسكوا في                 -
 ..))٣((٢٠٠٣٢٠٠٣ديسمبر عام ديسمبر عام //كانون األولكانون األول

 ..))٤((خطة العمل العالمية الصادرة عن مرحلة جنيف من القم ة العالمية لمجتمع المعلوماتخطة العمل العالمية الصادرة عن مرحلة جنيف من القّمة العالمية لمجتمع المعلومات -

، وخاصة المائدة المستديرة    ، وخاصة المائدة المستديرة    ٢٠٠٤٢٠٠٤ نظمتها اإلسكوا خالل العام       نظمتها اإلسكوا خالل العام      ))٥(( الموائد المستديرة   الموائد المستديرة  سلسلة من سلسلة من  -
التي كان الهدف منها    التي كان الهدف منها    " "  وخطط العمل  لبناء مجتمع المعلومات في غربي آسيا          وخطط العمل  لبناء مجتمع المعلومات في غربي آسيا         تتاسـتراتيجيا اسـتراتيجيا ""حـول   حـول   

الوصـول إلى اتفاق حول خطة عمل لبناء مجتمع المعلومات في المنطقة يتضمن النشاطات الوطنية               الوصـول إلى اتفاق حول خطة عمل لبناء مجتمع المعلومات في المنطقة يتضمن النشاطات الوطنية               

                                 
 http://www.aticm.org.eg، ٢٨/٣/٢٠٠١ تاريخ ٢١٤جامعة الدول العربية، القرار رقم  )1(
)2 (“Towards an Arab information society: A Framework for Collaborative Action”, 

Pan-Arab regional conference on WSIS, held in Cairo on 16th -18th of June 2003. 
 

)3( ESCWA, “Tentative plan of action for Western Asia: Building the regional 
information society”, E/ESCWA/ICTD/2003/12. 

)4( WSIS-03/GENEVA/DOC/5-E 
 

إبريل /نيسان" (تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كمخول للتطور االقتصادي"مائدة مستديرة حول موضوع  )5(
يونيو /حزيران" (لبحث االستراتيجيات وخطط العمل لبناء مجتمع المعلومات في غربي آسيا"، ومائدة مستديرة )٢٠٠٤
  . )٢٠٠٤أكتوبر /تشرين األول(ربي آسيا مؤشرات ومالمح مجتمع المعلومات في غ"، مائدة مستديرة حول )٢٠٠٤

. http://www.escwa.org.lb/wsis/. 
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ـ  ـ واإلقليم تـم استخدام المشاريع والبرامج التي نتجت عن هذه الموائد المستديرة كمصدر لتطوير             تـم استخدام المشاريع والبرامج التي نتجت عن هذه الموائد المستديرة كمصدر لتطوير             .  .  يةيةواإلقليم
 ..خطة العمل اإلقليميةخطة العمل اإلقليمية

 العربية   العربية  ةةالقائمة التي تتضمن المشاريع الستة ذات األولوية التي أعدها فريق بلورة االستراتيجي           القائمة التي تتضمن المشاريع الستة ذات األولوية التي أعدها فريق بلورة االستراتيجي            -
اريعا  ذات افضلية على المستوى     اريعاً ذات افضلية على المستوى     ، حيث تم اعتبار هذه المشاريع الستة، مش       ، حيث تم اعتبار هذه المشاريع الستة، مش       ))٦((لالتصاالت والمعلومات لالتصاالت والمعلومات 

الحكومـي وفقـا  للمعايـير التـي وضعها فريق بلورة االستراتيجية وأقرها مجلس الوزراء العرب                الحكومـي وفقـاً للمعايـير التـي وضعها فريق بلورة االستراتيجية وأقرها مجلس الوزراء العرب                
 ..ما قررهما قررهلالتصاالت والمعلومات نتيجة عملية التقييم وإعطاء األولويات وفق لالتصاالت والمعلومات نتيجة عملية التقييم وإعطاء األولويات وفق 

 ع قد في دمشق      ُعقد في دمشق     المؤتمـر األقليمـي التحضيري الثاني للقمة العالمية لمجتمع المعلومات الذي          المؤتمـر األقليمـي التحضيري الثاني للقمة العالمية لمجتمع المعلومات الذي           -
مقترح خطة العمل اإلقليمية لبناء     مقترح خطة العمل اإلقليمية لبناء     "" لمناقشة    لمناقشة   ٢٠٠٤٢٠٠٤نوفمبر  نوفمبر  // من شهر تشرين الثاني     من شهر تشرين الثاني    ٢٣٢٣ و    و   ٢٢٢٢يومـي   يومـي   

وقـد شكلت المالحظات التي حصلت اإلسكوا عليها في المؤتمر األقليمي           وقـد شكلت المالحظات التي حصلت اإلسكوا عليها في المؤتمر األقليمي           ". ". ))٧((مجـتمع المعلومـات   مجـتمع المعلومـات   
 . . مل اإلقليميةمل اإلقليمية، مصادر هامة لمراجعة وتحسين خطة الع، مصادر هامة لمراجعة وتحسين خطة الع)٨(التحضيري الثاني، ومنها إعالن دمشقالتحضيري الثاني، ومنها إعالن دمشق

 تتمـتع خطـة العمل اإلقليمية بصفتي المرونة وقابلية التوسع، إذ إنها تتبنى خط ة ذات بنية                 تتمـتع خطـة العمل اإلقليمية بصفتي المرونة وقابلية التوسع، إذ إنها تتبنى خطّة ذات بنية                 
اجتزائية غير محدودة، وتستند إلى برامج ومشاريع جرى تصميمها لتكون حافزا  إلقامة الشراكات في              اجتزائية غير محدودة، وتستند إلى برامج ومشاريع جرى تصميمها لتكون حافزاً إلقامة الشراكات في              

 يمكن لخطة العمل     يمكن لخطة العمل    وبهذاوبهذا.  .  دول المـنطقة، ولتنشـط التفاعل بين طيف واسع من أصحاب المصلحة           دول المـنطقة، ولتنشـط التفاعل بين طيف واسع من أصحاب المصلحة           
اإلقليمـية أن تتطور لتستوعب الحاجات المستقبلية ألصحاب المصلحة في دول المنطقة، ولتستوعب             اإلقليمـية أن تتطور لتستوعب الحاجات المستقبلية ألصحاب المصلحة في دول المنطقة، ولتستوعب             
الـتطورات الجديـدة فـي تكنولوجـيا المعلومات واالتصاالت، ولتكون جزءا  من آلية تشجيع إقامة                الـتطورات الجديـدة فـي تكنولوجـيا المعلومات واالتصاالت، ولتكون جزءاً من آلية تشجيع إقامة                

 ..الشراكات الحقيقيةالشراكات الحقيقية

 إلى خلق اإلمكانات الذاتية المالئمة لتوظيف     إلى خلق اإلمكانات الذاتية المالئمة لتوظيف    تتضمن هذه الوثيقة إطارا  استراتيجيا  شامال  يهدف      تتضمن هذه الوثيقة إطاراً استراتيجياً شامالً يهدف       
المعلومـات والمعـرفة فـي بـناء مجتمع المعلومات، وتساهم في بناء القدرات اإلنتاجية في مجال                 المعلومـات والمعـرفة فـي بـناء مجتمع المعلومات، وتساهم في بناء القدرات اإلنتاجية في مجال                 

يستند اإلطار  يستند اإلطار  .  .  تكنولوجـيا المعلومـات واالتصـاالت وتشـجع بناء مجتمع المعلومات في المنطقة            تكنولوجـيا المعلومـات واالتصـاالت وتشـجع بناء مجتمع المعلومات في المنطقة            
 ..راكة، ومشاريع إقليميةراكة، ومشاريع إقليميةاإلستراتيجي المقترح إلى عشر مجاالت، وبرامج شاإلستراتيجي المقترح إلى عشر مجاالت، وبرامج ش

تتـناول مجـاالت التأثير، التي تم استنباطها من خطة العمل العالمية وتم تضمينها في خطة                تتـناول مجـاالت التأثير، التي تم استنباطها من خطة العمل العالمية وتم تضمينها في خطة                 
 ::العمل اإلقليمية، عددا  من المجاالت التي تشك ل صلب اإلطار االستراتيجي وهيالعمل اإلقليمية، عدداً من المجاالت التي تشكّل صلب اإلطار االستراتيجي وهي

 
  السياسات واالستراتيجيات؛ السياسات واالستراتيجيات؛-١١
 الت؛الت؛ البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصا البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصا-٢٢
  النفاذ إلى المعلومات والمعرفة؛ النفاذ إلى المعلومات والمعرفة؛-٣٣
  بناء القدرات؛ بناء القدرات؛-٤٤
  بناء الثقة واألمن؛ بناء الثقة واألمن؛-٥٥
  البيئة التمكينية؛ البيئة التمكينية؛-٦٦
  تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛-٧٧

                                 
-٢٧ العربية لالتصاالت والمعلومات، القاهرة ةتفرير وتوصيات االجتماع الثالث لفريق بلورة االستراتيجي )6(

 G 15-08/ 03(04/09)/02 – T(0440) ٢٠٠٤سبتمبر / أيلول ٢٩
)7( E/ESCWA/ICTD/2004/4 
)8( http://www.escwa.org.lb/wsis/conference2/outcome.html 
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  التنوع الثقافي واللغوي والمحتوى المحلي؛ التنوع الثقافي واللغوي والمحتوى المحلي؛-٨٨
  وسائل اإلعالم؛ وسائل اإلعالم؛-٩٩
 .. التعاون الدولي واإلقليمي التعاون الدولي واإلقليمي-١٠١٠

ري تنفيذها ضمن المجاالت المذكورة آنفا  في خلق اإلمكانات الالزمة          ري تنفيذها ضمن المجاالت المذكورة آنفاً في خلق اإلمكانات الالزمة          ستساهم األعمال التي يج   ستساهم األعمال التي يج    
لتوظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التنمية االجتماعية واالقتصادية، كما أنها سوف تشك ل            لتوظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التنمية االجتماعية واالقتصادية، كما أنها سوف تشكّل            

وقد تم تحديد مجموعة من األهداف لكل        وقد تم تحديد مجموعة من األهداف لكّل       .  .  المقومـات الرئيسية لدعم تطوير مجتمع معلومات مستدام       المقومـات الرئيسية لدعم تطوير مجتمع معلومات مستدام       
ى ربط هذه األهداف مع عدد من محاور العمل االستراتيجية ذات التأثير العالي التي              ى ربط هذه األهداف مع عدد من محاور العمل االستراتيجية ذات التأثير العالي التي              مجـال، كما جر   مجـال، كما جر   

 ..٢٠١٥٢٠١٥تم استخالصها من الواقع اإلقليمي، والتي تمتد على فترة زمنية تنتهي في العام تم استخالصها من الواقع اإلقليمي، والتي تمتد على فترة زمنية تنتهي في العام 

صـممت بـرامج الشـراكة، التي ت عتبر وسائل تعريف وتطوير عدد من المشاريع اإلقليمية،               صـممت بـرامج الشـراكة، التي تُعتبر وسائل تعريف وتطوير عدد من المشاريع اإلقليمية،                
مرة وتأمين الموارد الضرورية لتحفيز التحرك باتجاه مجتمع المعرفة         مرة وتأمين الموارد الضرورية لتحفيز التحرك باتجاه مجتمع المعرفة         بهـدف تكويـن شـراكات مث      بهـدف تكويـن شـراكات مث      
تكم ل البرامج مجاالت اإلطار االستراتيجي من خالل أعمال واضحة         تكّمل البرامج مجاالت اإلطار االستراتيجي من خالل أعمال واضحة         .  .  والمعلومـات فـي المـنطقة     والمعلومـات فـي المـنطقة     

 . . المعالم تبين كيف سيخدم كل  برنامج مجاال  واحدا  أو أكثرالمعالم تبين كيف سيخدم كّل برنامج مجاالً واحداً أو أكثر

 ربطه بمجاالت اإلطار     ربطه بمجاالت اإلطار    جـرى شـرح كـل  بـرنامج وفـق مـبدأ اإلدارة بالنتائج، وجرى              جـرى شـرح كـّل بـرنامج وفـق مـبدأ اإلدارة بالنتائج، وجرى               
وبذلـك فقـد جرى وصف البرنامج الرئيسي بطريقة دقيقة تتضم ن الهدف الرئيسي             وبذلـك فقـد جرى وصف البرنامج الرئيسي بطريقة دقيقة تتضّمن الهدف الرئيسي             . . االسـتراتيجي االسـتراتيجي 

 ..للبرنامج ، والتحديات، واستراتيجية التنفيذ، واإلنجازات المتوق عة، ومؤشرات اإلنجازللبرنامج ، والتحديات، واستراتيجية التنفيذ، واإلنجازات المتوقّعة، ومؤشرات اإلنجاز

ات متكامل، إلى   ات متكامل، إلى   تهـدف المشاريع اإلقليمية، التي ت عتبر الكتل األساسية لتطوير مجتمع معلوم          تهـدف المشاريع اإلقليمية، التي تُعتبر الكتل األساسية لتطوير مجتمع معلوم           
تقديـم  حلـول سـهلة المـنال لحـل  المشكالت القصيرة األمد والطويلة األمد المتعلقة ببناء مجتمع                  تقديـم  حلـول سـهلة المـنال لحـّل المشكالت القصيرة األمد والطويلة األمد المتعلقة ببناء مجتمع                  

 . . المعلومات في المنطقةالمعلومات في المنطقة

. . تمتلك معظم المشاريع اإلقليمية مكونات وطنية ومشاريع رائدة محددة في بعض دول المنطقة            تمتلك معظم المشاريع اإلقليمية مكونات وطنية ومشاريع رائدة محددة في بعض دول المنطقة             
يجية العربية لالتصاالت والمعلومات، وتم تضمين      يجية العربية لالتصاالت والمعلومات، وتم تضمين      وقد تمت مراجعة نتائج أعمال فريق بلورة االسترات       وقد تمت مراجعة نتائج أعمال فريق بلورة االسترات       

المشـاريع السـتة التـي اعتمدها هذا الفريق في خطة العمل اإلقليمية كمشاريع إقليمية ذات أولوية                 المشـاريع السـتة التـي اعتمدها هذا الفريق في خطة العمل اإلقليمية كمشاريع إقليمية ذات أولوية                 
جـرى تضمين قائمة من المشاريع اإلقليمية اإلضافية لكل برنامج من برامج            جـرى تضمين قائمة من المشاريع اإلقليمية اإلضافية لكل برنامج من برامج            . . للحكومـات العربـية   للحكومـات العربـية   

منظمات المحلية واإلقليمية والدولية بهدف تمكين حالة       منظمات المحلية واإلقليمية والدولية بهدف تمكين حالة       الشـراكة، وذلـك لدعـم خلق تحالفات بين ال         الشـراكة، وذلـك لدعـم خلق تحالفات بين ال         
 ..المشاركة في تنفيذ نشاطات التطويرالمشاركة في تنفيذ نشاطات التطوير

باإلضافة إلى ذلك، تقدم خطة العمل اإلقليمية معايير الوصول إلى النضج الالزم لضمان نجاح              باإلضافة إلى ذلك، تقدم خطة العمل اإلقليمية معايير الوصول إلى النضج الالزم لضمان نجاح               
ى تطوير ى تطوير أو تنفيذ المشاريع التي تهدف إلأو تنفيذ المشاريع التي تهدف إل//تنفـيذ المشاريع ولتسهيل اشتراك الجهات المهتمة باقتراح و     تنفـيذ المشاريع ولتسهيل اشتراك الجهات المهتمة باقتراح و     

 ..مجتمع المعلومات في المنطقةمجتمع المعلومات في المنطقة

سـتجري مناقشـة الـتمويل الالزم لخطة العمل اإلقليمية على مستوى كل مشروع ويتراوح               سـتجري مناقشـة الـتمويل الالزم لخطة العمل اإلقليمية على مستوى كل مشروع ويتراوح                
الـتمويل الالزم للمشاريع اإلقليمية الم قترحة بين عشرات آالف وعدة ماليين الدوالرات، ويقع تمويل              الـتمويل الالزم للمشاريع اإلقليمية الُمقترحة بين عشرات آالف وعدة ماليين الدوالرات، ويقع تمويل              

إن الهدف من فصل تمويل المشاريع      إن الهدف من فصل تمويل المشاريع      .  .   دوالر  دوالر ١،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠ و    و   ٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠معظـم هذه المشاريع بين      معظـم هذه المشاريع بين      
عـن بعضـها هو الوصول إلى شفافية أكبر ومحاسبة أفضل لدى بناء مجتمع المعلومات في المنطقة                 عـن بعضـها هو الوصول إلى شفافية أكبر ومحاسبة أفضل لدى بناء مجتمع المعلومات في المنطقة                 

لن تقتصر المساهمات في    لن تقتصر المساهمات في    .  .  ضـمن إطار عمل مبني على شراكات تضم عددا  من أصحاب المصلحة           ضـمن إطار عمل مبني على شراكات تضم عدداً من أصحاب المصلحة           
ال أخرى مثل المساهمات    ال أخرى مثل المساهمات    المشـاريع المقـترحة علـى مساهمات مالية فقط، بل يمكن أن تأخذ أشكا             المشـاريع المقـترحة علـى مساهمات مالية فقط، بل يمكن أن تأخذ أشكا             

 . . العينيةالعينية
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تقـترح هـذه الوثيقة نموذجا  للشراكة تهدف إلى تطوير مجتمع المعلومات في المنطقة وتضم               تقـترح هـذه الوثيقة نموذجاً للشراكة تهدف إلى تطوير مجتمع المعلومات في المنطقة وتضم                
شـركات األعمـال الوطنية واإلقليمية والدولية المرموقة، والحكومات، والجامعات ومراكز البحوث،            شـركات األعمـال الوطنية واإلقليمية والدولية المرموقة، والحكومات، والجامعات ومراكز البحوث،            

كما تستعرض  كما تستعرض  .  .  ات اإلقليمية والدولية  ات اإلقليمية والدولية  والمسـتثمرين، والمموليـن، والهيئات غير الحكومية، والمنظم       والمسـتثمرين، والمموليـن، والهيئات غير الحكومية، والمنظم       
. . عدة أنماط من عالقات الشراكة، مع التركيز على االعتبارات الرئيسية لجذب المستثمرين والممولين            عدة أنماط من عالقات الشراكة، مع التركيز على االعتبارات الرئيسية لجذب المستثمرين والممولين            

 ..كما تتضمن الوثيقة مقترحا  لخط ة للشراكة ونماذج لتنفيذ المشاريع وقياس التقدم وتقييم النتائجكما تتضمن الوثيقة مقترحاً لخطّة للشراكة ونماذج لتنفيذ المشاريع وقياس التقدم وتقييم النتائج

خطة العمل األقليمية لبناء مجتمع المعلومات في       خطة العمل األقليمية لبناء مجتمع المعلومات في       ن ل ن ل من المنطقي أن يكو   من المنطقي أن يكو   أخـيرا ، وليس آخرا ،     أخـيراً، وليس آخراً،      
 احتياجات كل الدول العربية بدال  من أن تكون          احتياجات كل الدول العربية بدالً من أن تكون         ةةفائدة أكبر إذا كانت موجهة لتلبي     فائدة أكبر إذا كانت موجهة لتلبي     مـنطقة غربي آسيا     مـنطقة غربي آسيا     

ومن المؤكد إنة بمشاركة جميع الدول العربية ستصبح        ومن المؤكد إنة بمشاركة جميع الدول العربية ستصبح        .  .  مقتصـرة على الدول األعضاء في اإلسكوا      مقتصـرة على الدول األعضاء في اإلسكوا      
ر فعالية، وستتجنب التكرار وسوف تحقق مشاركة أفضل في  ر فعالية، وستتجنب التكرار وسوف تحقق مشاركة أفضل في  عملـية بـناء مجـتمع المعلومـات أكث        عملـية بـناء مجـتمع المعلومـات أكث        

وسـوف تساهم الثقافة واللغة المشتركة للدول العربية في جمع طيف واسع من أصحاب              وسـوف تساهم الثقافة واللغة المشتركة للدول العربية في جمع طيف واسع من أصحاب              .  .  المـوارد المـوارد 
إن طريقة تصميم خطة العمل     إن طريقة تصميم خطة العمل     .  .  المصـلحة ذوي االهـتمامات المـتقاربة لبـناء مجتمع المعلومات          المصـلحة ذوي االهـتمامات المـتقاربة لبـناء مجتمع المعلومات          

مشترك الذي يخدم الدول األعضاء في اإلسكوا والدول        مشترك الذي يخدم الدول األعضاء في اإلسكوا والدول         التأثـير المـتعددة تشكل القاسم ال        التأثـير المـتعددة تشكل القاسم ال       مجـاالت مجـاالت وو
وبهدف تحقيق ما سبق، قدمت اإلسكوا خطة العمل اإلقليمية لفريق العمل           وبهدف تحقيق ما سبق، قدمت اإلسكوا خطة العمل اإلقليمية لفريق العمل           .  .  العربـية علـى حد سواء     العربـية علـى حد سواء     

العربـي المكلـف مـن قبل مجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات بالتحضير للقمة العالمية               العربـي المكلـف مـن قبل مجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات بالتحضير للقمة العالمية               
 جامعة الدول العربية، وذلك بغية االستفادة منه في خطة           جامعة الدول العربية، وذلك بغية االستفادة منه في خطة          لمجـتمع المعلومات والذي يعمل تحت لواء      لمجـتمع المعلومات والذي يعمل تحت لواء      

 ..العمل العربية لبناء مجتمع المعلوماتالعمل العربية لبناء مجتمع المعلومات
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 قليمي اإلعالمي إلىالمن : مقدمة -أوال  
 

  تمهيد-ألف 
 

فيما فيما والتي سوف نطلق عليها     والتي سوف نطلق عليها     ،  ،  غربي آسيا غربي آسيا   خطة العمل لبناء مجتمع المعلومات في منطقة      خطة العمل لبناء مجتمع المعلومات في منطقة      تسد  تسد   
ستراتيجيات العالمية  ستراتيجيات العالمية  لاللال  يمكنيمكنلخ ص كيف   لخّص كيف      فهي ت       فهي ت    ..فجوة  رئيسية فجوةً رئيسية ،  ،  ""))RPoA((خطة العمل اإلقليمية    خطة العمل اإلقليمية    ""يلي  يلي  

اإلقليمي اإلقليمي ين  ين  المستويالمستويالمطلوب على   المطلوب على   التغيير  التغيير  أن تحدث   أن تحدث     لتكنولوجـيا المعلومات واالتصاالت   لتكنولوجـيا المعلومات واالتصاالت   واإلقليمـية   واإلقليمـية   
محددة محددة  مشاريع  مشاريع إلىإلىستراتيجيات ستراتيجيات الالترجمة اترجمة ايتم من خالله يتم من خالله   ال الً شام  شام ا اًإطارإطارهذه الخطة   هذه الخطة   عطي  عطي   وت  وت . . والوطنـي والوطنـي 

في في ستند ستند وهي توهي ت . . مجتمع المعلوماتمجتمع المعلوماتالمستدامة لالمستدامة لتنمية تنمية الال  ملموسا  باتجاهملموساً باتجاه  ا اًتقد متقّدمتحقق تحقق وومضافة مضافة خلـق قيمة  خلـق قيمة  تت
لتزام لتزام  ا  ا قبل كل شيء  قبل كل شيء  عملية تطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هي       عملية تطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هي       أن   أّن  مفادها  مفادها  حقيقة  حقيقة  ذلـك إلى    ذلـك إلى    
 ..يعود في النهاية بفوائد أكيدةيعود في النهاية بفوائد أكيدة، ، ا  متواصال اً متواصالًجهدجهدالمطلوبة التي تتطلب المطلوبة التي تتطلب   اتاتغي رغّيرتتللللقة قة ممععبمعالجة متبمعالجة مت

 
اإلقليمي اإلقليمي المستويين  المستويين   على    على    عديدة  عديدة جهودجهودتضافر  تضافر  ج  ج  اانتنتهي  هي    هههذهذالمطروحة  المطروحة  خطة العمل اإلقليمية    خطة العمل اإلقليمية    إن  إن   

مجتمع مجتمع لللقم ة العالمية   لقّمة العالمية   للجنيف  جنيف   المنبثقة عن مرحلة      المنبثقة عن مرحلة     ))٩(())PoA((العالميةالعالميةالعمل  العمل   خطـة     خطـة      وتمـثل     وتمـثل   ..والدولـي والدولـي 
القم ة القّمة تها  تها  تبنتبنالتي  التي    ))١٠((لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    يةية العرب  العرب االستراتيجيةاالستراتيجية، و ، و ))WSIS((ت  ت  المعلومـا المعلومـا 
ية لتكنولوجيا المعلومات ية لتكنولوجيا المعلومات ستراتيجية العربستراتيجية العرباالاالفيما بعد باسم فيما بعد باسم  والتـي سنشير إليها     والتـي سنشير إليها    ٢٠٠١٢٠٠١عـام   عـام   العربـية   العربـية   

االعتبار نتائج  االعتبار نتائج  كما أن خطة العمل اإلقليمية تأخذ بعين        كما أن خطة العمل اإلقليمية تأخذ بعين        . . المنطلقات األساسية لهذه الخطة   المنطلقات األساسية لهذه الخطة     واالتصـاالت واالتصـاالت 
  ٢٠٠٣٢٠٠٣يونيو  يونيو  //الذي ع قد في القاهرة في شهر حزيران      الذي ُعقد في القاهرة في شهر حزيران      مي العربي حول قمة المعلومات      مي العربي حول قمة المعلومات      ييالمؤتمـر اإلقل  المؤتمـر اإلقل  

خالل هذا  خالل هذا  " " إطار عمل استراتيجي للتعاون   إطار عمل استراتيجي للتعاون   : : نحو مجتمع معلومات عربي   نحو مجتمع معلومات عربي   ""حيث صدرت وثيقة عنوانها     حيث صدرت وثيقة عنوانها     
 ..ية السابعةية السابعةاللقاء واعتمدها مجلس وزراء االتصاالت والمعلومات العرب في جلسته العاداللقاء واعتمدها مجلس وزراء االتصاالت والمعلومات العرب في جلسته العاد

 خطة عمل مبدئية إقليمية لمجتمع       خطة عمل مبدئية إقليمية لمجتمع      ٢٠٠٣٢٠٠٣ديسمبر عام     ديسمبر عام     //أعـدت  إسـكوا فـي كـانون األول         أعـدت  إسـكوا فـي كـانون األول          
المعلومـات فـي المـنطقة، وتضمنت هذه الخطة المبدئية خطوط عمل وخططا  زمنية لتكون أساسا                 المعلومـات فـي المـنطقة، وتضمنت هذه الخطة المبدئية خطوط عمل وخططاً زمنية لتكون أساساً                

عام عام  خالل ال   خالل ال  ))١١(( اإلقليمية نظمت إسكوا سلسلة من الموائد المستديرة        اإلقليمية نظمت إسكوا سلسلة من الموائد المستديرة       ةةولمناقشة الخصوصي ولمناقشة الخصوصي . . للمناقشـة للمناقشـة 
 وخطط العمل  لبناء مجتمع المعلومات في         وخطط العمل  لبناء مجتمع المعلومات في        تتاستراتيجيااستراتيجيا""، وخاصـة المـائدة المستديرة حول        ، وخاصـة المـائدة المستديرة حول        ٢٠٠٤٢٠٠٤

التي كان الهدف منها الوصول إلى اتفاق حول خطة عمل لبناء مجتمع المعلومات في              التي كان الهدف منها الوصول إلى اتفاق حول خطة عمل لبناء مجتمع المعلومات في              " " غربـي آسـيا   غربـي آسـيا   
 عن هذه    عن هذه   تم استخدام المشاريع والبرامج التي نتجت     تم استخدام المشاريع والبرامج التي نتجت     .  .  المـنطقة وتضمين النشاطات الوطنية واإلقليمية     المـنطقة وتضمين النشاطات الوطنية واإلقليمية     

  ٢٣٢٣ و    و   ٢٢٢٢نظمت اإلسكوا خالل يومي     نظمت اإلسكوا خالل يومي     .  .  الموائـد المسـتديرة كمصدر لتطوير خطة العمل اإلقليمية        الموائـد المسـتديرة كمصدر لتطوير خطة العمل اإلقليمية        
 المؤتمر اإلقليمي التحضيري الثاني للقمة العالمية لمجتمع المعلومات في           المؤتمر اإلقليمي التحضيري الثاني للقمة العالمية لمجتمع المعلومات في          ٢٠٠٤٢٠٠٤نوفمبر  نوفمبر  //تشرين الثاني تشرين الثاني 

                                 
 WSIS-03/GENEVA/DOC/5-E   مجتمع المعلوماتحول لقم ة العالمية وثيقة ا )9( 

 
  .http://www.aticm.org. ٢٨/٣/٢٠٠١ تاريخ ٢١٤جامعة الدول العربية، القرار رقم  )10( 

 
إبريل /نيسان" (صاالت كمخول للتطور االقتصاديتقانة المعلومات واالت"مائدة مستديرة حول موضوع ) 11(

يونيو /حزيران" (لبحث االستراتيجيات وخطط العمل لبناء مجتمع المعلومات في غربي آسيا"، ومائدة مستديرة )٢٠٠٤
.eg. )٢٠٠٤أكتوبر /تشرين األول(مؤشرات ومالمح مجتمع المعلومات في غربي آسيا "، مائدة مستديرة حول )٢٠٠٤

http://www.escwa.org.lb/wsis/ 
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شكلت المالحظات التي   شكلت المالحظات التي   ، وقد   ، وقد   ))١٢((""مقترح خطة العمل اإلقليمية لبناء مجتمع المعلومات      مقترح خطة العمل اإلقليمية لبناء مجتمع المعلومات      ""دمشق لمناقشة   دمشق لمناقشة   
حصـلت اإلسـكوا عليها في المؤتمر اإلقليمي التحضيري الثاني، ومنها إعالن دمشق، مصادر هامة           حصـلت اإلسـكوا عليها في المؤتمر اإلقليمي التحضيري الثاني، ومنها إعالن دمشق، مصادر هامة           

 ..لمراجعة وتحسين خطة العمل اإلقليميةلمراجعة وتحسين خطة العمل اإلقليمية
 

رئيسية في  باعتبارها قضية   ،  ة اإلقليمي لقد كان ال بد من التطرق لمسألة الخصوصية         
االجتماعات التي نظمتها اإلسكوا خالل عام      سلسلة  ك خالل   وقد تم ذل  صياغة خطة العمل اإلقليمية،     

 منها، للتداول حول االستراتيجيات وخطط العمل لبناء مجتمع           الثانيخصص االجتماع     .٢٠٠٤
خطة عمل إقليمية مناسبة لبناء     مالمح  توص ل إلى إجماع على     الهدف  المعلومات في غربي آسيا ب    

وكانت اإلسكوا قد     .اإلقليميةالنشاطات الوطنية و  شمل  تمجتمع المعلومات في المنطقة العربية       
من  ت مجموعة لمنطقة، تضم ن مبدئية ل خطة   ٢٠٠٣من عام    ديسمبر/في كانون األول  وضعت  
عمل ال لتطوير خطة    ا مصدر ومن ثم    لمناقشاتشكلت أساسا  ل  والزمنية،   رطاألالعمل و  مسارات

 .قليميةاإل
 

وقدمت وقدمت   في شكلها الحالي،  في شكلها الحالي،  خط ة  خطّة  أعدت ال أعدت ال ،  ،  ات السابقة ات السابقة االجتماعاالجتماعتوصيات  توصيات   قرارات و   قرارات و  بـناء على  بـناء على  وو 
 بغية تطوير مجتمع المعلومات في منطقة        بغية تطوير مجتمع المعلومات في منطقة       خطة العمل اإلقليمية  خطة العمل اإلقليمية   ل  ل الرئيسيةالرئيسيةالجهـود المـتكاملة اللبنات      الجهـود المـتكاملة اللبنات      

 أهداف التطوير    أهداف التطوير   لتحقيقلتحقيقخطة العمل اإلقليمية    خطة العمل اإلقليمية    تسعى  تسعى    يةيةهمهمذاته من األ  ذاته من األ  مستوى  مستوى  الالعلى  على  وو    ..غربـي آسـيا   غربـي آسـيا   
 للتعاون الوطني واإلقليمي     للتعاون الوطني واإلقليمي    ترسي األساس ترسي األساس ضمن هذا السياق،    ضمن هذا السياق،    وهي  وهي    . . ))١٣(( مـن إعالن األلفية     مـن إعالن األلفية    ة ةّشـتق شـتق المالم
 ..٢٠١٥٢٠١٥عام عام   ةةيياانهنه حتى  حتى ممتدةممتدةالالفترة فترة الال  خاللخاللالدولي الدولي وو

 
  لخطة العمل اإلقليميةي زةمم السمات ال-باء 

 
تكامل تكامل التي ينبغي مواجهتها للتوصل إلى عمل مالتي ينبغي مواجهتها للتوصل إلى عمل م التحديات   التحديات  بعين االعتبار بعين االعتبار تـأخذ هـذه الوثـيقة       تـأخذ هـذه الوثـيقة        
ة، بهدف تقوية   ة، بهدف تقوية   حددحددبرامج م برامج م إلى  إلى  التحديات  التحديات  الخطة  الخطة  ترجم  ترجم  تت و  و ،،علومات في المنطقة  علومات في المنطقة  لبناء مجتمع الم  لبناء مجتمع الم  دام  دام  ومستومست

    .. المصلحة  المصلحة أصحابأصحابجميع  جميع    ضمضم في إطار الشراكة التي ت      في إطار الشراكة التي ت      بيـن دول غربـي آسيا       بيـن دول غربـي آسيا      الـتعاون المشـترك   الـتعاون المشـترك   
 تتمتع باالستقالل الذاتي بحيث يمكن إضافة  تتمتع باالستقالل الذاتي بحيث يمكن إضافة modulesتم وضعها على شكل مكونات  تم وضعها على شكل مكونات  ،  ،  ولتحقـيق ذلك  ولتحقـيق ذلك  

 المستقبلية   المستقبلية  االحتياجاتاالحتياجات  البنية إلضافات جديدة وفق   البنية إلضافات جديدة وفق     هههذهذبذلك يمكن أن تتسع     بذلك يمكن أن تتسع     وو    ..مكونـات جديـدة إليها    مكونـات جديـدة إليها    
 الخط ة   الخطّة   ضبط  ضبط ووأأرير  رير  ااتقتقووضع  ووضع   بصورة دورية،     بصورة دورية،    العملالعمل   تقدم  تقدم يميمييآلية لتق آلية لتق وجود  وجود  لـبلدان العربـية مـع       لـبلدان العربـية مـع       لل

 .. لخطة العمل اإلقليمية لخطة العمل اإلقليمية المميزة المميزةللسماتللسماتيلي وصف يلي وصف وفيما وفيما     .. لذلك لذلكوفقا وفقاًوتعديلها وتعديلها 
 

                                 
)12( E/ESCWA/ICTD/2004/4 

 
ركز إعالن األلفية لألمم المتحدة على أهمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تحقيق أهداف التطور  )13(

فوائد التكنولوجيا الجديدة، وبالتحديد تكنولوجيا المعلومات "االقتصادي االجتماعي وأكد على ضرورة التأكد من أن 
المتوفرة على ). MDG (إن تنفيذ خطة العمل هذه ذو صلة وثيقة بأهداف تطور األلفية". الت، متاحة للجميعواالتصا
 millenniumgoals/org.un.www: الموقع
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قوية قوية تتتدعو إلى   تدعو إلى     ااههإذ أن إذ أن ؛  ؛  هاها وتطبيق  وتطبيق ألساسية لخطة العمل اإلقليمية   ألساسية لخطة العمل اإلقليمية   السمة ا السمة ا   الشراكةالشراكةمبدأ  مبدأ  شـك ل   شـكّل   يي 
في في المنشود  المنشود  بناء مجتمع المعلومات    بناء مجتمع المعلومات    بهدف  بهدف    فرادفراد واأل  واأل  القطاع الخاص والعام،    القطاع الخاص والعام،   منظماتمنظماتبيـن   بيـن   حالف  حالف  الـت الـت 

 إلدارة وتخطيط    إلدارة وتخطيط   فضل من ناحية التجاوب والمشاركة والدعم     فضل من ناحية التجاوب والمشاركة والدعم     أأوضع  وضع   إلى    إلى   تقـود الشـراكة   تقـود الشـراكة       ..المـنطقة المـنطقة 
 ..جتمع المدني الذي أصبح أكثر تعقيدا جتمع المدني الذي أصبح أكثر تعقيداً في ظل الم في ظل المنشاطات التطويرنشاطات التطوير

 
تقلل تقلل  و  و خطة العمل اإلقليمية  خطة العمل اإلقليمية    ديردير ت  ت علياعلياسلطة  سلطة  مـن ضرورة وجود     مـن ضرورة وجود       مركـزية مركـزية الالالال  خفـف خفـف تتكمـا   كمـا    

 إلدارة   إلدارة  األساليب الحديثة األساليب الحديثة هذه الخاصية على    هذه الخاصية على    تستند  تستند  . . التخطيط المركزي التخطيط المركزي احـتماالت الفشل الناجمة عن      احـتماالت الفشل الناجمة عن      
 ..ستراتيجيات الشراكةستراتيجيات الشراكةالتي تتطلبها االتي تتطلبها امشاريع التنمية مشاريع التنمية ووبرامج برامج 

 
لتأخذ لتأخذ   ؤسساتؤسسات الم  الم تشجيعتشجيع و  و  المتوخاة  المتوخاة  النتائج  النتائج ىى بشكل كبير عل    بشكل كبير عل   بالنتائجبالنتائجدارة  دارة  اإلاإل  نظامنظاموتركز فلسفة   وتركز فلسفة    

لخطة العمل  لخطة العمل  خاصية  خاصية  الالهذه  هذه   إن    إن   . . تخصيص الموارد تخصيص الموارد فقط بعملية   فقط بعملية   االنشغال  االنشغال  بدال من   بدال من     تنميةتنميةدورا  هاما   في ال   دوراً هاماًً في ال   
على أن  على أن    ؤسساتؤسسات الم  الم تحثتحث،  ،  رزرز المح  المح  التقد م  التقّدم مراقبةمراقبةالمؤشرات ل المؤشرات ل خدام  خدام  ستستااتشديد على النتائج و   تشديد على النتائج و   الالببوو،  ،  اإلقليميةاإلقليمية

 ..))أأ ( (الملحقالملحقأنظر أنظر   اإلدارة بالنتائجاإلدارة بالنتائج   فلسفة فلسفةللمزيد من المعلومات حولللمزيد من المعلومات حول  . . تكون فاعلة ال منفعلةتكون فاعلة ال منفعلة
 

من تلبية  من تلبية    خطة العمل اإلقليمية  خطة العمل اإلقليمية  مك ن  مكّن   ت  ت البنـية المؤلفـة من مكونات شبه مستقلة       البنـية المؤلفـة من مكونات شبه مستقلة       إن خاصـية    إن خاصـية     
مع مع ة  ة  رابطرابطمتمتاألجزاء ال األجزاء ال  و  و مستقلةمستقلةالال  تجمع المكونات تجمع المكونات بطريقة منظ مة، حيث    بطريقة منظّمة، حيث    المصلحة  المصلحة  متطلـبات أصحاب    متطلـبات أصحاب    

 تحديات   تحديات  واجهةواجهةلملمالمطلوبة  المطلوبة   هذه الخاصية المرونة      هذه الخاصية المرونة     ؤمنؤمنتت  . . ةة شامل  شامل خطة عمل إقليمية  خطة عمل إقليمية  لصياغة  لصياغة  بعضـها   بعضـها   
 ..ةةالشراكالشراككفاءة كما تساعد على بناء عالقات كفاءة كما تساعد على بناء عالقات بناء مجتمع المعلومات اإلقليمي ببناء مجتمع المعلومات اإلقليمي ب

 
؛ ؛ قليميةقليميةخطة العمل اإل  خطة العمل اإل  إلنهاء  إلنهاء  محدد  محدد  ريخ  ريخ  ااتتعدم وجود   عدم وجود   إلى  إلى    النهايات المفتوحة النهايات المفتوحة تشـير خاصـية     تشـير خاصـية      

تسمح تسمح متغيرة  متغيرة  وثيقة  وثيقة  هي  هي     فإن خطة العمل اإلقليمية     فإن خطة العمل اإلقليمية    ،،الخمسية والعشرية المألوفة  الخمسية والعشرية المألوفة  علـى خالف الخطط     علـى خالف الخطط     وو
لمواكبة التطورات  لمواكبة التطورات   أو لتعديل الخط ة      أو لتعديل الخطّة     جديدةجديدة متطلبات    متطلبات   ةةتلب يتلّبيللإطار زمني   إطار زمني   المحـددة ب  المحـددة ب  ألعمـال   ألعمـال   بإضـافة ا  بإضـافة ا  
 ..جدةجدةمستمستالتقنية الالتقنية ال

 
مشاريع مشاريع وذات  وذات    ةةكون منفتح كون منفتح تتأن  أن    لخطة العمل اإلقليمية  لخطة العمل اإلقليمية  مشـاريع المتجددة    مشـاريع المتجددة    الالخاصـية   خاصـية   تسـمح   تسـمح    

 جديدة   جديدة  إدخال مشاريع إدخال مشاريع  يمكن    يمكن   ،،مشاريعمشاريعالتقدم في تنفيذ ال   التقدم في تنفيذ ال    و  و تطور االحتياجات تطور االحتياجات   ه مع ه مع ، بمعـنى أن   ، بمعـنى أن   ""مـتجددة مـتجددة ""
 ..المشاريع السابقةالمشاريع السابقةخالل خالل التي تم الوصول إليها التي تم الوصول إليها النتائج النتائج  انطالقا  من  انطالقاً من أهداف أخرىأهداف أخرىإلى إلى لوصول لوصول لل

 
من خالل نقاط ارتباط    من خالل نقاط ارتباط      اإلقليميةاإلقليميةخطة العمل   خطة العمل    على تنظيم     على تنظيم    المسؤولية القيادية المسؤولية القيادية ترتكـز خاصـية     ترتكـز خاصـية      

برامج برامج ومع إضافة ومع إضافة   . . هاهاوتطبقوتطبق  المشاريعالمشاريعتتبنى تتبنى   مؤسسات رائدةمؤسسات رائدة الـبرامج باإلضافة إلى     الـبرامج باإلضافة إلى    تقـوم بتنسـيق   تقـوم بتنسـيق   
 .. خصائص الشراكة والالمركزية خصائص الشراكة والالمركزيةة بذلكة بذلككملكملمممسؤوليات قيادية، مسؤوليات قيادية، تنشأ تنشأ ومشاريع جديدة ومشاريع جديدة 

 
المقصود هنا هو إعداد    المقصود هنا هو إعداد    وو؛  ؛  خطة العمل اإلقليمية  خطة العمل اإلقليمية  رئيسية لتطبيق   رئيسية لتطبيق   " " النضجالنضجتنفيذ وفق   تنفيذ وفق     "" خاصية  خاصية إنإن 

ص ص ي ّيخصخصتتضرورية، و ضرورية، و الالموال  موال  توفر األ توفر األ ن  ن  ااضمضم و  و شراكات،شراكات،تسجيل ال تسجيل ال   الالكمكمواستواستثائق المشروع الشاملة،    ثائق المشروع الشاملة،    وو
 ..بالتنفيذبالتنفيذلبدء لبدء وذلك قبل اوذلك قبل امطلوبة مطلوبة الالمصادر مصادر الال
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خطة العمل  خطة العمل   أداة المراقبة الرئيسية لتطبيق       أداة المراقبة الرئيسية لتطبيق      تقارير التقد م تقارير التقّدم إعداد  إعداد  المراقبة الدورية و  المراقبة الدورية و   تشـك ل     تشـكّل     
 ..تطورتطورالالستمرارية وستمرارية واالاالن ن اا ضم ضم مع مع،،اإلقليميةاإلقليمية

 
  اتات شراك  شراك تسجيلتسجيلهتمام ب هتمام ب الالمن ا من ا   خطة العمل اإلقليمية  خطة العمل اإلقليمية   تمك ن    تمكّن   الشراكة على اإلنترنت  الشراكة على اإلنترنت  إن خاصـية    إن خاصـية     
ون ون دد و  و ،،جتماعات إقليمية جتماعات إقليمية ااتنظيم  تنظيم  االنشغال ب االنشغال ب  دون    دون   حديثا حديثاًموجودة أو مضافة    موجودة أو مضافة    لبرامج أو مشاريع    لبرامج أو مشاريع    ة  ة  إضـافي إضـافي 
 ..ل اإلقليميةل اإلقليمية خطة العم خطة العميةيةيكيك هذه الخاصية دينام هذه الخاصية دينامؤمنؤمنتت  . .  المكان لذلك المكان لذلكحجزحجزالحاجة لالحاجة ل

 
  للخطةمقترح  الهيكل ال-جيم 

 
.  .  صـممت خطـة العمل اإلقليمية وفقا  لبنية اجتزائية مما يعطيها المرونة والقدرة على التوسع     صـممت خطـة العمل اإلقليمية وفقاً لبنية اجتزائية مما يعطيها المرونة والقدرة على التوسع      

سيكون سيكون .  .  وتتكون الخطة من برامج تتناول أهم المعطيات لوضع أساس متين لمجتمع معلومات مستدام            وتتكون الخطة من برامج تتناول أهم المعطيات لوضع أساس متين لمجتمع معلومات مستدام            
أما هذه المكونات فهي مشاريع     أما هذه المكونات فهي مشاريع     .  .  م المكونات المختلفة  م المكونات المختلفة  لكل برنامج مؤسسة منسقة تضمن تكامل وتناغ      لكل برنامج مؤسسة منسقة تضمن تكامل وتناغ      

محـددة، لكـل مشـروع منها جهة مسؤولة عن تنسيق عمليات التنفيذ؛ وشركاء مثل جهات التمويل                 محـددة، لكـل مشـروع منها جهة مسؤولة عن تنسيق عمليات التنفيذ؛ وشركاء مثل جهات التمويل                 
يطلق مشروع ما للتنفيذ بعد نضوج      يطلق مشروع ما للتنفيذ بعد نضوج      .  .  والتنفـيذ ومؤسسـات مسـؤولة عن التنفيذ والجهات المستفيدة         والتنفـيذ ومؤسسـات مسـؤولة عن التنفيذ والجهات المستفيدة         

يمكن أن تنمو هذه القائمة مع بلوغ       يمكن أن تنمو هذه القائمة مع بلوغ       . . ليات الشركاء ليات الشركاء مقـترحه وإيجـاد صـيغة للشراكة وتحديد مسؤو        مقـترحه وإيجـاد صـيغة للشراكة وتحديد مسؤو        
 ..مراحل النضج في المشاريع وإضافة مشاريع أخرىمراحل النضج في المشاريع وإضافة مشاريع أخرى

 
 من منظور عالمي     من منظور عالمي    أأبدبدتت  ))ألسفلألسفلإلى ا إلى ا من األعلى   من األعلى   ((وفق تراتبية تنازلية    وفق تراتبية تنازلية     الوثـيقة     الوثـيقة    جـرى تنظـيم   جـرى تنظـيم    

 من البرامج    من البرامج   عددعددللالوظائف الرئيسية   الوظائف الرئيسية   وتفصل  وتفصل    تحددتحدد، ثم    ، ثّم   ستراتيجيا ستراتيجياًاا  إطارا إطاراًالوثيقة  الوثيقة  قترح  قترح  تت   حيث  حيث وإقليمـي وإقليمـي 
ة ة  واسع  واسع ةةتفاعليتفاعليهدفها توليد مشاركة    هدفها توليد مشاركة      غربي آسيا غربي آسيا  الشـراكات في بلدان       الشـراكات في بلدان      تحفـيز تحفـيز  ل  ل ة خصيصـا   ة خصيصـاً  صـم م صـّمم المالم
 التوجيهية لتعريف المشاريع اإلقليمية والوطنية  التوجيهية لتعريف المشاريع اإلقليمية والوطنية  تعرض أيضا  الوثيقة المبادئ    تعرض أيضاً الوثيقة المبادئ   . .  المصـلحة   المصـلحة  صـحاب صـحاب ألأل

 ..تمويلتمويلالال و واتاتشراكشراكالال اعتبارات  اعتبارات العديد منالعديد منتناقش الوثيقة تناقش الوثيقة أخيرا، أخيرا،   . . بالبرامج المختلفةبالبرامج المختلفةالمتعلقة المتعلقة 
 

لتطوير القدرات الذاتية   لتطوير القدرات الذاتية   هدف  هدف  تت  مجاالتمجاالت  ةةعشرعشرللخطة ذا   للخطة ذا     ستراتيجيا ستراتيجياًاا   إطارا   إطاراً الثانيالثانييقترح الفصل   يقترح الفصل    
تطوير مجتمع  تطوير مجتمع  لل الرئيسية    الرئيسية   دعائمدعائم ال  ال المجاالتالمجاالتتشك ل هذه   تشكّل هذه     . . معرفة محليا  معرفة محلياً الاللتسخير المعلومات و  لتسخير المعلومات و  الضرورية  الضرورية  
األهداف األهداف من  من   مجموعة    مجموعة   مجاالتمجاالتالال من هذه     من هذه    مجالمجال كل     كّل   يحدديحدد      ..داميندامين معـرفة مست    معـرفة مست   اقتصـاد اقتصـاد وو  معلومـات معلومـات 

وقد شكلت  وقد شكلت      .. اإلقليمي  اإلقليمي القوي في الواقع  القوي في الواقع  التأثير  التأثير  ذات  ذات  عمل اإلستراتيجية   عمل اإلستراتيجية   الالعـدد من خطوط     عـدد من خطوط     بب  ةةتـبط تـبط المرالمر
  ا اً مهم مهما اًمصدرمصدر  لقم ةلقّمةاألولى لاألولى لمرحلة مرحلة الالأثناء أثناء التي اعتمدت التي اعتمدت العالمية لبناء مجتمع المعلومات   العالمية لبناء مجتمع المعلومات   العمـل   العمـل   خطـة   خطـة   

ـ  ـ ل بين بين  التقاطع    التقاطع    أيضا   أيضاً  يبرز هذا الفصل    يبرز هذا الفصل   . . يجييجياإلطار اإلسترات اإلطار اإلسترات التـي يتضمنها    التـي يتضمنها      تحديد هـذه المجـاالت    تحديد هـذه المجـاالت    ل
  المجاالتالمجاالتهذه  هذه  لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مع     لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مع       ةةالعربيالعربية  ة  ستراتيجيستراتيجياالاال مـن     مـن    ةة السـبع   السـبع  المحـاور المحـاور 
 ..المعروضةالمعروضة

 
تكنولوجيا تكنولوجيا جس د إمكانية تسخير    جّسد إمكانية تسخير    تت الفصل الثالث البرامج التي تلب ي المتطلبات اإلقليمية و         الفصل الثالث البرامج التي تلّبي المتطلبات اإلقليمية و        يقـترح يقـترح  

 اإلطار   اإلطار  مجاالتمجاالت تكمل البرامج     تكمل البرامج      ..واالقتصاديةواالقتصادية  االجتماعيةاالجتماعيةمـية   مـية   لتنلتنفـي ا  فـي ا    المعلومـات واالتصـاالت     المعلومـات واالتصـاالت     
  ، وجرى ، وجرى ف كل  برنامج باختصار في صفحتين     ف كّل برنامج باختصار في صفحتين     ييوصوص جرى ت   جرى ت  . . اإلستراتيجي بالمساعي الواضحة المعالم   اإلستراتيجي بالمساعي الواضحة المعالم   

ـ  ـ ربط   ،،البرامج المختلفة البرامج المختلفة منسوبة إلى   منسوبة إلى   المشاريع  المشاريع   ستكون    ستكون   . . اإلطـار اإلستراتيجي ومؤشرات اإلنجاز    اإلطـار اإلستراتيجي ومؤشرات اإلنجاز    بب  ههربط
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ستكون ستكون   . . التنفيذالتنفيذقتراح مشاريع جديدة أثناء عملية      قتراح مشاريع جديدة أثناء عملية      ااكاء يستطيعون   كاء يستطيعون   ن  الشر ّن الشر فإفإ  وضـمن اإلطار المفتوح   وضـمن اإلطار المفتوح   
 قصير األمد    قصير األمد    بعضها  بعضها سيكونسيكون  . . بالضرورة مكو نات وطنية  بالضرورة مكّونات وطنية  لها  لها   لكن سيكون     لكن سيكون    تهاتهاطبيعطبيعببالمشـاريع إقليمية    المشـاريع إقليمية    

ـ اآلاآلوو ـ خ األساسية األساسية البناء  البناء  أحجار  أحجار  ستشك ل هذه المشاريع    ستشكّل هذه المشاريع      ..أهداف األلفية أهداف األلفية بما يتوافق مع    بما يتوافق مع    مـد،   مـد،   طويـل األ  طويـل األ  ر  ر  خ
 ..لوماتلوماتلتطوير مجتمع المعلتطوير مجتمع المع

 
يطرح هذا الفصل مجموعة الشروط والمعايير      يطرح هذا الفصل مجموعة الشروط والمعايير      .  .  خصص الفصل الرابع للمشروعات اإلقليمية    خصص الفصل الرابع للمشروعات اإلقليمية     

التـي تحدد نضج مشروع ما بما يضمن له انطالقة جيدة ويسهل تجميع مساهمات األطراف المهتمة   التـي تحدد نضج مشروع ما بما يضمن له انطالقة جيدة ويسهل تجميع مساهمات األطراف المهتمة   
م بها  م بها     ينتهي هذا الفصل بمراجعة للجهود التي قا            ينتهي هذا الفصل بمراجعة للجهود التي قا         ..أو تنفيذ مشاريع بناء مجتمع المعلومات     أو تنفيذ مشاريع بناء مجتمع المعلومات     //بطـرح و  بطـرح و  

فـريق بلورة االستراتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وقائمة المشاريع ذات األولوية            فـريق بلورة االستراتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وقائمة المشاريع ذات األولوية            
 ..على المستوى اإلقليمي التي حددتها لتضمينها في خطة العمل اإلقليميةعلى المستوى اإلقليمي التي حددتها لتضمينها في خطة العمل اإلقليمية

 
 مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من       مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من      فيفيإلنشاء شراكات   إلنشاء شراكات   الفصل الخامس الحاجة    الفصل الخامس الحاجة    يبين  يبين   

 إنشاء   إنشاء  نشاطات اإلصالح نشاطات اإلصالح ويجب أن تشمل    ويجب أن تشمل        ..المنطقةالمنطقةم العدد الهائل من األعمال الجديدة في        م العدد الهائل من األعمال الجديدة في        منظور دع منظور دع 
   يلخص هذا الفصل المبادئ     يلخص هذا الفصل المبادئ    . . غامرغامرممالالمال  مال   ال  ال رأسرأس، وتشجيع   ، وتشجيع   للااعمعمتأسـيس شركات األ   تأسـيس شركات األ    و  و ،،الشـراكات الشـراكات 

مؤسسات مؤسسات ووحكومة،  حكومة،  الال  عهدهاعهدهال المشاريع التي تت   ل المشاريع التي تت   ي ّيمومولتلت للشراكة و   للشراكة و  ا اًنموذجنموذجويعرض  ويعرض    ،،توجيهـية للشراكة  توجيهـية للشراكة  الال
 ..والتمويلوالتمويل  ، ومؤسسات التعليم،، ومؤسسات التعليم،مدنيمدنيالالمجتمع مجتمع والوال   والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات غير الحكومية،مال،مال،ععاألاأل
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   المجاالت الرئيسية في اإلطار االستراتيجي-ثانيا  
 

    مقدمة-ألف 
يقـدم هـذا الفصـل إطار عمل استراتيجي شامل يهدف إلى بناء القدرات المالئمة الستخدام                يقـدم هـذا الفصـل إطار عمل استراتيجي شامل يهدف إلى بناء القدرات المالئمة الستخدام                 

.  .  همة في بناء مجتمع المعلومات، وتعزيز التطوير في المنطقة        همة في بناء مجتمع المعلومات، وتعزيز التطوير في المنطقة        المعلومـات والمعارف، وبالتالي المسا    المعلومـات والمعارف، وبالتالي المسا    
يتكون إطار العمل من عدة مكونات، المكون الرئيسي مبني على عشرة مجاالت رئيسية للعمل والتي               يتكون إطار العمل من عدة مكونات، المكون الرئيسي مبني على عشرة مجاالت رئيسية للعمل والتي               

تؤلف هذه المجاالت الدعائم الرئيسية لبناء      تؤلف هذه المجاالت الدعائم الرئيسية لبناء      ).  ).  ١١نظر الشكل   نظر الشكل   أأ((تشـمل مجموعـة من برامج الشراكة        تشـمل مجموعـة من برامج الشراكة        
ام، يعرف كل مجال من هذه المجاالت مجموعة من األهداف يرتبط           ام، يعرف كل مجال من هذه المجاالت مجموعة من األهداف يرتبط           وتطويـر مجتمع معلومات مستد    وتطويـر مجتمع معلومات مستد    

. . كـل منها بعدد من خطوط العمل االستراتيجية القوية التأثير والمستنبطة من الواقع المحلي واإلقليمي  كـل منها بعدد من خطوط العمل االستراتيجية القوية التأثير والمستنبطة من الواقع المحلي واإلقليمي  
يسـتمد إطـار العمل االستراتيجي عناصره من خطة العمل العالمية لبناء مجتمع المعلومات التي تم                يسـتمد إطـار العمل االستراتيجي عناصره من خطة العمل العالمية لبناء مجتمع المعلومات التي تم                

ع جنيف، وتخدم هذه العناصر المحاور السبعة لالستراتيجية العربية لتكنولوجيا          ع جنيف، وتخدم هذه العناصر المحاور السبعة لالستراتيجية العربية لتكنولوجيا          اعـتمادها فـي اجتما    اعـتمادها فـي اجتما    
المعلومـات واالتصـاالت والتي تشكل بدورها النواة الحقيقية التي يتوافق إطار العمل االستراتيجي              المعلومـات واالتصـاالت والتي تشكل بدورها النواة الحقيقية التي يتوافق إطار العمل االستراتيجي              

تتقاطع مجاالت الرئيسية في خطة العمل مع البرامج المشتركة بحيث يكون لكل برنامج مجال              تتقاطع مجاالت الرئيسية في خطة العمل مع البرامج المشتركة بحيث يكون لكل برنامج مجال              . . معهامعها
تكمـل الـبرامج التي يتضمنها الفصل التالي هذه المجاالت، وتهدف إلى تفعيل             تكمـل الـبرامج التي يتضمنها الفصل التالي هذه المجاالت، وتهدف إلى تفعيل             .  .   أو أكـثر    أو أكـثر   أساسـي أساسـي 

وبشكل مشابه يتضمن كل برنامج     وبشكل مشابه يتضمن كل برنامج     .  .  الشـراكة والمشـاركة التفاعلـية ألصـحاب المصلحة اآلخرين         الشـراكة والمشـاركة التفاعلـية ألصـحاب المصلحة اآلخرين         
  ..مجموعة من المشاريع، فيكون المشروع حجر األساس لبناء وتطوير مجتمع المعلوماتمجموعة من المشاريع، فيكون المشروع حجر األساس لبناء وتطوير مجتمع المعلومات

 األول جرى اتباعه من قبل  األول جرى اتباعه من قبل  ..متكاملين في اختيار المشاريع الم قترحةمتكاملين في اختيار المشاريع الُمقترحةجـرى اعتماد منهجين  جـرى اعتماد منهجين   
مجموعـة العمل المكلفة بتنفيذ االستراتيجية العربية لتكنولوجا المعلومات واالتصاالت ونتج عنه ستة             مجموعـة العمل المكلفة بتنفيذ االستراتيجية العربية لتكنولوجا المعلومات واالتصاالت ونتج عنه ستة             

يعتمد هذا  يعتمد هذا  . . مشـاريع ذات أولوية على المستوى اإلقليمي، وينبغي على الدول العربية التعاون لتنفيذها            مشـاريع ذات أولوية على المستوى اإلقليمي، وينبغي على الدول العربية التعاون لتنفيذها            
 علـى عملـية تقيـيم وتحديـد األولويات التي وضعها مجلس الوزراء العرب لالتصاالت                 علـى عملـية تقيـيم وتحديـد األولويات التي وضعها مجلس الوزراء العرب لالتصاالت                المـنهج المـنهج 

والمنهج الثاني، تم استنباطه من مخطط الشراكة، وهو يمك ن جميع أصحاب المصلحة         والمنهج الثاني، تم استنباطه من مخطط الشراكة، وهو يمكّن جميع أصحاب المصلحة         .  .  والمعلومـات والمعلومـات 
إن المشاريع التي تم تعريفها بناء  على هذا        إن المشاريع التي تم تعريفها بناًء على هذا        .  .  مـن المسـاهمة والمشاركة في بناء مجتمع المعلومات        مـن المسـاهمة والمشاركة في بناء مجتمع المعلومات        

  ذذالتنفيالتنفي""ج ليست بالضرورة ذات أولوية حكومية، وتنفيذها مرتبط بتحقيق عدد من المعايير س ميت              ج ليست بالضرورة ذات أولوية حكومية، وتنفيذها مرتبط بتحقيق عدد من المعايير ُسميت              المنهالمنه
يتكامل هذان المنهجان  النتقاء مشاريع خطة العمل        يتكامل هذان المنهجان  النتقاء مشاريع خطة العمل        . . وجرى شرحها في الفصل الرابع    وجرى شرحها في الفصل الرابع    " " وفـق النضج  وفـق النضج  

لالزمة لالزمة اإلقليمـية مـن خـالل السماح للحكومات بتنفيذ أولوياتها مع المحافظة على توفير المرونة ا               اإلقليمـية مـن خـالل السماح للحكومات بتنفيذ أولوياتها مع المحافظة على توفير المرونة ا               
  ..إلضافة مشاريع جديدة من قبل أصحاب مصلحة آخرين سواء  كانوا محليين أو إقليميين أو دوليينإلضافة مشاريع جديدة من قبل أصحاب مصلحة آخرين سواٌء كانوا محليين أو إقليميين أو دوليين

  المستويات العامة إلطار العمل االستراتيجي-١الشكل 

nالبرنامج رقم  

 تطوير البنية األساسية لالتصاالت

  تمكين النساء في مجتمع المعلومات

 تمكين المنظمات العربية غير
  الحكومية في مجتمع المعلومات

 ترونيةتطوير خدمات الحكومة اإللك

 تطوير قطاع تكنولوجيا 
 المعلومات واالتصاالت

قياسات مجتمع المعلومات
 تعزيز المحتوى الرقمي العربي

 استخدام تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت في التنمية االقتصادية

 زيادة إمكانات نفاذ المجتمعات 
 وخاصة المهمشة والمعوقين

 التصاالتتكنولوجيا المعلومات وا
 العلمي في التعليم والبحث

البرامج المشترآة
 لعملالمجاالت الرئيسية ل

 خطة العمل اإلقليمية لبناء مجتمع المعلومات
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   مجاالت العمل الرئيسية في إطار العمل االستراتيجي-باء 
 

لتي تقدمها تكنولوجيا المعلومات    لتي تقدمها تكنولوجيا المعلومات    يعـتمد بـناء مجتمع المعلومات على االستفادة من الفرص ا          يعـتمد بـناء مجتمع المعلومات على االستفادة من الفرص ا           
ومن ثم يضم إطار العمل     ومن ثم يضم إطار العمل     .  .  واالتصـاالت فـي تحقـيق تقدم حقيقي في مجاالت متعددة في المنطقة            واالتصـاالت فـي تحقـيق تقدم حقيقي في مجاالت متعددة في المنطقة            

االسـتراتيجي خطـة ومجموعة من خطوط العمل يحقق من خاللها التقدم المرجو لفئات مختلفة مثل                االسـتراتيجي خطـة ومجموعة من خطوط العمل يحقق من خاللها التقدم المرجو لفئات مختلفة مثل                
 . . المرأة والمعو قين والشرائح المهم شة في المجتمعالمرأة والمعّوقين والشرائح المهّمشة في المجتمع

 
.  .   العمل عشرة مجاالت تواجه عددا  من المواضيع التي تكو ن نواة إطار العمل االستراتيجي              العمل عشرة مجاالت تواجه عدداً من المواضيع التي تكّون نواة إطار العمل االستراتيجي             تحدد خطة تحدد خطة 

وبشـكل تراكمـي ستسـاهم هـذه المجاالت في النهاية في خلق القدرات المحلية المالئمة الستخدام                 وبشـكل تراكمـي ستسـاهم هـذه المجاالت في النهاية في خلق القدرات المحلية المالئمة الستخدام                 
مجتمع مجتمع تكنولوجـيا المعلومات واالتصاالت للتنمية االجتماعية واالقتصادية، ولهذا فهي تمه د لتطوير            تكنولوجـيا المعلومات واالتصاالت للتنمية االجتماعية واالقتصادية، ولهذا فهي تمهِّد لتطوير            

 ..المعلوماتالمعلومات
  

 ::))١٤((فيما يلي خالصة  عن هذه المجاالتفيما يلي خالصةٌ عن هذه المجاالت
 

 السياسات واالستراتيجيات -١
 

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   توظيفتوظيفتعزيز  تعزيز  خطـوة تمهيدية ل   خطـوة تمهيدية ل   إن هـذا المجـال يشـك ل        إن هـذا المجـال يشـكّل         
 االستراتيجيات التي تحشد جهود جميع       االستراتيجيات التي تحشد جهود جميع      صياغةصياغةالسياسات و السياسات و   اعتماداعتماد فمن الضروري     فمن الضروري      .. التنمية  التنمية ألغراضألغراض
 استخدام تكنولوجيا المعلومات     استخدام تكنولوجيا المعلومات     على  على همهموتشجعوتشجعاتها  اتها  قطاعقطاع فـي مؤسسـات الدولـة بمختلف          فـي مؤسسـات الدولـة بمختلف         المعنييـن المعنييـن 

 ..مجتمع المعلوماتمجتمع المعلوماتالتي يخلقها التي يخلقها الفرص الفرص نشر نشر ووواالتصاالت واالتصاالت 
 

 البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -٢
 

ت ركنا  أساسيا  في تقليص الفجوة      ت ركناً أساسياً في تقليص الفجوة      البنـية األساسـية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاال      البنـية األساسـية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاال      تعتـبر   تعتـبر    
الرقمـية بيـن الـدول والمجتمعات عن طريق تأمين إمكانية االتصال اآلمن على المستويين الوطني            الرقمـية بيـن الـدول والمجتمعات عن طريق تأمين إمكانية االتصال اآلمن على المستويين الوطني            

 ..واإلقليمي، وخاصة في المناطق النائية والريفيةواإلقليمي، وخاصة في المناطق النائية والريفية
 

 النفاذ إلى المعلومات والمعرفة -٣
 

ذ إلى المعلومات والمعارف من     ذ إلى المعلومات والمعارف من     إن تكنولوجـيا المعلومات واالتصاالت أداة تؤمن وتسهل النفا        إن تكنولوجـيا المعلومات واالتصاالت أداة تؤمن وتسهل النفا         
ولهذا فإن هذا المجال يسعى لتعزيز ورفع مستوى المعرفة         ولهذا فإن هذا المجال يسعى لتعزيز ورفع مستوى المعرفة         .  .  قـبل األفراد، والمنظمات، والمجتمعات    قـبل األفراد، والمنظمات، والمجتمعات    

 ..وزيادة وصول األفراد للمعلومات والمعارفوزيادة وصول األفراد للمعلومات والمعارف
 

                                 
 .E/ESCWA/ICTD/2003/12" خطة عمل إقليمية مبدئية لبناء مجتمع المعلومات في غربي آسيا" )14(
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 بناء القدرات -٤
 

يسـعى هـذا المجـال إلـى تطويـر المهارات الضرورية لالستفادة بشكل كامل من مجتمع                 يسـعى هـذا المجـال إلـى تطويـر المهارات الضرورية لالستفادة بشكل كامل من مجتمع                  
مـات، ويعتـبر بـناء القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الدعامة الرئيسية              مـات، ويعتـبر بـناء القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الدعامة الرئيسية              المعلوالمعلو

لمسـاندة ودعـم التطوير المستمر لمجتمع المعلومات، لهذا ينبغي أن يشمل بناء القدرات جميع فئات                لمسـاندة ودعـم التطوير المستمر لمجتمع المعلومات، لهذا ينبغي أن يشمل بناء القدرات جميع فئات                
 ..المجتمعالمجتمع

 
 بناء الثقة واألمن -٥

 
الج هذا المجال المتطلبات الخاصة    الج هذا المجال المتطلبات الخاصة    يعيع. . إن حساسـية وقيمة المعلومات الرقمية تزداد بشكل دائم        إن حساسـية وقيمة المعلومات الرقمية تزداد بشكل دائم         

بمواضـيع األمـن والخصوصية، وخاصة حماية المعلومات الشخصية في حالة األفراد، ومعلومات             بمواضـيع األمـن والخصوصية، وخاصة حماية المعلومات الشخصية في حالة األفراد، ومعلومات             
 ..االعمال التجارية في حالة المؤسساتاالعمال التجارية في حالة المؤسسات

 
 البيئة التمكينية -٦

 
إن توفير البيئة التمكينية أمر ضروري لحشد الموارد وخلق المناخ  الذي سيساعد على حيازة               إن توفير البيئة التمكينية أمر ضروري لحشد الموارد وخلق المناخ  الذي سيساعد على حيازة                

كنولوجـيا المعلومـات واالتصـاالت ونشرها، باإلضافة إلى ذلك فإن السياسات الوطنية والهياكل              كنولوجـيا المعلومـات واالتصـاالت ونشرها، باإلضافة إلى ذلك فإن السياسات الوطنية والهياكل              تت
 ..التنظيمية تشكل قاعدة أساسية للتعاون بين القطاعين العام والخاصالتنظيمية تشكل قاعدة أساسية للتعاون بين القطاعين العام والخاص

 
 تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -٧

 
  علومات واالتصاالت علومات واالتصاالت تكنولوجيا الم تكنولوجيا الم  تعتمد    تعتمد    موضوعية  موضوعية تطوير تطبيقات تطوير تطبيقات  أهمية    أهمية   المجالالمجاليبيـن هذا    يبيـن هذا     

الحكومة اإللكترونية، والتجارة اإللكترونية والتعليم اإللكتروني،      الحكومة اإللكترونية، والتجارة اإللكترونية والتعليم اإللكتروني،      مجاالت  مجاالت  لبـناء مجتمع المعلومات في      لبـناء مجتمع المعلومات في      
 ..والصحة اإللكترونية، والتوظيف اإللكترونيوالصحة اإللكترونية، والتوظيف اإللكتروني

 
 الثقافي واللغوي والمحتوى المحليالتنوع  -٨

 
ظ اللغة المشتركة والتراث    ظ اللغة المشتركة والتراث    إن المحتوى الرقمي العربي، وخاصة المنشور على اإلنترنت، يحف        إن المحتوى الرقمي العربي، وخاصة المنشور على اإلنترنت، يحف         

الوطنـي، ويسـهل تطورهـا، ويعـزز التـنوع الثقافي، ويدعم في الوقت نفسه التنمية االجتماعية                 الوطنـي، ويسـهل تطورهـا، ويعـزز التـنوع الثقافي، ويدعم في الوقت نفسه التنمية االجتماعية                 
 ..كما أن تطوير المحتوى يمكن أن يلعب دورا  رئيسيا  في تعزيز الدور الريادي للمنطقةكما أن تطوير المحتوى يمكن أن يلعب دوراً رئيسياً في تعزيز الدور الريادي للمنطقة.  .  واالقتصاديةواالقتصادية

 



 -٩-

 وسائل اإلعالم -٩
  
الوصول إلى شريحة واسعة من الناس، وقدرتها على      الوصول إلى شريحة واسعة من الناس، وقدرتها على       على    على   ))١٥((بسـبب قـدرة وسائل اإلعالم       بسـبب قـدرة وسائل اإلعالم        

نشر األفكار والحقائق والمعلومات، فإنها تلعب دورا  مهما  في تعزيز تطوير المجتمعات المعلوماتية،             نشر األفكار والحقائق والمعلومات، فإنها تلعب دوراً مهماً في تعزيز تطوير المجتمعات المعلوماتية،             
 ..وفي تحقيق حرية التعبير وتنوع مصادر المعلوماتوفي تحقيق حرية التعبير وتنوع مصادر المعلومات

 
 التعاون الدولي واإلقليمي -١٠

 
نيين بمجتمع المعلومات عامال  أساسيا  للنجاح في هذا        نيين بمجتمع المعلومات عامالً أساسياً للنجاح في هذا        يعتبر التعاون الدولي واإلقليمي بين المع     يعتبر التعاون الدولي واإلقليمي بين المع      

المجتمع، ويهدف هذا المجال إلى تشجيع إقامة حوار بين المعنيين في الدول المختلفة لتعزيز الشراكة               المجتمع، ويهدف هذا المجال إلى تشجيع إقامة حوار بين المعنيين في الدول المختلفة لتعزيز الشراكة               
 ..بين الجهات العامة والخاصة وكذلك الشراكات المتعددة األطرافبين الجهات العامة والخاصة وكذلك الشراكات المتعددة األطراف

 
 تصاالت وإطار العمل المشترك  االستراتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات واال-جيم 

 
القرار القرار ((واالتصاالت  واالتصاالت  لمعلومات  لمعلومات  لتكنولوجيا ا لتكنولوجيا ا   ةةالعربيالعربيتبنت القمة العربية في عمان االستراتيجية       تبنت القمة العربية في عمان االستراتيجية        
  اقترحت     اقترحت   ..حقيقيةحقيقية  ل القرار إلى خطة عمل    ل القرار إلى خطة عمل    يي إلى تحو   إلى تحو  تت، ودع ، ودع ))٢٠٠١٢٠٠١عام  عام  مـارس   مـارس   // لشـهر آذار    لشـهر آذار   ٢١٤٢١٤

مجتمع مجتمع  الخطة العالمية ل    الخطة العالمية ل   قبلقبلتي أعدت   تي أعدت    وال  وال -االسـتراتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت       االسـتراتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت       
تشكل هذه المحاور األهداف التي تسعى خطة       تشكل هذه المحاور األهداف التي تسعى خطة       .  .   سـبعة محاور لبناء مجتمع المعلومات       سـبعة محاور لبناء مجتمع المعلومات      -المعلومـات المعلومـات 

 ..العمل إلنجازهاالعمل إلنجازها
 

المعلومات الذي  المعلومات الذي  إضافة إلى ذلك ، تبنى المؤتمر العربي الرفيع المستوى لتحضير قمة مجتمع             إضافة إلى ذلك ، تبنى المؤتمر العربي الرفيع المستوى لتحضير قمة مجتمع              
إطار إطار : : نحو مجتمع معلومات عربي     نحو مجتمع معلومات عربي     "" وثيقة عنوانها     وثيقة عنوانها    ٢٢٠٠٣٠٠٣يونيو  يونيو  // حزيران  حزيران ١٨١٨ع قـد في القاهرة في      ُعقـد في القاهرة في      

، واعتمد مجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات هذه الوثيقة في          ، واعتمد مجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات هذه الوثيقة في          ""عمـل اسـتراتيجي للتعاون    عمـل اسـتراتيجي للتعاون    
تم أخذ المواضيع واألعمال التي     تم أخذ المواضيع واألعمال التي     . . ))١٦(())٢٠٠٣٢٠٠٣يونيو  يونيو  // حزيران  حزيران ١٨١٨القاهرة  القاهرة  ((جلسـته العاديـة السابعة      جلسـته العاديـة السابعة      

وتم تضمين خطوط العمل التي     وتم تضمين خطوط العمل التي     . . إعداد خطة العمل اإلقليمية هذه    إعداد خطة العمل اإلقليمية هذه     الوثيقة بالحسبان لدى      الوثيقة بالحسبان لدى     ههأوصت بها هذ  أوصت بها هذ  
تشير خطة العمل اإلقليمية إلى األعمال التي تم        تشير خطة العمل اإلقليمية إلى األعمال التي تم        . . حددتهـا هـذه الوثـيقة فـي خطة العمل اإلقليمية          حددتهـا هـذه الوثـيقة فـي خطة العمل اإلقليمية          

 ..استنباطها من االستراتيجية العربية أو من إطار العمل اإلستراتيجي للتعاوناستنباطها من االستراتيجية العربية أو من إطار العمل اإلستراتيجي للتعاون
 

 ::))١٧((ار العمل اإلستراتيجي للتعاونار العمل اإلستراتيجي للتعاونفيما يلي قائمة المواضيع التي يغطيها إطفيما يلي قائمة المواضيع التي يغطيها إط
 

     االعتراف بدور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التنمية    االعتراف بدور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التنمية -١١
     بناء بيئة تمكينية سريعة االستجابة ومتعددة القطاعات    بناء بيئة تمكينية سريعة االستجابة ومتعددة القطاعات -٢٢

                                 
  والصحفعلى سبيل المثال التلفاز، والراديو، )15(
، المؤتمر اإلقليمي العربي حول "إطار عمل استراتيجي للتعاون: نحو مجتمع معلومات عربي : المصدر  )16(

 ٢٠٠٣يونيو / حزيران١٨-١٦القمة العالمية لمجتمع المعلومات الذي ع قد في القاهرة في الفترة 
 المصدر السابق )17(



 -١٠-

     السياسات والتشريعات    السياسات والتشريعات -٣٣
     تحديد المؤشرات    تحديد المؤشرات -٤٤
     التكامل اإلقليمي    التكامل اإلقليمي -٥٥
 ية للمعلوماتية للمعلومات    التخطيط للتكامل وبناء بنية أساسية إقليم    التخطيط للتكامل وبناء بنية أساسية إقليم -٦٦
     الولوج إلى المعلومات والمعارف العالمية    الولوج إلى المعلومات والمعارف العالمية -٧٧
 تطوير الموارد البشرية، والتعليم، والتدريبتطوير الموارد البشرية، والتعليم، والتدريب: :      بناء القدرات      بناء القدرات  -٨٨
      أمن الشبكات والمعلومات     أمن الشبكات والمعلومات -٩٩
 قرصنة البرمجيات وعالقتها باالقتصادقرصنة البرمجيات وعالقتها باالقتصاد -١٠١٠
 خدمة المواطنينخدمة المواطنين -١١١١
 قرقرنقل الحكومات إلى العصر الرقمي، وخدمة المواطنين، والحد من الفنقل الحكومات إلى العصر الرقمي، وخدمة المواطنين، والحد من الف -١٢١٢
 خدمة المحتوى المتعدد الثقافات واللغاتخدمة المحتوى المتعدد الثقافات واللغات -١٣١٣
 الحفاظ على اإلرث اإلقليمي لمعلوماتي والمتعدد الوسائط الحفاظ على اإلرث اإلقليمي لمعلوماتي والمتعدد الوسائط  -١٤١٤
 التجارة في مجتمع المعلوماتالتجارة في مجتمع المعلومات -١٥١٥
 البحث والتطويرالبحث والتطوير -١٦١٦
 التعاون والتمويل في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالتعاون والتمويل في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -١٧١٧
 استخدام المنظمات غير الحكومية واألفراد كعوامل للتغييراستخدام المنظمات غير الحكومية واألفراد كعوامل للتغيير -١٨١٨
     

  خطوط العمل -دال 
 

 فاعليتها العظمى عندما تفع ل بشكل       فاعليتها العظمى عندما تفّعل بشكل      ذذتكمل مجاالت اإلطار االستراتيجي بعضها البعض، وتأخ      تكمل مجاالت اإلطار االستراتيجي بعضها البعض، وتأخ       
ويمكن إدخال تغييرات في التركيز على مراحل معينة تبعا          ويمكن إدخال تغييرات في التركيز على مراحل معينة تبعاً         .  .  متزامـن بهـدف تحقيق تنسيق أفضل      متزامـن بهـدف تحقيق تنسيق أفضل      

مجال آخر بحسب   مجال آخر بحسب   وخالل التنفيذ يمكن أن تنتقل األهمية من مجال إلى          وخالل التنفيذ يمكن أن تنتقل األهمية من مجال إلى          .  .  للشروط الخاصة واألولويات  للشروط الخاصة واألولويات  
 ..تقدم العمل واألولويات المحلية الخاصةتقدم العمل واألولويات المحلية الخاصة

  
بنيـت خطـة العمـل اإلقليمية ضمن إطار مرن، مما يسمح بإضافة خطوط عمل جديدة في                 بنيـت خطـة العمـل اإلقليمية ضمن إطار مرن، مما يسمح بإضافة خطوط عمل جديدة في                  

وفـي هـذا السياق يمكن اإلقالع في تنفيذ قائمة األعمال التالية على التوازي، وتعديلها               وفـي هـذا السياق يمكن اإلقالع في تنفيذ قائمة األعمال التالية على التوازي، وتعديلها               .  .  المسـتقبل المسـتقبل 
يعها لتتضمن االبتكارات الجديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات        يعها لتتضمن االبتكارات الجديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات        لتتوافق مع األولويات اإلقليمية، وتوس    لتتوافق مع األولويات اإلقليمية، وتوس    

 في أوقات مختلفة طبقا  لمدى التقدم في تحقيق اإلنجازات المتوقعة أو             في أوقات مختلفة طبقاً لمدى التقدم في تحقيق اإلنجازات المتوقعة أو            ذذواالتصاالت، كما يمكن أن تنف    واالتصاالت، كما يمكن أن تنف    
إن الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذه األعمال هي الحكومات         إن الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذه األعمال هي الحكومات         .  .  حـدوث تغيرات في مؤشرات اإلنجاز     حـدوث تغيرات في مؤشرات اإلنجاز     

ت والمعلومـات، والمجلـس الوطني لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،         ت والمعلومـات، والمجلـس الوطني لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،         عـبر وزارات االتصـاال    عـبر وزارات االتصـاال    
ي نصح بالتعاون مع المنظمات الدولية واإلقليمية مثل       ُينصح بالتعاون مع المنظمات الدولية واإلقليمية مثل       . . والمؤسسـات األخـرى التي تحددها كل دولة       والمؤسسـات األخـرى التي تحددها كل دولة       

اإلسـكوا واليونسـكو وبـرنامج األمم المتحدة اإلنمائي نظرا  للخبرة التي تمتلكها هذه المنظمات في                اإلسـكوا واليونسـكو وبـرنامج األمم المتحدة اإلنمائي نظراً للخبرة التي تمتلكها هذه المنظمات في                
يمكن أيضا  أن تختار كل دولة خطوط العمل التي تناسب          يمكن أيضاً أن تختار كل دولة خطوط العمل التي تناسب          .  .   بناء مجتمع المعلومات    بناء مجتمع المعلومات   المنطقة في مجال  المنطقة في مجال  

احتـياجاتها، وأن تحدد األولويات وتحدد بدقة أكثر الخطة الزمنية وأن تحدد جهة مسؤولة عن تنفيذ                احتـياجاتها، وأن تحدد األولويات وتحدد بدقة أكثر الخطة الزمنية وأن تحدد جهة مسؤولة عن تنفيذ                
 ..كل خط من خطوط العملكل خط من خطوط العمل

 



 -١١-

  السياسات واالستراتيجيات-١المجال 
 

 السياسات واالستراتيجيات
اإلطار  نجازمؤشرات اإل

 الزمني
 األهداف اإلنجازات المتوقعة األعمال االستراتيجية

عدد السياسات 

الوطنية الموضوعة 

لبناء مجتمع 

 المعلومات

 تنظيم حمالت توعية، ١-١-١ مدى قريب

وعقد اجتماعات وتنظيم 

ورشات عمل لعرض أهداف 

هذه السياسة، وطرق تنفيذها، 

وتوزيع مواد مبنية على 

 ت وتقييمهادراسات حاال
 ضمان تبادل الخبرات ٢-١-١

في أفضل الممارسات بين دول 

غربي آسيا ومع مجتمع 

المعلومات واالتصاالت 

 .)أ ( العالمي

 تعزيز القدرة ١-١

على تطوير سياسة 

تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت

 صياغة سياسات -١

لبناء مجتمع 

 المعلومات

إجراء تقييم للجاهزية  ١-١-٢ مدى قريب

اإللكترونية على المستوى 

 الوطني

 تعزيز القدرة ١-٢

ذ على تطوير واتخا

سياسات لبناء مجتمع 

 المعلومات

 تطوير -٢

استراتيجيات وطنية 

 إلكترونية

عدد الدول التي 

اعتمدت استراتيجيات 

 كترونيةإل

 تطوير استراتيجيات ٢ -١-٢ مدى قريب

 وطنية إلكترونية
  

 ، على المدى المتوسط ينتهي بنهاية عام٢٠٠٧المدى القريب ينتهي بنهاية عام اإلطار الزمني على : مالحظة
 .٢٠١٥، وعلى المدى البعيد ينتهي بنهاية عام ٢٠١٠ 

، المؤتمر اإلقليمي العربي حول القمة العالمية " إطار عمل استراتيجي للتعاون: نحو مجتمع معلومات عربي انظر ) أ ( 
 ٢٠٠٣یونيو / حزیران١٨-١٦ي القاهرة في الفترة لمجتمع المعلومات الذي ع قد ف



 -١٢-

  البنية األساسية للمعلومات واالتصاالت-٢المجال 
 

اإلطار  مؤشرات اإلنجاز

 الزمني
 األهداف اإلنجازات المتوقعة األعمال االستراتيجية

عدد الدول التي تملك 

بنية تحتية لشبكة 

رئيسية عريضة 

 الحزمة

اسية تطوير بنية أس ١-١-١ مدى قريب

وذات آمنة وموثوقة وطنية 

كلفة معتدلة وتضمن فعالية 

االتصال بشبكة رئيسية إقليمية 

 لإلنترنت

 توسيع سعات ١-١

الشبكة الوطنية من 

منظور تقديم االتصال 

 بسرعات عالية 

البنية تطوير   -١

  الوطنيةاألساسية

للشبكة الرئيسية 

 عريضة الحزمة

زيادة نفاذية خطوط 

فية االتصاالت الهات

مثل معدل الخطوط (

 ١٠٠الثابتة لكل 

نسمة ومعدل الخطوط 

 ١٠٠النقالة لكل 

 )نسمة

مدى 

 متوسط
 توصيل البنية ١-١-٢

األساسية لالتصاالت إلى 

المناطق الريفية، بهدف تقديم 

 .من السكان% ٨٠الخدمة إلى 

زيادة عدد مستخدمي 

اإلنترنت والمشتركين 

 فيها

مدى 

 متوسط
اعتبار تكنولوجيا  ٢-١-٢

السلكي بدائل لاالتصال ا

وط الثابتة لخطلاستراتيجية 

 تإمكانيااستعمال باإلضافة إلى 

ر اقماأل المتاحة عبر االتصال

 .ةالصناعي

زيـادة عدد مزودي    زيـادة عدد مزودي    

خدمة اإلنترنت التي   خدمة اإلنترنت التي   

تؤمـن خدمـات في     تؤمـن خدمـات في     

 ..المناطق النائيةالمناطق النائية

مدى 

 متوسط
  توفير الحوافز ٣-١-٢

لتشجيع القطاع الخاص مثل 

مزودي خدمة اإلنترنت لتخديم 

 المناطق النائية من السوق هذه

 كلفة ذاتوتأمين خدمات 

 معتدلة

تزويد المناطق   ١-٢

الريفية والمجتمعات 

التي ليس لها 

اتصاالت بخطوط 

خدمات هاتفية و

 إنترنت 

  تزويد المناطق -٢

النائية وخاصة 

الريفية منها ببنية 

تحتية آمنة وذات 

 كلفة معتدلة

تصلة عدد الدول الم

مع بعضها في 

المنطقة عن طريق 

 الشبكة الرئيسية

 إجراء دراسات ١-١-٣ مدى بعيد

مناسبة لتقيم الوضع الراهن 

للبنى األساسية الوطنية 

واإلقليمية، والتخطيط لتمويل 

 .)أ(البنية األساسية اإلقليمية 
تطوير بنية تحتية  ٢-١-٣

لشبكة رئيسية ذات إقليمية 

ت لتسيير عمليا عريضةحزمة 

 تأمين ١-٣

االتصاالت اإلقليمية 

البينية لنقل الصوت 

والبيانات، بكلفة 

 معتدلة

 التكامل تعزيز -٣

اإلقليمي من خالل 

بين الدول  التعاون

األعضاء العتماد 

بلة حلول متوافقة وقا

 طويرللت



 -١٣-

نقل الصوت والبيانات إقليميا  

ولتأمين أسعار منافسة مقارنة  

العالمية الرئيسية بالشبكات 

 .)ب(الحالية

، على المدى المتوسط ينتهي بنهاية عام        ٢٠٠٧اإلطار الزمني على المدى القريب ينتهي بنهاية عام          : مالحظة 

 .٢٠١٥، وعلى المدى البعيد ينتهي بنهاية عام ٢٠١٠
، المؤتمر اإلقليمي العربي حول     " إطار عمل استراتيجي للتعاون   : نحو مجتمع معلومات عربي     :  انظر  ) أ(

 ٢٠٠٣يونيو / حزيران١٨-١٦مة العالمية لمجتمع المعلومات الذي ع قد في القاهرة في الفترة الق
انظر االستراتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي اعتمدتها جامعة الدول العربية             : )ب (

 .eg.org.aticm.www://http ، ، عمان٢١٤بالقرار رقم 



 -١٤-

  النفاذ إلى المعلومات والمعرفة-٣المجال 
 

اإلطار  مؤشرات اإلنجاز

 الزمني
 األهداف اإلنجازات المتوقعة األعمال االستراتيجية

عدد الدول التي يزداد 

لديها معدل النفاذ إلى 

 .المعلومات
 

مدى 

 متوسط
أهمية النفاذ  تشجيع ١-١-١

إلى المعلومات وبناء المعرفة 

 خالل المؤسسات التعليمية من

 ووسائل اإلعالم

 تطوير ثقافة ١-١

 تالبحث عن المعلوما
 التركيز على -١

أهمية النفاذ إلى 

المعلومات وبناء 

 المعرفة

عدد الدول التي تتبنى 

استراتيجيات لتأمين 

اتصاالت بكلفة مادية 

 معتدلة
 

 تطوير استراتيجيات ١-١-٢ مدى قريب

كلفة لتأمين اتصاالت فعالة وب

 هذمعتدلة والترويج له

 االتصاالت

الزيادة في مؤشر 

النفاذ الرقمي

(DAI/ITU) 

 تعزيز المناخ اإلقليمي ٢-١-٢ مدى قريب

ى بهدف زيادة النفاذ إل

 المعلومات والمعرفة

 تعزيز القدرة ١-٢

الوطنية لتطوير 

واعتماد سياسات 

لزيادة النفاذ إلى 

 المعلومات والمعرفة

عدد المراكز العامة 

 المستدامة للنفاذ
 تجهيز مراكز عامة  ١-٢-٢ مدى قريب

لالتصال باإلنترنت ومستدامة 

 ودعمها كأكشاك اإلنترنت

 والمكتبات اإللكترونية 

والمراكز المجتمعية لتكنولوجيا 

 العامة المعلومات واالتصاالت

 )أ(

 عدد التكنولوجيات

 ذات كلفة معتدلة

والواجهات الحاسوبية 

التي تسهل وصول 

الناس لتكنولوجيا 

المعلومات 

 واالتصاالت

مدى 

 متوسط
تطوير تكنولوجيا ذات  ٢-٢-٢

  وواجهات حاسوبيةكلفة معتدلة

ال تعتمد على النصوص لتسهيل 

وصول الناس إلى تكنولوجيا 

 )ب(المعلومات واالتصاالت

 تسهيل الوصول ٢-٢

ات إلى المعلوم

 والمعرفة

 زيادة النفاذ إلى -٢

 المعلومات والمعرفة

، على المدى المتوسط ينتهي بنهاية عام        ٢٠٠٧اإلطار الزمني على المدى القريب ينتهي بنهاية عام          : مالحظة 

 .٢٠١٥، وعلى المدى البعيد ينتهي بنهاية عام ٢٠١٠
 
، المؤتمر اإلقليمي العربي حول     " إطار عمل استراتيجي للتعاون   : نحو مجتمع معلومات عربي     :  انظر  ) أ(

 ٢٠٠٣يونيو / حزيران١٨-١٦عالمية لمجتمع المعلومات الذي ع قد في القاهرة في الفترة القمة ال
 WSIS Plan of Action, WSIS-03/GENEVA/DOC/5-E, 12 December 2003نظر   أ:)ب (
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 اء القدراتبن -٤المجال 
 

في مهارات األساسية    ال نشرإلى ما بعد    سكوا  اإلمنطقة  ينبغي أن يمتد بناء القدرات في         
  .العديد من المجاالت  خبرة في   التطوير  ، ليشمل   بين المواطنين تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    

 تطوير ثالثة على   لبناء القدرات في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت      النموذج المقترح   يعتمد  و
ات تكنولوجيا المعلوم  ومؤسسات    ،والتطوير العلمي    والبحث،  بشريةالموارد   ال : هي مجاالت

 الشبابوالبد من التركيز بوجه خاص على احتياجات النساء            وعالوة على ذلك،  ؛  واالتصاالت
 . جميع الفئات في مجتمع المعلومات لمراعاة انخراطالمسنين والمعوقينو
 

  تنمية الموارد البشرية-١
 

اإلطار  مؤشرات اإلنجاز

 الزمني
 األهداف اإلنجازات المتوقعة األعمال االستراتيجية

دد المدارس التي ع

تحوي معامل 

 حواسيب

 تأسيس معامل ١-١-١ مدى قريب

للحواسيب في المدارس العامة 

لتزويد الطالب والناس 

 بالتدريب والنفاذ إلى اإلنترنت

عدد المدارس التي 

أدخلت تكنولوجيا 

المعلومات 

واالتصاالت في 

 مناهجها

إدخال تكنولوجيا  ٢-١-١ مدى قريب

المعلومات واالتصاالت في 

 مع التركيز المناهج المدرسية

على بناء القدرات والكفاءة عند 

 ١٥ و ٦األطفال بين عمري 

 سنة

عدد الدول التي تعتبر 

لمعلومات تكنولوجيا ا

واالتصاالت مهارة 

أساسية وشرطية 

 لتخريج المدرسين

تدريب المدرسين   ٣-١-١ مدى قريب

على التعامل مع بيئة تعليمية 

ديناميكية مركزها الطالب وذلك 

إما في الصفوف العادية أو في 

 الصفوف االفتراضية، إضافة

إلى جعل المهارة في تكنولوجيا 

 شرطا المعلومات واالتصاالت 

 .ريج المدرسينلتخ

 تقليص األمية ١-١

لتكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت في 

 المدارس
 

عدد المدارس التي 

تقدم لطالبها خدمة 

 النفاذ لإلنترنت

مدى 

 متوسط
 تأمين االتصال ١-٢-١

باإلنترنت والخدمات بكلفة 

معتدلة وتأمين النفاذ اآلمن 

 لإلنترنت

% ٨٠وصل  ٢-١

المدارس من 

 وجعل باإلنترنت

الخدمة متاحة للطالب 

 ).أ(

 تزويد الطالب -١

 الكافيةبالمهارات 

للمشاركة الفعالة في 

 تمع المعلوماتمج
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عـدد الشراكات بين    عـدد الشراكات بين    

ــاص   ــاع الخ ــاص  القط ــاع الخ القط

الجامعـات، بما في    الجامعـات، بما في    وو

ذلـك الـتعاون مع     ذلـك الـتعاون مع     

 ..الشركات العالميةالشركات العالمية
 

 إقامة الشراكة مع ١-١-٢ مدى قريب

 شجيعالقطاع الخاص لت

الشركات على االستفادة من 

 مشاريعتنفيذ تدرب الطالب و

 التخرج

عـدد الجامعات التي    عـدد الجامعات التي    

تتضمن في منهاجها   تتضمن في منهاجها   

ــي  ــارات فـ ــي مهـ ــارات فـ مهـ

تكنولوجيا المعلومات  تكنولوجيا المعلومات  

 واالتصاالتواالتصاالت

تعديل المناهج الحالية  ٢-١-٢ مدى قريب

لتتضمن مهارات في تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت في 

كافة المستويات، وتسريع 

 انتشارها في كافة الجامعات

 رعاية الشراكة    رعاية الشراكة   ١١-٢٢

بيـن القطاع الخاص    بيـن القطاع الخاص    

 والجامعاتوالجامعات

عدد الجامعات 

فتراضية اال

والجامعات التي لديها 

خدمات التعليم 

 اإللكتروني

مدى 

 متوسط
عبر  التعليم توفير ١-٢-٢

 من خالل التعلم اإلنترنت

الجامعات واإللكتروني، 

 .االفتراضية

ــيم ٢٢-٢٢ ــيم  نشــر التعل  نشــر التعل

 اإللكترونياإللكتروني

عدد البحوث العلمية 

 التي لها قيمة تجارية
مدى 

 متوسط
تطوير درجات  ١-٣-٢

الماجستير كليا الدراسات الع

والدكتوراه في تكنولوجيا 

 المعلومات واالتصاالت

زيادة عدد الباحثين 

في تكنولوجيا 

المعلومات 

 واالتصاالت

مدى 

 متوسط
توفير بيئة مناسبة  ٢-٣-٢

للباحثين في تكنولوجيا 

 المعلومات واالتصاالت

عدد النظم المرنة 

ائمة والقابلة الق

لالستجابة إلى 

التغيرات في قطاع 

تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت

تطوير نظام مرن  ٣-٣-٢ مدى بعيد

يستجيب إلى التغيرات في قطاع 

تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت ويجاريها

 زيادة األبحاث    زيادة األبحاث   ٣٣-٢٢

ــيقات  ــيقات ذات التطبــ ذات التطبــ

 التجاريةالتجارية

طالب تخريج   -٢

 ذوي جامعيين

في  كفاءات عالية

يا المعلومات تكنولوج

 واالتصاالت

مهارات تطوير  ١-١-٣ مدى قريب

تكنولوجيا المعلومات 

المدرسين ى دلواالتصاالت 

 المهنيين

عدد المعاهد المهنية 

التي تدرس مناهج 

تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت وتمنح 

 معترف بها شهادات

 دوليا 
السعي لمنح شهادات  ٢-١-٣ مدى قريب

 معترف بها دوليا 

 زيادة كفاءة ١-٣

التدريب المهني 

خاصة في مجال 

تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت

 تطوير التدريب -٣

المهني لتكنولوجيا 

المعلومات 

التوفيق وواالتصاالت 

 البرامج بين

 اجات السوقاحتيو
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عدد المراكز التي 

تقدم التعليم عن بعد 

 للتدريب المهني
 

مدى 

 متوسط
 ترويج التعليم عن بعد ١-٢-٣

إليصال ونشر التدريب المهني 

 من خالل المراكز العامة

 نشر التدريب ٢-٣

المهني في المناطق 

ات الريفية والمجتمع

 المحرومة

مدى 

 متوسط
 مع إقامة الشراكة ١-٣-٣

القطاع الخاص إلدخال المناهج 

التقنية الجديدة التي تعتمد 

 ت الجديدةالتكنولوجيا

عدد الشراكات التي 

تم تأسيسها بين معاهد 

التدريب المهني 

 والقطاع الخاص

مدى 

 متوسط
 مع إقامة الشراكات ٢-٣-٣

 لبناء المهارات القطاع الخاص

الضرورية التي تضمن العمل 

المباشر والنتائج الفعالة في 

 شركات األعمال

 تأميـن عمال     تأميـن عمال    ٣٣-٣٣

ذوي خبرة وشهادات   ذوي خبرة وشهادات   

ــبة  ــعار مناس ــبة وبأس ــعار مناس وبأس

 لسوق العمللسوق العمل

 

، على المدى المتوسط ينتهي بنهاية عام       ٢٠٠٧اإلطار الزمني على المدى القريب ينتهي بنهاية عام         : مالحظة

 .٢٠١٥نهاية عام ، وعلى المدى البعيد ينتهي ب٢٠١٠
، المؤتمر اإلقليمي العربي حول     " إطار عمل استراتيجي للتعاون   : نحو مجتمع معلومات عربي     :  انظر  ) أ(

 ٢٠٠٣يونيو / حزيران١٨-١٦القمة العالمية لمجتمع المعلومات الذي ع قد في القاهرة في الفترة 
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  البحث العلمي والتطوير-٢
 

اإلطار  مؤشرات اإلنجاز

 الزمني
 األهداف اإلنجازات المتوقعة ألعمال االستراتيجيةا

عدد الدول التي 

تخصص أو تزيد 

النسبة المئوية من 

ميزانيتها من أجل 

البحث العلمي 

 والتطوير

 تأمين دعم مالي ١-١-١ مدى قريب

مستدام من الدولة لدعم البحث 

 العلمي والتطوير

مدى  

 متوسط
 ربط مؤسسات البحث ٢-١-١

والتطوير بشبكة عالية السرعة 

 )أ(

عدد مراكز التدريب 

 المتميزة في المنطقة
 أو

عدد الدول التي يشار 

في إلها كمراكز تميز 

مجاالت محددة من 

نولوجيا المعلومات تك

  واالتصاالت

مدى 

 متوسط
 )أ( تأسيس مراكز تميز٣-١-١

في ) ب(لصناعة  البرمجيات

مجاالت محددة من تكنولوجيا 

 المعلومات واالتصاالت

 حث الدولة ١-١

على دعم البحث 

 العلمي والتطوير

عدد المبادرات 

اإلقليمية لتطوير 

 التكنولوجيا المحلية

مدى 

 متوسط
تعزيز البحث  ٢-٢-١

 مما والتطوير لزيادة اإلبداع

الحلول تطوير يتم يؤدي إلى 

التكنولوجية المحلية عوضا  عن 

 )ج(الحلول األجنبية

عدد المؤسسات 

 جديدة الشكل
مدى 

 متوسط
 جديدة تأسيس أشكال ٣-٢-١

 ونشرها مثل من المؤسسات

اضنات والمجمعات الح

 التكنولوجية

 تطوير صناعة ٢-١

البرمجيات ورفع 

مستوى المنطقة 

لتصبح مركز تميز 

وضع سياسات ل

تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت

عاش البحث إن -١

العلمي والتطوير في 

وتشجيع المنطقة 

االبتكارات 

بتكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت

عدد الصناعات 

التقليدية التي زادت 

فعالية إنتاجها 

باستخدام تكنولوجيا 

المعلومات 

 واالتصاالت

مدى 

 متوسط
تكنولوجيا قديم أدوات ت ١-٣-١

إلى  المعلومات واالتصاالت

 )د(ةتقليديالمحلية  الصناعةال

بــناء قــدرات بــناء قــدرات   ٣٣-١١

القوى العاملة وزيادة   القوى العاملة وزيادة   

لصناعات لصناعات إنتاجـية ا  إنتاجـية ا  

 المحلية التقليديةالمحلية التقليدية
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، على المدى المتوسط ينتهي بنهاية عام        ٢٠٠٧اإلطار الزمني على المدى القريب ينتهي بنهاية عام          : مالحظة 

 .٢٠١٥، وعلى المدى البعيد ينتهي بنهاية عام ٢٠١٠
 العربي حول القمة العالمية     ، المؤتمر اإلقليمي  " إطار عمل استراتيجي للتعاون   : نحو مجتمع معلومات عربي     :  انظر  ) أ(

 ٢٠٠٣يونيو / حزيران١٨-١٦لمجتمع المعلومات الذي ع قد في القاهرة في الفترة 
للغة العربية باستخدام الوظائف الخاصة بمدخالت       معالجة ا : من الجوانب األخرى الممكنة  للبحث والتطوير       )  ب (

 .العربيةية الفهرسة الكاملة بوتقن، ةالعربيوالتعرف الضوئي على األحرف ومخرجات الكالم، 
 
من المبادرات المقترحة والتي قد تؤدي إلى تطوير صناعة أخرى قائمة على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت                )  ج(

 .متحركة بالعربيةالرسوم الإنتاج أفالم 
 
 .عنيصتالتصميم واليات عملفي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تحسين صناعة المالبس والحرف اليدوية بإدخال )  د(
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 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت شركات  -٣
  

اإلطار  مؤشرات اإلنجاز

 الزمني
 األهداف اإلنجازات المتوقعة األعمال االستراتيجية

عدد خبراء شبكة 

برمجيات المصدر 

 المفتوح في المنطقة

 مدى قريب
 

 من ف شبكةيتعر ١-١-١

خبراء البرمجيات المصدر 

 عزيزهاالمفتوح وت

عدد المؤسسات 

الحكومية والخاصة 

التي تطور وتدعم 

ة على الحلول المعتمد

برمجيات المصدر 

 المفتوح

 مدى قريب
 

عمل  اتتنظيم ورش ٢-١-١

 إقليمية

عدد المؤسسات 

العامة والخاصة التي 

تستخدم برمجيات 

 المصدر المفتوح

مدى 

 متوسط
تطوير تطبيقات  ٣-١-١

برمجية اعتمادا  على تكنولوجيا 

  المفتوح يات المصدربرمج

التشجيع على  ١-١

استخدام الحلول التي 

تعتمد برمجيات 

 المفتوح في المصدر

الشركات الصغيرة 

والمتوسطة، 

والمؤسسات التعليمية 

وفي والصحية، 

 القطاع العام

  خدامخدامزيـادة است  زيـادة است    -١١

  ذات ذات البرمجــــيات البرمجــــيات 

  المفتوح المفتوحالمصدرالمصدر

عدد المؤسسات التي 

تعتمد تكنولوجيا 

المعلومات 

واالتصاالت والتي 

تقدم خدمات وحلول  

تكامل األنظمة في 

 المنطقة

تقديـم حوافـز أكبر     تقديـم حوافـز أكبر       ١١-١١-٢٢ مدى قريب

 ..للحفاظ على المهارات العاليةللحفاظ على المهارات العالية

عدد مؤسسات 

تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت التي 

تمتد عملياتها خارج 

 المنطقة

مدى 

 متوسط
 جميعتبسيط  ٢-١-٢

الستيراد، بااإلجراءات المتعلقة 

 ،الترخيصوالتصدير، و

  إنجاز سرعةةدازيلتفتيش الو

 األعمال

ــول ١١-٢٢ ــم حل ــول  تقدي ــم حل  تقدي

حاسوبية متخصصة   حاسوبية متخصصة   

ــيا  ــتمد تكنولوج ــيا تع ــتمد تكنولوج تع

ــات  ــات المعلومــــ المعلومــــ

واالتصـاالت لزيادة   واالتصـاالت لزيادة   

منافسة الشركات في   منافسة الشركات في   

 المنطقة  المنطقة  

  تعزيـز خدمات  تعزيـز خدمات    -٢٢

ا المعلومات  ا المعلومات  تكنولوجيتكنولوجي

واالتصـــــاالت، واالتصـــــاالت، 

ــات ــة خدم ــاتوخاص ــة خدم   وخاص

تكـامل األنظمة في    تكـامل األنظمة في    

 المنطقةالمنطقة

 مخصصات نسبة

صناعة تطوير 

البرمجيات من الناتج 

المحلي واإلقليمي 

 اإلجمالي

 اعتماد سياسات تؤدي ١-١-٣ مدى قريب

إلى زيادة القدرة التنافسية 

لشركات البرمجيات، بما في 

ذلك زيادة إنفاق الدولة على 

تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت

 تطوير صناعة    تطوير صناعة   ١١-٣٣

البرمجـيات ومعايير   البرمجـيات ومعايير   

ج حلول ج حلول الجـودة إلنتا  الجـودة إلنتا  

ــيعة   ــات رف ــيعة  وخدم ــات رف وخدم

 المستوىالمستوى

تشـجيع صناعة   تشـجيع صناعة     -٣٣

 مجياتمجياتالبرالبر
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زيادة عدد شركات 

تطوير البرمجيات 

وإنتاج البرمجيات 

التي حصلت على 

 شهادة جودة

تطبيق معايير الجودة  ٢-١-٣ مدى قريب

 وإنتاجهارمجيات في تطوير الب

زيادة قيمة الصادرات 

من البرمجيات 

والخدمات بين دول 

ج اإلسكوا وخار

 المنطقة

مدى 

 متوسط
 معارض على تنظيم ٣-١-٣

المستوى الدولي للتعريف 

بشركات البرمجيات اإلقليمية 

 والمحلية

عدد الشراكات مع 

الشركات العالمية 

 وموردي التكنولوجيا

مدى 

 متوسط
السعي إلى إقامة  ٤-١-٣

 شراكات مع الشركات الدولية

 وموردي التكنولوجيا

عدد الشركات 

 التي لديها العالمية

 نشاط في المنطقة 

مدى 

 متوسط
 تشجيع الشركات ٥-١-٣

 العالمية للعمل في المنطقة

  

نسبة زيادة القوة 

العاملة في صناعة 

البرمجيات والذين 

أو مازالوا (تخرجوا 

من هذه ) ضمن

 المؤسسات الجديدة

مدى 

 متوسط
جديدة إنشاء مؤسسات  ٥-١-٣

كحاضنات التكنولوجيا مبتكرة 

 ات التكنولوجية ونشرهاوالتجمع

  

، على المدى المتوسط ينتهي بنهاية عام        ٢٠٠٧اإلطار الزمني على المدى القريب ينتهي بنهاية عام          : مالحظة 

 .٢٠١٥، وعلى المدى البعيد ينتهي بنهاية عام ٢٠١٠
عربي حول  ، المؤتمر اإلقليمي ال   " إطار عمل استراتيجي للتعاون   : نحو مجتمع معلومات عربي     :  انظر  ) أ(
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 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتواألمن في استخدام  الثقةبناء  -٥المجال 
 

اإلطار  مؤشرات اإلنجاز

 الزمني
 األهداف اإلنجازات المتوقعة األعمال االستراتيجية

قيمة التطور في 

اإلنفاق على العمليات 

التجارية المنفذة 

 إلكترونيا 

تحسين أمن الصفقات  ١-١-١ مدى قريب

التجارية عبر اإلنترنت بشكل 

األمن شهادات عام باستخدام 

 ١٨ العالمية والتشفير

د الدول التي عد

نجحت في التشارك 

في الخبرات الجيدة 

ومعالجة الحوادث 

 العرضية

مدى 

 متوسط
  أفضلفيالتشارك  ١-٢-١

الخبرات في حقل أمن 

المعلومات والتشجيع على 

ممارستها من قبل جميع 

 المعنيين

 زيادة الثقة في ١-١

األعمال اإللكترونية 

 والتجارة اإللكترونية

عدد الدول التي 

تحوي نقاط آنية 

مركزية لمعالجة 

 الحوادث العرضية

مدى 

 متوسط
أسيس نقاط آنية ت ٢-٢-١

دث العرضية، المعالجة الحو

وتطوير شبكة مشتركة بين هذه 

المعلومات في النقاط للمشاركة 

الخاصة بمعالجة والتكنولوجيا 

 الحوادث العارضة

 تبني إجراءات ٢-١

للتعاون في مجاالت 

األمن والحوادث 

 واألعطال العرضية

ــية  -١١ ــر البن ــيةتطوي ــر البن   تطوي

 المناسبةالمناسبةاألمنية األمنية 

عدد الدول التي لديها 

هيئة موظفون في 

ون على  مدربالقضاء

قوانين الفضاء 

 السييبراني

القـيام بتدريب شامل    القـيام بتدريب شامل      ١١-١١-٢٢ مدى قريب

  لموظفـي هيـئة القضاء على     لموظفـي هيـئة القضاء على     

ــرائم  ــرائم ج ــيبراني ج ــيبراني الفضــاء الس الفضــاء الس

  ذات الصلة ذات الصلةوالقضايا األمنيةوالقضايا األمنية

عدد الدول التي لديها 

 حماية المستهلك
 دعم حماية المستهلك     دعم حماية المستهلك    ٢٢-١١-٢٢ بمدى قري

من تالعب األسواق عن طريق     من تالعب األسواق عن طريق     

ــيق  ــبة والتدق ــز المراق ــيق تعزي ــبة والتدق ــز المراق تعزي

والتفتـيش ونشـاطات التعليم     والتفتـيش ونشـاطات التعليم     

 الحكومي الحكومي 

 بـناء القدرات     بـناء القدرات    ١١-٢٢

ــئات  ــن بالهي ــئات للعاملي ــن بالهي للعاملي

 القضائية القضائية 

نظيم العمليات ت -٢

 القضائية 

عدد الدول التي لديها 

هيئة موظفون في 

 مدربون على القضاء

محاربة جرائم 

 الفضاء السييبراني

القـيام بتدريب شامل    القـيام بتدريب شامل      ١١-١١-٢٢ مدى قريب

  لموظفـي هيـئة القضاء على     لموظفـي هيـئة القضاء على     

ــ ــج ــيبراني رائم رائم ج ــيبراني الفضــاء الس الفضــاء الس

  ذات الصلة ذات الصلةوالقضايا األمنيةوالقضايا األمنية

 بـناء القدرات     بـناء القدرات    ١١-٣٣

ــتعزيز    ــة ل ــتعزيز   الالزم ــة ل الالزم

 القانون القانون 

ــر   -٣٣ ــر تطوي ــام تطوي ــام نظ نظ

ــريع ــريعتش ــاء ي لي لتش ــاء لفض لفض

 السيبرانيالسيبراني

                                 
 ®Verisignمثل تأسيس شركة إقليمية شبيهة بشركة  )18(
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عدد الدول التي لديها 

قوانين قابلة للتطبيق 

للحد من جرائم 

اإلنترنت والقضايا 

 .األمنية ذات الصلة

مدى 

 متوسط
جراءات تنظيم اإل ١-٢-٤

 لتصبح أكثر فاعلية  لقضائيةا

 جرائم في مكافحةوتأثيرا ، 

 وحماية الفضاء السيبراني

 قوانين حقوق الملكية الفكرية

مع األخذ بعين االعتبار األنظمة 

والقرارات اإلقليمية والدولية 

 ).أ(لحل الخالفات 

زيادة عدد القوانين 

المرتبطة بتنظيم 

الصفقات اإللكترونية 

 على اإلنترنت

مدى 

 متوسط
للقوانين وضع مسودة  ٢-٢-٤

 المنظمة للتجارة اإللكترونية

 وتبني هذه على االنترنت

ين ووضعها موضع التنفيذ القوان

مثل قانون التوقيع اإللكتروني 

 )أ(

 جــــــذب  جــــــذب ٢٢-٤٤

االسـتثمارات لقطاع   االسـتثمارات لقطاع   

تكنولوجيا المعلومات  تكنولوجيا المعلومات  

واالتصاالت ولتحقيق  واالتصاالت ولتحقيق  

ــات األ ــات األخدم ــال خدم ــال عم عم

اإللكترونية والتجارة  اإللكترونية والتجارة  

 اإللكترونيةاإللكترونية

 تمكيـن خدمات     تمكيـن خدمات    -٤٤

األعمـال اإللكترونية   األعمـال اإللكترونية   

 والتجارة اإللكترونيةوالتجارة اإللكترونية

عدد الدول التي تتبنى 

 وتؤيد الملكية الفكرية
حقوق تطبيق قوانين  ١-١-٥ مدى قريب

 على المحتوى الملكية الفكرية

وعلى حلول تكنولوجيا 

، بما في المعلومات واالتصاالت

 بحقوق المتعلقةقضايا ذلك ال

عالمات نشر، والالطبع وال

التجارية، واألسماء التجارية 

 تسجيل اسم النطاقو

 تشـجيع إنشاء     تشـجيع إنشاء    ١١-٥٥

أفكـار جديدة للملكية    أفكـار جديدة للملكية    

 الفكريةالفكرية

تعزيــز حقــوق تعزيــز حقــوق   -٥٥

 الملكية الفكريةالملكية الفكرية

عدد الدول األعضاء 

 في الهيئة اإلقليمية
مدى 

 متوسط
تأسيس هيئة إقليمية  ١-٢-٥

حقوق تدعم جميع عمليات 

 في جميع الدول الملكية الفكرية

 عضاءاأل

ــهيل ٢٢-٥٥ ــهيل  تســـ  تســـ

ــية  ــراءات الملك ــية إج ــراءات الملك إج

الفكرية على المستوى الفكرية على المستوى 

 اإلقليمياإلقليمي
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، على المدى المتوسط ينتهي بنهاية عام       ٢٠٠٧اإلطار الزمني على المدى القريب ينتهي بنهاية عام         : مالحظة 
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  البيئة التمكينية-٦المجال 
اإلطار  مؤشرات اإلنجاز

 الزمني
 األهداف اإلنجازات المتوقعة األعمال االستراتيجية

 لديها عدد الدول التي
مبادرات لزيادة النفاذ 

إلى تكنولوجيا 
المعلومات 

 واالتصاالت 

 وفيرالقوانين لتوضع  ١-١-١ مدى قريب
 االتصال السريع باإلنترنت

المبادرة عدد الدول 
لمكافحة المحتوى 
 الضار على اإلنترنت

 القوانين تعزيز ٢-١-١ مدى قريب
 لمكافحة المحتوى الموجهة 
على  والقرصنة الضار 
  اإلنترنت

عدد الدول التي 
يتوفر لديها نفاذ 

معتدل التكاليف إلى  
 اإلنترنت

 تكاليف االتصال دعم ٣-١-١ مدى قريب
خدمات رسوم باإلنترنت و
ت األخرى في مراكز االتصاال
وخاصة  )أ (العامة النفاذ

المؤسسات التعليمية ومراكز 
 ات المحليةالمجتمع

وصل المناطق النائية   وصل المناطق النائية     ٤٤-١١-١١ مدى قريب
الموجودة خارج النطاق الحالي    الموجودة خارج النطاق الحالي    

 لالتصاالتلالتصاالتللشبكة الرئيسية للشبكة الرئيسية 

عدد المبادرات لزيادة 
مشاركة المرأة 

والفئات المهمشة في 
بناء مجتمع 
 المعلومات

مدى 
 متوسط

تحسين الخدمات  ٥-١-١
العامة لتكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت التي تدعم االندماج 
االجتماعي لجميع الناس في 

 مجتمع المعلومات

 نشر وتوسيع ١-١
النفاذ إلى المعلومات 

وتكنولوجيا 
المعلومات 
 واالتصاالت

التي  البيئة توفير -١
بناء  ساعد علىت

 لمعلوماتمجتمع ا

مدى 
 متوسط

تحرير قطاع تشجيع  ١-١-٢
 االتصاالت

عــدد الــدول التــي عــدد الــدول التــي 
حـــررت قطـــاع حـــررت قطـــاع 

مدى  االتصاالتاالتصاالت
 متوسط

تنظيم وتسهيل  ٢-١-٢
إجراءات منح التراخيص 

 لالتصاالت

 تطوير القطاع    تطوير القطاع   ١١-٢٢
الخـاص فـي مجال     الخـاص فـي مجال     

 االتصاالتاالتصاالت

ــرتحريــر  -٢٢  قطــاع  قطــاع تحري
 االتصاالتاالتصاالت

  إدخال إصالحات في  ١-١-٣ مدى قريب
قانون الضرائب والجمارك 

تكنولوجيا لدعم قطاع 
 المعلومات واالتصاالت

زيادة االستثمارات 
واستغالل السوق 
لقطاع تكنولوجيا 

المعلومات 
 جذب االستثمارات ٢-١-٣  واالتصاالت

الخارجية لمباشرة من خالل 
أشكال متنوعة من اإلعفاءات، 

ومنها اإلعفاء لمدة عشر 
 تكنولوجيا سنوات لشركات 
  الجديدةتصاالتالمعلومات واال

 تشجيع وزيادة    تشجيع وزيادة   ١١-٣٣
ــي  ــتثمارات ف ــي االس ــتثمارات ف االس

 قطاع االتصاالتقطاع االتصاالت

مـراجعة قانون   مـراجعة قانون     -٣٣
تشــجيع تشــجيع الضــرائب لالضــرائب ل

ــناعة  ــناء صـ ــناعة بـ ــناء صـ بـ
تكنولوجيا المعلومات  تكنولوجيا المعلومات  

 واالتصاالتواالتصاالت
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 تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -٧المجال 
 

تكنولوجيا المعلومات  تكنولوجيا المعلومات   تعتمد    تعتمد    موضوعية  موضوعية تطوير تطبيقات تطوير تطبيقات يبيـن هـذا الجزء من التقرير أهمية         يبيـن هـذا الجزء من التقرير أهمية          
التعليم، التعليم، وواألعمال التجارية،   األعمال التجارية،   وومة،  مة،  اااإلدارة الع اإلدارة الع مجاالت  مجاالت  ي  ي  لبـناء مجـتمع المعلومـات ف      لبـناء مجـتمع المعلومـات ف        واالتصـاالت واالتصـاالت 

 ..))١٩((والتوظيفوالتوظيفالصحة، الصحة، وو
 

األعمال األعمال وولحكومة اإللكترونية،   لحكومة اإللكترونية،   مـن المقـترح اعـتماد نموذج من أربع مراحل فيما يخص ا            مـن المقـترح اعـتماد نموذج من أربع مراحل فيما يخص ا             
 من مجرد وجود     من مجرد وجود    باالنتقالباالنتقالسمح  سمح  يي والصحة اإللكترونية،     والصحة اإللكترونية،    ي،ي،التعليم اإللكترون التعليم اإللكترون ووالـتجارية اإللكترونـية،     الـتجارية اإللكترونـية،     

إيجاد بنية وهيكلية منظمة لهذه المعلومات وإضافة عمليات تساعد في          إيجاد بنية وهيكلية منظمة لهذه المعلومات وإضافة عمليات تساعد في           إلى    إلى   اإلنترنتاإلنترنت  علىعلىمعلومـات   معلومـات   
 ::))٢٠((ألربع هيألربع هياامراحل مراحل للوهذه اوهذه ا.  .  معالجتهامعالجتها

 
ـ    ))أأ((  ـ   مـرحلة الوج اإلنترنت يحتوي على المعلومات الثابتة     اإلنترنت يحتوي على المعلومات الثابتة     على  على  موقع  موقع  يتم فيها إنشاء    يتم فيها إنشاء    : : ددوومـرحلة الوج

 ؛؛))٢٠٠٥٢٠٠٥ في عام  في عام تكتملتكتمل((
 

مات المطلوبة واالستمارات اإللكترونية التي     مات المطلوبة واالستمارات اإللكترونية التي     المعلوالمعلوتتضمن توفير   تتضمن توفير   : : مـرحلة الـتفاعل   مـرحلة الـتفاعل    ))بب(( 
 ؛؛))٢٠٠٧٢٠٠٧ في عام  في عام تكتملتكتمل((بالبريد بالبريد طباعتها ثم إرسالها طباعتها ثم إرسالها  أو  أو إلكترونيا إلكترونياًملؤها ملؤها يمكن يمكن 

 
   وتنطوي على مزيد من     وتنطوي على مزيد من    المعامالتالمعامالت//أتمتة الوظائف أتمتة الوظائف تـتم خاللها    تـتم خاللها    : : المعـامالت المعـامالت   مـرحلة مـرحلة  ))جج(( 

 ؛؛))٢٠١٠٢٠١٠مل في عام مل في عام تتتكتك((تنظيمية تنظيمية الالإلمكانيات إلمكانيات اا
 

تمهد تمهد للجراءات  جراءات  اإلاإلقوانين و قوانين و الال  بما في ذلك  بما في ذلك  يها تتحول البنية الموجودة     يها تتحول البنية الموجودة     وفوف: : مـرحلة التحول  مـرحلة التحول   ))دد(( 
 ).).٢٠١٥٢٠١٥ في عام  في عام تكتملتكتمل((الطريق نحو مؤسسة افتراضية جديدة الطريق نحو مؤسسة افتراضية جديدة 

 
 الحكومة اإللكترونيةتطبيقات  -١

 
اإلطار  مؤشرات اإلنجاز

 الزمني
 األهداف اإلنجازات المتوقعة األعمال االستراتيجية

عدد الدول التي 

ات تحوي استراتيجي

 الحكومة اإللكترونية

 إدارة مؤتمرات إقليمية ١-١-١ مدى قريب

وورشات عمل لمساعدة الدول 

في تشكيل ومراجعة 

استراتيجيات الحكومة 

 اإللكترونية

 زيادة قدرة ١-١

الحكومة في تطوير 

وتحقيق استراتيجيات 

فعالة ودائمة للحكومة 

 اإللكترونية

 تشكيل وتبني -١

استراتيجيات الحكومة 

 لكترونيةاإل

                                 
 یمكن إضافة تطبيقات قطاعية أخرى في هذه مثل الزراعة اإللكترونية والسياحة اإللكترونية ) 19(
تتطلب بعض التطبيقات المرور بهذه المراحل األربع بالتدريج، ولكن هناك تطبيقات أخرى قد تنتقل على  )20(

 الفور إلى المراحل المتقدمة مثل مرحلة التفاعل ومرحلة المعامالت



 -٢٦-

اإلطار  مؤشرات اإلنجاز

 الزمني
 األهداف اإلنجازات المتوقعة األعمال االستراتيجية

 تشجيع كل الدول ٢-١-١ مدى قريب 

لتبني استراتيجية الحكومة 

اإللكترونية مع األخذ بالحسبان 

 الظروف الوطنية المختلفة

  

عدد خدمات الحكومة 

اإللكترونية المقدمة 

 على اإلنترنت

أتمتة طلبات الوثائق  ١-١-٢ مدى قريب

 ).أ( وتحديثها الشخصية
 زيادة عدد ١-٢

مة خدمات الحكو

اإللكترونية وزيادة 

شفافيتها وقابلية 

 متابعتها

تحسين إيصال  -٢

الخدمات والمعلومات 

إلى الشركات 

 والمواطنين

مدى  

 متوسط
األعمال أتمتة تسجيل  ٢-١-٢

 وتنسيق التفاعل مع والشركات

الحكومة في مجاالت الضرائب 

والجمارك ورخص البناء 

 ).أ(وغيرها 

  

 تطويـر إطـار عمل       تطويـر إطـار عمل      ١١-١١-٣٣ مدى قريب

ــائق   ــفة الوث ــن وأرش ــائق  لتخزي ــفة الوث ــن وأرش لتخزي

 والسجالت اإللكترونية بأمانوالسجالت اإللكترونية بأمان
 
 

عدد الدول التي بدأت 

يل سجالتها بتحو

وتخزينها بصيغة 

 رقمية 
 

 تشجيع تطوير ٢-١-٣ مدى قريب

عايير والمقاييس واستخدام الم

المفتوحة والمرنة والحيادية 

 والملبية لرغبات السوق

 تمهيد الطريق ١-٣

لتطوير السجالت 

اإللكترونية والبيانات 

 اإللكترونية

عدد الدول التي 

تحوي شبكات 

 حكومية إلكترونية

مدى 

 متوسط
 ربط الشبكات ١-٢-٣

 الحكومية مع بعضها البعض
 تعزيز تبادل ٢-٣

البيانات والمعلومات 

بين الدوائر الحكومية 

 في الدولة

عدد الوزارات التي 

عملياتها تحولت 

الرئيسية إلى عمليات 

 إلكترونية

مدى 

 متوسط
إيجاد تطبيقات  ١-٣-٣

مثل  لتخطيط موارد المؤسسة

أنظمة اإلدارة المالية، وإدارة 

الموارد البشرية، وإدارة 

 ، وسير األعمالالملكية

 تحسين ٣-٣

اإلجراءات والموارد 

 الحكومية

زيادة فعالية  -٣

 العمليات الحكومية



 -٢٧-

اإلطار  مؤشرات اإلنجاز

 الزمني
 األهداف اإلنجازات المتوقعة األعمال االستراتيجية

عدد األنظمة 

الحكومية المعتمدة 

 على المعرفة

تطوير أنظمة حكومية  ٢-٣-٣ بعيدمدى 

 تعتمد على المعرفة
  

، على المدى المتوسط ينتهي بنهاية عام       ٢٠٠٧اإلطار الزمني على المدى القريب ينتهي بنهاية عام         : مالحظة 

 .٢٠١٥، وعلى المدى البعيد ينتهي بنهاية عام ٢٠١٠
، المؤتمر اإلقليمي العربي حول     " ونإطار عمل استراتيجي للتعا   : نحو مجتمع معلومات عربي     :  انظر) أ(

 ٢٠٠٣يونيو / حزيران١٨-١٦القمة العالمية لمجتمع المعلومات الذي ع قد في القاهرة في الفترة 
 



 -٢٨-

  اإللكترونيةاألعمالالتجارة وتطبيقات  -٢
 

اإلطار  مؤشرات اإلنجاز
 الزمني

 األهداف اإلنجازات المتوقعة األعمال االستراتيجية

ا عدد حلول تكنولوجي
المعلومات 

واالتصاالت الهادفة 
لتحسين الصناعات 
المحلية واإلقليمية 

 التقليدية

التحري عن إمكانية  ١-١-١ مدى قريب
استخدام تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت في تحسين فعالية 
الصناعات المحلية واإلقليمية 

 التقليدية

عدد شركات األعمال 
التي حولت عملياتها 

وأعمالها المكتبية إلى 
 إلكترونية

مدى 
 متوسط

تحويل العمليات  ٢-١-١
 األساسية إلى إلكترونية عن

طريق تطوير تطبيقات برمجية 
في مجاالت المحاسبة، وإدارة 

الموارد البشرية، والتحكم 
بالمخزون، والتصنيع، وإدارة 

 العالقات مع الزبائن

 زيادة سرعة ١-١
األعمال وتعزيز 

المنافسة بين 
المؤسسات 

 لصناعات التقليديةوا

 تشجيع األعمال -١
تحسين  واإللكترونية

فعالية الصناعات 
المحلية واإلقليمية 

 خاصة التقليدية
الشركات المتوسطة 

 والصغيرة

 تأسيس مراكز ١-١-٢ مدى قريب
أمين الوصول مجتمعية عامة لت

خدمات التجارة اإللكترونية 
 للجميع

عدد تطبيقات التجارة 
اإللكترونية الناجحة 

خاصة تلك التي تخدم 
الشركات المتوسطة 

 مدى قريب والصغيرة
 
 

 

تحديد األسواق  ٢-١-٢
طهم ملين وربوالزبائن المحت

عن طريق بالمناطق الريفية 
تطوير تطبيقات التجارة 

بالشراكات مع اإللكترونية 
منظمات الالقطاع الخاص و

 محليةوالقليمية اإل
تفاقات الثنائية عدد اال

أو المتعددة األطراف 
لتطوير التجارة 

اإللكترونية وتحقيق 
التوافق بين 
المعامالت 
 اإللكترونية 

 مدى قريب
 

إلى اتفاقات  التوصل ٣-١-٢
ثنائية أو متعددة األطراف 

لتطوير التجارة اإللكترونية 
وتحقيق التوافق بين المعامالت 

 ).أ(اإللكترونية 

 النجاح في ربط ١-٢
الموردين 

والمستهلكين وتعزيز 
تدفق المعلومات 
والبضائع ضمن 
 سلسلة التزويد

 التجارة تشجيع -٢
األعمال اإللكترونية و

والتعهدات في 
 المناطق النائية

، على المدى المتوسط ينتهي بنهاية عام       ٢٠٠٧اإلطار الزمني على المدى القريب ينتهي بنهاية عام         : مالحظة

 .٢٠١٥ ، وعلى المدى البعيد ينتهي بنهاية عام٢٠١٠
، المؤتمر اإلقليمي العربي حول القمة      "إطار عمل استراتيجي للتعاون   : نحو مجتمع معلومات عربي     :  انظر) أ(

 ٢٠٠٣يونيو / حزيران١٨-١٦العالمية لمجتمع المعلومات الذي ع قد في القاهرة في الفترة 
 
 



 -٢٩-

 تعلم اإللكترونيالطبيقات   ت-٣
 

اإلطار  مؤشرات اإلنجاز

 الزمني
 األهداف اإلنجازات المتوقعة تراتيجيةاألعمال االس

عدد الدول التي تتبنى 

سياسات التعلم 

اإللكتروني ونسبة 

 تخفيض األمية

تحليل كامل لسياسات  ١-١-١ مدى قريب

التعلم التعلم الحالية لتقوية 

 المباشر عبر اإلنترنت وتنظيمه

عدد الدول التي 

تنخفض نسبة األمية 

 .لديها

مدى 

 متوسط
 التأكد من أن الجهود ٢-١-١

المبذولة تؤدي إلى خفض 

مستدام في نسب األمية 

باستخدام كل الطرق المتوفرة 

 بما فيها وسائل اإلعالم

 تحسين التعاون ١-١

اإلقليمي لتطوير 

سياسات تعلم 

ع إلكتروني محلية م

التركيز على تخفيض 

 نسبة األمية

ظمة التعلم عدد أن

عبر اإلنترنت وعدد 

الحلول معتدلة الكلفة 

المعتمدة على 

تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت

حلول وأنظمة تطوير  ١-٢-١ مدى قريب

تعليمية بواجهات مألوفة 

للمستخدم تعتمد على تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت بكلفة 

 للطلبة، وموجهة معتدلة

 واألهلوالمدرسين، 

عدد المكتبات 

اإللكترونية والمراكز 

المجتمعية التي تحوي 

خدمات تعليم 

 إلكتروني

 مكتبات تطوير ٢-٢-١ مدى قريب

 مجتمعيةمراكز و إلكترونية

تعزز فكرة التعلم مدى الحياة، 

والتعلم عن بعد، والتعلم عن 

طريق أدوات تكنولوجيا 

 ت واالتصاالتالمعلوما

عدد البرامج 

التلفزيونية 

المخصصة للتعليم 

 عن بعد

استغالل معدل  ٣-٢-١ مدى قريب

االنتشار المرتفع ألجهزة 

التليفزيون في المنطقة لتطوير 

 التعلم عن بعد ونشره

عدد الجامعات 

 االفتراضية
مدى 

 متوسط
البدء بالجامعات  ٤-٢-١

والمدارس االفتراضية وبالتالي 

ض تكلفة التعلم والتقليل من تخفي

 الوقت المستهلك بعيدا  عن

 العمل من أجل التعلم

كار  نشر أف٢-١

التعلم اإللكتروني 

 وخدماته في المنطقة

 تشجيع وتحسين -١

التعلم اإللكتروني في 

 المنطقة



 -٣٠-

اإلطار  مؤشرات اإلنجاز

 الزمني
 األهداف اإلنجازات المتوقعة تراتيجيةاألعمال االس

عدد الدول التي تطبق 

معايير للتعليم 

 اإللكتروني

تعزيز المعايير  ١-١-٢ مدى قريب

المتعلقة بهيكلية التعلم 

اإللكتروني، والجوانب األمنية 

 واألخالقية

عدد الخدمات 

 على الشبكة ةالتعليمي

التي حصلت على 

 شهادات جودة

وضع شهادات جودة  ٢-١-٢ مدى قريب

  على الشبكةيميةللخدمات التعل

مدى  عدد شبكات المدارس

 متوسط
تأسيس شبكات  ٣-١-٢

ين المدارس على الصعيد

 اإلقليمي والمحلي

 تنظـيم وضبط     تنظـيم وضبط    ١١-٢٢

ــتعلم  ــتعلم معايـــير الـ معايـــير الـ

ووضع ووضع اإللكترونـي   اإللكترونـي   

 نماذج لنوعية التعلمنماذج لنوعية التعلم

 تحسـين نوعية     تحسـين نوعية    -٢٢

ــي  ــتعلم اإللكترون ــي ال ــتعلم اإللكترون ال

 ورفع قيمتهورفع قيمته

عدد مراكز 

ومؤسسات البحث 

والتطوير في مجال 

 التعلم اإللكتروني

مدى 

 متوسط
تعزيز البحث  ١-١-٣

والتطوير للخروج بوسائل 

وطرق تربوية جديدة تؤثر 

بشكل فعال على التعلم 

 والمجتمع

 ةعدد المراكز التعليمي

 الوطنية
مدى 

 متوسط
بناء مراكز تعليمية  ٢-١-٣

األساسية المكونات وطنية تشكل 

لتطوير محتوى التعلم 

 اإللكتروني

عدد الحلول التجارية 

للتعلم اإللكتروني 

 المحلية واإلقليمية

مدى 

 متوسط
االستثمار في الحلول  ٣-١-٣

لكتروني التجارية للتعلم اإل

وتطوير صناعة تخدم التعلم 

 اإللكتروني

 تمهيد الطريق    تمهيد الطريق   ١١-٣٣

أمـام تطوير صناعة    أمـام تطوير صناعة    

 التعلم اإللكترونيالتعلم اإللكتروني

 تطويـر صناعة     تطويـر صناعة    -٣٣

 علم اإللكترونيعلم اإللكترونيالتالت

، على المدى المتوسط ينتهي بنهاية عام       ٢٠٠٧اإلطار الزمني على المدى القريب ينتهي بنهاية عام         : مالحظة 

 .٢٠١٥، وعلى المدى البعيد ينتهي بنهاية عام ٢٠١٠
 المؤتمر اإلقليمي العربي حول     ،"إطار عمل استراتيجي للتعاون   : نحو مجتمع معلومات عربي     :  انظر) أ(

 ٢٠٠٣يونيو / حزيران١٨-١٦القمة العالمية لمجتمع المعلومات الذي ع قد في القاهرة في الفترة 
 



 -٣١-

 ات الصحة اإللكترونيةيقطب  ت-٤
 

اإلطار  مؤشرات اإلنجاز

 الزمني
 األهداف اإلنجازات المتوقعة األعمال االستراتيجية

سياسات صياغة  ١-١-١ مدى قريب

واستراتيجيات للصحة 

 اإللكترونية وتطبيقها

عدد الدول التي 

ات تحوي استراتيجي

 للصحة اإللكترونية

مدى 

 متوسط
إطار بوضع بدء ال ٢-١-١

 الصحة اتيقطبتقانوني ل

 اإللكترونية

 حث الحكومة ١-١

الوطنية على تطوير 

وتبني استراتيجيات 

 الصحة اإللكترونية

المعايير اإلقليمية 

 للصحة اإللكترونية
مدى 

 متوسط
 تطوير معايير للصحة ١-٢-١

 اإللكترونية في المنطقة
 تحقيق وتطبيق ٢-١

معيار عالمي في 

 المنطقة

ــر -١١ ــر  تطويــــ  تطويــــ

ــتراتيجيات الالاا ــتراتيجيات ســ ســ

ــية ل ــية لالوطن ــحةالوطن ــحةلص   لص

 اإللكترونيةاإللكترونية

 مجتمعيةبناء مراكز  ١-١-٢ مدى قريب

حافالت متنقلة وللطب عن بعد 

 مزودة لكترونيةاإلصحة لل

 مع األطباء مباشرباتصال 

 لتقدم الخدمات والمستشفيات

الصحية األساسية، وخاصة 

للنساء والشباب في المناطق 

 .الريفية والبعيدة

عدد المراكز 

للطب عن المجتمعية 

والحافالت  بعد 

المتنقلة للصحة 

اإللكترونية و 

األنظمة التي تعتمد 

االنترنت لتقديم على 

الخدمات الصحية 

 تطوير أنظمة تعتمد ٢-١-٢ مدى قريب   األساسية

مات على االنترنت لتقديم خد

الصحة الوقائية والتشخيص 

 )أ(للقضايا الصحية األساسية 

 استخدام ١-٢

المبادرات المعتمدة 

على تكنولوجيا 

المعلومات 

واالتصاالت لتقديم 

مساعدة طبية 

وإنسانية للمجموعات 

المعزولة من السكان 

 والمناطق الريفية

عدد تطبيقات الوقاية 

العامة المعتمدة على 

تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت حول 

صحة النساء 

واألمراض الشائعة 

 في المنطقة

 وصولتسهيل ال ١-٢-٢ مدى قريب

للمعرفة الطبية والموارد 

دعم  لية المتعلقة بذلكمحلال

حول  العامة وقايةج البرام

 األمراضصحة النساء وبعض 

مثل فيروس نقص المناعة 

ومتالزمة نقص المناعة /البشرية

 البلهارسيا و،)اإليدز(المكتسب 

 األمراض اللذان يعتبران من

 الشائعة في المنطقة

 زيـادة الوعي     زيـادة الوعي    ٢٢-٢٢

ــراض   ــول األم ــراض  ح ــول األم ح

الشائعة وإعادة الحياة   الشائعة وإعادة الحياة   

إلى دور المرأة كمقدم    إلى دور المرأة كمقدم    

ها ها للصـحة في عائلت   للصـحة في عائلت   

 ومجتمعهاومجتمعها

تأمين الخدمات  تأمين الخدمات      -٢٢

الصحية للمجموعات  الصحية للمجموعات  

المعزولة من السكان   المعزولة من السكان   

 وللمناطق الريفيةوللمناطق الريفية
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اإلطار  مؤشرات اإلنجاز

 الزمني
 األهداف اإلنجازات المتوقعة األعمال االستراتيجية

مدى 

 متوسط
معلومات للإنشاء شبكة  ١-١-٣

ة بين مؤسسات الرعاية يصحال

 الصحية

عدد مؤسسات 

الرعاية الصحية 

المتصلة إلى شبكة 

المعلومات الصحية 

 العالمية/اإلقليمية
مدى 

 متوسط
 األمراض اإلنذار عن ٢-١-٣

ة ومراقبتها، ووقف عديالم 

 ينخالل تحسمن ، انتشارها

 نظام المعلومات المشتركة

 تعزيز مقاييس ١-٣

الصحة الوقائية 

وتبادل معلومات 

 الرعاية الصحية

مدى 

 متوسط
رد اموط ليخطتحقيق ت ١-٢-٣

ي المؤسسات فالمؤسسة 

 ةيالصح

عدد مؤسسات 

الرعاية الصحية التي 

حولت عملياتها إلى 

مدى  الشكل اإللكتروني

 متوسط
الجودة معايير تطبيق  ٢-٢-٣

 لخدمات الصحة اإللكترونية

مدى 

 متوسط
 السجالت استخدام ٣-٢-٣

 ية اإللكترونيةبالط
عدد الدول التي 

تستخدم السجالت 

الطبية اإللكترونية 

 ةنظم أوالتي تعتمد

الرعاية الصحية 

 المعرفةالمبنية على 

 تطوير أنظمة الرعاية ٤-٢-٣ مدى بعيد

 الصحية المعتمدة على المعرفة

ــين ٢٢-٣٣ ــين  تحســـ  تحســـ

الخدمــات الصــحية الخدمــات الصــحية 

 ورفع كفاءتهاورفع كفاءتها

ـ تت  -٣٣ ـ حس ن فاعلية  ن فاعلية  ييحس

صحة صحة  نظام ال   نظام ال  كفاءةكفاءةوو

عين عين قطاقطاالالفـي كـال     فـي كـال     

 خاصخاصالالعام وعام والال

، على المدى المتوسط ينتهي بنهاية عام        ٢٠٠٧اإلطار الزمني على المدى القريب ينتهي بنهاية عام          : مالحظة 

 .٢٠١٥، وعلى المدى البعيد ينتهي بنهاية عام ٢٠١٠
 

، المؤتمر اإلقليمي العربي حول     " إطار عمل استراتيجي للتعاون   :  معلومات عربي    نحو مجتمع :  انظر) أ(

 ٢٠٠٣يونيو / حزيران١٨-١٦القمة العالمية لمجتمع المعلومات الذي ع قد في القاهرة في الفترة 
  ,WSIS-03/GENEVA/DOC/5-E ٢٠٠٣ ديسمبر ١٢أنظر خطة العمل، القمة العالمية لمجتمع المعلومات، ) ب( 
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 العمالة اإللكترونية  -٥
 

اإلطار  مؤشرات اإلنجاز

 الزمني
 األهداف اإلنجازات المتوقعة األعمال االستراتيجية

عدد الدول التي تدعم 

العمالة اإللكترونية 

 في المنطقة

مدى 

 متوسط
 أدلة عمل تطوير ١-١-١

قصص النجاح أفضل 

الممارسات ووضع قوانين و

عمل جديدة خاصة بالعاملين 

نيا  وأصحاب األعمال إلكترو

اإللكترونية تقوم على أسس 

العدالة االجتماعية والمساواة 

 بين الجنسين

عدد المؤسسات 

والمنظمات التي 

م تتبنى سياسات تدع

 العمالة اإللكترونية

تطوير طرق جديدة  ٢-١-١ مدى بعيد

لتنظيم العمل واألعمال بهدف 

زيادة اإلنتاجية والنمو والرفاهية 

من خالل االستثمار في 

تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت والموارد البشرية

 أدلة تطوير ١-١

قصص أفضل عمل 

ووضع قوانين النجاح 

عمل جديدة خاصة 

 بالعمالة اإللكترونية

عدد مبادرات العمالة 

 اإللكترونية الناجحة
تطوير العمالة  ١-٢-١ مدى بعيد

لكترونية للسماح ألفضل اإل

 في ملالخبرات أن تع

مجتمعاتها، ولزيادة فرص 

 العمالة المتاحة للنساء

 تأمين فرص ٢-١

عمالة جديدة 

وتخفيض هجرة 

 األدمغة

ــئة    -١١ ــن بي ــئة  تأمي ــن بي تأمي

ــية  ــية تمكين ــة تمكين ــة للعمال للعمال

 اإللكترونيةاإللكترونية

، على المدى المتوسط ينتهي بنهاية عام        ٢٠٠٧اإلطار الزمني على المدى القريب ينتهي بنهاية عام          : مالحظة 

 .٢٠١٥د ينتهي بنهاية عام ، وعلى المدى البعي٢٠١٠
 

 WSIS PLAN OF ACTION, WSIS-03/GENEVA/DOC/5-E, 12 DECEMBER 2003أنظر ) أ( 
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  المحتوى الثقافي واللغوي المحلي-٨المجال 
 

اإلطار  مؤشرات اإلنجاز

 الزمني
 األهداف اإلنجازات المتوقعة األعمال االستراتيجية

 مدى قريب
 

 

تطوير منهجيات  ١-١-١

وإرشادات لحفظ ونشر وأرشفة 

لدى ) أ( المحتوى الرقمي

المؤسسات العامة والخاصة، 

التي تعمل في خصوصا  تلك 

 حقل الدراسات الثقافية واللغوية

نسبة زيادة محتوى 

اإلنترنت من اللغة 

 عربيةال

 مدى قريب
 

 

 نشر المراجع العربية ٢-١-١

 على اإلنترنت

عدد مواقع اإلنترنت 

المخصصة للتاريخ 

العربي واإلرث 

 الثقافي العربي

 مدى قريب
 

 

تطوير بناء بوابات  ٣-١-١

ومواقع اإلنترنت المخصصة 

 للتاريخ واإلرث الثقافي

مساهمة الفكرية وتتضمن 

  المنطقة فيحديثةال

 زيادة المحتوى ١-١

العربي الرقمي 

خاصة المحتوى 

المتعلق باإلرث 

 الثقافي في المنطقة

ــظ إرث   -١١ ــظ إرث حفــ حفــ

المنطقة الثقافي الغني   المنطقة الثقافي الغني   

 والمتنوعوالمتنوع

عدد المؤتمرات 

وورشات العمل 

الخاصة بالمحتوى 

 الرقمي العربي

زيادة الوعي بأهمية  ١-١-٢ مدى قريب

وفوائد المحتوى العربي المحلي 

في دعم التطور االجتماعي 

 واالقتصادي

ــات   ــدد الدراس ــات  ع ــدد الدراس ع

والــتقارير التــي  والــتقارير التــي  

نشـرتها المجموعة   نشـرتها المجموعة   

اإلقليمية المتخصصة  اإلقليمية المتخصصة  

 بالمحتوى العربيبالمحتوى العربي

إنشاء مجموعة إقليمية  ٢-١-٢ مدى قريب

متخصصة بالمحتوى العربي، 

وإنشاء لجان فرعية ومواقع 

على اإلنترنت لدعم هذه 

 المجموعة

 زيــادة الدعــم  زيــادة الدعــم ١١-٢٢

اإلقليمـي لمبادرات   اإلقليمـي لمبادرات   

ــي  ــتوى الرقم ــي المح ــتوى الرقم المح

 العربيالعربي

توفـير الظروف   توفـير الظروف     -٢٢

ــة  ــة المالئم ــتاج المالئم ــتاج إلن إلن

ــي  ــتوى العرب ــي المح ــتوى العرب المح

الرقمــي ومعالجــته الرقمــي ومعالجــته 

 ونشره وحمايتهونشره وحمايته

 نظام عربي وجود

ألسماء النطاقات 

معترف به من قبل

ICANN 

ل أسماء نطاقات فعيت ١-١-٣ مدى قريب

اإلنترنت العربية وصيانتها 

 إلى نفاذلتقديم طريقة منتظمة لل

 على اإلنترنتالمحتوى المحلي 

عدد المصادر 

اإلقليمية إلنتاج 

المحتوى العربي في 

 المنطقة

التعرف على المصادر  ٢-١-٣ مدى قريب

الموثوقة التي يمكن استخدامها 

 التطبيقاتإلنتاج المحتوى 

وتزويدها بالتوجيه  ةالعربي

 والدعم

 تحقيق البنية ١-٣

األساسية الالزمة 

لصناعة المحتوى 

 الرقمي العربي

ــناعة   -٣٣ ــناء ص ــناعة ب ــناء ص ب

امة امة متخصصة ومستد متخصصة ومستد 

ــي  ــتوى العرب ــي للمح ــتوى العرب للمح

ــتج   ــي تنـ ــتج  المحلـ ــي تنـ المحلـ

المحتوى والتطبيقات  المحتوى والتطبيقات  

التي تناسب الحاجات   التي تناسب الحاجات   

 المحليةالمحلية
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اإلطار  مؤشرات اإلنجاز

 الزمني
 األهداف اإلنجازات المتوقعة األعمال االستراتيجية

المعايير اللغوية 

الخاصة بالمحتوى 

 الرقمي العربي

مدى 

 متوسط
شبكة تضم  تأسيس ١-٢-٣

مراكز البحث والمؤسسات 

وضع وتبني بهدف المتخصصة 

المعايير اللغوية والمواصفات 

 للمحتوى الرقمي العربيالفنية 

 )أ(

عدد التطبيقات 

ديدة في مجال الج

المعالجة اآللية للغة 

 العربية

مدى 

 متوسط
تشجيع البحث  ٢-٢-٣

والتطوير والتعاون في مجال 

 المعالجة اآللية للغة العربية

 زيادة البحث ٢-٣

والتطوير في 

المحتوى الرقمي 

 العربي

 

، على المدى المتوسط ينتهي بنهاية عام        ٢٠٠٧اإلطار الزمني على المدى القريب ينتهي بنهاية عام          : مالحظة 

 .٢٠١٥بنهاية عام ، وعلى المدى البعيد ينتهي ٢٠١٠
، المؤتمر اإلقليمي العربي حول القمة    "إطار عمل استراتيجي للتعاون   : نحو مجتمع معلومات عربي   :  انظر) أ(

 ٢٠٠٣يونيو / حزيران١٨-١٦العالمية لمجتمع المعلومات الذي ع قد في القاهرة في الفترة 
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 وسائل اإلعالم  -٩المجال 
 

اإلطار  مؤشرات اإلنجاز

 الزمني
 األهداف اإلنجازات المتوقعة عمال االستراتيجيةاأل

عدد مؤسسات 

اإلعالم التي تستخدم 

 أنظمة حديثة 

 بناء القدرات الستخدام ١-١-١ مدى قريب

أنظمة وسائل اإلعالم الحديثة 

مثل الراديو اإللكتروني 

والتلفزيون اإللكتروني 

 والصحافة اإللكترونية

مدى 

 متوسط
تشجيع الجمع بين  ٢-١-١

وسائل اإلعالم التقليدية 

وتكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت في االنتقال نحو 

 األشكال الحديثة لتقديم المحتوى

عدد مؤسسات 

اإلعالم التي تتحول 

 إلى المحتوى الرقمي

 حفظ اإلرث اإلعالمي  ٣-١-١ مدى قريب

السمعي والبصري بصيغة 

 إلكترونية 

عدد الدول التي تدعم 

استخدام التكنولوجيا 

الحديثة في إنتاج 

وتقديم المواد 

 .اإلعالمية

مدى 

 متوسط
 إصدار قوانين مناسبة ٤-١-١

الستخدام التكنولوجيا الحديثة 

نتاج وتقديم المواد في إ

 .اإلعالمية

 تمهيد الطريق    تمهيد الطريق   ١١-١١

  أمـام اإلعالم ليلعب   أمـام اإلعالم ليلعب   

دورا  فعــاال  فــي  دوراً فعــاالً فــي  

الــتطوير الدائــم  الــتطوير الدائــم  

 لمجتمع المعلوماتلمجتمع المعلومات

ــئة    -١١ ــير بي ــئة  توف ــير بي توف

مالئمة لدمج اإلعالم   مالئمة لدمج اإلعالم   

  مجتمع المعلومات مجتمع المعلوماتفيفي

استخدام وسائل  ١-١-٢ مدى قريب

اإلعالم التقليدية لنشر الوعي 

حول تطبيقات تكنولوجيا 

دورها  واالتصاالت والمعلومات

في التطوير االقتصادي 

 واالجتماعي 

عدد المؤسسات 

اإلعالمية المقدمة 

لبرامج توعية حول 

تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت، 

تشجيع التنوع في و

 ،مصادر المعلومات

  مشاركة المواطنينو
 

 اتخاذ اإلجراءات ٢-١-٢ مدى قريب

تشجيع التنوع في المناسبة ل

مصادر المعلومات والمحافظة 

 باإلضافة إلى زيادة عليه

 مشاركة المواطنين 

 ضمان نشر ١-٢

معلومات عن 

تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت للوصول 

إلى شريحة عريضة 

من الجمهور 

والمساهمة في شعبية 

 المعلومات

 استخدام اإلعالم   -٢

لدعم وتشجيع تطوير   

 مجتمع المعلومات
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اإلطار  مؤشرات اإلنجاز

 الزمني
 األهداف اإلنجازات المتوقعة عمال االستراتيجيةاأل

عدد الدول التي ازداد 

إلى نفاذ فيها معدل ال

وسائل اإلعالم 

 التقليدية والحديثة

مدى 

 متوسط
 سكان  أنالتأكد من ٣-١-٢

إلى وسائل نفاذ  لديهم المنطقة

 حديثة اإلعالم التقليدية وال

  

، على المدى المتوسط ينتهي بنهاية عام        ٢٠٠٧اإلطار الزمني على المدى القريب ينتهي بنهاية عام          : مالحظة 

 .٢٠١٥، وعلى المدى البعيد ينتهي بنهاية عام ٢٠١٠
، المؤتمر اإلقليمي العربي حول القمة      "إطار عمل استراتيجي للتعاون   : نحو مجتمع معلومات عربي   :  انظر) أ(

 ٢٠٠٣يونيو / حزيران١٨-١٦المية لمجتمع المعلومات الذي ع قد في القاهرة في الفترة الع
 

 



 -٣٨-

 التعاون الدولي واإلقليمي -١٠المجال 
 

اإلطار  مؤشرات اإلنجاز

 الزمني
 األهداف اإلنجازات المتوقعة األعمال االستراتيجية

مدى 

 وسطمت
 تطوير إطار عمل ١-١-١

وتقنيات لتشجيع الحوار بين 

أصحاب القرار لدعم تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت على 

 المستوى المحلى واإلقليمي

عدد البرامج 

والمشاريع التي 

نتجت عن حوار 

 أصحاب المصلحة

مدى 

 متوسط
 عقد اجتماع إقليمي ٢-١-١

سنوي من أجل بناء مجتمع 

المعلومات يحضره جميع 

 أصحاب المصلحة

ــاركة ١١-١١ ــاركة  مشــ  مشــ

المجتمع بشكل واسع   المجتمع بشكل واسع   

في عملية بناء مجتمع    في عملية بناء مجتمع    

المعلومـات بالتعاون   المعلومـات بالتعاون   

مع المنظمات الدولية   مع المنظمات الدولية   

 واإلقليميةواإلقليمية

 إقامة حوار بين     إقامة حوار بين    -١١

ــر  ــحاب الق ــر أص ــحاب الق ار ار أص

والمموليـن الدوليين   والمموليـن الدوليين   

ــى  ــن عل ــى واإلقليميي ــن عل واإلقليميي

ــى  ــتوى المحل ــى المس ــتوى المحل المس

 واإلقليميواإلقليمي

عدد الشراكات 

الفاعلة بين القطاعين 

العام والخاص أو 

 متعددة تالشراكا

 األطراف

راكة فاعلة ش تأسيس ١-١-٢ مدى قريب

بين القطاعين العام والخاص أو 

 شراكة فاعلة متعددة األطراف

تعرض كنموذج للشراكة خاصة 

 مع المنظمات الدولية واإلقليمية

عدد النماذج الجديدة 

من المؤسسات 

 مجمعة حسب البلد

مدى 

 متوسط
 تشجيع تطوير نماذج ٢-١-٢

جديدة من المؤسسات مثل 

الحاضنات التقنية، المؤسسات 

المحلية واإلقليمية لدراسة 

استثمارات رأس المال 

المخاطر، ومؤسسات الستثمار 

األموال الحكومية التمويلية، بما 

لمتناهي الصغر فيها التمويل ا

لمساعدة تمويل المؤسسات 

 الصغيرة والمتوسطة

 رعاية ١-٢

الشراكات بين 

القطاعين العام 

والخاص والشراكات 

 متعددة األطراف

 تشجيع الشراكات    تشجيع الشراكات   -٢٢

بيـن القطاعين العام    بيـن القطاعين العام    

والخاص والشراكات  والخاص والشراكات  

 طرافطرافمتعددة األمتعددة األ

المبالغ المخصصة 

 للصندوق العربي
إنشاء صندوق عربي  ١-١-٣ مدى قريب

لتطوير تكنولوجيا المعلومات 

تحت ) أ(واالتصاالت والتكامل 

إشراف تحالف متعدد األطراف 

 من المنظمات 

 تقديـم التمويل     تقديـم التمويل    ١١-٣٣

 للمبادرات اإلقليميةللمبادرات اإلقليمية
إنشـاء صندوق   إنشـاء صندوق     -٣٣

عربــي لــتطوير  عربــي لــتطوير  

تكنولوجيا المعلومات  تكنولوجيا المعلومات  

 واالتصاالت والتكاملواالتصاالت والتكامل

، على المدى المتوسط ينتهي بنهاية عام        ٢٠٠٧اإلطار الزمني على المدى القريب ينتهي بنهاية عام          : مالحظة 

 .٢٠١٥، وعلى المدى البعيد ينتهي بنهاية عام ٢٠١٠
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   البرامج-ثالثا  

 
  مقدمة–ألف 

 
لبناء مجتمع معلومات إقليمي، يعرض هذا الفصل الوظائف األساسية لعدد من            في محاولة    

البرامج التي تهدف إلى بناء عالقات الشراكات، وتحفيز التفاعل لدى قاعدة واسعة من المعنيين بهذا                
إن بعض البرامج التي تم اختيارها ال تنطلق بالضرورة من مفاهيم جديدة كليا ، فمثال  التمكين                . البناء

أتت هذه البرامج لتلبي    .  من خالل وصل المجتمعات قد جرى تطبيقها فعليا  في بعض الدول             
المتطلبات اإلقليمية وخصوصيتها، ولتعب ر عن إمكانية توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في           

 .التنمية االجتماعية االقتصادية
 

قليمية، تتكامل فيما بينها وتساند     إلى تحديد وتطوير عدد من المشاريع اإل      تهدف هذه البرامج     
سوف تحفز المشاريع   .  أحدها اآلخر، محققة  بذلك األرضية التي يمكن للمشاريع أن تستند إليها            

ستنشئ هذه  .   الضرورية لتنفيذ هذه المشاريع    )٢١(بدورها إنشاء عالقات شراكة مثمرة تقدم المصادر      
النتقال إلى مجتمع المعرفة والمعلومات في        ل العملية إطار عمل منظ م، وتقدم الحافز المطلوب        

 .المنطقة
اعتمدت خطة العمل اإلقليمية هيكلة تتسم بالمرونة واإلجتزائية، وذلك عبر تقسيمها إلى               

ن فرصا  جديدة تتوافق مع التغير       أجزاء مستقلة، وهي قابلة للتطور لتلبي حاجات المنطقة وتؤم           
لهذه الغاية ن ظم هذا الفصل بطريقة مرنة تقبل          . التالمستمر في تكنولوجيا المعلومات واالتصا     

ولهذا السبب، ست خ صص كل  فقرة من الفقرات التالية لتقديم برنامج واحد، في             .  اإلضافات مستقبال  
صيغة دقيقة وشاملة، بهدف تشجيع الحوار، والوصول إلى مواقف مشتركة، وتحسين التآلفات                

 .اإلقليمية
  

دأ كل  برنامج بنظرة عام ة لمكو ناته الرئيسية، وهذه المقدمة مفيدة لفهم           بناء  على ما تقدم، سيب    
بعد ذلك ترسم العالقة فيما بين البرنامج والمجاالت التي تم تحديدها في             . مبررات البرنامج وأهميته  

اإلطار اإلستراتيجي لخطة العمل العالمية، مما يسه ل صياغة العالقات النوعية بين مكو نات اإلطار              
إلستراتيجي وما يقابلها ضمن البرامج، كل  ذلك وفق أسلوب يبين تبعية كل برنامج مقترح إلى                  ا

. المناسب في اإلطار االستراتيجي بدال من تحديد نوع من التبعية الحصرية           ) أو المجاالت (المجال  
 تتضم ن هدف البرنامج الرئيسي، والتحديات،       استمارةجرى تلخيص أساسيات كل برنامج في         

 .تراتيجية تطبيقه، واإلنجازات المتوق عة، ومؤشرات اإلنجازوإس

                                 
 .كن لهذه المصادر أن تكون عينية أو مالية أو بشريةيم  )21( 
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  تفاصيل البرامج-باء 
 

يلي ليست قائمة نهائية، إذ يمكن إضافة برامج أخرى إذا          إن قائمة البرامج التي نعرضها فيما        
 :تحققت الشروط التالية

 
خطة العمل   ينبغي أن ي عرض البرنامج بطريقة واضحة ودقيقة كتلك الم ستخدمة في                -١

إن هذا الشرط سيمك ن من اعتماد استمارات تفيد        . اإلقليمية، وأن يكون مبنيا  وفق مبدأ اإلدارة بالنتائج       
المنظمات لتلعب دورا  فاعال  وليس منفعال ، مع التركيز على إبراز النتائج المتوخاة واستخدام                 

 .مؤشرات لقياس التقدم
 
وزع األهداف واإلنجازات المتوقعة بين أصحاب        يجب أن يكون للبرنامج هيئة تنسيق ت        -٢

المصلحة، وتشرف على المشاريع التي تخدم البرنامج، وتنسق بين الجهات الرائدة في تنفيذ                  
يجب أن تلعب هيئة التنسيق دور الوكيل الحيادي أثناء عمليات التنفيذ، ولذلك فإن                 . المشروع

يتوقع أن تقوم   . لية قد تكون مثالية للعب هذا الدور      المنظمات غير الحكومية والمنظمات اإلقليمية والدو     
 .هذه الهيئات بدورها من خالل سكرتاريا تقدم المساعدة التقنية التي تهدف إلى ضمان جودة العمل

 
يجب أن يكون للبرنامج تأثير كبير على عدد من المجاالت التي تم تحديدها في إطار العمل                   -٣

أي أن البرنامج يجب أن يحقق بعض األهداف واإلنجازات           . ةاالستراتيجي لخطة العمل اإلقليمي   
ينبغي أيضا  أن يخدم البرنامج مناطق أخرى من خالل إنتاج عدد األعمال             . الموقعة لهذه المجاالت  

 .التي تؤثر إيجابا  في حل القضايا ذات الصلة
 

ترتيب عرض  إن  . نعرض في الصفحات التالية البرامج التي حققت المعايير المذكورة آنفا          
 : أولوياتها، ويمكن تحديد األولويات على مستوى البرامج، البرامج الحالية هيسهذه البرامج ال يعك

 
  االقتصاديةلتنمية المعلومات واالتصاالت في اااستخدام تكنولوجي -١
 تطوير خدمات الحكومة اإللكترونية -٢
 تمكين المنظمات األهلية العربية في مجتمع المعلومات -٣
 ية األساسية لالتصاالتتطوير البن -٤
 تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -٥
 في مجتمع المعلومات  المرأة تمكين -٦
 قياسات مجتمع المعلومات -٧
 تعزيز المحتوى الرقمي العربي -٨
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم والبحث العلمي -٩
 .والمعوقينزيادة إمكانات نفاذ المجتمعات وخاصة األقليات المهمشة  -١٠
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  االقتصاديةلتنميةاستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في ا -١مج نابرال
 

 االقتصادية، وال يقتصر    لتنميةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت دورا  حيويا  في دعم ا       تلعب   
نية هامة  دور هذه التقانات على دعم اإلنتاجية والتجديد في مختلف القطاعات، بل ت عتبر عوامل تمكي              

لتطوير التجارة تساعد على تصحيح كافة إجراءات العمل المتعلقة بالتجارة وتحسينها وجعلها مالئمة             
 .)٢٢(أكثر لطبيعة العمل

  
إن استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أداة يمتد تأثيرها ليتجاوز الخدمات التي تقدمها                 

ي الطبقة العليا التي تكون خدمات متكاملة من نوع         عناصر البنية األساسية ليشمل خدمات األعمال ف      
 واستضافة  تبسيططرف وتسعى من خالل ذلك إلى دعم التنمية االقتصادية من خالل              -إلى-طرف

ويساهم بذلك في التنسيق اإللكتروني بين       ،  ومكاملة النشاطات على المستويات القطاعية المتعددة      
من  الخدمات والمنتجات من ناحية، وسوق واسعة        د كبير من  سالسل التزويد العالمية ثنائية االتجاه لعد     

 .ناحية أخرى
 

  العالقة مع إطار العمل اإلستراتيجي-أ
 

ت، من  مجاالثالثة  هذا البرنامج   يخدم  ،  المذكورة آنفا  ضمن سياق النظرة العام ة التصورية       
 لدعم النمو االقتصادي    )٦ و ١المجالين  (التمكينية  بيئة  السياسات واالستراتيجيات وال   تطوير   خالل
) ١٠المجال  ( التعاون الدولي واإلقليمي     دعم و ، استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    عبر
البنى من جهة ثانية فإن      . كاملةمت وتنسيق حلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ال       مواءمةل

 تتأثرمعلومات واالتصاالت   ات تكنولوجيا ال  بيقطتتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، و   األساسية ل 
 اإللكترونية على   أثناء تنفيذ المعامالت  بناء الثقة واألمن    تأثرا  جديا ، كما يؤثر على      بهذا البرنامج   

 ).١ نظر الجدولأ(اإلنترنت 
 

على المستوى   العديد من اإلنجازات التي تؤد ي إلى نجاحات         ٩ و ٨،  ٤،  ٣ المجاالت   قد تشهد  
 إلنجاز أهداف هذه     مخصصة إستراتيجية عام ة     ضمنضرورة  بال جالعملي ولكنها قد ال تندر     

 .المجاالت
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  وإطار العمل اإلستراتيجي١  العالقة بين البرنامج -١الجدول 
 

 مستوى التأثير
 مرتفع متوسط منخفض

 مجال إطار العمل االستراتيجي

  X  السياسات واالستراتيجيات-١المجال  

 X   ة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت البنية األساسي-٢المجال 

X    النفاذ إلى المعلومات والمعرفة-٣المجال  

X    بناء القدرات-٤المجال  

 X   بناء الثقة واألمن-٥المجال  

  X  البيئة التمكينية-٦المجال  

 X   تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت-٧المجال  

X    واللغوي والمحتوى المحلي التنوع الثقافي -٨المجال 

X    وسائل اإلعالم-٩المجال  

  X  التعاون الدولي واإلقليمي-١٠المجال  

 يشير مستوى التأثير العالي إلى خدمة مباشرة لألهداف الرئيسية لمجال معين؛   :مالحظات 
 يشير مستوى التأثير المتوس ط إلى إنجاز فوائد إيجابية تدعم مجال معين؛       

 .يشير مستوى التأثير المنخفض إلى نشاطات غير مباشرة تفيد في تقد م مجال معين      

  الخالصة-ب
 

استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحقيق نمو اقتصادي وتشج يع التجارة ضمن            : الهدف
 .والمناطق األخرى في العالم المنطقة وبين المنطقة

 
وما يزال  .  لكبير من أهم تحديات التنمية االقتصادية في المنطقة       ما يزال العجز التجاري ا    : التحديات

حجم التبادل التجاري في المنطقة بين دول اإلسكوا ومع الدول خارج منطقة اإلسكوا أحد أدنى                  
باإلضافة إلى ذلك فقد شهد مجمل حجم التبادل التجاري الثنائي بين الدول              .  المعدالت في العالم  

 .)٢٣(١٩٩٠ و ١٩٨٠ا  خالل الفترة العربية تراجعا  مستمر
 

أبدت العديد من الدول األعضاء في اإلسكوا اهتماما  في تشكيل لجان وطنية لتسهيل التجارة والنقل                
" أجندة"بهدف وضع إطار للتشاور والتنسيق بين القطاعين العام والخاص بغية التقدم في تحقيق                 

ارة العربية الحرة الخطوة األحدث واألهم التي        ويعتبر إنشاء منطقة التج   .  تسهيل التبادل التجاري  
ويضاف إلى ذلك بعض    .  اتخذتها الدول العربية لتحقيق مستوى متقدم من التكامل االقتصادي          

 Tejari.comوبيئة التجارة   " نظام النقل المتكامل في المشرق العربي     "المبادرات اإلقليمية األخرى مثل     
 .الذي يسعى إلى نشر خدماته في المنطقة

                                 
 E/ESCWA/ICTD/2004/WG.1/5: المصدر  )23( 
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برنامج يعد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، محفزا  لتسهيل كل العمليات البالنظر إلى ما سبق، فإن 

 .ومولدا  يؤدي إلى الحصول على فوائد مشتركة" سلسلة القيمة"التجارية على طول 
 
رنامج يتبن ى  نظرا  ألن  التجارة مكو ن هام  من مكونات التنمية االقتصادية، فإن هذا ب            : اإلستراتيجية 

مبدأ التطبيق التدريجي إلقامة مجمع إقليمي لتأمين المستلزمات اللوجستية للتجارة والنقل باالعتماد              
على التسهيالت التي تقدمها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، من منظور دعم وتطوير منطقة               

بنفس .  لق تكامل تجاري إقليمي   وخ" نظام النقل المتكامل في المشرق العربي     "التجارة الحر ة العربية و   
دور بو ابة تربط المنطقة باألسواق العالمية وتسمح بتطوير استثمار          ؤدي هذا البرنامج    الطريقة، سي 

 .ثروات المنطقة
 

سوف ينفذ هذا البرنامج عبر القيام باالستطالعات، والدراسات، واالجتماعات اإلقليمية، وربط               
سوف يتم  .  رية وتحديد عدد من المشاريع المناسبة للمنطقة       الشبكات المعرفية، والخدمات االستشا   

إطالق مشاريع رائدة بالتعاون الوثيق مع المعنيين وباالستفادة من عالقات  الشراكات مع القطاعين                
 .العام والخاص

 
 اإلنجازات المتوق عة مؤشرات اإلنجاز

زيادة عدد الدول التي لديها سياسات للتجارة الحر ة؛         )  أ   -١(
ثل إزالة الحواجز غير المتعلقة بالتعرفة الجمركية، وإلغاء          م

 القيود على االستيراد؛
تقليل تعقيد إجراءات عبور الحدود وتطوير البنية        )  ب -١(

 اللوجستية؛ األساسية
زيادة الوعي بالمعايير الدولية ومتطلبات الشراء        )  ج -١(

 وكذلك نقل التكنولوجيا وبناء القدرات؛

 محفزة للتجارة    تطو ير بيئة ) ١(
 البينية في دول اإلسكوا؛

 

زيادة التعريف بالمنتجات واإلمكانات والخدمات       )  أ -٢(
 العربية، و الربط المباشر مع األسواق الدولية؛

زيادة عدد مشاريع المجم عات السيبرانية المستدامة       )  ب -٢(
 في المنطقة؛

 .تخفي ض العجز التجاري)  ج-٢(

ات زيادة صادرات المنتج   ) ٢(
الوطنية واإلقليمية إلى األسواق      

 . اإلقليمية و الدولية
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 تطوير خدمات الحكومة اإللكترونية-٢البرنامج 
 

تسعى الحكومة اإللكترونية إلى تقديم أفضل للخدمات الحكومية إلى المواطنين، وإلى تحسين              
 وإلى زيادة أداء    التفاعل مع الشركات، وإلى تمكين المواطن من خالل الحصول على المعلومات،           

ولذلك فإن الحكومة اإللكترونية تؤثر تأثيرا  مباشرا  على االقتصاد والمجتمع           .  اإلدارات الحكومية 
 .وتستطيع أن تزيد الشفافية، وتحد من الفساد، وتقدم التسهيالت، وتزيد معدل الدخل، وتخفض النفقات

 
ع التركيز على دعم صن اع      هذا البرنامج مخصص لتطوير خدمات الحكومة اإللكترونية م         

القرار في الحكومة لدى اتخاذهم اإلجراءات المالئمة للمساهمة في التنمية االجتماعية واالقتصادية في             
الحكومة اإللكترونية أداة تحس ن المنافسة االقتصادية بين الشركات التجارية وتؤدي إلى             .  بلدانهم

  .تمكين المواطنين
  ستراتيجي العالقة مع إطار العمل اإل-أ

يهدف هذا البرنامج إلى بناء قدرات القطاع العام ، وصياغة السياسات واإلستراتيجيات،               
وتطوير تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لدعم عملية اتخاذ القرارات وزيادة شفافية              

 مجاالت هي   ولذلك فإن هذا البرنامج يتقاطع في مستويات التأثير العالي بثالث          .  الخدمات العامة 
، وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات    )٤المجال  (، وبناء القدرات    )١المجال  (السياسات واإلستراتيجيات   

من جهة ثانية، يزيد هذا برنامج إمكانية الحصول على المعلومات، ويوفر    ).   ٧المجال  (واالتصاالت  
 ٣ة، ولذلك فهو يؤثر في المجاالت       بيئة تمكينية، ويبني الثقة في استعمال تطبيقات الحكومة اإللكتروني        

أنظر (تستفيد المجاالت األخرى بشكل غير مباشر من هذا البرنامج            .   تأثيرا  متوس طا   ٦ و و  ٥و
  . تأثرا  منخفضا ١٠ و٩ و٨ و٢، لذلك تتأثر المجاالت )٢الجدول 

   وإطار العمل اإلستراتيجي٢ العالقة بين البرنامج -٢الجدول 
 مستوى التأثير

 مرتفع متوسط منخفض
 إطار العمل االستراتيجيمجال 

  X  السياسات واالستراتيجيات-١المجال  

X    البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت-٢المجال  

 X   الوصول إلى المعلومات والمعرفة-٣المجال  

  X  بناء القدرات-٤المجال  

 X   بناء الثقة واألمن-٥المجال  

 X   البيئة التمكينية-٦المجال  

  X  تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت-٧المجال  

X    التنوع الثقافي واللغوي والمحتوى المحلي-٨المجال  

X    وسائل اإلعالم-٩المجال  

X    التعاون الدولي واإلقليمي-١٠المجال  

 شرة لألهداف الرئيسية لمجال معين؛يشير مستوى التأثير العالي إلى خدمة مبا   :مالحظات 
 يشير مستوى التأثير المتوس ط إلى إنجاز فوائد إيجابية تدعم لمجال معين؛      
 .يشير مستوى التأثير المنخفض إلى نشاطات غير مباشرة تفيد في تقد م لمجال معين      
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  الخالصة-ب
 

 من خالل استعمال أدوات الحكومة       تحسين أداء الحكومة وفعاليتها وشفافيتها والمساءلة      : الهدف
اإللكترونية في المشاريع المتعلقة بتحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين والشركات التجارية،              

 .خصوصا في مجال التنمية االقتصادية واالجتماعية
 

على إذا لم يبذل القطاعان العام والخاص جهودا  كافية، يخشى أن يقتصر دور هذا البرنامج               : التحديات
تقديم المنتجات والخدمات، دون أن يتمكن من إحداث تحسين في المردودية عبر تقديم خدمات                  

التحديات التي يمكن أن    .  الحكومة اإللكترونية التي تتمحور حول حاجات المواطنين والشركات        
افية تعرقل تقد م هذا البرنامج تأخذ في الغالب شكل تعقيدات ناتجة عن عوامل شخصية وتنظيمية وثق               

العوائق األخرى قد تتعل ق بالبنية القانونية وقلة إدراك الفوائد والفرص التي تقدمها خدمات              . وسياسية
 .الحكومة اإللكترونية

 
تهدف اإلستراتيجية إلى صياغة مجموعة السياسات الالزمة الستخدام تكنولوجيا            : اإلستراتيجية

ية تسهيل مهمة البحث عما يريده الناس من         المعلومات واالتصاالت لتحسين الخدمات الحكومية بغ     
الحكومة وتحسين قدرة الحكومة على اتخاذ القرارات الصائبة في مجال التنمية االقتصادية                 

سيستفيد البرنامج طبعا  من النشاطات القائمة حاليا  في هذا المجال وكذلك من التجارب             .  واالجتماعية
 .ة الحكومة وأدائها وشفافيتهاالتي تم  اكتسابها في المنطقة لتحسين كفاء

 
يضمن اشتراك ممثلي الحكومات في كل  مراحل البرنامج، مقاربة واقعية لتحقيق هدف هذا البرنامج               

ونظرا  ألن المواطن والشركات لهما     .  والمساهمة في عملية تخطيط وتطوير المشاريع ذات العالقة       
 . الحاجات يعد ضروريا  لنجاح هذا البرنامجمصالح وحاجات معي نة؛ فإن إيجاد تطبيقات مالئمة لهذه

 
إن التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص ، والمنظمات الدولية واإلقليمية، وكذلك جمعيات الشركات،             

 .والجمعيات المدنية سيساعد في تطبيق هذا البرنامج
 

 اإلنجازات المتوق عة مؤشرات اإلنجاز
 تقدم عبر    زيادة عدد الخدمات الحكومية التي      )  أ    -١(

 .اإلنترنت
زيادة عدد خدمات الحكومة     ) ١(

اإللكترونية وزيادة شفافيتها وقابلية    
 متابعتها؛

زيادة عدد الوزارات التي تستخدم أنظمة معلوماتية        )  أ   -٢(
 ألعمالها الرئيسية؛

المؤسسات الحكومية المتصلة فيما بينها     زيادة عدد   )  ب -٢(
 ل الموارد لتبادل المعلومات بهدف تحسين استغال

أنظمة دعم القرار الحكومية المستخدمة     زيادة عدد   )  ج – ٢(
 .في مجال التنمية االقتصادية واالجتماعية

تحسين اإلجراءات الحكومية   ) ٢(
 .وتحس ين مردود تخصيص الموارد
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  تمكين المنظمات العربية األهلية في مجتمع المعلومات-٣البرنامج 
 

، وفق المفهوم العام، منظمات ال تعود إلى الحكومة         )بية األهلية العر(المنظمات غير الحكومية     
:  وليس لها أهدافا  ربحية، وت عنى عادة  بالدفاع عن وبتقديم الخدمات الالزمة في مجاالت مثل               ٢٤كليا

كما تشمل  مجموعات     . التنمية، والمحافظة على البيئة، وحقوق اإلنسان، واإلغاثة، وتمكين المرأة         
وعليه تشكل المنظمات غير    . اتحادات العمال، والمؤسسات الدينية، والجمعيات الثقافية     المتطو عين، و 

 ٢٥الحكومية بحد ذاتها مكو نا  وظيفيا  هاما  من مكونات الشبكة االجتماعية التي تشكل المجتمع المدني              
 .وهي أيضا  امتداد لإلطار الحكومي

 
جتمع المعلومات فقد أصبح من الضروري       يتطو ر عالميا نحو م    )٢٦(نظرا  ألن المجتمع المدني    

أن  تتخذ المنظمات غير الحكومية العربية مبادرات فع الة في العالم اإللكتروني االفتراضي لتواكب               
من المهم أن تقوم المنظمات غير الحكومية العربية التي تعمل في العالم             . وتدعم أعمالها األساسية  

تلعب هذه المنظمات   . ألساسية بالوسائل الالزمة إلنجازها   اإللكتروني أو االفتراضي بربط أهدافها ا     
دورا  بارزا  في المجتمع المدني، ولذلك فإنها يمكن أن تساهم مساهمة فعالة في خلق مجتمع                    
المعلومات الذي يتسم بالعدل،  وفي تطبيق مبادرات ذات عالقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت              

 .)٢٧(لتحقيق التنمية المنشودة
 

ن بناء مجتمع افتراضي يأخذ شكل شبكة معلومات أو شبكة اجتماعية تدعمها المعلوماتية              إ
المجتمعات . هو الوسيلة لتمكين المنظمات غير الحكومية العربية وتعزيز قدراتها على إنجاز مهامها           

لتعاون االفتراضية تسمح للشبكة القائمة حاليا  والتي تضم المنظمات غير الحكومية العربية بتطوير ا             
في إطار المجتمعات االفتراضية تعمل المنظمات       . والتعاضد واالستفادة من تجارب بعضها بعضا       
تتحسس ما يحدث ضمن المجتمع وتقيسه       ): جامدة(غير الحكومية كخاليا عصبية غير معايرة         
ة يمكن تشبيه عمل المجتمع االفتراضي بعمل الشبك      .  وتستجيب للمؤثرات التي تؤثر في مجتمعاتها     

 .العصبية، فقوة هذه الشبكة ليست مستم دة من أعضائها بل من قو ة تفاعلهم المتبادل
 

  العالقة مع إطار العمل اإلستراتيجي-أ
 

يستدعي تشجيع المنظمات غير الحكومية العربية في معظم األحيان تعاونا  إقليميا ، وبناء               
 و ٦ و ٤ و ٢ؤثر بشكل أساسي في المجاالت      للقدرات، وتأمين بيئة مالئمة، ولذلك فإن هذا البرنامج ي        

                                 
لم تعد محصورة بالحكومة الرسمية، یمكن ...)  دهار، التطویر االقتصادي، التعليم، االز( بما أن أهم وظائق الحكومة 24

النظر إلى الحكومة على أنها تحالف یضم المكاتب والوآاالت الرسمية وغير الرسمية وآذلك المؤسسات والمجموعات 
 .الربحية وغير الربحية

 ٢٠٠٣ - المعلومات  هشام عودة، المنظمات غير الحكومية، والمنظمات المدنية، وشبكة )25( 
تشمل البلدات ) وليست ثوریة(ی ستخدم مفهوم المجتمع المدني للداللة على ظاهرة حدیثة بحرآة عولمة تطویریة  26

تؤثر هذه الحرآة في تحویل أنظمتنا اإلجتماعية من مجموعات ذات بنى هرمية ومتجانسة ومترابطة . والمقاطعات والدول
 .إلى شبكات اجتماعية

 WSIS-03/Geneva/Doc/5-E، ة العالمية لمجتمع المعلومات، خطة العملالقم  )27( 
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يؤثر هذا البرنامج أيضا  تأثيرا  متوسطا ، في نشر تطبيقات          ).  ٣( كما هو مبين في الجدول        ١٠
 .أما المجاالت األخرى فهي تتأثر تأثرا  ضعيفا .  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 
 جي وإطار العمل اإلستراتي٣ العالقة بين البرنامج -٣الجدول 

 
 مستوى التأثير

 مرتفع متوسط منخفض
 مجال إطار العمل االستراتيجي

X    السياسات واالستراتيجيات-١المجال  

  X  البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت-٢المجال  

X    النفاذ إلى المعلومات والمعرفة-٣المجال  

  X  بناء القدرات-٤المجال  

X    بناء الثقة واألمن -٥المجال 

  X  البيئة االتمكينية-٦المجال  

 X   تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت-٧المجال  

X    التنوع الثقافي واللغوي والمحتوى المحلي-٨المجال  

X    وسائل اإلعالم-٩المجال  

  X  التعاون الدولي واإلقليمي-١٠المجال  

 ثير العالي إلى خدمة مباشرة لألهداف الرئيسية لمجال معين؛يشير مستوى التأ:  مالحظات 
 يشير مستوى التأثير المتوس ط إلى إنجاز فوائد إيجابية تدعم مجال معين؛

 .يشير مستوى التأثير المنخفض إلى نشاطات غير مباشرة تفيد في تقد م مجال معين

  الخالصة-ب
صاالت لتحقيق أهداف التنمية في إعالن األلفية       توظيف إمكانيات تكنولوجيا المعلومات واالت    : الهدف

 .من خالل تشجيع المنظمات غير الحكومية العربية لتعمل بكفاءة ضمن مجتمع المعلومات
 

ولكن في المجتمع العربي المعاصر،     . العمل التطوعي معروف في المجتمعات العربية      : التحديات
 العربية مهم ة إثبات وجودها كحجر زاوية في      وبسبب النظم السياسية، تواجه المنظمات غير الحكومية      

تعمل المنظمات غير الحكومية في ظل نظم سياسية بقيت لمدة طويلة تنظر إلى نشاطات               .  التطوير
هذه المنظمات بارتياب وتعتبرها أعماال  مربكة، وتعتبر المنظمات غير الحكومية منافسا  وليس               

على نشاطاتها وات صاالتها مع الناس في الداخل ومع         شريكا ، ولذلك أرادت أن تحد د أو أن تسيطر          
عالوة على ذلك، ونتيجة لسنوات طويلة من اإلهمال، ينبغي على           . المنظمات المماثلة في الخارج   

المنظمات غير الحكومية اآلن أن تستعيد مكانتها القانونية، وتستكمل هيكلها التنظيمي، وتواجه نقص              
د ي األكبر الذي يواجه المنظمات غير الحكومية العربية يكمن في عدم           التح. الموارد المادية والبشرية  

 .تعاونها مع بعضها البعض لتبادل المساعدة، والموارد، والدعم
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يعتمد هذا البرنامج على إعادة ربط المنظمات غير الحكومية في منظمة افتراضية              : اإلستراتيجية
مجال أن  تتنب ه المنظمات غير الحكومية العربية       من الضروري في هذا ال    .  تمكنها من إنجاز أهدافها   

إلى ضرورة بناء شبكات افتراضية تتجاوز البلدات والمدن والدول وتستفيد من إمكانات شبكات                
 .المعلومات، وأن تتعل م كيف تستطيع تخطي الحواجز الجغرافية واالجتماعية

 
. ء القدرات والتمكين والبرامج األخرى    يستلزم هذا البرنامج العديد من السمات المرتبطة بعملية بنا         

وكما أشرنا سابقا  فإن قو ة مجتمع المنظمات غير الحكومية االفتراضية تكمن ليس في قو ة أعضائها                
لذلك فإن هذا البرنامج يهدف إلى زيادة التفاعل ليس فقط بين المنظمات            .  بل في قو ة تفاعلهم المتبادل    

بين المنظمات غير الحكومية والمجتمعات التي تنتمي هذه         غير الحكومية االفتراضية لكن أيضا       
 .المنظمات إليها، وسيكون ذلك العامل الرئيسي في قياس النجاح وفي إقامة شراكات مفيدة

 
 اإلنجازات المتوق عة مؤشرات اإلنجاز

 زيادة عدد الدول المشاركة؛)  أ-١(
 زيادة عدد المنظمات غير الحكومية المتصلة؛)  ب-١(
زيادة  درجة التعاون والتفاعل بين المنظمات غير         )  ج -١(

الحكومية على الصعيد اإلقليمي من جهة ومع المجتمعات           
 .المحلية من جهة أخرى

زيادة التعاون والتفاعل والربط    ) ١(
بين المنظمات غير الحكومية       

 العربية؛ 

زيادة عدد ومجاالت خدمات تكنولوجيا المعلومات       )  أ -٢(
 تقدمها المنظمات غير الحكومية، مثل الصحة       واالتصاالت التي 

 اإللكترونية، والحكومة اإللكترونية، والتعليم اإللكتروني ؛
زيادة مشاركة المجتمعات في االستبيانات وتحسين       )  ب -٢(

 طرق نشر النتائج على المستويين المحلي واإلقليمي؛

تحسين أداء المنظمات غير     ) ٢(
 الحكومية؛ 

تحسين التنمية االجتماعية    ) ٣( .ن األلفيةمؤشرات إعال)  أ-٣(
 .واالقتصادية
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   تطوير البنية األساسية لالتصاالت-٤البرنامج 
 

إن تطوير البنية األساسية لالتصاالت في المنطقة وتكاملها يساعد في االنتقال إلى مجتمع               
ز وبكلفة منخفضة إلى    المعلومات، وذلك من خالل تقديم إمكانية وصول جميع أفراد المجتمع دون تميي           

تعتبر القضايا التالية من ضمن الفوائد الرئيسية لهذا         .  خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   
ردم الهوة الرقمية من خالل إيصال الخدمة إلى شريحة واسعة السكان، ودعم التشغيل توليد              : البرنامج

ن خالل زيادة تنافسية القطاعات      الوصول إلى أسواق جديدة م     تفرص عمل جديدة، وزيادة إمكانا    
 .االقتصادية، ودعم التعاون

 
تتضمن البنية األساسية لالتصاالت طيفا  واسعا  من المكونات والخدمات، تشمل ، على سبيل              

المثال ال الحصر، خطوط الهاتف الثابت، وخدمات الهاتف النقال، واالتصاالت عبر السواتل،                
ومع تطور  .  لمتعلقة بتحرير قطاع االتصاالت وإلغاء القيود      وخدمات اإلنترنت، وكذلك القضايا ا    

تكنولوجيا الوصول إلى اإلنترنت وإمكانات استضافة مواقع اإلنترنت في المنطقة، فإن فرصة تطوير             
شبكة إقليمية فقارية لالتصاالت الرقمية المتكاملة في المنطقة أصبحت أكثر جدوى خاصة بسبب               

وبالمثل فإن وجود خطة إلصالح قطاع االتصاالت يعتبر أمرا          .  لمنطقةزيادة استخدام اإلنترنت في ا    
 .أساسيا  لتطوير خدمات االتصاالت المتكاملة في المنطقة

 
 العالقة مع إطار العمل اإلستراتيجي - أ

 
يحقق هذا البرنامج بشكل أساسي أهداف مجال البنية األساسية لالتصاالت وكذلك أهداف التعاون             

 ويعالج بذلك المشاكل الهيكلية، وقضايا تحرير قطاع االتصاالت، وزيادة كثافة             اإلقليمي والدولي، 
االتصاالت ونشر اإلنترنت، وكذلك إيجاد آلية لمواجهة العقبات التي تعترض تطوير شبكة إقليمية               

من جهة ثانية، يمتلك هذا البرنامج أثرا  متوسطا  على العديد من المجاالت األخرى              .  فقارية متكاملة 
تتأثر ).  ٤ الجدول   نظرأ(لتي يمكن أن تعيق عملية تنفيذ هذا البرنامج إذا لم يتم تخديمها بشكل جيد               ا

 . تأثرا  منخفضا  بهذا البرنامج وبدرجة أقل من المجاالت األخرىاألخرىالمجاالت 
 

  وإطار العمل اإلستراتيجي٤ العالقة بين البرنامج -٤الجدول 
 

 مستوى التأثير
 مرتفع متوسط منخفض

 مل االستراتيجيمجال إطار الع

 X   السياسات واالستراتيجيات-١المجال  

  X  البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت-٢المجال  

 X   النفاذ إلى المعلومات والمعرفة-٣المجال  

X    بناء القدرات-٤المجال  

X    بناء الثقة واألمن-٥المجال  

 X   البيئة التمكينية-٦المجال  
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X    تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت-٧المجال  

X    التنوع الثقافي واللغوي والمحتوى المحلي -٨المجال  

X    وسائل اإلعالم-٩المجال  

  X  التعاون الدولي واإلقليمي-١٠المجال  

 داف الرئيسية لمجال معين؛يشير مستوى التأثير العالي إلى خدمة مباشرة لأله:  مالحظات 
 يشير مستوى التأثير المتوس ط إلى إنجاز فوائد إيجابية تدعم مجال معين؛

 .يشير مستوى التأثير المنخفض إلى نشاطات غير مباشرة تفيد في تقد م مجال معين

  الخالصة-ب
 

تقدم خدمات  التصاالت، متكاملة ومتعددة الخدمات ومعتدلة التكلفة،        لتطوير بنية أساسية    : الهدف
 . رخيصة وتفيد المستخدمين، مما يزيد معدالت انتشار خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 
رغم أن الدول األعضاء في اإلسكوا تسعى لتطوير ما لديها من بنية تحتية، فإن الحالة                 : التحديات

تشار قريبة من   إن الوصول إلى معدالت ان     .  العامة ما تزال أدنى بكثير من المعدل العالمي         
المستويات العالمية يتطلب استثمارات كبيرة وقرارات جريئة، وعالقات شراكة ذكية، وخطط تمويل             

 . مبتكرة
 

هناك عدة تحديات منها نقص التمويل الالزم لردم الهوة الرقمية، وعدم وجود مشاريع إقليمية كبيرة                
حة لإلصالح، وتعدد موارد    تستقطب رؤوس األموال وتولد فرص العمل، وعدم وجود خطة واض          

تكمن التحديات األساسية في    .  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت األساسية دون استخدامها بشكل جيد       
ضعف المزايا التنافسية المتوفرة لدى المشغلين الحصريين بشكل يسمح لهم بمواجهة تحرير األسواق             

 .على المدى الطويل
 

ا البرنامج إلى توجهين رئيسين، يركز التوجه األول على زيادة           ترتكز استراتيجية هذ  : االستراتيجية
إصالح قطاع االتصاالت وتحريره، و يهدف الثاني إلى زيادة التكامل بين دول المنطقة والوصول                

 .إلى استخدام أفضل للموارد والخبرات المشتركة وتخفيض التكاليف
 

األساس القتراح خطة استراتيجية    سيكون التعاون مع مجلس وزراء االتصاالت العرب هو حجر            
ستتم االستفادة من خبرات الدول التي تعتبر رائدة في          . وجدول أعمال فعال لتطبيق هذا البرنامج      

مجال اإلصالح ومن خبرات القطاع الخاص لالستفادة من الفرص التي تؤدي إلى إنشاء أعمال                 
 .تمستدامة ومجاراة المستجدات في تكنولوجيا المعلومات واالتصاال

 
سيتم اعتماد منهاج تنازلي للوصول إلى االتفاق بين الحكومات، والحصول على اهتمام والتزام                
أصحاب القرار والمعنيين األساسيين، على أساس إشراكهم منذ المراحل األولى، وعلى صياغة خطط             

ح إضافة إلى ذلك سوف يتم اعتماد منحى تصاعدي لالستفادة من مساعي اإلصال             .  واقعية جذابة 
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والتحديث وبرامج التعاون الثنائي والمتعدد األطراف القائمة حاليا  والتي تتعلق بتنفيذ البنية األساسية              
ستدعم هذه الجهود محاولة دمج الشبكات القائمة من خالل هذا البرنامج             .  المتكاملة في المنطقة  

 .وتطوير شبكات شبه مناطقية لتكو ن لبنات الشبكة اإلقليمية المتكاملة
 

 اإلنجازات المتوق عة مؤشرات اإلنجاز
 إبرام اتفاقيات بين الحكومات لتبن ي هذا البرنامج؛)  أ-١(
 أعداد متزايدة من الشركاء المسجلين في هذا البرنامج؛)  ب-١(
أعداد متزايدة من مشاريع البنى األساسية لتكنولوجيا         )  ج -١(

رقمية فقارية  المعلومات واالتصاالت اإلقليمية، مثل تطوير شبكة        
 إقليمية؛

إيجاد شركاء ملتزمين    ) ١(
بمكاملة البنى األساسية       

 لالتصاالت في المنطقة؛ 

زيادة معدالت انتشار خدمات تكنولوجيا المعلومات         )  أ -٢(
واالتصاالت، مثل زيادة معدالت انتشار اإلنترنت وكثافة            

 االتصاالت؛
 .اإلقليميةتخفيض أسعار االتصاالت الهاتفية والرقمية )  ب-٢(

وصول متزايد إلى     ) ٢(
اإلنترنت وإلى االتصاالت     

 الصوتية 
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  تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت-٥البرنامج 
 

رافق االنتقال إلى مجتمع المعلومات في الدول المتقدمة والدول النامية إستحداث قطاع                 
م التكنولوجيا دون المساهمة في توليدها      يمكن أن يؤدي استخدا   .  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  

وإنتاجها ولو جزئيا  إلى نتائج سلبية على تراكم النمو االقتصادي، فالنتيجة التراكمية لتأثير التكنولوجيا              
 في المائة   ٧٠ في المائة سلبا  في الوطن العربي بالمقارنة مع          ١٠على النمو في الدول العربية كانت       

سيؤدي هذا الوضع إذا ما استمر إلى عرقلة تقدم         .  )٢٨(١٩٩٢-١٩٦٠الفترة  إيجابا  في ألمانيا خالل     
 .الدول العربية نحو مجتمع المعلومات

 
يهدف هذا البرنامج إلى المساهمة في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في             

جات، والخدمات  خدمات المنت (والخدمات  ) النظم والتطبيقات (يشمل هذا القطاع البرمجيات     . المنطقة
األنظمة الحاسوبية، والشبكات، والهواتف، وأنصاف      (، والتجهيزات   )التخصصية، وتعهيد األعمال  

 ).النواقل
 

سوف يحقق هذا البرنامج أهدافه من خالل تنفيذ عدد من المشاريع اإلقليمية، مثل تقديم                  
لومات واالتصاالت من خالل     في قطاع تكنولوجيا المع    نالتسهيالت إلقامة عالقات شراكة بين المعنيي     

الشبكات والتجمعات اإلقليمية، ومثل تشجيع إقامة حاضنات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لدى            
الدول األعضاء، ومثل إصدار دليل يتضمن إرشادات تفيد الدول األعضاء في إقامة بيئة تشريعية                

 .مالئمة لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 

 عالقة مع إطار العمل اإلستراتيجي ال-أ
 

عندما ننظر إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كفرع هام من فروع صناعة                 
وبهذا، فإن هذا البرنامج يكمل البرامج      . اإللكترونيات، فنجد أنه يمثل أكبر قطاع اقتصادي في العالم        
ت من خالل إحداث مستوى تأثير مرتفع       األخرى في خدمة اإلطار االستراتيجي لبناء مجتمع المعلوما       

وباالنتقال إلى المجاالت األخرى يحدث     ). ٥أنظر الجدول    (٧ و ٦ و ٤ و ٣في عدد من المجاالت هي      
هذا البرنامج تأثيرا  متوسطا  على البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والمحتوى              

 . تأثرا  منخفضا ٩ و٥ و١االت تتأثر المج.  المحلي والتعاون اإلقليمي والدولي
 

                                 
 ".تأثير التقدم التكنولوجي على النمو في شرق آسيا"معهد البنك الدولي، : مصدر  )28( 
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  وإطار العمل اإلستراتيجي٥ العالقة بين البرنامج -٥الجدول 
 

 مستوى التأثير
 مرتفع متوسط منخفض

 مجال إطار العمل االستراتيجي

X    السياسات واالستراتيجيات-١المجال  

 X   البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت-٢المجال  

  X  النفاذ إلى المعلومات والمعرفة-٣المجال  

  X  بناء القدرات-٤المجال  

X    بناء الثقة واألمن-٥المجال  

  X  البيئة التمكينية-٦المجال  

  X  تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت-٧المجال  

 X   التنوع الثقافي واللغوي والمحتوى المحلي-٨المجال  

X    وسائل اإلعالم-٩المجال  

 X   التعاون الدولي واإلقليمي-١٠المجال  

 يشير مستوى التأثير العالي إلى خدمة مباشرة لألهداف الرئيسية لمجال معين؛    :مالحظات 
 يشير مستوى التأثير المتوس ط إلى إنجاز فوائد إيجابية تدعم مجال معين؛ 

 .شرة تفيد في تقد م مجال معينيشير مستوى التأثير المنخفض إلى نشاطات غير مبا

  الخالصة-ب
 

إيجاد تعاون إقليمي بين المعنيين بقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنطقة، ونشر            : الهدف
استخدام آلية لتأسيس شركات خال قة في هذا القطاع، وإقامة بيئة مالئمة لنمو هذا القطاع الهام لخدمة                

 .مجتمع المعلومات
 

 يعاني اقتصاد المنطقة من ضعف قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، في ظل ندرة              :التحديات
لهذا القطاع تأثير على اإلنتاجية والقدرة التنافسية في كل         .  المنتجات المحلية الصنع في هذا المجال     

قيق القطاعات االقتصادية، وله أيضا تأثير على النمو االقتصادي وعلى توليد فرص العمل وعلى تح              
لم يتم االعتراف بقطاع    .  التنوع االقتصادي، والتي يشكل كل منها تحديا حقيقيا  لالقتصاد العربي          

تكنولوجيا المعلومات، وخاصة قطاع البرمجيات، كصناعة في المنطقة، كما أن هذا القطاع بكامله لم              
 .(ISIC)يخضع للتصنيف وفق تصنيف األمم المتحدة الدولي المعياري للصناعات 

 
ال تتضمن فهارس الصناعة والتجارة في الدول العربية حتى اآلن ما يفيد في الترويج لهذا القطاع                  

وال توجد هياكل قانونية وتعليمات لدى معظم الدول العربية لخلق بيئة مالئمة             . كقطاع مستقل وهام  
 .لنمو قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
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ية، ولقاءات مجموعات الخبراء، والخدمات االستشارية، وبناء        تعد الدراسات التحليل  : االستراتيجية
سيكون التركيز على بناء    . القدرات هامة لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنطقة        

 .عالقات شراكة بين القطاعين العام والخاص حجر الزاوية في تقدم هذا البرنامج
 

ى تطبيق عدة طرق لمعالجة التحديات المذكورة أنفا ، أولى هذه          إضافة إلى ذلك، تهدف االستراتيجية إل     
الطرق دعم التعاون اإلقليمي وإقامة عالقات شراكة، والثانية زيادة تطوير هياكل مؤسسية جديدة               
وإنشاء تجمعات إقليمية، والثالثة تحسين البيئة التشريعية القائمة حاليا  لتشجيع قطاع تكنولوجيا                

 .تالمعلومات واالتصاال
 

 اإلنجازات المتوق عة مؤشرات اإلنجاز
عدد قواعد البيانات المنشورة على اإلنترنت والتي         )  أ -١(

تتضمن المعلومات األساسية حول المعنيين بقطاع تكنولوجيا         
 .المعلومات واالتصاالت

عدد السجالت في كل قاعدة بيانات متوفرة على           )  ب -١(
 اإلنترنت

تحسين الوصول لدى     ) ١(
ين بقطاع تكنولوجيا      المعني

المعلومات واالتصاالت من      
منظور تطوير وإقامة الشراكات    

 .على المستوى اإلقليمي
عدد الحاضنات التي تنشأ في المنطقة نتيجة هذا           )  أ -٢(

 .البرنامج
عدد شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي       )  ب -٢(

 .تنشأ في كل حاضنة
 .الم ستحد ثةعدد التجمعات اإلقليمية )  ج-٢(

زيادة انتشار حاضنات     ) ٢(
التكنولوجيا في المنطقة وتشكيل     

 .تجمعات إقليمية

عدد الدول األعضاء التي تسن التشريعات والقوانين،        )  أ -٣(
وتضع القواعد والتعليمات لدعم تطوير صناعة تكنولوجيا           

 .المعلومات واالتصاالت نتيجة لهذا البرنامج

 دليل يتضمن اإلرشادات   ) ٣(
الالزمة لتطوير قطاع تكنولوجيا    
المعلومات واالتصاالت ليتحول    

القوانين، التنظيم،  (إلى صناعة   
 ).اإلدارة

 .عدد المشاركين في تطوير المنتج)  أ-٤(
عدد المنتجات الجديدة التي يتم تطويرها نتيجة لهذا          )ب -٤(

 .البرنامج
عدد الشركات الجديدة في تكنولوجيا المعلومات          ) ج-٤(

تصاالت، وزيادة عدد العاملين في تكنولوجيا المعلومات          واال
 واالتصاالت لدى كل دولة  

تشجيع التطوير المحلي    ) ٤(
لمنتجات قطاع تكنولوجيا       

 .المعلومات واالتصاالت
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 في مجتمع المعلوماتالنساء تمكين  -٦البرنامج 
 

لى أنها وسيلة لنشر    ي عتبر تمكين المرأة قضية مركزية في تحسين وضعها، وي نظر إليها ع           
المساواة بين الجنسين، ولزيادة الفرص المتاحة لها ومعدل إنتاجيتها وفعاليتها، باإلضافة إلى تحسين              

إن  األسباب الكامنة وراء عدم المساواة بين الجنسين تتعلق بالبنية االقتصادية             . قدرتها على العمل  
 .  وغير رسميةواالجتماعية، والتي تستند إلى تقاليد وممارسات رسمية

 
مرتبط ببنية اجتماعية اقتصادية تستند     أصبح من المعروف أن عدم المساواة بين الجنسين          

أن عدم المساواة   كما أصبح من المعروف     . إلى معايير وممارسات بعضها رسمي واآلخر غير رسمي       
 .في الفقر، ويضعف النمو االقتصادي، ويخفض مستوى المعيشةيساهم بين الجنسين 

  
يتعلق . ك شكالن أساسيان لتمكين المرأة، هما التمكين االقتصادي والتمكين االجتماعي          هنا

الشكل األول بالحد من الفقر والنفاذ إلى الموارد المنت جة، ويبدو الشكل الثاني بصور متعددة أهمها                 
ن كال  إ. المساواة االجتماعية والتمثيل السياسي والحصول على التعليم والمسكن والرعاية الصحية          

الشكلين هام لبناء مجتمع المعلومات في المنطقة ألن نجاح المجتمع مرهون بالمشاركة الفاعلة للرجال              
 .والنساء على حد سواء

 
  العالقة مع إطار العمل اإلستراتيجي-أ

 
لدى النساء،  وبناء القدرات   البيئة التمكينية   البرنامج على   بالنظر إلى ماسبق، يركز هذا       

يهدف البرنامج كذلك إلى تقديم     ).  ٦(ا الجدول   ميبينهان   رئيسي نذا البرنامج مجاال  ولذلك سيكون له  
 وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات     ،المحتوى الرقمي المالئم  السياسات واالستراتيجيات المناسبة، و    

ل للمشاركة بشك تعزيز النفاذ إلى المعلومات والمعرفة بهدف تمكين النساء         واالتصاالت، باإلضافة إلى    
.  ١٠ و   ٨،  ٧،  ٣،  ١ فعال في مجتمع المعلومات؛ وهذه هي مجاالت التأثير المتوس ط أي المجاالت           

 .ا  ضعيفا  في المجاالت األخرى البرنامج تأثيريؤثر هذا
 

  وإطار العمل اإلستراتيجي٦ العالقة بين البرنامج -٦الجدول 
 

 مستوى التأثير
 مرتفع متوسط منخفض

 مجال إطار العمل االستراتيجي

 X   السياسات واالستراتيجيات-١المجال  

X    البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت-٢المجال  

 X   النفاذ إلى المعلومات والمعرفة-٣المجال  

  X  بناء القدرات-٤المجال  

X    بناء الثقة واألمن-٥المجال  

  X  البيئة التمكينية-٦المجال  
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 X  تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت-٧ال المج  

 X   التنوع الثقافي واللغوي والمحتوى المحلي-٨المجال  

X    وسائل اإلعالم-٩المجال  

 X   التعاون الدولي واإلقليمي-١٠المجال  

 يشير مستوى التأثير العالي إلى خدمة مباشرة لألهداف الرئيسية لمجال معين؛:   مالحظات 
 ر مستوى التأثير المتوس ط إلى إنجاز فوائد إيجابية تدعم لمجال معين؛يشي

 .يشير مستوى التأثير المنخفض إلى نشاطات غير مباشرة تفيد في تقد م مجال معين

  الخالصة-ب
 

تمكين المرأة العربية من خالل االستخدامات المتعددة       تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة عبر        :الهدف
 .تطوير مجتمع معلومات مستدام المعلومات واالتصاالت بهدف زيادة القدرة على العمل ولتكنولوجيا

 
رغم التقدم في اتجاه المساواة بين الجنسين خالل السنوات الماضية، إال أن الفارق بين                 :التحديات

 . الجنسين مازال شاسعا  في العالم العربي، ومازال التمييز بين الرجل والمرأة منتشرا 
 في المائة من    ٥٠ مليون امرأة، أي بنسبة      ١٥٣ كان عدد النساء العربيات حوالي       ٢٠٠٣عام  في  

ومع ذلك فإن   .  عاما  ٦٠السكان  العرب، وهن يشكلن بالتالي غالبية السكان الذين يزيد عمرهم عن              
عدم المساواة بين الجنسين يقلل الفرص المتاحة للنساء ويحد من إمكانية حصولهن على حقوقهن                

 مليون  ١٤,٥ مليون امرأة بالمقارنة مع      ٤٤ بلغ عدد النساء األميات      ٢٠٠٣في عام   . ألساسية كبشر ا
 كان معدل   ٢٠٠١في عام   .  في المائة فقط من مقاعد البرلمان الوطنية       ٥,٨في آسيا، وحصلن على     

 ١٠,٦  بالمائة بالمقارنة مع معدل البطالة لدى الرجال الذي بلغ           ١٧,١البطالة لدى النساء حوالي     
 .)٢٩(بالمائة

 
ورشة العمل اإلقليمية حول النساء     "بناء  على التوصيات التي تم التوصل إليها خالل           :اإلستراتيجية

، فإن  )٣٠(٢٠٠٣ديسمبر  /التي ع قدت في القاهرة في كانون األول      " وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  
كنولوجيا المعلومات واالتصاالت،   االستراتيجية تركز بشكل أساسي على بناء قدرات النساء في ت           

 .وتحسين فرص العمل المتاحة لهن، وزيادة مشاركتهن في اتخاذ القرارات لبناء مجتمع المعلومات
 

إلى تحسين وضع المرأة من خالل استخدام تكنولوجيا المعلومات            هذا البرنامج   سوف يسعى   
وف يجري التعاون مع الحركات     س.  في المجاالت االجتماعية واالقتصادية المختلفة     واالتصاالت

                                 
)29( E/ESCWA/SDD/2004/Booklet.1, “Where do Arab women stand in the 

development process? A gender-based statistical analysis”, January 2004 
توصيات ورشة العمل اإلقليمية حول النساء وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي ع قدت في القاهرة ) 30(

 ٢٠٠٣ديسمبر / كانون األول١٩-١٧في 
 



 -٥٧-

العريقة المهتمة بقضايا المرأة لتساهم في تنسيق       المنظمات غير الحكومية    النسائية وشبكة واسعة من     
 .جهود مساواة المرأة ولتعلب دور الحافز والمشارك والمستفيد في عملية التطوير

 
ات قابلة للتطبيق في التقد م     سوف تساهم الدراسات التحليلية وصياغة السياسات وابتكار إستراتيجي        

كما يساعد التعاون مع المنظمات اإلقليمية والدولية المتخصصة في          .  باتجاه األهداف المذكورة آنفا    
إضافة إلى ذلك، فإن استخدام      .  تطوير طرق مبتك رة لزيادة الحصول على المعلومات والمعرفة        

في مراقبة األداء وتقييم التأثير سيواكب آليات       األنظمة المبنية على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت       
 .التطبيق الضرورية

 
 اإلنجازات المتوق عة مؤشرات اإلنجاز

تمد إجراءات للحد من    زيادة أعداد الدول األعضاء التي تع     )  أ -١(
 ؛التمييز ضد النساء في سياساتها الوطنية 

ذ الدول والمنظمات غير الحكومية التي تتخ     زيادة أعداد   )  ب -١(
 لتمكين  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  خطوات فعلية الستخدام    

 .النساء

الوعي حول اإلمكانات زيادة ) ١(
تكنولوجيا التي توفرها 

 لتمكين المعلومات واالتصاالت
 .النساء

نسبة النساء المشاركات في اتخاذ القرارات المتعلقة       زيادة  )  أ -٢(
 ببناء مجتمع المعلومات؛

 مؤسسة إقليمية تهتم بتمكين المرأة من خالل         إيجاد)  ب -٢ (
 .استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

زيادة الثقة لدى النساء      ) ٢(
ودورهن ومشاركتهن في بناء     

 . مجتمع المعلومات
 

 ؛تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتمعرفة النساء بزيادة )  أ-٣(
 .ع في كل قطاتالعامالنساء زيادة نسبة ال)  ب-٣(

 االجتماعيالتمكين  تحسين  ) ٣(
من االقتصادي لدى المرأة      و

خالل استخدام تكنولوجيا       
 . المعلومات واالتصاالت

 



 -٥٨-

  قياسات مجتمع المعلومات-٧البرنامج 
 

يضمن بناء مجتمع معلومات في المنطقة عدالة النفاذ إلى مصادر المعلومات من قبل كافة                 
ويشارك في عملية   .  مية االجتماعية واالقتصادية المستدامة   مواطني المنطقة، الستخدامها في التن     

البناء هذه عدة أطراف وتنضوي على عدة أبعاد، أهمها هو إجراء مجموعة القياسات المتعلقة                  
بالجهوزية المعلوماتية، واالنتشار، والتأثير، والمردود، وذلك بهدف مراقبة وتقييم التطور المفيد              

 .دول المنطقة، وبينها وبين دول العالم األخرىوإتمام مقارنة تحليلية بين 
 

 المتوفرة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، تأخذ هذه المقاييس        سهناك عدد كبير من المقايي     
بعض هذه المقاييس سوف تفقد مغزاها مع الوقت نظرا  لتقدم          .  شكل مؤشرات، وأدلة، وبيانات أداء    

 كما أن قياس مجتمع المعلومات يتطلب جمع البيانات           . مجتمع المعلومات والتطور التكنولوجي   
 .باستمرار وتحديثها وضمان دقتها وعدم تقادمها

 
  العالقة مع إطار العمل اإلستراتيجي-أ

 
يرتبط هذا البرنامج بشكل أساسي مع المجال األول من إطار العمل االستراتيجي ألن استخدام               

غة السياسات التي تساعد في بناء مجتمع المعلومات، كما أن          المؤشرات يوفر منهجا  علميا  وبن اء  لصيا     
).  ٧الجدول  ( كما هو مبين في      ١٠ و ٦و ٤و   ٣هذا البرنامج يؤثر بدرجة متوسطة علـى المجاالت          

 .وتتأثر جميع المجاالت األخرى بدرجة أقل من هذا البرنامج
 

  وإطار العمل اإلستراتيجي٧ العالقة بين البرنامج -٧الجدول 
 

 مستوى التأثير
 مرتفع متوسط منخفض

 مجال إطار العمل االستراتيجي

  X  السياسات واالستراتيجيات-١المجال  

X    البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت-٢المجال  

 X   النفاذ إلى المعلومات والمعرفة-٣المجال  

X    بناء القدرات-٤المجال  

X    الثقة واألمن بناء-٥المجال  

 X   البيئة التمكينية-٦المجال  

X    تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت-٧المجال  

X    التنوع الثقافي واللغوي والمحتوى المحلي-٨المجال  

X    وسائل اإلعالم-٩المجال  

 X   التعاون الدولي واإلقليمي-١٠المجال  

 العالي إلى خدمة مباشرة لألهداف الرئيسية لمجال معين؛يشير مستوى التأثير    :مالحظات 
 يشير مستوى التأثير المتوس ط إلى إنجاز فوائد إيجابية تدعم مجال معين؛      
 .يشير مستوى التأثير المنخفض إلى نشاطات غير مباشرة تفيد في تقد م مجال معين      
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  الخالصة-ب
 

ات الرئيسية بهدف تقييم ومراقبة تطور مجتمع         ابتكار مجموعة متكاملة من المؤشر     : الهدف
المعلومات في المنطقة ومدى تقدم المنطقة في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للوصول             
إلى أهداف التنمية التي حددتها األمم المتحدة لأللفية، وتلعب دور المحفز لبناء مجتمع المعلومات وفق               

 .معلوماتمنظور القمة العالمية لمجتمع ال
 

 نظرا  للعدد الكبير من المقاييس المتوفرة لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فهناك             :التحديات
صعوبة في اعتماد مجموعة موح دة من المقاييس تأخذ بعين االعتبار خصوصية المنطقة، وتتوافق في              

حد ي اآلخر بتوزيع المؤشرات    يتعل ق الت . الوقت نفسه مع المعايير العالمية لقياس مجتمع المعلومات        
وطنية وإقليمية وعالمية، وهذا يتطل ب فحصا  دقيقا  للخصائص التي يحتاجها كل            : على ثالث مستويات  

مستوى من أجل تعريف مؤشرات تعكس الواقع الصحيح للمنطقة، وتقدم مؤشرات تفيد في المقارنة               
البيانات من المصادر الوطنية     هناك أيضا تحديات تتعلق بالحصول على         .  بالمناطق األخرى 

الرسمية، ومن ثم في حفظ هذه البيانات وإدارتها وتحديثها، باإلضافة إلى تعزيز التعاون الدولي في                
 .هذا المجال

 
 يتمتع هذا البرنامج بإمكانية االستفادة من الجهود التي بذلتها اإلسكوا في الطرق التي               :اإلستراتيجية

. ت ومعالجتها وتقديمها وفق صيغ تسهل معالجة هذه البيانات وتحليلها          يمكن استخدامها لجمع البيانا   
للحصول .  ستساهم البحوث والدراسات واالجتماعات والخدمات االستشارية في تقد م هذا البرنامج          

على كفاءة وتأثير أكبر، ستقام شراكات مع لجان األمم المت حدة اإلقليمية التي بدأت أعماال  مشابهة،                
لوكاالت األخرى ذات العالقة التابعة لألمم المتحدة، ومع المؤسسات الوطنية مثل مكاتب            وكذلك مع ا  

وسيقدم البرنامج الوسائل الالزمة لتطوير مجموعة متكاملة من المؤشرات           .  اإلحصاء الوطنية 
الرئيسية لمجتمع المعلومات وتحديثها بشكل مستمر ومتابعة تغيراتها، ووسائل إطالق آلية إلدارة              

 .لية جمع البيانات وتدقيقها وتقديمها وفق صيغ مناسبة لصانعي القرار والمعنيين اآلخرينعم
 

 اإلنجازات المتوق عة مؤشرات اإلنجاز
زيادة عدد الدول التي تستطيع إصدار بيانات رسمية          )  أ -١(

 لقياس مجتمع المعلومات؛
زيادة عدد مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت      )  ب -١(

 . تتوافق مع األهداف العالمية التي أوصت بها قمة جنيفالتي
إيجاد آلية إقليمية لتجميع بيانات مؤشرات مجتمع         )  ج -١(

 المعلومات ونشرها ؛

تحسين اإلمكانات اإلقليمية   ) ١(
لتطوير مقاييس مجتمع        

 المعلومات؛ 
 

زيادة عدد التطبيقات التي تسه ل الحصول على مؤشرات        )  أ -٢(
 .ماتمجتمع المعلو

زيادة أدوات تكنولوجيا    ) ٢(
المعلومات واالتصاالت لقياس    

 . مجتمع المعلومات



 -٦٠-

  تعزيز المحتوى الرقمي العربي-٨البرنامج 
 

يحفظ المحتوى الرقمي العربي اللغة  المشتركة ، ويسه ل تطورها، ويعزز التنوع الثقافي، فيما            
ج اإلبداع والتطوير والتطبيقات مع نماذج جديدة       إنه صناعة تدم  .  يدعم التنمية االجتماعية االقتصادية   

تطبيقاته النموذجية هي األلعاب الرقمية،     .  لإلنتاج والتوزيع تهدف إلى تقديم محتوى  مفيد للمستهلكين       
والفيديو والصوت الرقمي، والتطبيقات والخدمات النق الة، وبرمجيات معالجة المحتوى، واألرشفة            

 .كترونيالرقمية، ومواد التعليم اإلل
 

يستلزم تعزيز المحتوى العربي الرقمي تطوير بيئة متكاملة تأخذ في الحسبان الترتيبات              
 .السياسية واإلدارية، والمعايير، والتطبيقات الجديدة، وجودة البيانات المنشورة، والبحث والتطوير

 
  العالقة مع إطار العمل اإلستراتيجي-أ

 
مع إطار العمل اإلستراتيجي، ويمي ز مجالين أساسيين       عالقة هذا البرنامج    ) ٨(يبين الجدول   

يتضمن تعزيز المحتوى الرقمي العربي عددا  من المزايا اإلضافية التي يمكن           .  ٨ و ٣هما المجاالن   
أن تكون مفيدة للمجاالت األخرى، مثل توفير بيئة تمكينية، وبناء قدرات الموارد البشرية، ودعم                

وبسبب تداخل  .   على الترتيب  ١٠ و ٩ و ٦ و ٤ذه تمثل المجاالت    التعاون الدولي واإلقليمي، وه   
المجاالت، فإن هذا البرنامج ي نت ج تأثيرات إيجابية على المجاالت الواقعة في مستوى التأثير المنخفض              

 .تأخذ شكل نشاطات أو مشاريع صغيرة تهدف إلى دعم التنوع الثقافي واالجتماعي والمحافظة عليه
 

  وإطار العمل اإلستراتيجي٨ بين البرنامج  العالقة-٨الجدول 
 

 مستوى التأثير
 مرتفع متوسط منخفض

 مجال إطار العمل االستراتيجي

X    السياسات واالستراتيجيات-١المجال  

X    البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت-٢المجال  

  X  النفاذ إلى المعلومات والمعرفة-٣المجال  

 X  بناء القدرات-٤لمجال ا  

X    بناء الثقة واألمن-٥المجال  

 X   البيئة التمكينية-٦المجال  

X    تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت-٧المجال  

  X  التنوع الثقافي واللغوي والمحتوى المحلي-٨المجال  

 X   وسائل اإلعالم-٩المجال  

 X   اإلقليمي التعاون الدولي و-١٠المجال 

 يشير مستوى التأثير العالي إلى خدمة مباشرة لألهداف الرئيسية لمجال معين؛: مالحظات 
   يشير مستوى التأثير المتوس ط إلى إنجاز فوائد إيجابية تدعم مجال معين؛ 

 .  يشير مستوى التأثير المنخفض إلى نشاطات غير مباشرة تفيد في تقد م مجال معين   



 -٦١-

  الخالصة-ب

 

بناء صناعة محتوى رقمي عربي مستدام، تنتج المحتوى والتطبيقات المناسبة للحاجات              : هدفال
 .المحلي ة، وتحفظ التراث الثقافي الغني والمتنوع للمنطقة

صناعة المحتوى الرقمي صناعة صاعدة في العصر الرقمي، ويتوق ع أن تنمو هذه                : التحديات
تحتل اللغة  .  ٢٠٠٦ن دوالر أمريكي بحلول عام       بليو ٤٣٤الصناعة لتصل إلى حجم تداول يفوق       

من ناحية أخرى مازال    .   في المائة  ٦٨,٤اإلنجليزية المرتبة األولى في هذه الصناعة بحصة تقارب         
 في المائة   ١المحتوى الرقمي العربي في مرحلة جنينية، وال تتعدى نسبة  مستخدمي اإلنترنت العرب              

 .)٣١(من مستخدمي اإلنترنت في العالم

وبالنظر إلى ما سبق، فإن المحتوى الرقمي العربي ، وخاصة المحتوى المنشور عبر اإلنترنت، ما                
 ٢٠٠٣يونيو  /في حزيران .  ال توجد صناعة وطنية أو إقليمية لتطوير هذا المحتوى        .  يزال ضعيفا  

ل الالزمة  نظمت اإلسكوا اجتماعا  لتعزيز المحتوى العربي الرقمي وتعريف اإلستراتيجيات وأ طر العم          
من " مبادرة المحتوى العربي  "كانت إحدى النتائج المهمة لهذا االجتماع  إطالق         . )٣٢(للتنفيذ في المنطقة  

 ٢٠٠٣إضافة إلى ذلك، في بداية الربع الثاني من عام          . ٢٠٠٣قبل اإلسكوا في الربع الرابع من عام        
ا، وكان أحد أهدافها الرئيسية     تحت رعاية اإلسكو  " مجموعة عمل أسماء النطاق العربية    "جرى تأسيس   

طلب "المساعدة في وضع المعايير ألسماء النطاق العربية من خالل صياغة وثيقة فنية تعرف بإسم                
ويمكن اعتبار مشروع مثل مشروع     .  سعيا  للحصول على االعتراف اإلقليمي والعالمي     " مالحظات

جيل أسماء النطاق العربية كأحد     إحداث مكتب إقليمي للتسجيل أو شركة نموذجية لتسويق خدمة تس          
 .أهم المشروعات في هذا السياق

يكمن التحد ي الحقيقي في ترجمة المسعيين المذكورين آنفا  إلى أفعال ملموسة تساهم في تطوير                 
 .المحتوى العربي الرقمي

ناعة سيكر س هذا البرنامج لصياغة السياسات وتفعيل القدرة اإلقليمية للوصول إلى ص          : اإلستراتيجية
سيدعم هذا البرنامج   .  عربية مستدامة ت عنى بتطوير المحتوى الرقمي وتتناسب مع الحاجات المحلي ة         

المساعي الحالية، ويساهم في البحث والتطوير، ويستثمر في األشكال المؤسساتية الجديدة مثل                
 .الحاضنات والمجمعات التكنولوجية

 
ة، وبناء القدرات، وتقديم االستشارات، خدمات أساسية        ت عتبر الخدمات المتعلقة بالدراسات التحليلي     

باإلضافة إلى ذلك،   .  لتعزيز الصناعة العربية الرقمية وزرع المواهب البشرية المحترفة في المنطقة         
 .ت عتبر الشراكات مع القطاع الخاص  شرطا  حيويا  إلنجاز هذا البرنامج

                                 
 – ٢٠٠٣االستعراض السنوي لتطورات العولمة والتكامل اإلقليمي في دول منطقة اإلسكوا، : مصدر  )31( 

E/ESCWA/GRID/2003/41 
للخبراء لمتابعة المؤتمر التحضيري للقمة العالمية لمجتمع المعلومات في منطقة  نظمت اإلسكوا اجتماعا   )32(

   .٢٠٠٣فبراير /غرب آسيا في بيروت في شباط
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 اإلنجازات المتوق عة مؤشرات اإلنجاز

 وضع آلية إقليمية لدعم مبادرات المحتوى العربي الرقمي)  أ -١ (
دقيقة لتكنولوجيا المعلومات    عربية  صطلحات  م)  ب -١(

 واالتصاالت 
 تنفيذ نظام أسماء النطاقات العربية)  ج-١(
زيادة عدد التطبيقات الجديدة لمعالجة اللغة العربية وزيادة )  د-١(

 التعاون 

إيجاد البيئة المالئمة     ) ١(
نتاج نية األساسية الالزمة إل   والب

ومعالجة ونشر وحماية       
 المحتوى العربي الرقمي؛

زيادة عدد المصادر اإلقليمية الموثوقة إلنتاج المحتوى         )  أ -٢(
 العربي الرقمي؛

زيادة عدد المواقع المخصصة للتاريخ العربي، والتراث        )  ب -٢(
 .الثقافي، والدراسات اللغوية

زيادة المحتوى الرقمي    ) ٢(
العربي، خصوصا الذي يتعل ق    

 . بالتراث الثقافي في المنطقة
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  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم والبحث العلمي-٩البرنامج 
 

العولمة والتحول نحو بناء    التي تواكب   ضمن سياق عملية التنمية االجتماعية االقتصادية،         
لتعليمية التقليدية عاجزة عن تزويد المواطنين      مجتمع معلومات واقتصاد المعرفة، تصبح األساليب ا       

 . والقوة العاملة بكل  المهارات الضرورية للبقاء اقتصاديا  في العالم المعاصر
 

وفي هذا الصدد، يؤدي استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم والبحث العلمي             
إن هذا  . لية التعليم، وتوفير المعلومات   إلى تغيرات هامة في عملية الوصول إلى المعرفة، وفي عم          

االستخدام لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ال يلغي بالضرورة األساليب التقليدية، لكنه يدمج هذه             
األساليب التقليدية مع أساليب جديدة للتعليم والتعلم والبحث العلمي تهتم بتسهيل هذه العمليات                 

لها ممكنة التحقيق في المكان والزمان المناسبين، وتعالج         وتحررها من قيود الزمان والمكان لتجع      
 . االحتياجات الخاصة بكل فرد أو مؤسسة

 
إن إدخال الطرق التعليمية الجديدة لحل  المشاكل واستعمال األدوات المناسبة للتعلم والتعاون              

 إضافة إلى ذلك،    .واالتصال، عامل أساسي لتطوير الموارد البشرية المطلوبة لبناء مجتمع المعلومات         
فإن التعليم مدى الحياة إذا ما اقترن بالحصول على التدريب المعتم د والمصد ق الموجه نحو  مهارات                

ضمن هذا  . وأعمال ومسارات مهنية محد د ة، يقدم مزايا تنافسية للعاملين والمؤسسات على حد سواء            
رفة يبحث عن االستقاللية واإلبداع في نظم       السياق الجديد للتعليم، أصبح المتعل م مستهلكا دائما  للمع        

 . التعليم
  العالقة مع إطار العمل اإلستراتيجي-أ

 
أن لهذا البرنامج مجالي تأثير أساسيين هما بناء القدرات وتطبيقات             ) ٩(يبين الجدول    

م يهدف هذا البرنامج إلى بناء قدرات الموارد البشرية بمن فيه          . تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  
صن اع السياسة، وصناع القرار، والمعلمين، كما يهدف إلى مراقبة األداء العام ومدى النجاح في تبن ي               
تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم والبحث العلمي، وتشجيع التجارب الناجحة             

ساسية لتكنولوجيا  من جهة ثانية، يؤثر هذا البرنامج تأثيرا  متوسطا  في نشر البنية األ              . ونشرها
المعلومات واالتصاالت ووسائل اإلعالم، وفي الوصول إلى المعلومات والمعرفة، وفي تأسيس بيئة             

تتأثر المجاالت األخرى   . تمكينية لنشر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم والبحث العلمي         
 . تأثرا  منخفضا 

 
 عمل االستراتيجي وإطار ال٩ العالقة بين البرنامج -٩الجدول 

 
 مستوى التأثير

 مرتفع متوسط منخفض
 مجال إطار العمل االستراتيجي

X    السياسات واالستراتيجيات-١المجال  

 X   البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت-٢المجال  
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 X   النفاذ إلى المعلومات والمعرفة-٣المجال  

  X  بناء القدرات-٤المجال  

X    بناء الثقة واألمن-٥المجال  

 X   البيئة التمكينية-٦المجال  

  X  تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت-٧المجال  

X    التنوع الثقافي واللغوي والمحتوى المحلي-٨المجال  

 X   وسائل اإلعالم-٩المجال  

X    التعاون الدولي واإلقليمي-١٠المجال  

  مستوى التأثير العالي إلى خدمة مباشرة لألهداف الرئيسية لمجال معين؛يشير:  مالحظات
  يشير مستوى التأثير المتوس ط إلى إنجاز فوائد إيجابية تدعم مجال معين؛

 . يشير مستوى التأثير المنخفض إلى نشاطات غير مباشرة تفيد في تقد م مجال معين

  الخالصة-ب
استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم والبحث       تمكين األفراد والمؤسسات من     : الهدف

العلمي للوصول إلى التنمية االجتماعية االقتصادية مع التركيز على تربية مهارات إدارة الحياة،                
 . وزيادة كفاءات القوى العاملة

 
فيا  إلعادة صياغة   ال يبدي قادة حركة التعليم اإللكتروني وصن اع سياسة التعليم تعاونا  كا           : التحديات

أساليب التعليم اإللكتروني ولنشر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في البحث العلمي، مما يؤخر              
انخراط بلدانهم في االقتصاد العالمي المبني على المعرفة، ناهيك عن نسبة األمية العالية في كافة                 

 .أنحاء المنطقة، وخاصة بين النساء
 

للتعليم اإللكتروني في ضرورة التغلب على مقاومة التغيير في البنى             تكمن التحديات الرئيسية     
األساسية التقليدية للتعليم، وفي ضرورة زيادة رأس المال البشري الثقافي في المنطقة، وخاصة القوى              

 ١٩ و   ١٠تشير التقديرات إلى أن نسبة البطالة في المنطقة تتراوح بين           .  العاملة في مجاالت المعرفة   
، وتستدعي معالجة البطالة إحداث تغييرات جوهرية لتطوير مهارات جديدة تلب ي متطلبات              بالمائة

 . )٣٣(سوق العمل في القرن الحادي والعشرين
 

سترك ز اإلستراتيجية على اإلصالح العام للنظام التعليمي لنشر التعليم اإللكتروني            : اإلستراتيجية
لزيادة تنافسية المؤسسات وتحسين مهارات إدارة      بهدف الوصول إلى تنمية اجتماعية واقتصادية، و       

يعتبر تحسين قدرات صناع السياسة والمعلمين من خالل تحليل معم ق ألنظمة             .  حياة المواطنين 
التعليم اإللكتروني يليها تقديم خدمات المساعدة الفنية أثناء مرحلة التنفيذ مكونان رئيسيان من مكو نات              

هم البحوث والدراسات التحليلية، واالجتماعات، وبناء القدرات من        سوف تسا .  تطبيق هذا البرنامج  

                                 
)33( E/ESCWA/ICTD/2004/WG.1/4,“ICT for poverty reduction and employment creation in Western Asia - A 

strategic plan”,April 2004 
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خالل ورشات العمل والخدمات االستشارية، في نشر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم             
سيجري .  سيرك ز البرنامج على تنمية المواطنين المساهمين والمسؤولين والمط لعين       .  والبحث العلمي 

كة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، ومن بينهم الشركاء اإلقليميين والدوليين            إنشاء عالقات شرا  
  ).اليونسكو(االستراتيجيين مثل منظمة األمم المتحدة للعلوم والتعليم والثقافة 

 
 اإلنجازات المتوق عة مؤشرات اإلنجاز

سياسات محس نة تسه ل وتجذب مشاريع        ) أ-١(
التعليم والبحث  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في     

 العلمي؛
زيادة حصة الموارد المخصصة لتطبيق      )  ب -١(

مشاريع التعليم اإللكتروني، خصوصا في مؤسسات       
 التدريب المهني؛ 

زيادة عدد المعلمين الذين يمتلكون مهارات       ) ج-١(
استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم      

 . والبحث العلمي

ص موارد أكثر،   آلية محس نة لتخصي  ) ١(
وعمليات متناسقة لتطبيق تكنولوجيا        
المعلومات واالتصاالت في التعليم ومشاريع     

 البحث العلمي؛ 

زيادة عدد خدمات التعليم اإللكتروني، مثل       )  أ-٢(
التعليم االفتراضي والتعلم عن بعد، والتعلم مدى          

 الحياة، في الجامعات والعاهد المهنية؛

 بين فعاليات البحث     عدد الشبكات زيادة  ) ب-٢(
  ؛والتطوير قي المنطقة وكذلك مع المناطق األخرى

وا من هذا   استفادذين   ال األفراد  زيادة عدد   ) ج– ٢(
 لتحسين مستوى معيشتهم؛البرنامج 

زيادة عدد المؤسسات التي استفادت من هذا        ) د-٢(
 .البرنامج من خالل زيادة رأس المال البشري المتعلم

رمجيات وخدمات  زيادة عدد الب   )  ٢(
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم     
والبحث العلمي، خاصة لتطوير مهارات       

 .إدارة وزيادة التنافسية للعاملين

 



 -٦٦-

  والمعو قين المهمشةالمجتمعات وخاصة األقليات زيادة إمكانية نفاذ -١٠البرنامج 
 

 إلى تكنولوجيا المعلومات    لقد ب رهن على أن تمكين المجتمعات عن طريق تعزيز النفاذ           
سيكون هذا  .  واالتصاالت يمكن أن تكون آلية فع الة لدعم التنمية االقتصادية وتضييق الهوة الرقمية            

البرنامج أداة إلطالق عدد من التطبيقات التخصصية في مجاالت الصحة اإللكترونية، والتجارة               
 .ياإللكترونية، والحكومة اإللكترونية، والتعليم اإللكترون

 
على سبيل  .  ، يمكن لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن تخدم األقليات المهم شة        في الواقع 

المثال، يمكن لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، إذا است خدمت استخداما  صحيحا ، أن تصبح معد ال              
 في بناء مجتمع     للقدرات وتساعد المعو قين على االندماج في الحياة العامة والمشاركة  الفعالة             

في الحقيقة، تقدم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فرصا  كبيرة لتحسين نوعية حياة            .  المعلومات
المعو قين؛ إذ يمكن التعويض عن حاالت العجز البصري باستخدام أنظمة القراءة اآللية لمحتوى                

مكن أن تتطلب حاالت    الشاشة التي تحول المحتوى إلى صوت أو إلى نص مكتوب بطريقة برايل؛ وي            
العجز السمعي تعويضا  عن المحتوى السمعي يستفيد من لغة اإلشارة على مواقع اإلنترنت؛ وقد                 
تحتاج حاالت العجز اإلدراكي أو العصبي إلى مواقع على اإلنترنت ال تتضمن أشياء تحتاج إلى                  

دعم خاص  في استعماالت الفأرة     تركيز االنتباه والمتابعة الدقيقة؛ أما حاالت العجز الحركي قد تحتاج ل          
 .ولوحة المفاتيح

 
سيحدد هذا البرنامج تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ويكي فها وينفذها لتمكين            

خدمة األقليات المهم شة، وسيلعب دور مركز متخصص في تطوير المهارات الشخصية            لو المعو قين
سيجري تبني أساليب نفاذ    .  اة، وتنمية المجتمع  والعملية، وخلق فرص العمل، والتعليم مدى الحي       

متعددة لتلبية حاجات األقليات المحلي ة، مثل مراكز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت االجتماعية             
 .وأكشاك اإلنترنت

 
  العالقة مع إطار العمل اإلستراتيجي-أ

 
ي تبين التأثير البالغ    إن عالقة هذا البرنامج مع المجاالت المحددة في خطة العمل اإلستراتيج          

 نلهذا البرنامج على بناء القدرات والنفاذ إلى المعلومات والمعرفة؛ ولذلك سيكون لهذا البرنامج مجاال             
 السياسات واالستراتيجيات المالئمة،    يهدف البرنامج كذلك إلى تقديم    ).  ١٠( يبينها الجدول    انرئيسي

واالتصاالت، باإلضافة إلى مساهمته في إيجاد      وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات    ،  المحتوى الرقمي و
لتمكين األقليات المهم شة للمشاركة بشكل فعال في مجتمع          وتعاون إقليمي ودولي     بيئة مواتية   

ليس لهذا البرنامج   .  ١٠، و ٨،  ٧،  ٦ ،١المعلومات؛ وهذه هي مجاالت التأثير المتوس ط أي المجاالت       
خرى رغم أهميتها، ولكنه يعمل كبرنامج رديف يول د عددا          تأثير مباشر في تحقيق أهداف المجاالت اال      

  .٩ و٥ و٢من األفعال التي تهدف إلى إيجاد حلول جزئية للقضايا المتعلقة بالمجاالت 
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  وإطار العمل اإلستراتيجي١٠ العالقة بين البرنامج -١٠الجدول 
 

 مستوى التأثير
 مرتفع متوسط منخفض

 مجال إطار العمل االستراتيجي

 X   السياسات واالستراتيجيات-١المجال  

X    البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت-٢المجال  

  X  النفاذ إلى المعلومات والمعرفة-٣المجال  

  X  بناء القدرات-٤المجال  

X    بناء الثقة واألمن-٥المجال  

 X   البيئة التمكينية-٦المجال  

 X   طبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ت-٧المجال 

 X   التنوع الثقافي واللغوي والمحتوى المحلي-٨المجال  

X    وسائل اإلعالم-٩المجال  

 X   التعاون الدولي واإلقليمي-١٠المجال  

 يشير مستوى التأثير العالي إلى خدمة مباشرة لألهداف الرئيسية لمجال معين؛:   مالحظات 
  التأثير المتوس ط إلى إنجاز فوائد إيجابية تدعم لمجال معين؛يشير مستوى

 .يشير مستوى التأثير المنخفض إلى نشاطات غير مباشرة تفيد في تقد م مجال معين

  الخالصة-ب
 

 تمكين وتحفيز االندماج االقتصادي واالجتماعي لألقليات المهم شة من خالل االستخدامات             :الهدف
 .علومات واالتصاالت بهدف زيادة القدرة على العمل واالندماج االجتماعيالمتعددة لتكنولوجيا الم

 
 تعاني المنطقة من هوة رقمية متزايدة في االتساع، غالبا  ما تكون المناطق الريفية والبعيدة               :التحديات

في أكثر البلدان العربية محرومة من البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ وفي بعض              
في بعض البلدان تشكل    .  يصل الهاتف إلى بيوت سكان هذه المناطق ناهيك عن اإلنترنت          الحاالت ال 

تهدف مشاريع تمكين المجتمعات     .  األمي ة والفقر العقبة الرئيسية للتنمية االجتماعية االقتصادية        
لقدرات وتخصيص  وي عتبر بناء ا  .  المهم شة على تنمية ثقافة النفاذ إلى المعلومات وتحصيل المعرفة        

 .الموارد على مستوى األقليات ضروريا  لتغذية هذا البرنامج وتطويره باستمرار
 

غياب السياسات واإلستراتيجيات الالزمة لتسخير تكنولوجيا      ) أ: (مايلي  تتضم ن التحديات الرئيسية    
كلفة ) ج(مج،  كلفة األجهزة والبرا  ) ب(المعلومات واالتصاالت لتمكين وخدمة المجتمعات المهم شة،       

قلة المحتوى  ) هـ(الحاجة إلى التدريب،    ) د(صيانة أجهزة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛       
غياب البنى  ) و(العربي الرقمي والنسخ المعر بة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،            

 العالية لخدمات   الكلفة) ز ( و ،  األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في بعض المناطق       
 .االتصاالت في المناطق األخرى
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وفي .   يعتمد هذا البرنامج على تعاون ممثلي المجتمعات مع الحكومات إلنجاز هدفه            :اإلستراتيجية
هذا السياق، ي صبح من الضروري خلق الوعي لدى صناع القرار بضرورة الوصول إلى تنمية                 

خالل .  ات الموارد البشرية لتقد م هذا البرنامج     مستدامة على مستوى األقليات وبضرورة بناء قدر       
دورة حياة هذا البرنامج، ستكون القياسات المستمرة لدرجة نفاذ المجتمعات المهم شة عامال  رئيسيا                
لقياس النجاح والستحداث الشراكات بين المنظمات غير الحكومية المحلي ة والمنظمات اإلقليمية              

 .والقطاعين العام والخاص
 

فإن اإلستراتيجية الم عتم دة سوف تنشر     ،  قا  من الخبرات المتراكمة من جهود مشابهة في المنطقة        انطال
أفضل الممارسات في المنطقة بهدف تطويع التطبيقات التي تعتمد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت             

 القدرة على   لتلبية حاجات األقليات المهم شة، وسوف تقدم النصائح والخدمات االستشارية حول بناء           
 للعمل في مجتمع    ماستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لدى المعو قين، وسوف تحسن فرصه         

سوف ت عتم د أساليب   .   في اتخاذ القرارات لبناء مجتمع المعلومات      مالمعلومات، وتزيد من مشاركته   
يا ، وضمن الظروف   نفاذ متنوعة تتناسب مع خصائص كل  مجتمع، سواء كان مجتمعا  ريفيا  أو حضر            

إن تطبيقات التمكين من خالل النفاذ إلى المعلومات الحيوية،           .  االقتصادية واالجتماعية المختلفة  
وخلق الثروة من خالل تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ذات القيمة المضافة، سوف              

شاء روابط بين المجتمعات     تكون تطبيقات نموذجية إلطالق المشاريع التجريبية في المنطقة وإن          
 .وممثلي الحكومات والقطاع الخاص 

 
دراسات تحليلية وصياغة السياسات وابتكار إستراتيجيات قابلة للتطبيق        إجراء   يتضمن البرنامج سوف  

كما يساعد التعاون مع المنظمات اإلقليمية والدولية         .  في التقد م باتجاه األهداف المذكورة آنفا       
إضافة إلى ذلك،   .   طرق مبتك رة لزيادة الحصول على المعلومات والمعرفة       المتخصصة في تطوير  

فإن استخدام األنظمة المبنية على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مراقبة األداء وتقييم التأثير              
 .سيواكب آليات التطبيق الضرورية

 
 اإلنجازات المتوق عة مؤشرات اإلنجاز

ألعضاء التي تعمل وفق إستراتيجيات     زيادة أعداد الدول ا   )  أ -١(
وخطط لتمكين األفراد، وخصوصا المعو قين، ولدعم تطوير          

 األقليات المهم شة؛
زيادة أعداد المشاريع المستدامة التي تهدف إلى زيادة         )  ب -١(

 .النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنطقة

زيادة مشاركة الحكومات ) ١(
م شة المحلي ة في والمجتمعات المه

تطبيق مشاريع النفاذ إلى 
تكنولوجيا المعلومات 

 .واالتصاالت
زيادة منافذ الدخول في المجتمعات المهم شة، وخصوصا        )  أ -٢(

المراكز المجهزة بوسائل تعليمية تعتمد على تكنولوجيا المعلومات        
 ألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة ؛امساعدة  لواالتصاالت

عدد األشخاص المطلعين على أسس استخدام       زيادة  )  ب -٢(
 .من المعو قين، خصوصا  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

تخفيض الهوة الرقمية لدى    ) ٢(
  والمعوقين المجتمعات المهم شة 

 .في المنطقة
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زيادة عدد الخدمات التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات        )  أ -٣(

، والتجارة اإللكترونية،   واالتصاالت، مثل الصحة اإللكترونية    
 والحكومة اإللكترونية، والتعليم اإللكتروني؛

أفراد األقليات المهمشة الذين تحسن مستوى حياتهم       عدد  )  ب -٣(
 ؛نتيجة هذا البرنامج 

 .زيادة نسبة المعو قين العاملين في كل قطاع)  ج-٣(

تحسين التنمية االجتماعية    ) ٣(
االقتصادية لدى المجتمعات      

تطوير المعاقين و  ة و  المهم ش
مهارات لإلدارة الحياتية اليومية    
بما في ذلك التعاطي مع المشاكل      

 . واتخاذ القرارات المناسبة
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  المشاريع–رابعا  

 
  مقدمة–ألف 

 
ع رض في الفصلين السابقين اإلطار االستراتيجي لخطة العمل اإلقليمية وبرامج للشراكة              
ص لتطوير خطة العمل اإلقليمية بحيث تتألف من مشاريع إقليمية          أما هذا الفصل فقد خص    . اإلقليمية

 ت صنف المشاريع الم قترحة ضمن فئة المشاريع       .معد ة للتنفيذ بهدف بناء مجتمع المعلومات في المنطقة       
اإلقليمية من حيث الحجم واالمتداد، كما أن لمعظمها مكونات وطنية ومشاريع رائدة في بعض دول                

 .اإلسكوا
 

مركزة على مجاالت   ) من األعلى إلى األسفل   (طة العمل اإلقليمية بأسلوب تنازلي      صممت خ  
وبما أن المشاريع تشكل المكونات األساسية      .  الدفع األساسية لمجتمع المعلومات وبرامج الشراكات     

لتطوير مجتمع معلومات متكامل في المنطقة، يبدأ توصيف كل مشروع بتعريف المسألة ويتبعه تجديد              
تنشئ المشاريع  . اف المنشودة ضمن سياسة إطار العمل االستراتيجي لخطة العمل اإلقليمية           األهد

توازنا  بين الخيارين التصاعدي والتنازلي من خالل تقديم حلول أكيدة للقضايا قصيرة األمد وطويلة               
 .األمد المرتبطة بعملية بناء مجتمع المعلومات

 
ومن ثم يقدم   .  لمشاريع اإلقليمية في خطة العمل    بداية يبحث هذا الفصل في أهمية تضمين ا        

معاييرا  للنضج لضمان بداية جيدة لتنفيذ أي مشروع من مشاريع الخطة ولتسهيل مشاركة األطراف               
يتضمن القسمان األخيران من هذا الفصل قائمة بالمشاريع         .  أو تنفيذ المشروع  /المهتمة بطرح و  

ت في الفصل الثالث ثم يلقي الضوء على الجهود          المقترحة من أجل كل من البرامج التي عرض        
المبذولة من قبل فريق بلورة االستراتيجية العربية للمعلومات واالتصاالت ويعطي الئحة المشاريع             
اإلقليمية ذات األولوية بالنسبة للحكومات العربية التي أوصى فريق بلورة االستراتيجية العربية               

 .خطة العمل اإلقليميةللمعلومات واالتصاالت بتضمينها في 
 

 ترجمة األعمال إلى نتائج:  المشاريع وخطة العمل اإلقليمية-باء 
 

تنشأ . يالحظ غالبا  أن المشاريع الكبيرة على المستوى اإلقليمي تواجه الكثير من التحديات             
إن طرح  .  طبيعة الجهود والتعقيدات التي تظهر أثناء التنفيذ         هذه التحديات بشكل رئيسي من     

مشاريع ضمن خطة العمل اإلقليمية يوفر فوائد جمة، منها تحسين التواصل بين المعنيين بهذه                 ال
إن مشاركة  .  المشاريع، والتبادل األفقي للخبرات بين منفذي المشاريع لتفعيل بناء مجتمع المعلومات          
 تراكمية تتجلى   كل المعنيين، وانخراطهم  في تبني وتنفيذ المشاريع اإلقليمية، سيساهم في تطوير آلية            

في االرتكاز على نتائج المشاريع المنفذة، وتضع أسسا  متينة لمشاريع مستقبلية ذات نتائج منظورة                
 .وأكثر تأثيرا  على المجتمع بشكل عام
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 :فإن تضمين المشاريع في خطة العمل اإلقليمية يمكن أن يقدم الفوائد التالية 
 

 وسة؛إضافة أعمال فعلية تقود إلى نتائج ملم  -
 زيادة تمفصل احتياجات التطوير وفق األسلوب التنازلي؛  -
 تطوير ودعم دور الشبكات التفاعلية والتعاونية لتبادل المعلومات؛  -
 الحصول على تأييد أفضل للسياسة المتبعة ودعم أكبر لخطة العمل اإلقليمية؛  -
 تلفة؛توسيع رقعة التضامن عن طريق خدمة االحتياجات واألهداف المخ  -
 الحصول على وعي أكبر للخصوصية اإلقليمية لدى المعنيين؛  -
 .تعزيز الشراكات مع المستفيدين  -

 من المفهوم إلى التنفيذ:  دورة المشروع-جيم 
 

يقدم هذا الجزء وصفا  لدورة مشروع تقليدي، تتضمن وضع مسودة المشروع، وإصدار وثائق                 
 .ء المحتملين، والبدء بالتنفيذالمشروع، وتعريف الجهات الممولة والشركا

 
الهدف هو تعريف المعايير الضرورية للوصول إلى درجة من النضج تضمن تنفيذ مشاريع               

ناجحة، وتسهيل الشراكات مع الجهات الطارحة والمنفذة للمشاريع الهادفة لبناء مجتمع المعلومات في             
ة لخطة العمل اإلقليمية والتي تعتمد      إن تكامل هذه المعايير يشكل إحدى الخصائص المميز       .  المنطقة

 :، وهذه المعايير هي")٣٤(التنفيذ لدى النضج"على مبدأ 
 

صياغة مفهوم المشروع بشكل واضح وكامل ضمن إطار يساعد على تبادل             -
 المعلومات وفهم ماهية المشروع؛

 تجهيز بيئة مساعدة على تعزيز الشراكات والتعاون بين المعنيين؛ -
 يعية توجه المشروع وتدافع عنه؛تحديد جهة طل -
 إعداد وثيقة مشروع شاملة باستخدام نموذج اإلدارة باألهداف؛ -
 إتمام اتفاقيات الشراكات وفق القيمة المضافة لكل شريك مساهم في المشروع؛ -
 تخصيص التمويل الالزم للموارد المطلوبة لتنفيذ المشروع؛ -
 .يات التنفيذ والمراقبةاالتفاق على نموذج شراكة بعد تضمينه آل -

 
 .المراحل األربعة التي تتكون منها دورة المشروع، مع ناتج كل مرحلة) ٣(يبين الشكل 

                                 
  راجع الفصل األول للحصول على قائمة السمات المميزة لخطة العمل اإلقليمية )34(
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 مراحل تطوير المشروع) ٢(الشكل 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فيما يلي خالصة عن المراحل األربعة مع ما يشبه الدليل لتشجيع مساهمة المعنيين وتطوير                
 .ة المضافة للمشاريع اإلقليميةأوسع للقيم

 

تحضير وثيقة مفهوم : ١مرحلة ال
 المشروع

: ٣المرحلة 
تحضير وثيقة 
كاملة للمشروع

: ٢المرحلة 
تعريف 

المنظمات 
الممولة 

والشركاء 
المحتملين

ذ تنفي: ٤المرحلة 
 المشروع

المراقبة

التقييم

المراحل الخرج

المشروعمفهوموثيقة 

ذكرة تفاهمم

ذتقارير التنفي

تقرير تقدم العمل

تقرير تحليل التأثير

وثيقة المشروع

الموافقة األولية إلعداد وثيقة 
مذكرة اهتمام المشروع
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 تحضير وثيقة مفهوم المشروع  -١
 

فـي مـرحلة مفهـوم المشروع تقوم جهة طليعية أو ريادية مختصة بتحديد مجال االهتمام                فـي مـرحلة مفهـوم المشروع تقوم جهة طليعية أو ريادية مختصة بتحديد مجال االهتمام                 
يجب أن يتطابق مجال االهتمام مع مجال أو        يجب أن يتطابق مجال االهتمام مع مجال أو        .  .  اعـتمادا  على المهام التي انتدبت ألجلها ومجال عملها        اعـتماداً على المهام التي انتدبت ألجلها ومجال عملها        

وبالتالي وبالتالي .  .  لمبينة في إطار العمل االستراتيجي لخطة العمل اإلقليمية       لمبينة في إطار العمل االستراتيجي لخطة العمل اإلقليمية       أكـثر مـن بـرامج الشراكات ا       أكـثر مـن بـرامج الشراكات ا       
ستركز الجهة الطليعية على الطبيعة اإلقليمية للمشاكل وتقترح مشاريع تولد قيمة مضافة وتساعد على              ستركز الجهة الطليعية على الطبيعة اإلقليمية للمشاكل وتقترح مشاريع تولد قيمة مضافة وتساعد على              

، يتم  ، يتم  ""وثيقة مفهوم المشروع  وثيقة مفهوم المشروع  ""في هذه المرحلة، أي مرحلة      في هذه المرحلة، أي مرحلة      .  .  الـت ق د م نحـو مجـتمع معلومات مستدام       الـتَقَدُّم نحـو مجـتمع معلومات مستدام       
م هذه الوثيقة إلطالق الدعوة     م هذه الوثيقة إلطالق الدعوة     وت قد وتُقّد) ) راجع الملحق ب  راجع الملحق ب  ((ثيقة اعتمادا  على نموذج محدد سابقا        ثيقة اعتماداً على نموذج محدد سابقاً       تحضير الو تحضير الو 
 ..إلى الشراكةإلى الشراكة

 
 تخصيص التمويل الالزم للموارد المطلوبة -٢

 
بعـد تطوير وثيقة مفهوم المشروع، تبدأ مخاطبة الشركاء المحتملين والهيئات الممولة لتقديم             بعـد تطوير وثيقة مفهوم المشروع، تبدأ مخاطبة الشركاء المحتملين والهيئات الممولة لتقديم              

ك عدة نماذج إلنشاء شراكة جديدة، علما  أن جهات مختلفة ستقوم           ك عدة نماذج إلنشاء شراكة جديدة، علماً أن جهات مختلفة ستقوم           هـنال هـنال .  .  مالحظاتهـا واقـتراحاتها   مالحظاتهـا واقـتراحاتها   
فقد فقد .  .  بمعالجـة مواضـيع متشابهة بأشكال مختلفة ضمن مجاالت عملها وحسب أهدافها االستراتيجية          بمعالجـة مواضـيع متشابهة بأشكال مختلفة ضمن مجاالت عملها وحسب أهدافها االستراتيجية          

يسـتدعي حجـم بعض المشاريع البدء بإنشاء شراكة متعددة األطراف تتضمن مؤسسات من القطاع               يسـتدعي حجـم بعض المشاريع البدء بإنشاء شراكة متعددة األطراف تتضمن مؤسسات من القطاع               
ر حكومية ومنظمات دولية لتتضافر جهودها في مجاالت        ر حكومية ومنظمات دولية لتتضافر جهودها في مجاالت        العـام والقطـاع الخـاص ومـنظمات غي        العـام والقطـاع الخـاص ومـنظمات غي        

ويمكن تبني نماذج محددة للشراكات مثل الشراكات       ويمكن تبني نماذج محددة للشراكات مثل الشراكات       . . اختصاصـها المختلفة لتحقيق األهداف المطلوبة     اختصاصـها المختلفة لتحقيق األهداف المطلوبة     
 ..بين القطاعين العام والخاص للحصول على مميزات كليهمابين القطاعين العام والخاص للحصول على مميزات كليهما

 
محلية؛ بما فيها   محلية؛ بما فيها   يـتم اختـيار الشركاء مع األخذ بعين االعتبار ضرورة تمكين المجتمعات ال            يـتم اختـيار الشركاء مع األخذ بعين االعتبار ضرورة تمكين المجتمعات ال             

ولكي يتم تطوير بيئة مستدامة للتنمية،      ولكي يتم تطوير بيئة مستدامة للتنمية،      .  .  المهم شـة والفقيرة، وشمل جميع فئات المجتمع دون استثناء        المهّمشـة والفقيرة، وشمل جميع فئات المجتمع دون استثناء        
يجـب أن تتضـمن الشـراكة المتعددة األطراف شركاء قادرون على المحافظة على المهارات التي                يجـب أن تتضـمن الشـراكة المتعددة األطراف شركاء قادرون على المحافظة على المهارات التي                

ادر المختلفة ألي مشروع هو     ادر المختلفة ألي مشروع هو     إن تأمين المص  إن تأمين المص  .  .  يكتسـبونها وعلى إنشاء نماذج عملياتية ذاتية التمويل       يكتسـبونها وعلى إنشاء نماذج عملياتية ذاتية التمويل       
ويمكن ويمكن .  .  أمر أساسي الستمرارية هذا المشروع بعد انقضاء الفترة الزمنية المحددة في وثيقة المشروع            أمر أساسي الستمرارية هذا المشروع بعد انقضاء الفترة الزمنية المحددة في وثيقة المشروع            

أن تأخذ المساهمة في موارد المشروع عدة أشكال، منها المساهمة العينية، والمساهمة المالية، وتقديم              أن تأخذ المساهمة في موارد المشروع عدة أشكال، منها المساهمة العينية، والمساهمة المالية، وتقديم              
 ..الموارد البشريةالموارد البشرية

 
يقة مشروع ما وتوافق على تمويله سوف تبحث عن الشفافية          يقة مشروع ما وتوافق على تمويله سوف تبحث عن الشفافية          إن المـنظمات التـي تتبنى وث      إن المـنظمات التـي تتبنى وث       

والمحاسـبية فـي تحقيق األهداف المطلوبة، ومن األهمية بمكان تحديد قواعد صارمة إلدارة موازنة               والمحاسـبية فـي تحقيق األهداف المطلوبة، ومن األهمية بمكان تحديد قواعد صارمة إلدارة موازنة               
المشـروع والتعاطـي مع المصاريف الطارئة، ما يساعد المنظمات الممولة على فهم طبيعة الشراكة    المشـروع والتعاطـي مع المصاريف الطارئة، ما يساعد المنظمات الممولة على فهم طبيعة الشراكة    

بد من تعريف دقيق لمؤشرات اإلنجاز ومالمح التقدم وفق أسلوب          بد من تعريف دقيق لمؤشرات اإلنجاز ومالمح التقدم وفق أسلوب          ولتحقيق ذلك ال  ولتحقيق ذلك ال  .  .  والـتجاوب معها  والـتجاوب معها  
كذلك ينبغي على المنظمات الممولة أن توضح القنوات المناسبة التي يمكن من            كذلك ينبغي على المنظمات الممولة أن توضح القنوات المناسبة التي يمكن من            .   .   اإلدارة بـاألهداف  اإلدارة بـاألهداف  

خاللهـا للحصـول على تمويل إضافي إذا لزم األمر، ولها أن تفرض منهجيتها في اختيار المشاريع                 خاللهـا للحصـول على تمويل إضافي إذا لزم األمر، ولها أن تفرض منهجيتها في اختيار المشاريع                 
 . . لعمللعملوفي مراقبة وقياس تقدم اوفي مراقبة وقياس تقدم ا
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مـن جهة أخرى، تبرم الشراكة ويتم تأمين التمويل، يصبح من الضروري أن يوق ع المعنيون مذكرة                مـن جهة أخرى، تبرم الشراكة ويتم تأمين التمويل، يصبح من الضروري أن يوقّع المعنيون مذكرة                
وقد تركز مذكرة   وقد تركز مذكرة   .  .  تفـاهم تحدد بوضوح القواعد والمسؤوليات والمساهمات لكل طرف من األطراف          تفـاهم تحدد بوضوح القواعد والمسؤوليات والمساهمات لكل طرف من األطراف          

الـتفاهم علـى مجموعـة جزئـية مـن األهداف المذكورة في وثيقة مفهوم المشروع، وذلك حسب                  الـتفاهم علـى مجموعـة جزئـية مـن األهداف المذكورة في وثيقة مفهوم المشروع، وذلك حسب                  
 . . خصوصيات الشراكةخصوصيات الشراكة

 
 إعداد التقرير الكامل للمشروع  -٣

 
بعد تحديد الشركاء المحتملين ضمن دعوة للشراكة والحصول على موافقة مبدئية للبدء بشرح             بعد تحديد الشركاء المحتملين ضمن دعوة للشراكة والحصول على موافقة مبدئية للبدء بشرح              

المفاهـيم، ينبغـي أن توسع الجهة الطليعية هذه المفاهيم وتعد وثيقة مشروع تفصيلية تتضمن وسائل                المفاهـيم، ينبغـي أن توسع الجهة الطليعية هذه المفاهيم وتعد وثيقة مشروع تفصيلية تتضمن وسائل                
ويجب أن تكون تفاصيل الموازنة     ويجب أن تكون تفاصيل الموازنة     .   .   يات الشـركاء المختلفين   يات الشـركاء المختلفين   التنفـيذ والمراقـبة وأدوار ومسـؤول      التنفـيذ والمراقـبة وأدوار ومسـؤول      

والتكالـيف واضـحة في هذه المرحلة، وذلك ليتمكن فريق إدارة المشروع من تحديد نقاط المراجعة                والتكالـيف واضـحة في هذه المرحلة، وذلك ليتمكن فريق إدارة المشروع من تحديد نقاط المراجعة                
ويشمل تحديد الشركاء تسمية الهيئة الموجهة والمستفيدين والمنظمات الداعمة         ويشمل تحديد الشركاء تسمية الهيئة الموجهة والمستفيدين والمنظمات الداعمة         .  .  وتقاريـر تقدم العمل   وتقاريـر تقدم العمل   

 ..إدارة المشروعإدارة المشروعوالمنظمات الممولة وفريق والمنظمات الممولة وفريق 
 

يجب أيضا  أن يتوصل الشركاء إلى توافق كبير في الرؤية واألهداف والمعالم وعملية اإلدارة              يجب أيضاً أن يتوصل الشركاء إلى توافق كبير في الرؤية واألهداف والمعالم وعملية اإلدارة               
اختيار الشركاء اعتمادا  على قدراتهم في إغناء المشروع وتحقيق         اختيار الشركاء اعتماداً على قدراتهم في إغناء المشروع وتحقيق          أن يتم     أن يتم    والمتطلـبات المالـية، على    والمتطلـبات المالـية، على    

ركاء ومنظمات ممولة جدد    ركاء ومنظمات ممولة جدد    تجـدر اإلشـارة إلى أن المجال يبقى مفتوحا  النضمام ش          تجـدر اإلشـارة إلى أن المجال يبقى مفتوحاً النضمام ش          .  .  االسـتمرارية االسـتمرارية 
 ..للمشروع، علما  أنه يمكن تنفيذ هذه المرحلة بالتوازي مع المرحلة السابقةللمشروع، علماً أنه يمكن تنفيذ هذه المرحلة بالتوازي مع المرحلة السابقة

  
يجرى اعتماد المشاريع وفق مستوى النضج، الذي يعبر عن مستوى التزام الشركاء واهتمام             يجرى اعتماد المشاريع وفق مستوى النضج، الذي يعبر عن مستوى التزام الشركاء واهتمام              

ريحة ريحة المسـتفيدين من المشروع ويمكن أن يختلف تقييم مستوى نضج المشاريع بين الشركاء وفق ش              المسـتفيدين من المشروع ويمكن أن يختلف تقييم مستوى نضج المشاريع بين الشركاء وفق ش              
فالشركاء في القطاع الخاص يمكن أن يصنفوا نضج        فالشركاء في القطاع الخاص يمكن أن يصنفوا نضج        .  .  المسـتفيدين واآلثـار اإليجابـية للمشـروع       المسـتفيدين واآلثـار اإليجابـية للمشـروع       

المشروع اعتمادا  على احتماالت نمو السوق ومدى تأثير المشروع على توسع نشاطاتهم وزيادة نسبة              المشروع اعتماداً على احتماالت نمو السوق ومدى تأثير المشروع على توسع نشاطاتهم وزيادة نسبة              
ة، وبالتالي  ة، وبالتالي  بينما تنظر المنظمات غير الحكومية إلى النضج من منظور التنمي         بينما تنظر المنظمات غير الحكومية إلى النضج من منظور التنمي         .  .  العـائدات لالسـتثمار   العـائدات لالسـتثمار   

 ..تتبنى المشاريع ذات األثر المباشر على مجاالت اهتمام هذه المنظماتتتبنى المشاريع ذات األثر المباشر على مجاالت اهتمام هذه المنظمات
 

قد تحتاج بعض المؤسسات إلى معونة فنية لدى صياغة وثيقة المشروع التفصيلية، ويجب أن              قد تحتاج بعض المؤسسات إلى معونة فنية لدى صياغة وثيقة المشروع التفصيلية، ويجب أن               
 ..يقوم بذلك خبراء يستطيعون إغناء هذه الوثيقة ودفعها نحو النضجيقوم بذلك خبراء يستطيعون إغناء هذه الوثيقة ودفعها نحو النضج

 
 تنفيذ المشروع -٤

 
راجع المعايير المذكورة في الفقرة جيم      راجع المعايير المذكورة في الفقرة جيم      (( إلى مرحلة النضج المطلوبة       إلى مرحلة النضج المطلوبة      لـدى وصول المشروع   لـدى وصول المشروع    

يمكن االنتقال إلى المرحلة التالية وهي مرحلة تنفيذ المشروع، وعندها يبدأ تحويل            يمكن االنتقال إلى المرحلة التالية وهي مرحلة تنفيذ المشروع، وعندها يبدأ تحويل            ) ) مـن هذا الفصل   مـن هذا الفصل   
 . . مجموعة األعمال والوثائق إلى نتائج ملموسةمجموعة األعمال والوثائق إلى نتائج ملموسة
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لتحقيق االنسجام بين الموازنة    لتحقيق االنسجام بين الموازنة    وترتكـز مرحلة التنفيذ على نموذج التغذية العودية المستمرة          وترتكـز مرحلة التنفيذ على نموذج التغذية العودية المستمرة           
ويحتوي تقرير المشروع مؤشرات محددة لإلنجاز وقنوات تغذية عودية لنقل          ويحتوي تقرير المشروع مؤشرات محددة لإلنجاز وقنوات تغذية عودية لنقل          .  .  المقترحة ومعالم التقدم  المقترحة ومعالم التقدم  

إن إعداد تقارير دورية حول تقدم العمل، إن إعداد تقارير دورية حول تقدم العمل، .  .   على المستفيدين على المستفيدينمعلومـات حـول مـدى تأثير المشروع      معلومـات حـول مـدى تأثير المشروع      
يسمح لجميع األطراف بمراقبة المشروع     يسمح لجميع األطراف بمراقبة المشروع     وتقديـم هـذه الـتقارير إلـى المعنيين والمنظمات الممولة            وتقديـم هـذه الـتقارير إلـى المعنيين والمنظمات الممولة            
 . . ومعالجة العقبات التي تعترض تنفيذ بأفضل الطرق الممكنةومعالجة العقبات التي تعترض تنفيذ بأفضل الطرق الممكنة

 
وخـالل مرحلة التنفيذ يصبح من الضروري ضمان تطوير النشاطات بحيث توضع الملكية             وخـالل مرحلة التنفيذ يصبح من الضروري ضمان تطوير النشاطات بحيث توضع الملكية              

 ..المحلية في وضع يسمح بضمان استدامة المشروعالمحلية في وضع يسمح بضمان استدامة المشروع
 

ل األثر من قبل المؤسسة الطليعية ويجري توزيع        ل األثر من قبل المؤسسة الطليعية ويجري توزيع        عند إتمام المشروع يجري إعداد تقرير نهائي لتحلي       عند إتمام المشروع يجري إعداد تقرير نهائي لتحلي       
يجب أن يحوي هذا التقرير النتائج األولية للمشروع        يجب أن يحوي هذا التقرير النتائج األولية للمشروع        .  .  التقرير على المعنيين وعلى المنظمات الممولة     التقرير على المعنيين وعلى المنظمات الممولة     

بمـا فيها آثاره على المستفيدين، كما أنه يعرض النجاحات والسبل األفضل لتحقيقها، ويسلط الضوء               بمـا فيها آثاره على المستفيدين، كما أنه يعرض النجاحات والسبل األفضل لتحقيقها، ويسلط الضوء               
 . .  تجاوزها وأفضل الوسائل للتخفيف من تأثيرها تجاوزها وأفضل الوسائل للتخفيف من تأثيرهاعلى المعوقات والتحديات وأساليبعلى المعوقات والتحديات وأساليب

  المشاريع المقترحة لبرامج خطة العمل اإلقليمية-دال 
 

 عقدت اإلسكوا اجتماعا  حول االستراتيجيات وخطط العمل لبناء          عقدت اإلسكوا اجتماعاً حول االستراتيجيات وخطط العمل لبناء         ٢٠٠٤٢٠٠٤يونيو  يونيو  //فـي حزيران  فـي حزيران   
جتماع جتماع شارك في اال  شارك في اال  .  .  ))٣٥(( لبنان  لبنان -مجتمع المعلومات في غربي آسيا في مقر األمم المتحدة في بيروت          مجتمع المعلومات في غربي آسيا في مقر األمم المتحدة في بيروت          

ووافق ووافق .  .  خـبراء تكنولوجـيا المعلومـات واالتصـاالت والتنمـية من الدول األعضاء في اإلسكوا              خـبراء تكنولوجـيا المعلومـات واالتصـاالت والتنمـية من الدول األعضاء في اإلسكوا              
المشـاركون في االجتماع على برنامج اإلطار االستراتيجي لخطة العمل اإلقليمية وأصدروا توصية             المشـاركون في االجتماع على برنامج اإلطار االستراتيجي لخطة العمل اإلقليمية وأصدروا توصية             

ة لكل  ة لكل  كما جرت مناقشة المشاريع المقترح    كما جرت مناقشة المشاريع المقترح    .  .  بـإدراج عـدد مـن برامج الشراكة في الخطة اإلقليمية          بـإدراج عـدد مـن برامج الشراكة في الخطة اإلقليمية          
بـرنامج مـن برامج الشراكة والحقا  لهذا االجتماع تم تحضير وثائق مفاهيم للمشاريع التي وجد لها                 بـرنامج مـن برامج الشراكة والحقاً لهذا االجتماع تم تحضير وثائق مفاهيم للمشاريع التي وجد لها                 

يعطـي نبذة عن المنظمات اإلقليمية التي شاركت في تطوير وثائق       يعطـي نبذة عن المنظمات اإلقليمية التي شاركت في تطوير وثائق       ) ) جج((المـرفق   المـرفق   ((جهـات طليعـية     جهـات طليعـية     
 ).).المفاهيم لهذه المشاريعالمفاهيم لهذه المشاريع

 
لتي تندرج تحتها، ليست شاملة أو      لتي تندرج تحتها، ليست شاملة أو      ، والبرامج ا  ، والبرامج ا  ))جج((إن قائمـة المشـاريع المبينة في الملحق         إن قائمـة المشـاريع المبينة في الملحق          

.  .  كاملـة بأي حال من األحوال، ولكنها مستقاة من مجموعة األعمال التي قامت بها مؤسسات ريادية               كاملـة بأي حال من األحوال، ولكنها مستقاة من مجموعة األعمال التي قامت بها مؤسسات ريادية               
إضافة إضافة ((ي توقع إضافة مشاريع أخرى إلى هذه القائمة، وخاصة المشاريع ذات المردود المالي المرتفع              ُيتوقع إضافة مشاريع أخرى إلى هذه القائمة، وخاصة المشاريع ذات المردود المالي المرتفع              

 ..مولة والقطاع الخاصمولة والقطاع الخاص، والتي قد تغري المنظمات الم، والتي قد تغري المنظمات الم))إلى أثرها التنمويإلى أثرها التنموي
 

                                 
 http://www.aticm.org.eg :المصدر )35( 
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 المشاريع التي اعتمدتها مجموعة فريق عمل بلورة االستراتيجية العربية -هاء 
  المعلومات واالتصاالتا لتكنولوجي

 
، وافق المكتب التنفيذي    ، وافق المكتب التنفيذي    ٢٠٠٤٢٠٠٤خـالل الجلسـة الرابعة عشرة التي ع قدت في كانون الثاني            خـالل الجلسـة الرابعة عشرة التي ُعقدت في كانون الثاني             

ة االستراتيجية العربية لالتصاالت    ة االستراتيجية العربية لالتصاالت    فريق بلور فريق بلور ""لمجلـس وزراء االتصـاالت العـرب علـى تأسيس           لمجلـس وزراء االتصـاالت العـرب علـى تأسيس           
يـتكون هـذا الفريق من مجلس استشار لضم ممثلين عن المملكة العربية السعودية              يـتكون هـذا الفريق من مجلس استشار لضم ممثلين عن المملكة العربية السعودية              ".  ".  والمعلومـات والمعلومـات 

وعمل الفريق على   وعمل الفريق على   .  .  وخـبراء مـن الـدول األعضاء في المكتب التنفيذي ومن دول عربية أخرى             وخـبراء مـن الـدول األعضاء في المكتب التنفيذي ومن دول عربية أخرى             
بناء القدرات البشرية والبيئة التمكينية     بناء القدرات البشرية والبيئة التمكينية     صياغة عدد من المشاريع اإلقليمية تركز على البنية األساسية و         صياغة عدد من المشاريع اإلقليمية تركز على البنية األساسية و         

 . . والتجارة اإللكترونيةوالتجارة اإللكترونية
 

بـناء  علـى التوصيات والنتائج التي تم التوصل إليها، ومن خالل القرارات الصادرة سابقا ،               بـناًء علـى التوصيات والنتائج التي تم التوصل إليها، ومن خالل القرارات الصادرة سابقاً،                
 التي تم    التي تم   ))٣٧(( وخطة العمل   وخطة العمل  ))٣٦((وخاصـة االسـتراتيجية العربـية لتكنولوجـيا المعلومات واالتصاالت         وخاصـة االسـتراتيجية العربـية لتكنولوجـيا المعلومات واالتصاالت         

ن القمة العالمية لمجتمع المعلومات، شكل فريق بلورة االستراتيجية      ن القمة العالمية لمجتمع المعلومات، شكل فريق بلورة االستراتيجية      اعـتمادها فـي مـرحلة جنيف م       اعـتمادها فـي مـرحلة جنيف م       
عملت األولى على وضع المعايير التي يتم اختيار المشاريع من خاللها،           عملت األولى على وضع المعايير التي يتم اختيار المشاريع من خاللها،           : : العربية لجنتين افتراضيتين  العربية لجنتين افتراضيتين  

 ..والثانية على تقييم المشاريع المقترحة من قبل دول المنطقة وفق المعايير والقواعد المتفق عليهاوالثانية على تقييم المشاريع المقترحة من قبل دول المنطقة وفق المعايير والقواعد المتفق عليها
 

ئمة المشاريع ومقترحات المشاريع إلى عملية تصنيف طويلة انتهت في االجتماع       ئمة المشاريع ومقترحات المشاريع إلى عملية تصنيف طويلة انتهت في االجتماع       خضـعت قا  خضـعت قا   
، حيث تم االختيار النهائي ستة مشاريع للتنفيذ بعد األخذ          ، حيث تم االختيار النهائي ستة مشاريع للتنفيذ بعد األخذ          ٢٠٠٤٢٠٠٤سبتمبر  سبتمبر  // أيلول  أيلول ٢٩٢٩ و  و ٢٧٢٧الذي ع قد بين    الذي ُعقد بين    

بعيـن االعتـبار نقاط التقدم واألولويات الموضوعة من قبل المجلس االستشاري لوزراء االتصاالت              بعيـن االعتـبار نقاط التقدم واألولويات الموضوعة من قبل المجلس االستشاري لوزراء االتصاالت              
 في االجتماع    في االجتماع   ١١١١جـرى عرض المشاريع المقترحة والمذكورة في الجدول         جـرى عرض المشاريع المقترحة والمذكورة في الجدول         .  .  لومـات العـرب   لومـات العـرب   والمعوالمع

 تشرين  تشرين ٢٣٢٣ و و٢٢٢٢اإلقليمـي الثانـي للقمـة العالمـية لمجـتمع المعلومـات الذي عقد في دمشق في                اإلقليمـي الثانـي للقمـة العالمـية لمجـتمع المعلومـات الذي عقد في دمشق في                
الحكومات العربية مدعوة للتعاون من أجل      الحكومات العربية مدعوة للتعاون من أجل      . . ، وتضمينها في خطة العمل اإلقليمية     ، وتضمينها في خطة العمل اإلقليمية     ٢٠٠٤٢٠٠٤نوفمبر  نوفمبر  //الثانيالثاني

 .. المشاريع المشاريعتنفيذ هذهتنفيذ هذه
 

يمكن أن  يمكن أن  ) ) ١١١١كما هو مبين في الجدول      كما هو مبين في الجدول      ((قائمـة المشـاريع التـي اقترحتها مجموعة العمل          قائمـة المشـاريع التـي اقترحتها مجموعة العمل           
 ..تتطور في المستقبل لتتضمن مشاريع جديدة يقترحها مجلس وزراء االتصاالت والمعلومات العربتتطور في المستقبل لتتضمن مشاريع جديدة يقترحها مجلس وزراء االتصاالت والمعلومات العرب

 
  قائمة المشاريع الم عتمدة من قبل فريق بلورة االستراتيجية-١١الجدول 

 

 الرقم عنوان المشروع الدولة المنفذة كةالدول المشار

 ١ تأسيس مكتبة رقمية عربية السودان مصر وتونس
 ٢ ربط مراكز التوثيق العربية مصر السودان وتونس

 ٣ تطوير محرك بحث عربي السعودية -

                                 
 http://www.aticm.org.eg.  الصادر عن جامعة الدول العربية٢٨/٣/٢٠٠١ تاريخ ٢١٤ القرار رقم )36( 
 WSIS-03/GENEVA/DOC/5-Eالوثيقة   )37( 
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 الرقم عنوان المشروع الدولة المنفذة كةالدول المشار

 ٤ نقاط الولوج الشامل السعودية -
 ٥ حاسب لكل بيت مصر الجمهورية العربية السورية والسودان

 ٦ نوادي تكنولوجيا المعلومات مصر مهورية العربية السورية والسودانالج

-٢٧(تقرير وتوصيات االجتماع الثالث الفريق العربي لالستراتيجية العربية لالتصاالت والمعلومات           : المصدر 

 ).٢٠٠٤سبتمبر / أيلول٢٩
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  بناء الشراكات في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت-خامسا  

 ة مقدم-ألف 
 

أدى النمو والتطور السريع لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى تسارع وتيرة إنشاء             
وقد نجحت البلدان المتطورة في تأمين دفق ثابت من           .  الشركات الجديدة في البلدان المتطورة     

 عن  والمعروف أن تنشيط التنمية يتم    .  المؤسسات الجديدة عالية األداء، ذات قيمة مضافة مؤثرة        
ويمكن .  طريق جلب أفكار جديدة للسوق، وإدخال تكنولوجيات وطرق عمل وأساليب مبتكرة وناجحة           

القول أن نجاح مثل هذه المؤسسات ال يمكن اعتباره نتيجة طبيعية لتأثيرات األسواق الحرة وال نتيجة                
 عميقة التأثير   عامل مميز واحد، بل هو نتيجة عوامل منوعة في نظام متعدد الوجوه إلقامة شراكات              

  .)٣٨(يتمخض عنها تأسيس شركات ومشاريع جديدة
.  ومن المؤسف أن نالحظ أن المنطقة العربية قد أ هملت هذه االعتبارات في برامجها التنموية              

وقد ركزت معظم دول المنطقة، كوسيلة لإلصالح، على المواضيع االقتصادية الكبيرة مثل أمور               
ات وإنشاء أنظمة مصرفية كفوءة، وتطبيق معدالت فائدة معقولة،           المال والتجارة، وبناء المؤسس   

ويتطلب .  ونظام ضرائب متزن، وتحرير البنية األساسية وتطوير التعليم األساسي واالستثمار            
الشراكات، وتأسيس الشركات، والترويج     االقتصاد المبني على المعرفة أن نضيف إلى ما سبق إنشاء         

 .لرأس المال المغامر
 

" مغامرة"المهم أن نالحظ أن رأس المال المغامر لن يكون مؤثرا  بدون وجود مشاريع               ومن   
" بيتية"أما المؤسسات التي توصف بالصغيرة فهي غير كافية وتتسم عموما  بأنها نشاطات              . يدعمها

وال بد من وضع    .  ذات قيمة مضافة ضعيفة سواء  من حيث اإلنتاجية أو من حيث أثرها في التنمية              
أما جذب األعمال الجزئية من الخارج فال   .  ودعمها" المغامرة"ت وطنية الستشراف هذه المشاريع      آليا

يعتبر، لوحده، أسلوب ناجع لتحقيق االزدهار على المدى البعيد، فمثل هذه األعمال تنجذب دائما  إلى                
 مبتكرة، تساهم في    أما إنشاء المؤسسات المبدعة والشراكات المبنية على أفكار       . األماكن األقل كلفة   

إضافات مهمة وخلق فرص حقيقة إنما يتحقق عندما تأتي المبادرات من األفراد والمجموعات                 
 .والمؤسسات في المجتمع

  المبادئ التوجيهية-باء 
 

 :)٣٩(نقترح اعتماد المبادئ التوجيهية التالية لبناء الشراكات  
 
اء المعنيين بالمساهمة لتحقيق هدف     أن تكون الشراكات عالقات التزام بين مختلف الشرك         -١

 معين أو مجموعة أهداف، وضمان تنفيذها؛
أن تكون الشراكات طوعية، وذاتية التنظيم، ومبنية على االحترام المتبادل وتقاسم                  -٢

 المسؤوليات بين المساهمين فيها؛

                                 
 )38 ( Schramm Carl J ،بناء اقتصاد الشركات ،Foreign Affairs٢٠٠٤أغسطس / آب-يوليو /، تموز. 
 ).  ٢٠٠٥ تونس -٢٠٠٣جنيف ( نداء شراكة القمة العالمية لبناء المجتمع المعلوماتي  )39( 
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مل عالقة  أن تضم الشراكات متعددة األطراف عددا  من العاملين في مجال ما، وعادة ما تش               -٣

الشراكة شركاء حكوميين ومجموعات إقليمية وسلطات محلية ومنظمات غير حكومية ومنظمات             
  المجتمع المدني والمؤسسات العالمية والقطاع الخاص؛

يجب أن تحدد كل عالقة شراكة الحصيلة والفوائد المنشودة، وأن يكون لها أهداف محددة                 -٤
 قابلة للقياس ومخطط زمني لإلنجاز؛

 
وينبغي على األقل تأمين التمويل المبدئي      .  أو المتوقعة /أن تحدد مصادر التمويل المتوفرة و      -٥
 .لدى إطالق الشراكة) رأس المال التأسيسي(

   نموذج إلنشاء عالقات الشراكة والشركات-جيم
 

مؤسسو : تحوي أنظمة الشراكة والمبادرات عادة  أربعة قطاعات من قطاعات االقتصاد هم           
وقد .   الفعالون، والشركات الوطنية واإلقليمية والعالمية العريقة، والحكومات، والجامعات         الشركات

يكون من المفيد عمليا  تعديل النموذج ليناسب الحالة المطروحة ليشمل المصارف والهبات من جهة،               
  ).٤أنظر الشكل (والمنظمات اإلقليمية والعالمية من جهة أخرى 

 ات األربعة المعدل نموذج القطاع-)٣(الشكل 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Schramm, Carl J., Building Entrepreneurial Economies, Foreign Affairs, July/August 2004: المصدر  
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يشكل نموذج القطاعات األربعة المعدل إطار عمل مفيد لتفصيل إطالق الشراكات والمبادرات             

 .قطاع المعلومات واالتصاالت في المنطقةوإنشاء المشاريع والشركات الجديدة في 
 

وفيما يتعلق بالقطاع األول، على الدول أن تضع شروطا  مشجعة تسمح للشراكة وعمليات                
يل تأسيس الشركات بالنجاح، ويشمل ذلك تفع      

األنظمة وسياسات العمل المالئمة وزيادة        
ويواجه . االستثمار ورأسمال المال البشري    

تأسيس الشركات أو الشراكات في كثير من        
دول المنطقة عقبات بيروقراطية مكلفة         
ومطو لة، كما يعتبر تأمين الموارد المالية        
الالزمة للمؤسسات الجديدة أو الشراكات عامال       

 .ولمهما  في القطاع األ
 

يتضمن القطاع الثاني المؤسسات        
وتؤكد توجهات  . العريقة الوطنية واإلقليمية 

العولمة على أهمية الخصخصة وتحرير بيئة       
األعمال المحلية، مما يتطلب إنجاز المزيد        
لتعميق التعايش بين المؤسسات القائمة         

.  والشركات الجديدة المتخصصة بالتكنولوجيا    
لمساهمة في  والقطاع الخاص مدعو كذلك ل     

البحث والتطوير الجامعي ورصد مبالغ له        
بهدف إنتاج ابتكارات ذات مردودات اقتصادية      

 .في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 

في القطاع الثالث، على الحكومة القيام       
بما تستطيع الستثمار البنية األساسية التي        

استثمار .  تدعم الشراكات وتأسيس الشركات   
ومات هو تقديم المساعدة إلنشاء       آخر للحك 

ودعم المختبرات وتسهيلها لالستخدام المشترك     
والذي عادة ما تحتاجه مؤسسات القطاع         

وتعتبر . الخاص وال تستطيع أن تؤمنه بنفسها     
الحاضنات اإللكترونية شكل من أشكال التسهيالت المشتركة، يشجع على والدة الشركات حول               

 .ك يمكن تحقيق تشابك فع ال من العمالء للشراكة واإلبداعالجامعات في مدن معينة، وبذل
 

 ١اإلطار 
 

أمثلة حول المبادرات االستثمارية في الواليات        
 المتحدة

 
 في المائة   ١١، أن   ٢٠٠٣لعام  تشير اإلحصاءات   

من العاملين الرشد في الواليات المتحدة يعملون في        
شركات حديثة اإلنشاء أو لم     : شركات جديدة، أي  

 . ت ونصفيتجاوز عمرها ثالث سنوا
ت عتبر الواليات المتحدة غير تقليدية من حيث عدد         
الشركات الضخمة التي تم إنشاؤها حديثا ، مثل         

 اللتين تم تأسيسهما     Cisco وشركة   Dellشركة  
 على الترتيب، وهما      ١٩٨٥ و ١٩٨٤عامي  

مؤسستان جديدتان أصبحتا رائدتين على المستوى      
وى الوطني وساهمتا في خلق الثروة ورفع المست       

 .المعيشي
الطاقة : لنقارن كذلك والدة نوعين من الصناعات      

النووية والبرمجيات، االبتكار في األولى نشأ بشكل       
  Westinghouseرئيسي من شركات كبيرة مثل        

وعلى العكس، لم يكن هناك صناعة      . تلإللكترونيا
وكانت .  برمجيات في األيام األولى للحوسبة      

بل المستخدمين أو   برامج الحواسيب إما تكتب من ق     
تباع مع التجهيزات، ولم تكن كتابة  البرامج وبيعها      

  .بشكل منفصل مجال عمل يذكر
 Global Entrepreneurship Monitor (GEM): المصدر
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.  يلقي القطاع الرابع الضوء على االستثمار في التعليم سواء التعليم األساسي أو التعليم العالي              
تتضمن الروابط بين   .   وتعتبر الحكومات في كثير من دول المنطقة المساهم الرئيسي في التعليم           

قطاعات نشاطات البحث التطوير أيضا  والتي يمكن أن تؤمن قاعدة عريضة            القطاع الرابع وبقية ال   
 .للشراكة

 
تنمو الشراكة والشركات الجديدة ذات الجودة العالية بسرعة في الدول التي تعير اهتماما                  

حقيقيا  للقطاعات األربعة في النموذج، أما مشاركة المصارف والبنوك والجهات المانحة والمنظمات             
ية والعالمية فلن يؤثر على الفلسفة العامة للنموذج المقترح، لكنه يؤمن إمكانات إضافية                 اإلقليم

 .للتصرف والنجاح في الدول النامية على وجه الخصوص
 

لم يستحوذ عامل الثقافة في القطاع الرابع على أهمية كافية، ومع ذلك يمكن أن يؤخذ بعين                   
ب أن ال يكون المستوى الثقافي في الدول النامية مثبطا          ويج.  االعتبار إلى درجة معينة في المشروع     

إذ تم التوصل، من الناحية العملية في األقل، إلى أن الثقافة يمكن أن تتغير بتغير الظروف                 . للعزيمة
فتشجيع الشراكة وتأسيس الشركات  يمكن أن تقدم للدول مكاسب أفضل باتجاه زيادة              .  والمعطيات
 إذا ما اقترنت    -وستخلق عالقات الشراكة وإنشاء الشركات الجديدة     .   األمد  والتنمية طويلة  اإلنتاجية

 . عوامل ذاتية للتغيير تصب في استقرار المنطقة وازدهارها االقتصادي-بوسائل مبتكرة للتمويل
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  أنماط الشراكات-دال
 

.  ونماذج أوسع من نموذج الشراكة الوطنية األكثر شيوعا        يمكن أن تأخذ الشراكة عدة أشكال        
ويجري تشجيع الشراكة الثنائية        
واإلقليمية والعالمية أكثر فأكثر فيما بين      

.  الدول ومؤسسات القطاع الخاص     
وفي البلدان المتقدمة تشمل الشراكات      
المنظمات العالمية والمنظمات غير      
الحكومية، وهذه الشراكات مألوفة       

ويمكن أن  .  ة على نطاق واسع   ومعروف
تصنف الشراكة أيضا  اعتمادا  على       

وأكثر . أنماط أصحاب المصلحة    
النماذج انتشارا  هذه األيام هي         
الشراكات بين القطاع العام والخاص،      
وتوجد شراكات بين قطاع عام و قطاع       
عام آخر، وبين قطاع عام وشركات       
عالمية ووطنية ومزيج من جميع        

 .القطاعات
 

اعى في مثل هذه الشراكات      ير 
إزالة العوائق المحلية واإلقليمية،       
وتختلف الشراكة بطبيعتها عن التعاون     
التقليدي، فهي تتطلب الرؤية ونموذج      
العمل المعتم د في مرحلة التخطيط       

وتتطلب . للشراكة من قبل المعنيين    
التمويل واحدا  من القضايا    ويعتبر  . أيضا  أهدافا  معر فة بشكل جيد، وطرقا  لتحقيق هذه األهداف          

 .الرئيسية لضمان شراكات ناجحة
 

ويجب أن تراعى   .  إن جذب المستثمرين والمتبرعين هو إجراء أساسي يجب عدم إهماله           
 :النقاط التالية

 
 ؛)FDIوطنية، إقليمية، استثمار أجنبي مباشر (مصادر التمويل  -١
 البنوك؛ -٢
 روع من النمط المغامر؛التمويل المغامر إذا كانت الشراكة من أجل مش -٣
 عائدات االستثمار؛ -٤
 تسويق األفكار والمشاريع؛ -٥

 ٢اإلطار 
 الشراكة لبناء شبكة الجامعات العراقية

 
لعقوبات والقيود في   بعد أكثر من عقدين من الحروب وا       

الحصول على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،         
تكنولوجيا وتطوير   اآلن الستخدام      ت الحاجة أصبح

 وملحا ضروريا  أمرا     في العراق  المعلومات واالتصاالت 
 لتطوير مجتمع المعلومات وبناء القدرات في التطبيقات       

في هذا  ويبرز   .واألبحاث وفي عملية التعليم والتعلم      
حاليا   بالتشارك مع شركة    اإلسكوا   هتنفذمشروع  السياق،  
وأربع جامعات  والجامعة اللبنانية االمريكية      سيسكو  

 في مدن بغداد والبصرة والموصل من        عراقية معروفة 
خالل تمويل حصلت عليه االسكوا من صندوق إعادة          

 ٤تم إنشاء   وسي . إعمار العراق التابع لألمم المتحدة     
 ٤٠و )Regional Academies(مختبرات رئيسية     

لتخريج  )Regional Academies(مختبرات تعليمية محلية    
شباب ملمين بتكنولوجيا الشبكات من جامعات وكليات         

مدن العراق وإعدادهم لمهام إعادة     من   د في عد  ومعاهد
 .العراقإعمار 
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 الحضانة في الفترة األولى؛ -٦
 الدور المتوقع للحكومة أو الحكومات؛ -٧
 البيئة التشريعية والتنظيمية واالستثمارية؛ -٨

  الشراكة ضمن سياق إجراءات الخطة العالمية لمجتمع المعلومات-هاء 
 

تمع المعلومات جزءا  كبيرا  من مناقشاتها لمواضيع تتعلق          خصصت الخطة العالمية لمج     
بالشراكة والتمويل لمشاريع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، خاصة من أجل تطوير الدول النامية            

 .والدول ذات األنظمة االقتصادية االنتقالية
 

جل الحصول على   على الشراكات العالمية في سياق التطوير من أ       )٤٠(تم التأكيد في بيان جنيف     
وتضمن اإلعالن التركيز على الشراكة والتعاون بين الحكومات         . عالم أكثر أمنا ، وعدال ، وازدهارا     

.  وأصحاب المصلحة مثل القطاع الخاص، والمنظمات االجتماعية الوطنية والمنظمات العالمية             
 وتتضمن الدول التي تحوي     واألكثر من ذلك، الشراكات وخاصة فيما بين البلدان المتطورة والنامية،         

أنظمة اقتصادية انتقالية، وفي البحث والتطوير، وفي نقل التكنولوجيا، وفي تصنيع واستخدام منتجات             
وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتعتبر جميع هذه المواضيع أمورا  حاسمة لتعزيز بناء             

م صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت     وتقد.  القدرات والشراكة العالمية في مجتمع المعلومات     
 .فرصة هامة لبناء الثروة للمعنيين في الخطة العالمية للعمل

 
لقد تم التأكيد في خطة العمل الوطنية على إقامة حوار منظم يشارك فيه جميع المعنيين،                   

تكار وإقامة شراكات بين القطاع العام والخاص، وأن يكون الحوار على المستوى الوطني الب                
استراتيجيات إلكترونية لمجتمع المعلومات، ولتبادل أفضل الخبرات، ثم تشجيع كل بلد إلقامة شراكة              

 ٢٠٠٥وظيفية واحدة على األقل بين القطاع العام والخاص أو شراكة متعددة األطراف بنهاية عام                
ي مجتمع  ومن أجل بدء وتشجيع الشراكات بين المعنيين ف         . )٤١(كنموذج لألعمال في المستقبل    

المعلومات لتطوير البيئة التمكينية من المفضل كذلك اعتماد آليات واضحة على المستوى المحلي،               
على الحكومات أن تبحث في وسائل تنشيط استثمار القطاع الخاص وأن             و . واإلقليمي، والعالمي 

تمدة بذلك على   ترعى التطبيقات الحديثة، وتطوير المحتوى، والشراكات بين القطاع العام والخاص مع          
وتسعى الشراكات بين القطاع العام والخاص في الخطة إلى          .  الوصول الواسع والموثوق لإلنترنت   

  ).الكمية والنوعية (التوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كأداة لتحسين اإلنتاجية           
طني متنوع يتضمن   وأن تراعي الشراكة بين القطاع العام والخاص عملية خلق محتوى محلي و             

المتوفر منه بلغة المستخدمين له، والمساعدة على تنفيذ ودعم األعمال التي تعتمد تكنولوجيا                  
وعلى الحكومات ومن خالل الشراكة بين القطاع       . المعلومات واالتصاالت في جميع المجاالت الفنية     

ترجمة، والرسوميات،  العام والخاص أن تعزز التكنولوجيا، والبحث والتطوير في مواضيع مثل ال            
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وخدمات المساعدة الصوتية، وتطوير التجهيزات الضرورية، وتعددية نماذج البرمجيات التي تتضمن           
الترميز، والقواميس اإللكترونية، وقواميس المصطلحات، والمكانز، ومحركات البحث المتعددة            

وى، وكذلك البرمجيات   اللغات، وأدوات الترجمة اآللية، وتدويل مجاالت األسماء، وفهرسة المحت          
جب كذلك تشجيع اإلعالميين في الدول النامية على تأسيس عالقات وشراكات            يو. العامة والتطبيقية 

 .وشبكات مع نظرائهم في الدول المتقدمة خاصة في حقل التدريب

  الوضع اإلقليمي للشراكات-واو
 

يوجد في  .  ودولها بشكل كبير  تأثرت الشراكات بالقيم الثقافية والسلوكية والتاريخية للمنطقة         
هذه المنطقة عدد قليل جدا  من القصص الناجحة في الشراكات واألعمال اإلقليمية، كما يعرف عنها                

.  أنها تملك نماذج استثمار تميل إلى االستثمارات في قطاعات آمنة مثل العقارات واألعمال التجارية              
 خاصة في تكنولوجيا المعلومات      -غامرة  إن االستثمارات في المشاريع الصناعية ومشاريع الم        

 تشكل نسبة صغيرة من االستثمارات في الوقت الحاضر، ألن عائدات مثل هذه                -واالتصاالت  
وقد .  المشاريع قليلة نسبيا  وعوامل المخاطرة فيها أكبر إذا ما قورنت بالقطاعات االقتصادية األخرى            

دول مجلس التعاون الخليجي من أجل تأسيس       وجدت محاوالت عدة في السنوات األخيرة فيما بين          
شراكات وصناعات، ولكن هذه المحاوالت لم تنتشر بشكل كاف في المنطقة، وال يوجد من بينها                 

 . مشاريع في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 

وبشكل عام، فقد تم خالل العقود األخيرة جذب االستثمارات إلى خارج المنطقة بسبب عدم                 
وقد اتخذت  .  قرار السياسي، وعدم وجود البيئات اإليجابية والقوانين التي توفر الثقة للمستثمر           االست

عدد من الدول في المنطقة وهي مصر واألردن واإلمارات العربية المتحدة خطوات لتشجيع                  
جذبت مشاريع تكنولوجيا   .  االستثمارات والشراكة في مشاريع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت       

معلومات في مصر الشركات العالمية مثل مايكروسوفت وسيسكو وآخرين كشركاء بمشاريع بماليين            ال
ومشاريع .  الدوالرات لنشر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ضمن شرائح واسعة من السكان           

 .مبتكرة مثل النفاذ المجاني لإلنترنت وحاسوب لكل بيت هما مثاالن على مثل هذه المشاريع
 

ألردن لعبت الحكومة دور المسهل لتشجيع الشراكات بين قطاع تطوير البرمجيات             وفي ا  
األردني والشركات العالمية، وكانت النتيجة زيادة كبيرة في عدد المنتجات البرمجية المصدرة من               
األردن إلى البلدان المتقدمة، كما حققت األردن نجاحات ملحوظة في مشاريع الشراكة مع منظمات               

 .تحدة والبنوك العالميةاألمم الم
 

إذ استطاعت حكومة دبي تنفيذ تطبيقات حكومة       . وقد أخذت الشراكات في دبي شكال  مختلفا        
إلكترونية ناجحة عن طريق تأسيس شراكات بين المؤسسات الحكومية، كما أنها استطاعت توطين              

ت و تكنولوجيا اإلعالم في     الشركات العالمية واإلقليمية المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاال      
مدن نموذجية حاضنة منشأة خصيصا  كمناطق تؤمن اإلعفاءات الضريبية ممثلة بمدينة دبي لإلنترنت             

 .ومدينة دبي لإلعالم
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وتنتشر في المنطقة أيضا  الشراكات مع منظمات األمم المتحدة العالمية والبنوك العالمية                
ولكن ، لم توضع حتى اآلن معايير        .  ول المتقدمة والمنظمات غير الحكومية التابعة لبعض الد      

 . ومقاييس النجاح واالستمرار لكثير من هذه المشاريع، وينطبق ذلك على حالة اليمن
 

ال يسع المراقب لوضع الشراكات في المنطقة أن يجد أمثلة متميزة على شراكة بين القطاع العام                  
كما تتطلب دورة   .  لمستوى العالمي أو اإلقليمي   والخاص في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على ا      

الحياة القصيرة للكثير من المشاريع التي بدأت وأجهضت في بعض دول المنطقة معالجة موضوعية               
ورغم ذلك توجد مشاريع قليلة في قطاع االتصاالت مدعومة بشكل رئيسي من الحكومات            .  وصريحة

كما أن الرخصة التي حصلت     . سات والثريا  -في المنطقة تطورت إلى تجارب ناجحة، مثل عرب       
عليها شركة اإلمارات لالتصاالت للعمل في المملكة العربية السعودية يمكن اعتبارها نوعا  من أنواع              

وفيما يتعلق بتمويل مشاريع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، تساهم شركة           . التعاون اإلقليمي 
، في تمويل مشاريع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت       إنجازات للتكنولوجيا، كصندوق تمويل مغامر    

 .في المنطقة
 
 

عند حصر التحديات والفرص في المنطقة، نرى أن الحكومات والقطاع الخاص لم تواجه بعد               
ويجمع دول المنطقة لغة وثقافة      .  وبشكل جدي تحديات مجتمع المعلومات ولم تستغل فرصه         

ة كبيرة والبعض اآلخر موارد بشرية كبيرة ومثقفة نسبيا ،          متجانسة، ويملك بعض منها موارد نفطي     
 .وبالرغم من ذلك لم تظهر الكثير من المشاريع التي تستفيد من مكامن القوة هذه

 
يقترح أن تتضمن مجاالت الشراكة واالستثمار المحتملة على سبيل المثال ال الحصر                 

 :المواضيع التالية
 
حتية لشبكة اتصاالت مع رؤية منسقة لتعزيز التواصل          عمود فقري أكثر تكامال  وبنية ت       -

 واإلنتاج وتشارك المعرفة؛
 
 ناعة المحتوى؛ص -
 
وأن تكرر الخبرات   .  حكومية في المنطقة تخدم المواطنين والزبائن بشكل أفضل          تطبيقات -

تاج الجيدة والقصص الناجحة في التطبيقات الحكومية في دولة ما في الدول األخرى، ولذلك فإن إن                
وكمثال على ذلك   . تأثير مضاعف فع ال لتطبيقات حكومية ناجحة يمكن أن يمتلك بعدا  إقليميا  تكامليا             

يعتبر تسهيل حركة التجارة والخدمات والموارد البشرية بين الدول في المنطقة مجاال  ممتازا  للشراكة              
 إلدارة المستندات   ASYCUDAمثال ذلك الحزمة البرمجية        . الثنائية والشراكة المتعددة األطراف   

 ؛UNCTADالجمركية المعتمدة من 
 
. األخرى في المنطقة مثل التعلم اإللكتروني وخلق الوظائف واستئصال الفقر            التطبيقات   -

تستحق الدول التي تشهد صراعات مثل فلسطين والعراق، والدول األكثر فقرا  في المنطقة مثل اليمن               
في حالة العراق مثال  أسست األمم      .  ضوع بالشراكات واالستثمار  اهتماما  خاصا  عندما يتعلق المو    
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يحوي الكثير من هذه    .  المتحدة صندوق رأس المال العراقي لدعم مشاريع إعادة بناء العراق           
المشاريع مكونات تكنولوجيا معلومات واتصاالت أساسية يمكن أن تنصب ضمن أنواع عدة من                

 . المتحدة والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاصالشراكات بين الحكومة ومنظمات األمم
 

ومن المفيد أن تنتشر الشراكات أيضا  كشكل من أشكال تنفيذ المشاريع التي تهدف إلنجاز                 
أهداف األمم المتحدة التطويرية لأللفية الثالثة، مثل تشجيع المرأة وتقليص الهوة المعرفية التي تفصل              

إذ يوجد في كثير من المدن الكبرى في دول المنطقة مستويات            .  بين المجتمعات الريفية والمدنية   
معرفية متباينة بين الطبقات االجتماعية، وبين األغنياء والفقراء، ولذلك وجب تشجيع المشاريع التي              

 .تعالج هذه الظاهرة وتبني شراكات وتشجع االستثمار في هذا السياق

  اإلقليمية األنماط المقترحة للشراكات في خطة العمل-زاي
 

جرى عرض خطة العمل اإلقليمية بحيث تبين الفرص المتاحة أمام دول المنطقة لبناء                  
شراكات مع العديد من وكاالت التطوير، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص من منظور               

وجرى تصميم المشاريع لدعم وتحفيز إنشاء الشراكات في دول           .  بناء مجتمع معلومات مستدام   
وهكذا أصبحت خطة العمل    .  سكوا ولحث المشاركة التفاعلية لطيف واسع من أصحاب المصلحة        اإل

اإلقليمية وثيقة مطورة تستطيع أن تستوعب الحاجات المستقبلية للدول العربية وخصوصية كل منها،             
ري من البديهي أن يج   . ولتكون جزءا  من آليات تعزيز الشراكات على المستويات الوطنية واإلقليمية         

استثمار خطة العمل اإلقليمية وفق أنماط تشغيل فعالة، وهذا ما تتضمنه مبادرة الشراكة اإلقليمية في                
 . تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتي نقدم فيما يلي معلومات عنها

 
 النمط المقترح -١

 
كات وإيجاد  بعد االتفاق على المشاريع يصبح من المهم تطوير آلية لإلقالع في تشكيل الشرا               

 . التمويل وذلك من خالل نهج دقيق ومركز
 

تبدأ كل  المشاريع عموما  بفكرة أو مفهوم أساسي وتنتقل تدريجيا  إلى مرحلة النضج لتتحول                
ال يمكن للمشروع أن يصل إلى مرحلة النضج         . ٤إلى مقترح متماسك، كما هو مبين في الفصل          

اريع التعاون الدولي أو مشاريع الشراكة بين القطاعين         بمفرده، خصوصا  المشاريع اإلقليمية أو مش     
لذلك فإن العديد من أفكار المشاريع لن تتبلور، ولن تجد بالتالي طريقها إلى حيز                . العام والخاص 

ت عتبر المرحلة التي تسبق إلتزام الشركاء المرحلة األكثر صعوبة، ألنها تتطلب الجهد األعظم             .  التنفيذ
تتطل ب هذه المرحلة بشكل رئيسي رؤية واضحة ، وقدرة على القيادة،           .  لتصميموتتطل ب اإلصرار وا  

وبدون مثل هذه الشروط األساسية، ال يمكن       .  وعالقات إستراتيجية، باإلضافة إلى التمويل البدائي     
 .لذلك فإن إقامة الشراكات ت عتبر مهم ة متمي زة وتتطل ب خبرة ووثوقية في تنفيذها. للمشروع أن يبدأ
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 مبادرة الشراكة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -٢
 
، فإن المطلوب من اإلسكوا، إضافة إلى مهامها األخرى، و           )٤٢(طبقا إلعالن دمشق للشراكة     

 :من المنظمات اإلقليمية الرئيسية األخرى أن تقوم بمايلي 
 

 متابعة تطبيق خطة العمل اإلقليمية؛ -
 ت اإلقليمية األخرى؛تعزيز التعاون مع المنظما -
تقديم الخدمات اإلستشارية إلى الدول األعضاء في المجاالت المرتبطة بتطبيق خطة العمل              -

 اإلقليمية؛
صياغة آلية للشراكة من خالل موقع تفاعلي على اإلنترنت ، لتنشيط الشراكة وخلق تفاعل                -

متابعة وتقييم التقد م   فع ال بين أصحاب المصلحة، لجذب شركاء جد د وإقامة حوار مستمر و          
 .في تطبيق برامج ومشاريع خطة العمل اإلقليمية

 
في ضوء ماسبق، البد من إقامة آلية دائمة لتشكيل مثل هذه الشراكات وفق أسلوب متجانس من خالل                 

إن  إطالق  . جمع الرؤية، والقيادة، والتمويل، والعالقات اإلستراتيجية، والخبرة في إدارة مشاريع           
 :راكة اإلقليمية ضروري إلنجاز األهداف التاليةمبادرة الش

 
 تطبيق خطة العمل اإلقليمية على نطاق واسع ؛ -
 تنشيط الشراكات في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ -
 تقديم إطار عمل وإجراءات تصل المشاريع من خاللها إلى مرحلة النضج ؛ -
 التوس ط بين أصحاب المصلحة؛ -
لمشاريع من مخصصات الحكومات وكذلك من أصحاب المصلحة          البحث عن تمويل ل     -

 .الرئيسيين
 

من وجهة النظر التنظيمية، يمكن أن تتخذ المبادرة شكل إئتالف تخيلي  يضم في البداية بعض                 
الشركاء اإلستراتيجيين، مع إمكانية انضمام شركاء إستراتيجيين آخرين، وليتطور في النهاية إلى              

من الضروري أن يكون هذا اإلئتالف       . ف من أصحاب المصلحة الرئيسيين    إئتالف متعدد األطرا  
من المتوقع إن يؤدي    . مستقال  تماما ، وأن تكون له لجنة تنسيقة مستقلة، وبرامج وسكرتاريا خاصة           

 :اإلئتالف المجموعة التالية من النشاطات الرئيسية
 

 تطوير وثيقة إستراتيجية لكل  برنامج؛ -
 لكل  برامج؛إجراء المراجعة  -
 انتقاء منسقين إلدارة البرنامج؛ -

                                 
 . ٢٠٠٤ديسمبر /نحو شراكة لبناء مجتمع المعلومات العربي، كانون األول: إعالن دمشق )42(

http://www.escwa.org.lb/wsis/conference2/outcome.html 
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 تحديد الشركاء المحتملين من األصناف المختلفة؛ -
 الترو ج للمشاريع المختلفة في المحافل الرئيسية ولدى الممولين؛ -
التفاوض إلبرام اإلتفاقيات المطلوبة حتى يصل المشروع إلى مرحلة البلورة ويتم تسمية               -

 ؛فريق إدارة المشروع 
 مراقبة عمل فرق إدارة البرنامج؛ -
 .تقديم التقييم والمالحظات للشركاء اإلستراتيجيين -

 
يتضمن النمط المقترح آلية لوصول المشروع إلى مرحلة النضج، ولمراقبة تقد م العمل بصورة              

) ٤(كل  يبين الش . دورية، وتقييم النتائج، والتشارك في حاالت النجاح والفشل، ويبني مخزنا  للمعرفة          
 .توضيحا  لآللية المقترحة

 
  مبادرة الشراكة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت-٤الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :فيما يلي شرح موجز للمكو نات المختلفة لآللية
 

 لجنة التنسيق -٣
 

ستقوم لجنة التنسيق بإدارة هذه المبادرة من أعلى مستوى، وتتمتع بصالحيات مجلس اإلدارة،              
 .وتقدم الرؤية، وتضع التوجهات والسياسات، وتصم م إطار العمل، وتعدل الخط ة عند اللزوم

 

 الشرآاء االستراتيجيون

 لجنة التنسيق
+ 

 األمانة

nبرنامج ٢برنامج  ١برنامج 

مشروع 
١-١ 

١مشروع  
-٢ 

٢مشروع  
-١ 

٢مشروع  
-٢

مشروع 
...

مشروع  
...

 مستوى التنسيق

 مستوى البرامج

مستوى المشاريع

مستوى 
التنسيق 
الوطني 

واإلقليمي 
 الفرعي
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 ألمانة ا-٤
 

ستساعد األمانة لجنة التنسيق، وستكون مسؤولة عن أنشطة اإلدارة والتنسيق بين البرامج               
غة كل  الوثائق   ستتضم ن نشاطات األمانة تحضير وصيا    .  المختلفة والمراقبة الدورية للتقد م إداريا     

والمراسالت ومخاطبة أصحاب المصلحة الرئيسيين، وطلب الموارد، والمصادقة على اإلنفاق،             
ستتألف هذه األمانة من مجموعة صغيرة من الموظفين اإلداريين           .  ومراسلة األطراف المختلفة  

 .ومدراء المشاريع
 

 البرامج -٥
 

س ق البرنامج، وخبيرا  في مجال      يجب أن يكون لكل  برنامج  فريق استشاري،  يضم من            
إضافة إلى ذلك، سيرك ز الفريق اإلستشاري على تفاصيل المشاريع التي تقع             . المشروع ومساعد 

ضمن برنامجه، مما يمكنه من تركيز االهتمام على صياغة وتطوير المشروع باإلضافة إلى تطوير               
التآزر بين المشاريع القائمة    سيعمل هذا الفريق أثناء دورة حياة مشروع على خلق            . الشراكات

يقدم الفريق  .  واألفكار الجديدة أو اإلقتراحات التي قد تظهر، وهكذا سيحاول تجن ب التكرار والهدر            
 .اإلستشاري تقارير تقييم دورية إلى لجنة التنسيق

 
 التنسيق الوطني واإلقليمي الفرعي -٦

 
سيق وطني وإقليمي فرعي في كل دولة        لضمان نجاح المبادرة بشكلها المتكامل البد من وجود تن         

وهذا مطلوب من أجل التنسيق بين البرامج المختلفة ودولة محددة أو منطقة             . عضو أو تجمع دول   
هذا التنسيق ضروري العتماد أفكار المشروع، ومراقبة التقد م على األرض،  واإلتصال            . دون إقليمية 

مستوى الدولة أو المنطقة الفرعية، سواء  كان        بين فرق إدارة المشاريع والالعبين المختلفين على         
 .هؤالء الالعبون حكومات، أو شركات قطاع خاص ، أو منظمات غير حكومية

 
 فضاء الشراكة على اإلنترنت -٧

 
باإلضافة إلى الخبرات التي سوف تساهم في المبادرة، وإطار العمل الذي سيجري اعتماده،               

 عبر اإلنترنت يجري من خالله تبادل األفكار حول البرامج          سوف تعتمد المبادرة على منتدى للحوار     
الشراكات في تكنولوجيا   "يمكن تسمية هذا المنتدى      . وتقديم المقترحات وبحث إمكانات التمويل     

 : وهو يساعد في القيام بما يلي)IPO(" المعلومات واالتصاالت على اإلنترنت
 

ا أو يعدلوا البرامج والمشاريع في      اشتراك أصحاب المصلحة عن طريق اإلنترنت ليضيفو       -
 خطة العمل اإلقليمية؛

 تعريف الشركاء والمنظمات الممولة؛ -
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خلق شبكات الشراكة التي تجمع الحكومات والجامعات والمؤسسات العريقة والمصارف             -
 والمانحين والمنظمات غير الحكومية والمنظمات العالمية واإلقليمية؛

املة للمشاريع، وإتمام عملية االشتراك في الشراكة فيها،         منصة رقمية لتطوير وثائق ش      -
  المطلوبة لبدء التنفيذ؛)٤٣(وتأمين التمويل الضروري لحين الوصول إلى مرحلة النضج

وسيط معلوماتي لفرق إدارة المشروع وأصحاب المصلحة ليتبادلوا المعلومات مع تقدم               -
 ت النجاحات والفشل؛العمل، والنتائج المنجزة، وكذلك للمشاركة في خبرا

تطوير مستودع إلدارة المعرفة يرعى استمرارية خلق وتكديس واستخدام المعارف               -
 .التنظيمية والمهنية

 
جمع ) IPO (تستطيع آلية الشراكات في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عن طريق اإلنترنت          

ند وصول المشروع لمرحلة النضج     ع.  المقاالت والتقارير والدراسات المتعلقة بالمشاريع والبرامج     
سيصبح كيانا  مستقال  بذاته، األمر الذي سيشجع استخدام الشراكة في تكنولوجيا المعلومات                 

 لحكومات الدول   )feedback( ليقدم التوجيه والتغذية الراجعة      )IPO(واالتصاالت عن طريق اإلنترنت   
وستسمح .  ستودع إدارة المعرفة  األعضاء وأصحاب المصلحة، وكذلك لتبادل المعلومات وبناء م        

شبكة الشراكة لمديري المشاريع بتخفيف المخاطرة عند الوصول لمشاكل التمويل في حالة االنتهاء              
وسيزود مستودع إدارة المعارف فرق إدارة المشروع       .  الفجائي للشراكات الحصرية مع الساهمين    

 .لمعالجة انخفاض كفاءة األداءبمعلومات لتجنب ازدواجية الجهود ويوفر األساليب الناجعة 
 

من الواجب ابتكار الحوافز المناسبة لزيادة االشتراك في شبكة الشراكة مثل تخصيص                 
مساحات مالئمة لإلعالن في الموقع، وإرسال نشرة إلكترونية شهرية والنتائج المنجزة للمشتركين،             

لمنضمين إلى الشراكات في    عندما يزداد عدد ا   . )٤٤(ونشر إعالنات مختصرة عن المشاركين الجدد     
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على اإلنترنت يزداد محتوى المنتدى غنى ويصبح مؤهال  الجتذاب            

إن تأمين األموال األولية عند إطالق المبادرة أمر حيوي ليغطي           . الشركاء االستراتيجيين والممولين  
قاعدة المعارف، لكن األهم من ذلك كله       مصاريف إنشاء الموقع ومنتدى اإلنترنت وشبكة الشراكة و       

هو مصاريف الترويج، والتكاليف العملياتية، وأجور اإلدارة واالستشارة، ويجب أن تؤخذ هذه                
 . المصاريف بعين االعتبار عند توفير األموال األولية

 
 

                                 
 : يتم الوصول إلى مرحلة النضج من خالل )43( 

   analysis SWOTتطوير وثائق مشروع شاملة تتضمن   )أ(
 حملة تسويق وتعه د باألموال  )ب(
 التزام من جهة واحدة أو أكثر وقيام الشراكات) ج(
 تأمين األموال األولية للمشاريع الرائدة أو إلطالقة المشاريع) د(
 تعيين مدير مشروع) ه(
 .الحالة المثالية تقوم على تأمين األموال األولية للبرامج ولتطوير المشاريع) و(

 
  للمساهمة في تطوير البرنامج والمشروعال األوليةاألموسوف یكون األمر مثاليا  إذا تم تأمين بعض  )44(
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سيتطور النموذج العملياتي المقترح ليحصل على عائدات مالية لقاء خدمات القيمة المضافة              
التي يقدمها، ليتحول من مرحلة االعتماد على المساعدات إلى مرحلة العمل المستقر المبني على                

 . التعاون والشراكة
 

في . مخططا  لفضاء الشراكات في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على اإلنترنت        ) ٥(يبين الشكل   
ور وتتعدل باستمرار من خالل     الجانب األيسر من المخطط تقع قائمة المشاريع والبرامج التي تتط          

سيكون لهذه العملية تأثير مضاعف ألن  الشراكة في تكنولوجيا           . التسجيل المباشر ومنتدى الحوار   
المعلومات واالتصاالت عن طريق اإلنترنت ستجذب الجهات الممولة وستطور الشبكات الخاصة             

عون حل المشكالت الخاصة    وستشكل مجموعات من الممارسين المرتبطين عبر الشبكة الذين يستطي         
ستلعب الشراكة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عن طريق         ).  ٤٥(ببرنامج أو مشروع معين   

اإلنترنت دور المحفز للبدء في إنشاء عالقات الشراكة وزيادة فرص تنفيذ مشاريع ناجحة، وسوف               
 .تساهم بذلك في تطوير مجتمع المعلومات في المنطقة

 
 

                                 
يمكن أن يكون للحكومة والقطاع الخاص والجامعات والمنظمات اإلقليمية والدولية ممثلون في هذه   )45(
 المجموعات

 
 
 

الشراكة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على اإلنترنت 

آليات
 الشراآة

إتمام مرحلة نضج 
 المشروع

المرونة في تحديث
وإضافة البرامج

المرونة في تحديث 
 وإضافة

 المشاريع

 التشارك في النجاح والفشل

االشتراك عن طريق 
 اإلنترنت

منتدى على اإلنترنت 
للحث على عرض

وتحديد   المالحظات
 الشرآاء

نقل الملكية

 شبكات الشراآةتطوير

مراقبة المشروع

تقييم المشروع

 تطوير مخزون المعرفة

لبرامجا  

إطار العمل االستراتيجي لخطة العمل اإلقليمية

المجاالت الرئيسية 
اإلقليمية لخطة العمل

 مشروع

 مشروع

: المشاريعتنفيذ  
 بناء آتل لتطوير
 مجتمع المعلومات

 مشروع مشروع

 مشروع

 مرحلة التنفيذ
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 )أ(المرفق 
 

 منظومة اإلدارة بالنتائج
 

 منهجية اإلدارة بالنتائج إلى     ١٩٩٨ عام   (UNDP)أدخل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الـ        
ومنذ ذلك التاريخ، قامت الغالبية من منظمات وهيئات األمم المتحدة باستخدامها من            .  )٤٦(نظم العمل 

 .ر وتقييم األداء بالنتائجأجل ربط عمليات التخطيط وإعداد التقارير والمتابعة وتقدي
 

وتمثل هذه المنهجية نظاما  محكما  يؤدي إلى تحسين التخطيط االستراتيجي، ويحس ن من                
كما يرك ـز على  إنجاز النتائج التي       .  تخصيص الموارد ويؤمن استمرارية المتابعة وتقييم األداء       

سيلة مساعدة لخبراء األمم المتحدة،      وبذلك فإن هذه المنهجية تعد و        .تسهم في تحقيق أهداف التنمية    
وألصحاب المصلحة في البرامج ولصانعي السياسات الوطنيين إذ تساعدهم في التخطيط والمتابعة              

  .وتقييم النتائج
 

 :)٤٧(وتشمل منظومة اإلدارة بالنتائج أربع خطوات
 

 تعريف أهداف استراتيجية تؤمن التركيز على الخطوات العملية؛ -١
متوقعة والتي تسهم في تحقيق تلك األهداف، وتالئم البرامج،            توصيف النتائج ال   -٢

 والعمليات، والموارد الداعمة لها؛
االنخراط في عمليات متابعة وتقييم أداء مستمرتين، وإدماج الدروس المستفادة في              -٣

 عمليات التخطيط المستقبلي؛
 .ين األداءتحسين المساءلة المبنية على التغذية االسترجاعية المستمرة من أجل تحس -٤

 
وبناء  على ما سبق، تهدف منظومة اإلدارة بالنتائج إلى ربط األداء بالموارد، وتحديد                 
المعوقات، والتخصيص األمثل للموارد، وتحسين المراقبة، وتطمح أن يكون المدير المسؤول وصانعو            

 : التاليةالسياسات أكثر تركيزا  وأن يحققوا نتائج أفضل وذلك من خالل اإلجابة على األسئلة
 

  لماذا تقوم المنظمة بقياس أهدافها االستراتيجية؟-أ
  ما هو األمر الذي تحتاج المنظمة إلى قياسه؟-ب
 كيف ستقوم المنظمة بتطبيق عملية القياس؟ - ج

 

                                 
)46( http://www.undp.org/eo/rbm/ 
 المصدر السابق )47(
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إن الميزة الرئيسية لمنظومة اإلدارة بالنتائج هي تمكينها تحويل أي منظمة لتصبح منظمة                
إن التركيز على   .   من تلك الجهات المنشغلة فقط بتحويل الموارد       تنموية أكثر من أن تكون واحدة     

النتائج المتحققة واستخدام المؤشرات لرصد التقدم في تحقيقها من األهمية بمكان لحث المنظمة على               
هذا التغيير الجذري في ثقافة إدارة      .  األداء والعمل االستباقي وليس العمل المبني على ردود األفعال        

 ).١(بي ن في  الشكل المؤسسات م
 
 )١(الشكل 
 

 ثقافة اإلدارة 
 الناتج عن منظومة اإلدارة بالنتائج

 
 إلى
 

 من 

 المخصصات  النتائج
 التحكم  التعويض
 المدخالت  المخرجات
 البيروقراطية  السرعة

 تجنب المخاطرة  استغالل الفرص
 االنعزالية  الشراكة

 نظرة شاملة ومبادئ عامة: UNDPـ اإلدارة بالنتائج من ال: المصدر    
 

حجر الزاوية الرئيسي في منظومة اإلدارة بالنتائج، فهو القاعدة           " اإلطار المنطقي "يعتبر   
إن اإلطار المنطقي هو أداة التخطيط في تلك المنظومة          .  األساسية لصياغة البرامج ولقياس األداء    

متعددة المستهدفة على المستويات التراتبية      الذي يساعد على الفهم المشترك للتوقعات، وللنتائج ال         
، وفيها يتم تعريف مؤشرات القياس ومصادر البيانات،          "األثر-السبب"المختلفة بناء  على منطق      

والمخاطر المتوقعة أو االفتراضات الداعمة أو المثبطة لألداء، وعلى هذا فإنها القاعدة الرئيسية                
 .للمتابعة والتقييم

 
طقي من مخططي البرامج ربط مكونات أي برنامج بطريقة تراتبية             يتطلب اإلطار المن   

حيث نجد أن المفهوم الرئيسي لإلطار المنطقي هو        ) ١(ومنطقية اتباعا  لإلرشادات المبينة في الجدول       
 .التمييز بين الوسائل والغايات
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   إرشادات اإلطار المنطقي للبرامج-١جدول 
 

ودة والتي تنطوي على عملية     األهداف هي اإلنجازات الكلية المنش    
تغيير ما، وتهدف إلى تلبية احتياجات مجموعة محددة من             

 .النهائيين، في مدة زمنية محددة-المستخدمين

ماذا ينوي البرنامج "اإلجابة عن التساؤل حول " األهداف" تصف -
 ؟"تحقيقه

 )وليس ما ينوي البرنامج فعله؟(

 األهداف

روف خارج تحك م المسؤولين    أو ظ /العوامل الخارجية هي أحداث   
عن األنشطة ولكنها تؤثر على نجاح أو فشل المخرجات ويمكن           

 .توقعها وأخذها في االعتبار على شكل افتراضات
 
ما هي  "اإلجابة عن التساؤل حول     " العوامل الخارجية " تصف   -

 ؟"التحديات الخارجية التي قد تؤثر على نجاح المخرجات

 )التحديات(العوامل الخارجية 

تشك ل وتعر ف االستراتيجية خطة التطبيق أو األسلوب الذي يجب          
اتباعه ويلعب توصيف االستراتيجية دورا  هاما  في تحقيق النجاح          

 .والتطور للبرنامج
 
كيف يتم  "اإلجابة عن التساؤل حول      " االستراتيجية" تصف   -

 ؟"الوصول إلى األهداف

 االستراتيجية

ة المرغوبة والتي تشتمل على      اإلنجازات المتوقعة هي الحصيل    
وهي . منفعة للمستخدم النهائي معب را  عنها إما كيفا  وإما كما            

التبعات المباشرة أو األثر المولد عن المخرجات، والتي تؤدي إلى          
 .تحقيق هدف معين بذاته

 
ما الذي  "اإلجابة عن التساؤل حول     " اإلنجازات المتوقعة " تصف   -

 ؟" أهداف البرنامجيجب أن يحدث لكي يتم تحقيق

 )النتائج(اإلنجازات المتوقعة 

الحصيلة المرحلية هي مخرجات محددة بمدة معنية، ويتم المحاسبة         
والمسؤولية على أساسها بافتراض أن العوامل الخارجية قائمة وأن         

 .المخاطر لم تحدث
 
ما هي  "اإلجابة عن التساؤل حول     " الحصيلة المرحلية " تصف   -

 ؟"م عن طريقها تحقيق اإلنجازات المتوقعةالمخرجات التي يت

 الحصيلة المرحلية

المخرجات هي المنتجات أو الخدمات النهائية التي تنتج عن            
البرنامج أو البرنامج الفرعي مثل اجتماعات مجموعة خبراء،          

 .دراسات، تدريب، أو خدمات استشارية
 
 ما هي الخدمات  "اإلجابة عن التساؤل حول     " المخرجات"  تصف    -

 ؟"أو المنتجات المقدمة للمستفيد المستهدف

 )األنشطة(المخرجات 

لقياس إلى أي مدى تم تحقيق         " مؤشرات التحقيق "تستخدم  
وتتعلق مؤشرات التحقيق بشكل    .  أو اإلنجازات المتوقعة  /األهداف

 .مباشر أو غير مباشر باألهداف أو اإلنجازات المتوقعة
 
ما الذي يبي ن لنا    "التساؤل  اإلجابة عن   " مؤشرات التحقيق " تصف   -

 ؟"أن اإلنجازات المتوقعة قد حدثت فعال 

 مؤشرات التحقيق
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 اإلطار المنطقي) ٢(شكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. يوجد قراءتان مرتبطتان بعملية تطوير وتدقيق اإلطار المنطقي لإلدارة المعتمدة على النتائج            

إلى األسفل، أي من األهداف إلى المخرجات وبحيث يجيب كل          األولى، هي قراءة اإلطار من األعلى       
والطريقة الثانية، تحتاج قراءة اإلطار من       ).  --أنظر الشكل   (؟  "كيف"مستوى أدنى على سؤال     

األسفل إلى األعلى، أي من المخرجات إلى األهداف، وبحيث يجيب كل مستوى على أسئلة من نوع                 
 ؟"ماذاإذا  "؟، "من أجل أي غاية"؟ "لماذا"

 
 

 األهداف

 اإلنجازات المتوقعة

 كيف يمكن أن نصل إلى األهداف
...بتحقيق  

إذا توص ل البرنامج إلى تحقيق 
...اإلنجازات المتوقعة، سيتم تحقيق  

كيف يمكن أن نصل إلى اإلنجازات 
 ... عن طريق تسليم المتوقعة

إذا نجح البرنامج في توفير الحصيلة 
...المرحلية، سيتم تحقيق  

 
 كيف يمكن تسليم الحصيلة المرحلية

...عن طريق إخراج إذا نتج عن البرنامج المخرجات  
...سيتمكن من تحصيل

ي هذا االتجاه
ابدأ التخطيط ف

 

ودا 
صع

ر 
كي
لتف
د ا
أع

م 
ث

 

 الحصيلة المرحلية

خرجاتالم
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 ) ب(مرفق 
 إرشادات لتطوير وثيقة مفهوم المشروع ووثيقة المشروع

.  يعرض هذا الملحق األطر األساسية لتطوير وثيقة مفهوم المشروع ووثيقة المشروع               
 .ويهدف إلى تقديم قالب يسه ل من خالله تبادل المعلومات  وفهم وثيقة المشروع

 
  تحضير وثيقة مفهوم المشروع-ألف 

 
قة مفهوم المشروع هي عرض مقتضب للمشروع، تطرح على االجتماعات اإلدارية وثي 

العالية المستوى، وتكون مرتكزا  هاما  في عملية اختيار المشروع وترقيته من قبل المنظمات المختصة 
تأتي أهمية هذه الخطوة في تمكين توضيح األفكار وتقدير الموازنات المطلوبة، .  أو مدراء البرامج

يقدم ملخصا  ألقسام ) ١(اإلطار .  وتخدم كنقطة انطالق للهيئات المعنية لتحضير وثائق المشروعكما 
 أقسام وثيقة مفهوم المشروع)  ١(إطار .وثيقة مفهوم المشروع

 
 :فيما يلي لألقسام المختلفة التي تكون وثيقة مفهوم المشروع

 
 مقدم الوثيقة

 
مشروع، المنظمة الريادية، الشركاء المحتملين،     تتكون من عنوان ال   : لوحة تعريف المشروع   

األهداف األساسية، المستفيدين، الموازنة التقديرية، الجهات الممولة المحتملة، تاريخ البداية          
 .المرتقب ومدة التنفيذ

وهو ملخ ص للمشروع ال يتعدى النصف صفحة، يعرض األهداف            : الملخص اإلداري  
 .التنفيذالرئيسية والنتائج المرتقبة وآلية 

 محتوى الوثيقة
 

. يتم عرض أهداف المشروع في هذا القسم باختصار من خالل منظور المشروع :األهداف 
 .واألهداف هي ما يرمى إلى تحقيقه من المشروع ككل من خالل اإلنجازات المرتقبة

 
ية  ت عرض هذه الوثيقة على جهات متعددة داخل المنظمات والهيئات الدول           :الخلفيات والدوافع  

أو خارجها، لذا فإنه من الواجب التعاطي مع الخلفيات واألسباب من وجهة نظر مناطقية               
وقد ي سهم رسم العالقة بين أهداف المشروع وأهداف التنمية األلفية          .  على المفهوم األوسع  

MDG    أما الدوافع فيمكن تحديدها انطالقا  من وصف المشكلة أو مجال          .   في إغناء هذا القسم
 .م وتطوير المنطق المبدئي في تقديم هذا المشروع كحل  لها أو كجزء من الحلاالهتما

 
وهو وصف تفصيلي للمشروع ومراحله، واستراتيجية التطبيق والشراكات        : وصف المشروع  

 .من الواجب أيضا  وصف اآلثار المباشرة المرتقبة الناتجة عن الجهود المبذولة.  المحتملة
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يمكن وصف اإلنجازات المرتقبة بعد اإلجابة على        : رات التحقيق اإلنجازات المرتقبة ومؤش   
ماذا سيحصل بعد تنفيذ األعمال وما هي النتائج ضمن إطار االستدامة؟  أما                : "السؤال

.  مؤشرات التحقيق فتستخدم لقياس مدى نجاح الجهود في الوصول إلى اإلنجازات المرتقبة            
س مع تحديد القيم أو النسب المرجوة بشكل        هذه المؤشرات يجب أن ت عرض بشكل قابل للقيا       

 .يتالءم مع المشروع وقابل للتأكيد
 

أو مجموعة  ) ورشة عمل، كتيب أو محاضرة     (وهي تقدم إما بشكل مخرجات       : األعمال 
وتشتق هذه  .  مخرجات تجتمع لتقدم منتجا  معينا  يعد  ل من تأثير المشروع على المستفيدين           

يستحسن .  ق المشروع أهدافه عبر استراتيجية التطبيق      األعمال من الطريقة التي سيحق     
التوسع قليال  في تفصيل سرد األعمال من أجل تسهيل مسار التقدم والتعرف على                  

 .هذا وال بد أن يحتوي تفصيل األعمال على آليات للمراقبة والتقييم.  الشراكات
 

 بين أبوابها وبين األعمال      يجب أن ت طرح الموازنة عبر إقامة عالقة       :الموازنة ومدة التنفيذ   
أما مدة التنفيذ فهي عرض للخطوات      . وأن تفص ل مكونات هذه األعمال وكلفتها وفق الحاجة       

واإلشارة إلى نقاط التقدم األساسية     ) مع تحديد بداية ونهاية كل عمل      (واألعمال المرتقبة   
 .للمشروع
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  صياغة وثيقة المشروع-باء 
 

وع والحصول على القبول المبدئي، يجب أن يقوم نصير المشروع           بعد تقديم وثيقة فكرة المشر    
بتطوير وثيقة مفهوم المشروع إلى وثيقة مشروع كاملة،  تعنى هذه األخيرة             ) مؤسسة كان أم فردا    (

كما يجب أن تنقل هذه الوثيقة اآلثار اإليجابية التي سيتركها تنفيذ             .  بتفصيل مكونات المشروع  
تكون هذه العوامل   .  وطريقة قياس النجاح واستدامة الحلول المطروحة      المشروع على المستفيدين    

 .عامال  إيجابيا  هاما  في قرار تبني المشروع من قبل الجهات الممولة
 

 أقسام وثيقة المشروع) ٢(إطار 
 

 يجب أن تخدم وثيقة المشروع عدة أهداف 
 

 ء برامج وأقسام الميزانية، أوال ، يجب أن تكون أداة إدارية مساعدة للجهات المنفذة ومدرا
 

 ثانيا ، يجب أن تكون أداة لتسهيل التواصل وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية بالمشروع،
 

 ثالثا ، يجب أن تكون أداة تبنى على أساسها أسس المراقبة والتقييم،
 

 . أخيرا ، أداة لتحديد آليات التنفيذ وتخصيص الموارد المالية
 

 :لألقسام المختلفة لوثيقة المشروعفيما يلي ملخصا  
 

يسمح للقارئ أن يكو ن فكرة عامة عن المشروع بقراءة صفحة واحدة من : الملخص اإلداري 
المشروع، يتضمن هذا الملخص المعلومات األساسية كالميزانية والجهات العاملة في 

 .التطبيق المستفيدين والتاريخ المقترح لبداية التنفيذ
 

ق هذا القسم عن وثيقة مفهوم المشروع ويتوسع في الشرح إلظهار العالقة بين              ينبث: الخلفية 
أهداف المشروع واألهداف األساسية للهيئة المنفذة وعالقة هذه األهداف بالهيئات البين               

 .حكومية وأهداف تطوير األلفية
 

 :التاليةيمكن تقديم تحليل المشكلة باستعمال واحد أو أكثر من األساليب : تحليل المشكلة
 

ويقوم على تعيين هوية المستخدمين وصف المشاكل التي تواجههم          :   تحليل المستخدم   -     
 وتعريف نقاط االهتمام ونقاط الضعف؛

 
 وهي عالقة بيانية بين المسبب واألثر تصل بين الحاالت اإلشكالية؛: شجرة المشكلة   -    
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قاقها من الحاالت اإلشكالية، وذلك بتحويل      ترسم األهداف المرجوة، عبر اشت    : شجرة األهداف    

 .المشاكل إلى أهداف تصف الوضع المستقبلي الممكن الوصول إليه
يبني هذا القسم العالقة بين األهداف واإلنجازات         : األهداف، اإلنجازات، واالستراتيجية     

نات المرجوة ومؤشرات التحقيق ومكونات الحلول النهائية، ويوضح كيف تتضافر هذه المكو          
يشرح هذا القسم أيضا  االستراتيجية المتبناة لتحقيق اإلنجازات المرجوة          .  لتحقيق النجاح 

 .ومكوناتها، واألعمال التي تساهم في ذلك
 

بعد التعرف على مؤشرات اإلنجاز، يوضح هذا القسم كيفية الحصول           :  المراقبة والتقييم     
من .  داخلية كانت أم خارجية   على هذه المؤشرات إلى جانب أسس المراقبة األخرى           

 .الواجب تخصيص بعض الموارد المالية والبشرية بشكل مستقل إلتمام هذه الجهود
 

وهي المخاطر التي تقع خارج نطاق تحكم إدارة المشروع والتي يمكن           :  العوامل الخارجية     
هذه المخاطر على   ويتم تقييم   .  أن تترك أثرا  سلبيا  على التنفيذ وبالتالي اإلنجازات المرجوة        

يمكن أن  ).  حروب، كوارث طبيعية  (أساس عالقتها بالمشروع واألعمال واحتمال حدوثها       
تمنع بعض هذه المخاطر المباشرة في المشروع قبل زوالها بينما تؤثر أخرى على مجريات              

 .اإلنجازات المرجوة) أو كل(العمل أو مستويات النجاح في بعض 
 

الشركاء، الهيئات  (حديد للمسؤوليات بين الهيئات المعنية بالمشروع       وهو ت :  ترتيبات التنفيذ    
 . كما تحدد آلية المشاركة من أجل الوصول إلى تنفيذ ناجح) الممولة، المستفيدين

 
 .وهي جمع األشكال والرسوم والجداول التي تدعم الوثيقة:  المحلقات   
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 )ج(مرفق 
 

  اإلقليميةقائمة المشاريع الم قترحة  في خطة العمل
 

قائمة المشاريع اإلقليمية لكل  برنامج من البرامج التي يتضمنها الفصل           ) ج(يتضمن المرفق    
هذه القائمة قابلة للتعديل وسيتم تعديلها عندما تطرأ تغيرات على            ). ١٣راجع الجدول    (٣الثالث  

 .المشاريع الحالية أو تضاف مشاريع جديدة
 

 العمل اإلقليمية هي مشاريع إقليمية، ولدى معظمها مكو نات         كل  المشاريع الم قترحة في خطة     
تم ربط المشاريع اإلقليمية    . وطنية وفي بعض الحاالت هناك مشاريع رائدة في بعض دول اإلسكوا           

الستة التي أوصت بها لجنة العمل لتحقيق اإلستراتيجية العربية لإلتصاالت والمعلومات مع البرامج              
 . المشاريع كمشاريع ذات أولوية لدى الحكومات العربيةالمناسبة وي نظر إلى هذه

 
    قائمة المشاريع المقترحة في خطة العمل اإلقليمية-الجدول

 البرامج المشاريع
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للتنمية       -١  للتجارة والنقلCyberPort مشروع ١-١

 اإلقتصادية 
لتنمية السياحة   CyberHaven مشروع    ٢-١
 قليميةاإل

 

   العربيةATM ربط شبكات ٣-١
 مجمع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت      ٤-١

 للشركات الصغيرة والمتوسطة 
 

 تحسين قدرات دعم القرار لدى الحكومة        ١-٢ 
 في المجاالت اإلقتصادية واإلجتماعية

  تطوير خدمات الحكومة اإللكترونية-٢

   بوابة حكومة إلكترونية إقليمية٢-٢
 شبكة معلومات المنظمات غير الحكومية       ١-٣ 

 العربية 
 تشجيع المنظمات غير الحكومية العربية في       -٣

 مجتمع المعلومات
 أكاديمية المجتمع المدني العربي لبناء         ٢-٣

 القدرات
 

  تطوير البنية األساسية لإلتصاالت -٤  نحو شبكة إتصاالت إقليمية متكاملة١-٤
ن خالل   تحسين اإلتصال السريع م       ٢-٤

 التطبيقات الوطنية الرائدة
 

 نموذج تشريعي لبيئة تمكينية لتكنولوجيا        ١-٥
 المعلومات واالتصاالت

 تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات          -٥
 واالتصاالت 

 إنشاء حاضنات تكنولوجيا المعلومات        ٢-٥
 واالتصاالت
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 البرامج المشاريع
  فضاء شراكة الحتضان مشاريع االتصاالت٣-٥
ستخدام تكنولوجيا    تمكين النساء با       ١-٦

 المعلومات واالتصاالت
  تمكين النساء في مجتمع المعلومات-٦

 تعزيز حقوق النساء واألطفال من خالل        ٢-٦
 إستعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 تحسين دور المرأة العربية في التنمية          ٣-٦
وإت خاذ القرارات من خالل إستعمال تكنولوجيا       

 تالمعلومات واالتصاال

 

 الذكر واألنثى في      اعتبار  منهجية لتقييم  ٤-٦
 مبادرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 مؤشرات تكنولوجيا المعلومات         ١-٧ 
 واالتصاالت الرئيسية

  مقاييس مجتمع معلومات-٧

 قاعدة بيانات لمؤشرات تكنولوجيا          ٢-٧
 المعلومات واالتصاالت

 

  علومات بناء القدرات لقياسات مجتمع الم٣-٧
  تطوير المحتوى العربي الرقمي -٨  (*) تأسيس مكتبة عربية رقمية١-٨
   (*) ربط مراكز التوثيق العربية٢-٨
  (*) تطوير محرك بحث باللغة العربية٣-٨
 معجم مصطلحات إلكتروني عربي         ٤-٨

 لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 

   نظام أسماء النطاق العربية٥-٨
إقليمية عربية لفهرسة ومعالجة       شبكة    ٦-٨

 الوثائق 
 

   ذاكرة العالم العربي٧-٨
 تجمع إقليمي لبناء القدرات في البرمجيات        ١-٩

 ذات المصدر المفتوح للتعليم والبحث
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم      -٩

 والبحث العلمي
   إطار عمل لتعليم تكنولوجيا المعلومات٢-٩
  ليمية لنشر البرمجيات التقنية خط ة إق٣-٩
 التعليم مدى الحياة للتنمية اإلجتماعية         ٤-٩

 .واإلقتصادية
 

   ربط شبكات المؤسسات األكاديمية ٥-٩
   مستودع األغراض التعليمية العربية٦-٩
 تمكين وصول المجتمعات إلى          ١-١٠

  (*)نقاط النفاذ الشاملة: المعلومات
جتمعات إلى   زيادة إمكانيات نفاذ الم       -١٠

 المعلومات وخاصة األقليات المهم شة والمعاقين 



 -١٠٢-

 البرامج المشاريع
   (*) حاسوب لكل  بيت٢-١٠
   (*) نوادي تكنولوجيا المعلومات٣-١٠
 تمكين المكفوفين من خالل استخدام         ٣-١٠

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 

 نظام معلومات تسويقي ألعمال الزراعة       ٤-١٠
 والصيد

 

 .ة عن الفريق العربي لبلورة االستراتيجية العربيةمشاريع ناتج*): ( 


