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  مقدمة  0

  تقييم القمة العاملية جملتمع املعلومات  1.0
يهدف تقييم القمة العاملية جملتمع املعلومات إىل حتقيق غرض مزدوج هو توفري بيان باألنشطة اليت اضطلعت هبا   1.

وتقييم التقدم )  القمةإعالن املبادئ وخطة العمل الصادرين عن(احلكومات ومجيع أصحاب املصلحة لتنفيذ قرارات جنيف 
اليت ستعلن يف  ") الكتاب الذهيب(" ويعد هذا التقرير مكمالً لتقرير تعهدات أصحاب املصلحة .احملرز يف بناء جمتمع املعلومات

  .مرحلة تونس من القمة العاملية جملتمع املعلومات
وبعد اجتماع لتبادل األفكار األولية . 2004بر وقد بدأت األمانة التنفيذية للقمة العاملية عملية تقييم القمة يف أكتو  2.

بني أصحاب املصلحة، وتشاور عن طريق اإلنترنت ومناقشات داخل مكتب القمة العاملية بشأن الشكل الذي ينبغي أن 
انظر املوقع (عملية التقييم، ُوضع استبيان أرِسل إىل مجيع أصحاب املصلحة، وُنِشر على اإلنترنت  تأخذه

stocktaking/wsis/int.itu.www .( وعلى أساس اإلجابات الواردة، مت إنشاء قاعدة بيانات ميكن البحث فيها عن األنشطة
 عن كانت قاعدة البيانات تتضمن تفاصيل، 2005  أكتوبر5وحىت تاريخ . املتصلة بالقمة العاملية، وهي مفتوحة أمام اجلمهور

، وميكن البحث يف (URLs) نشاط متصل بالقمة تشمل أوصاف املشاريع والوثائق الداعمة ومواقع موارد موحدة 2400حنو 
قاعدة البيانات إما حسب خطوط العمل، أو نوع القيد، أو حبسب األهداف اإلمنائية الواردة يف إعالن األلفية أو التغطية 

  .اجلغرافية، أو بالكلمات الرئيسية، إخل

والغرض من ذلك هو أن تصبح قاعدة بيانات تقييم القمة مع مرور الوقت بوابة دينامية جلميع األنشطة املتصلة   3.
وقد ُعرِض . وسيستمر حتديث قاعدة البيانات إىل ما بعد االنتهاء من مرحلة تونس. بالقمة اليت يقوم هبا أصحاب املصلحة

، وقُُّدم تقرير منقح إىل االجتماع الثالث للجنة )PC-2/6الوثيقة (قرير أويل على اللجنة التحضريية يف اجتماعها الثاين ت
وهو .  أكتوبر، وهو معروض على القمة5ويتضمن هذا التقرير املنقح ما ورد من تعليقات حىت تاريخ . (PC-3/3)التحضريية 

ومع ذلك، فليس الغرض من . منها القائمةيتضمن إحاالت إلكترونية إىل مصادر املعلومات اخلاصة مبختلف املشاريع اليت تتض
هذا التقرير أن يكون مبثابة تقرير شامل عن مجيع األنشطة املعروضة على شبكة الويب، ولكنه، باألحرى، يشري إىل املعلومات 

رة على املسجلة يف قاعدة البيانات نفسها، وهي معلومات أكثر ثراًء ويتم حتديثها باستمرار، وكذلك إىل املعلومات املنشو
  .شبكة الويب

  ملخص إحصائي  2.0
 نشاطاً جاء أكثر من نصفها من احلكومات وربعها 2394، بلغ جمموع عدد األنشطة املقدمة 2005  أكتوبر5حىت   4.

 انظر الشكل(من املنظمات الدولية، أما بقية األنشطة فكانت مقدمة من اجملتمع املدين وكيانات األعمال وغريها من الكيانات 
. يقرب من الثُلث من األنشطة دولية يف نطاقها األنشطة املقدمة وطنية يف نطاقها بينما كان ما يف املائة من 46كان حنو و). 1

ومتثل أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية أكثر من ثلث مجيع األنشطة . أما باقي األنشطة فكانت على املستويني احمللي واإلقليمي
  ). يف املائة16,6( وتليها يف األمهية آسيا واحمليط اهلادئ ) يف املائة34,7 ()املقدمة 

 3 ويالحظ أن خط العمل جيم.  تفاصيل األنشطة حسب خطوط العمل1  من الشكلاجلانب األيسرويلخص   5.
قدمة،  يف املائة من مجيع املشاريع امل58,1هو أكثر خطوط العمل نشاطاً، حيث يتصل بنسبة ) النفاذ إىل املعلومات واملعرفة(

 70ومن بني األنشطة املقدمة كان ما يزيد عن .  يف املائة منها47,4الذي يتصل بنسبة ) بناء القدرات( 4 يليه خط العمل جيم
 إقامة شراكة عاملية من أجل -  8 اهلدف وكان). 1وهي غري مبينة باجلدول (يف املائة منها متصالً باألهداف اإلمنائية لأللفية 

 -  القضاء على الفقر واجلوع - 1  يف املائة من األنشطة املقدمة، يليه اهلدف45,3ية حيث يتصل بنسبة  أكثرها أمه- التنمية 
  . يف املائة17,9بنسبة 

 

http://www.itu.int/wsis/stocktaking


- 3 - 
WSIS-05/TUNIS/DOC/5-A 

Y:\APP\PDF_SERVER\Arabic\In\wsis\5-ar.doc    (203456) 

  التنفيذ حسب خطوط العمل اليت وضعتها القمة  3.0
 يف ولقد كان دور احلكومات مهماً بصفة خاصة.  حتليل األنشطة املقدمة حسب خطوط العمل1 اجلدوليوضح   6.

) تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (7 وجيم) البنية التحتية (2 ، وجيم)أصحاب املصلحة (1 خطوط العمل جيم
ففي كل جمال من هذه اجملاالت، قدمت احلكومات أكثر من ثلثي . من خطة العمل) األهداف(وكذلك يف القسم باء 
لية يف تنفيذ خطوط عمل القمة عالية نسبياً فيما يتعلق خبطوط العمل وكانت مسامهة املنظمات الدو. املشروعات ذات الصلة

من خطة ) املتابعة(وكذلك فيما يتعلق بالقسم هاء ) التعاون (11 جيمو) وسائط اإلعالم (9 جيمو) البيئة التمكينية (6 جيم
اركة كيانات اجملتمع املدين هو وكان مستوى مش. وقد نفذت املنظمات الدولية حنو ربع املشاريع قي هذه اجملاالت. العمل

. ، حيث نفذت حنو ُخمس املشاريع)األبعاد األخالقية (10 جيمو) التنوع الثقايف (8 األعلى يف تنفيذ خطي العمل جيم
من خطة العمل حيث متثل أكثر من ) صندوق التضامن(وكانت مشاركة كيانات األعمال هي األعلى فيما يتعلق بالقسم دال 

  .ُعْشر املشاريع
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  حتليل األنشطة املتصلة بالقمة يف قاعدة بيانات التقييم: 1الشكل 
  .حسب املصدر وحسب التغطية اجلغرافية وحسب املنطقة وحسب خط العمل

 
 

 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  5 نشاطاً مقدماً حىت 394 2 قاعدة بيانات تقييم القمة، استناداً إىل :املصدر
  .2005 أكتوبر
 100 يف الرسم البياين األيسر يزيد جمموع النسب املئوية عن :مالحظة

. املائة نظراً ألن كثرياً من املشاريع يتصل بأكثر من خط عمل واحد يف
  .واستخدمت التجميعات اإلقليمية املتبعة يف األمم املتحدة يف هذا التحليل

  
  

  أصحاب املصلحة) 1جيم (

 البنية التحتية) 2جيم (

  النفاذ إىل املعلومات) 3جيم (
  بناء القدرات) 4جيم (
  األمن) 5جيم (
  البيئة التمكينية) 6جيم (
تطبيقات تكنولوجيا ) 7جيم (

  املعلومات واالتصاالت
  التنوع الثقايف) 8جيم (
  وسائط اإلعالم) 9جيم (

  األبعاد األخالقية) 10جيم (
  التعاون) 11جيم (

  األهداف) باء(
  التضامن الرقمي) دال(
  املتابعة) هاء(
 12,6%  لة تونسمرح) واو(
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دولية
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الحكومات
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 المنظمات
الدولية
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 المجتمع
 المدني
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 كيانات 
األعمال
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جهات 
  متنوعة
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 دولية
%28,2

آسيا
 والمحيط
الهادئ
%16,6

مجموعة دول 
 أوروبا الغربية 
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%6,9

دول أمريكا
الالتينية والكارييب

%9,2

أوروبا الشرقية
%4,4 
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  األنشطة املتصلة بالقمة حسب خطوط العمل: 1 اجلدول

اجملتمع  األعمالكيانات  الدوليةاملنظمات  احلكومات يف اجملموعكنسبة مئوية  اجملموع خطوط العمل
 متنوعةجهات  املدين

 1,9% 8,2% 5,6% 16,9% 67,4% 44,2% 057 1  أصحاب املصلحة1جيم 

 1,6% 8,1% 6,9% 14,5% 68,9% 41,9% 004 1  البنية التحتية2م جي

 1,8% 11,2% 6,3% 18,5% 62,3% 58,1% 392 1  النفاذ إىل املعلومات3جيم 

 1,9% 11,4% 5,6% 20,5% 60,7% 47,4% 135 1  بناء القدرات4جيم 

 2,5% 8,7% 8,2% 17,0% 63,6% 25,0% 599  األمن5جيم 

 2,2% 9,0% 4,3% 22,4% 62,0% 31,9% 764 نية البيئة التمكي6جيم 

 1,6% 9,8% 5,7% 15,8% 67,1% 43,5% 042 1 املعلومات واالتصاالت تطبيقات تكنولوجيا 7جيم 

 2,8% 17,3% 6,9% 20,2% 52,8% 21,1% 504  التنوع الثقايف8جيم 

 4,1% 14,8% 4,4% 23,2% 53,5% 11,3% 271  وسائط اإلعالم9جيم 

 3,0% 19,3% 9,4% 16,3% 51,9% 9,7% 233 بعاد األخالقية األ10جيم 

 2,1% 14,2% 7,2% 24,8% 51,7% 3,8%2 569  التعاون11جيم 

 1,9% 10,7% 6,2% 9,7% 71,5% 8,%26 642 األهداف: خطة العمل باء

 0,7% 11,7% 11,4% 13,4% 62,8% 1%,12 290 التضامن: خطة العمل دال

 1,7% 12,9% 6,7% 24,6% 54,2% %10,0 240 املتابعة: هاءخطة العمل 

مرحلة : واوخطة العمل 
 4,3% 15,0% 6,0% 18,9% 55,8% %12,6 301 تونس

وتوضح األعمدة األخرى النسبة املئوية من هذه . عدد األنشطة املدخلة يف قاعدة البيانات واليت اعتربت ذات صلة خبطوط العمل املذكورة" اجملموع"يوضح : مالحظة
ويبلغ جمموع األرقام . 2005 أكتوبر 5 نشاطاً قدمتها هذه اجلهات حىت 394 2 ويستند التحليل إىل . ة اليت جاءت من خمتلف جمموعات أصحاب املصلحةاألنشط

 .، إذ ميكن أن يتعلق املشروع الواحد بأكثر من خط عمل واحد يف الوقت نفسه100%الواردة يف  األعمدة أكثر من 

ع أصحاب املصلحة يف النهوض بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من دور احلكومات ومجي  1
  )1 جيم(أجل التنمية 

تنص خطة عمل القمة على أن املشاركة الفعالة من جانب مجيع أصحاب املصلحة أمر حيوي يف تنمية جمتمع   7.
 وأن تكون 2005طنية حبلول عام مثل وضع استراتيجيات إلكترونية و( جمموعة من املقاصد 1 وحيدد القسم جيم. املعلومات

، وكذلك القيام بأعمال )لديها شراكة واحدة عاملة على األقل يشارك فيها العديد من أصحاب املصلحة حبلول هذا التاريخ
استكشاف جدوى قيام أصحاب مصلحة متعددين على الصعيد الوطين بإنشاء بوابات إنترنت للسكان األصليني،  مثل(معينة 
وحيدد هذا القسم . هلا عالقة هبذا اخلط من خطوط العمل) يف املائة 44,0( مشروعاً 986واعُترب أن حنو ).  وطينإقامة حوار أو

بعض األعمال اليت أقدم عليها أصحاب املصلحة املتعددون، كما حيدد املبادرات اليت أُطِلقت بغرض النهوض بتكنولوجيا 
  .املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية

  تراتيجيات اإللكترونية الوطنيةاالس  1.1
 فيما يلي تلخيصاً ألمثلة من 2 ويتضمن اجلدول. وضعت عدة بلدان استراتيجيات وطنية أو تقوم اآلن بصياغتها  8.

  :االستراتيجيات اإللكترونية الوطنية
 مبشاركة حكومة أستراليا االحتادية وحكومات الواليات نطاق العريضاستراتيجية أستراليا الوطنية للُوِضعت  •

ومن املأمول أن تؤدي هذه االستراتيجية . واملناطق، مع بلورة السياسات وتنسيقها فيما بني خمتلف املستويات احلكومية

http://www.dpws.nsw.gov.au/Home.htm
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تراليا بنفاذ عادل ومعقول إىل إىل حتسني البنية التحتية للنطاق العريض يف أحناء أستراليا، مبا يضمن متتع مجيع سكان أس
 .النطاق العريض وما يترتب عليه من منافع، وخصوصاً فيما يتعلق بالسعر واملكان

 على مبادئ القدرة على النفاذ، والتشغيل البيين، واألسطح البينية املفتوحة، استراتيجية النمسا اإللكترونيةتركز  •
وتقوم بتقدمي . ل املعايري املعترف هبا دولياً، واحلياد التكنولوجي، واألمن، والشفافية، والقدرة على التوسعواستعما

اخلدمات اإللكترونية منظمات أو هيئات أو شركات تعمل يف قطاعات عديدة، مثل الصحة، والتجارة، واإلدارة، 
 على جمموعة مشتركة من القواعد واملعايري واألسطح البينية وتقوم خدمات اإلدارات العامة. والتعليم، والعلوم والثقافة

 .التحتية ومرافق البنية
، جاء وضع وثيقة لسياسات واستراتيجيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت نتيجة لعملية واسعة النطاق بننيف  •

 احلكومية  خرى التابعة للدولة والقطاع اخلاص واملنظمات غريوشاملة، شاركت فيها الوزارات واملؤسسات األ
 .والسفارات األجنبية واملستثمرون األجانب، مبساعدة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

ري سبل اإلدارة احلديثة ذات الكفاءة بغرض توف iBulgaria مبادرة احلكومة اإللكترونية مجهورية بلغارياوضعت حكومة  •
والغرض الرئيسي من . العالية لتلبية االحتياجات احلقيقية للمواطنني ودوائر األعمال، يف أي وقت ومن أي مكان

احلكومة اإللكترونية هو تلبية احتياجات اجلمهور إىل خدمات عامة من نوعية جيدة حبيث يكون من السهل احلصول 
 ".الشراء من مكان واحد"أنواع جديدة من منصات وأجهزة االتصاالت على أساس مبدأ وسوف ُتقام . عليها

نامج متاماً مع وتتفق األغراض اليت يتوخاها هذا الرب. 2003 يف سبتمرب برنامج جمتمع املعلوماتيف وضع فنلندا شرعت  •
واهلدف من الربنامج هو تشجيع املنافسة واإلنتاجية، وتعزيز . نتائج مرحلة جنيف من القمة العاملية جملتمع املعلومات

املساواة االجتماعية واملساواة بني األقاليم والنهوض مبستوى رفاهية املواطنني ونوعية حياهتم من خالل االستفادة من 
يف إنتاج  كما يهدف الربنامج إىل احملافظة على وضع فنلندا كدولة هلا دور رائد. االتصاالتتكنولوجيا املعلومات و

املعلومات  واملهمة الرئيسية للربنامج هي إتاحة فوائد جمتمع. واستعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العامل
 .للجميع

   ضع جمموعة السياسات املتكاملة الالزمة، تعكف وزارة الشؤون الداخلية واالتصاالت على واليابانيف  •
يف أي وقت، "، وهو الذي ُيمكن السكان من النفاذ إىل الشبكات بسهولة لتحقيق جمتمع يتمتع بالشبكات يف كل مكان

وقد نوقش االقتراح اخلاص هبذه . ه متاحة بيسروالذي تكون االتصاالت في" ويف أي مكان، وبأي شيء وألي فرد،
حنو حتقيق : "يف االجتماع املواضيعي اخلاص بالقمة العاملية جملتمع املعلومات حتت عنوان) u-Japan(السياسة املسماة 
 .2005  مايو16-17، الذي ُعِقد يف طوكيو، يف "لشبكات يف كل مكانجمتمع يتمتع با

االستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا املعلومات  مالطةاالستثمار والصناعة وتكنولوجيا املعلومات يف  وضعت وزارة •
تعزيز جمتمع املعلومات واالقتصاد املالطي، ) 1: تني رئيسيتنيوتقوم هذه االستراتيجية على دعام. واالتصاالت

وتعزيز تكنولوجيا ) 2بأفضل املمارسات يف التجربة املالطية حبيث ميكن للبلدان األخرى أن حتذو حذوها؛  واألخذ
ع نطاق املعلومات واالتصاالت يف اإلدارة احلكومية، ليس فقط لتحسني أداء اخلدمات بل وكذلك لتكون أداة لتوسي

وتعزز هذه االستراتيجية قائمة من . الدميقراطية، والقدرة على املساءلة، وحتقيق املكاسب املترتبة على كفاءة األداء
 .2004-2006اليت تغطي الفترة " برنامج العمل"املشاريع تتضمنها وثيقة 

، مبساعدة من مت وضع وثيقة عن السياسات واالستراتيجيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت موريتانيايف  •
االحتاد الدويل لالتصاالت، كانت مثرة عملية شاملة انطوت على مشاركة واسعة أسهم فيها الوزارات وسائر مؤسسات 

 .اخلاص واملنظمات غري احلكومية واملستثمرونالدولة واملنظمات الدولية والقطاع 

 بتهيئة مستقبل رقمي جلميع مواطين نيوزيلندا، باستعمال تكنولوجيا املعلومات نيوزيلندا يف االستراتيجية الرقميةتتعلق  •
وتتمحور هذه . داف االقتصادية والبيئية واالجتماعية والثقافيةواالتصاالت يف تعزيز مجيع جوانب حياهتم وحتقيق األه

http://www.cio.gv.at/
http://www.gouv.bj/
http://www.ccit.government.bg/
http://www.foodinquran.com/ar/modules.php?name=News&file=article&sid=32
http://www.soumu.go.jp/english/index.html
http://www.itu.int/ITU-D/e-strategy/e-applications/Mauritania/index.html
http://www.digitalstrategy.govt.nz/
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، )املعلومات اليت ميكن النفاذ إليها لتحسني نوعية احلياة (احملتوى: االستراتيجية حول عناصر التمكني الرئيسية التالية
، )تساعد على حتقيق ذلكاملهارات الالزمة الستعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتوفري بيئة مأمونة  (والثقة

: ، وأدوار اجلهات املعنية بتحقيق التغيري)التمكن من النفاذ واستعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت(والتوصيل 
 .اجملتمعات احمللية، ودوائر األعمال التجارية، واحلكومة

  " 2009 القفزة الرقمية اإللكترونية يف النرويج حبلول عام" برنامج النرويج يف تحديثوزارة الأعلنت  •
)gital leap the di–2009 eNorway ( لدعم سياسة احلكومة الرامية إىل حتقيق النمو املايل وزيادة القيمة، وتنمية ،

 .امللكية والرفاه وإحداث تغري يف القطاع العام

وطنية لتكنولوجيا  واحلكومة اإللكترونية، ووافقت عليها اللجنة الوزارية العمان الرقمي استراتيجية جمتمع ُعمانوضعت  •
وتتضمن هذه االستراتيجية انتهاج التكنولوجيات الرقمية يف البيت والعمل والتعليم . 2002 نوفمرب 30املعلومات يف 

 .والترفيه وحتقيق التكامل بني هذه اجملاالت

اليت تستهدف تطوير جمتمع ) ePoland( استراتيجية بولندا اإللكترونية، يعد أحد التحديات الرئيسية أمام بولندايف  •
.  تشكيل اقتصاد تنافسي يستند إىل املعرفة وحتسني نوعية حياة املواطنني2006 إىل 2004ن املعلومات خالل الفترة م

ويتمثل اهلدف األول يف . أعطيت األولوية خلدمات اإلدارة العامة وتطوير احملتوى املتنوع واملفيد على اإلنترنت وقد
سوب واإلنترنت وتوعية التالميذ مبزايا متكني كل خريج من خرجيي املدارس الثانوية يف بولندا من استعمال احلا

 .واهلدف الثاين هو نشر طريقة العمل عن ُبْعد على نطاق واسع. االتصاالت اإللكترونية

 لتحقيق منو يف قطاع املعلومات واالتصاالت iN2015 عن خطتها الرئيسية العشرية سنغافورة أعلنت 2005ويف مايو  •
ت يف تعزيز التنافس يف قطاعاهتا االقتصادية الرئيسية وبناء جمتمع تربطه واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاال

.  كجهد خالق يشارك فيه مجيع أصحاب املصلحة يف البلد’iN2015‘ويأيت وضع اخلطة العشرية . اتصاالت جيدة
 خالل االستعمال ويعمل املشروع على حتديد اإلمكانات اجلديدة املتاحة للصناعات واالقتصاد واجملتمع يف البلد، من

 .2006 يف عام iN2015ومن املقرر إطالق اخلطة الرئيسية . اخلالق لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

هبدف استعمال تكنولوجيا ، 2002 نوفمرب 20يف ) Sri Lanka-e(برناجمها اإللكتروين سري النكا أطلقت حكومة  •
وسوف يتحقق ذلك باستعمال . تصاالت لتشجيع التكامل االجتماعي والسالم والنمو واحلد من الفقراملعلومات واال

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف حتسني احلصول على اخلدمات العامة وحسن االستجابة، والتقليل من تكلفة 
ية االحتياجات العاجلة للمجتمعات احمللية املعامالت التجارية، وجعل احلكومة أكثر شفافية وإخضاعها للمساءلة، وتلب

 .الفقرية واملناطق املعزولة

) e-Samoa( على االستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 2004 أغسطس 4 يف سامواوافقت حكومة  •
وتقوم السياسة الوطنية على أربعة مبادئ توجيهية . ل مواطنبغرض جعل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت متاحة لك

تركز على املوارد البشرية؛ وتطوير البنية التحتية؛ والتعاون بني أصحاب املصلحة؛ ووضع السياسات والقواعد التنظيمية 
ة لتكنولوجيا ، مع تشكيل اللجنة الوطني2002وقد جاءت هذه االستراتيجية نتيجة لعملية تشاور بدأت يف . املالئمة

وقد شارك أعضاء اللجنة بنشاط يف القمة العاملية جملتمع املعلومات، وأجروا مشاورات . املعلومات واالتصاالت
 على مستوى القرى، ورؤساء مجيع احلكومية، والُعمد مستفيضة مع اجملتمع األوسع لكيانات األعمال، واملنظمات غري

 .اللجان املعنية بشؤون املرأة يف ساموا
  شيوع استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية يف املنظمات الدولية  2.1

http://www.odin.dep.no/mod/english/bn.html
http://odin.dep.no/mod/norsk/tema/ITpolitikk/enorge/bn.html
http://odin.dep.no/mod/norsk/tema/ITpolitikk/enorge/bn.html
http://www.mnii.gov.pl/mnii/index.jsp?place=Menu08&news_cat_id=110&layout=2en/projekty.html
http://www.mnii.gov.pl/mnii/index.jsp?place=Menu08&news_cat_id=110&layout=2en/projekty.html
http://www.icta.lk/
http://www.e-samoa.ws/
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تدعو خطة العمل املنظمات الدولية واملؤسسات املالية ذات الصلة إىل وضع االستراتيجيات اخلاصة هبا الستعمال   9.
ومن األمثلة . هداف املنصوص عليها يف إعالن األلفيةتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف حتقيق التنمية املستدامة وحتقيق األ

  :على ذلك
برنامج سد الفجوة الرقمية يف التجارة ، املشترك بني األونكتاد ومنظمة التجارة العاملية، مركز التجارة الدوليةوضع  •

جية اليت وضعها املركز لتنمية التجارة باالستعانة باألساليب اإللكترونية، وذلك ، الذي يقوم على االستراتياإللكترونية
ويساعد هذا الربنامج مديري . ملساعدة املشاريع الصغرية واملتوسطة على سد الفجوات الرقمية يف جمال التجارة الدولية
إلملام باألدوات واخلدمات القائمة املؤسسات ومديري املنظمات التروجيية وصانعي السياسات احلكومية على زيادة ا

ويغطي نشاط . على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطبيقها يف األعمال اليومية من أجل حتسني القدرة على املنافسة
 .يف الوقت احلاضر بلداً 30الربنامج 

خصصة لألمم املتحدة تضطلع بدور إداري قيادي يف إدارة القمة العاملية ، وهو وكالة متاالحتاد الدويل لالتصاالتأنشأ  •
، ومن بني مهامه توجيه املشورة إىل بالقمة العاملية جملتمع املعلوماتتابعاً للمجلس ومعنياً فريق عمل جملتمع املعلومات، 

وسوف يناقش اجمللس تقرير الفريق قبل إحالته إىل مؤمتر .  أعماله مبا يتفق مع جمتمع املعلوماتاالحتاد بشأن كيفية تطويع
 كما سيساعد 2008-2011 املندوبني املفوضني، والشك يف أنه سيساعد يف حتديد شكل اخلطة االستراتيجية للفترة

تكنولوجيات االتصاالت اجلديدة لتعم مجيع االحتاد يف العمل على حتقيق هدفه املتمثل يف توسيع نطاق االستفادة من 
 .سكان العامل

البلدان النامية يف صياغة وتنفيذ سياسات واستراتيجيات وطنية ) أونكتاد( مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية يساعد •
ية اإللكترونية، وزيادة قدرهتا على التصدير وقدرهتا التنافسية، لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتعزيز األعمال التجار

عن طريق وضع السياسات الالزمة لتطوير القطاعات، وبرامج التدريب، ونشر أدوات تكنولوجيا املعلومات 
، اليت تقدم املساعدة للبلدان )NET-ePol(واألونكتاد شريك يف شبكة موارد السياسات اإللكترونية . واالتصاالت

 .واالتصاالت النامية يف تنفيذ سياساهتا الوطنية لتكنولوجيا املعلومات
منتدى عاملياً حول  (UNICTTF) االتفريق املهام التابع لألمم املتحدة واملعين بتكنولوجيا املعلومات واالتصنظم  •

وناقش هذا املؤمتر الدويل تنظيم .  يف برلني2004  نوفمرب19-20، "تشجيع قيام بيئة متكينية للتنمية الرقمية"موضوع 
وكان هذا املنتدى . هم يف خلق بيئة متكينية للتنمية الرقميةالسياسات، والتمويل، ودور أصحاب املصلحة مبختلف أنواع

، كما ساهم يف )عن طريق فريق العمل املعين بآليات التمويل(من املدخالت يف عملية القمة العاملية جملتمع املعلومات 
 عليها يف تنفيذ خطة العمل، وزيادة الوعي بدور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف حتقيق األهداف املنصوص

 .األلفية إعالن
بدور كبري يف متويل تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جمال اإلدارة  جمموعة البنك الدويلوتقوم  •

، احلكومات يف وتساعد جمموعة البنك الدويل، بصفة خاصة. واخلدمات احلكومية من خالل جمموعة كبرية من األدوات
ويقدم البنك الدويل الدعم لألنشطة املتصلة . تصميم وتنفيذ سياساهتا يف جمال تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

مثل مشروع إدخال تعليم تكنولوجيا املعلومات (بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من خالل مشاريع قطاعية معينة 
ومع ذلك، تشري . صعب هلذا السبب التوصل إىل تقديرات كمية هلذه املشاركة، ومن ال)واالتصاالت يف املدارس

 .التقديرات إىل أن دعم تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يبلغ ما يقرب من بليون دوالر أمريكي يف السنة
  
  

 يم على االستراتيجيات اإللكترونية الوطنية املقدمة لقاعدة بيانات التقيةأمثل: 2اجلدول 

http://www.intracen.org/countries/
http://www.intracen.org/countries/
http://www.itu.int/
http://www.itu.int/itu-wsis/2005/
http://www.unctad.org/
http://www.unctad.org/en/docs/td400_en.pdf
http://www.unicttaskforce.org/index.html
http://www.unicttaskforce.org/seventhmeeting/
http://www.worldbank.org/
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 الوزارة أو الوكالة املعنية االستراتيجية اإللكترونية الوطنية وموقعها على شبكة اإلنترنت البلد
 2012-2003االستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،  أذربيجان

)/az.nicts.www://http(. 
 ا املعلوماتوزارة االتصاالت وتكنولوجي

 وزارة التخطيط واالستثمارات العامة واخلدمات  )ar.gov.psi.www/(الربنامج الوطين جملتمع املعلومات  األرجنتني
 وزارة االتصاالت واملعلومات )id.go.kominfo.www://ttph/(إعداد استراتيجية إلكترونية وطنية إلندونيسيا  إندونيسيا
 وزارة األشغال واإلسكان واالتصاالت )ug.go.miniworks.www://http/(وضع استراتيجية للحكومة اإللكترونية  أوغندا

 وزارة العلوم وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )bd.gov.mosict.www(تصاالت مراكز خدمة سياسة تكنولوجيا املعلومات واال بنغالديش
 دائرة التخطيطدائرة جمتمع املعلومات ب )tr.gov.bilgitoplumu.www://http/ (استراتيجية جمتمع املعلومات تركيا

 (CITO)املكتب املركزي لتكنولوجيا املعلومات  )jm.gov.cito.www://http/(االستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  جامايكا
 (INDOTEL)معهد االتصاالت  )do.gov.edominicana.www://http(اللجنة الوطنية جملتمع املعلومات واملعرفة   اجلمهورية الدومينيكية

اجلمهورية العربية 
 السورية

 (STE)املؤسسة العامة السورية لالتصاالت  استراتيجية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية االجتماعية واالقتصادية

  وزارة العالقات اخلارجية )sv.gob.rree.www://http/(للجنة الوطنية جملتمع املعلومات ا السلفادور
 زارة النقل والربيد واالتصاالتو )sk.gov.telecom.www://http/(استراتيجية بناء جمتمع املعلومات جبمهورية سلوفاكيا  سلوفاكيا
 اجمللس االحتادي )asp.default/site/ch.infosociety.www://http(استراتيجية جمتمع املعلومات  سويسرا

 وزارة العلوم ومحاية البيئة )yu.gov.sr.mntr.www://http/(االستراتيجية الوطنية جملتمع املعلومات  الصرب واجلبل األسود
  مكتب رئيس الوزراء )fi.tietoyhteiskuntaohjelma.www://http/(الربنامج الفنلندي جملتمع املعلومات  فنلندا
   2020 ، والتوجه حىت عام2010 ستراتيجية تطوير الربيد واالتصاالت حىت عاما فيتنام

)/vn.gov.mpt.www://http( 
 (MPT)وزارة الربيد واالتصاالت 

  الرؤية االستراتيجية الوطنية لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  قطر
)aspx.Default/en/qa.gov.ict.www://http( 

 اجمللس األعلى لتكنولوجيا املعلومات

   2007استراتيجية كرواتيا اإللكترونية حىت عام  كرواتيا
)/ehrvatska/hr.hrvatska-e.www://http( 

  كتب احلكومة املركزيةم

اللجنة الوطنية للتكنولوجيا وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  كوستا ريكا
)htm.conatic/comisiones/cr.go.micit.www( 

 وزارة العلوم والتكنولوجيا

 وزارة االتصاالت )co.gov.agenda.www/(جدول أعمال التوصيلية  كولومبيا
 مكتب رئيس اجلمهورية )ke.go.kenya.www://http/(احلكومة اإللكترونية  كينيا
 مكتب وزير الدولة لإلصالح اإلداري )lb.gov.omsar.www://http/(استراتيجية احلكومة اإللكترونية  لبنان

مكتب وزير / إدارة وسائط اإلعالم واالتصاالت )lu.eluxembourg.www://http/( اإللكتروين غبرنامج لوكسمرب لوكسمربغ
 الدولة

  ا املعلومات واالتصاالت سياسة تكنولوجي ليسوتو
)/2004/articles/ls.gov.lesotho.www://http( 

 وزارة االتصاالت والعلوم والتكنولوجيا

  سياسة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مالوي  مالوي
)htm.Publications/mw.gov.malawi.www://http( 

 دائرة أنظمة املعلومات وخدمات إدارة النقل

 املكتب الرئيسي للمعلومات .)at.gv.cio.www://http(اخلدمات اإللكترونية االفتراضية  النمسا
  "قانون ماركو"ية جملتمع املعلومات وخطة العمل يف إطار إعالن القمة العامل هندوراس

)/hn.conatel.www://http( 
  )CONATEL(وكالة تنظيم االتصاالت 

 وزارة املعلوماتية واالتصاالت )strategy/hu.ovg.ihm.en://http(استراتيجية هنغاريا جملتمع املعلومات  هنغاريا
 . ويف مواضع أخرى هبذا التقرير1.1توجد أمثلة أخرى لالستراتيجيات اإللكترونية الوطنية يغطيها النص يف القسم : مالحظة
  .stocktaking/wsis/int.itu.www قاعدة بيانات تقييم القمة العاملية جملتمع املعلومات يف املوقع: املصدر

http://www.nicts.az/
http://www.psi.gov.ar/
http://www.kominfo.go.id/
http://www.miniworks.go.ug/
http://www.mosict.gov.bd/
http://www.bilgitoplumu.gov.tr/
http://www.cito.gov.jm/
http://www.edominicana.gov.do
http://www.rree.gob.sv/
http://www.telecom.gov.sk/
http://www.infosociety.ch/site/default.asp
http://www.mntr.sr.gov.yu/
http://www.tietoyhteiskuntaohjelma.fi/
http://www.mpt.gov.vn/
http://www.ict.gov.qa/en/Default.aspx
http://www.e-hrvatska.hr/ehrvatska/
http://www.micit.go.cr/comisiones/conatic.htm
http://www.agenda.gov.co/
http://www.kenya.go.ke/
http://www.omsar.gov.lb/
http://www.eluxembourg.lu/
http://www.lesotho.gov.ls/articles/2004/
http://www.malawi.gov.mw/Publications.htm
http://www.cio.gv.at/
http://www.conatel.hn/
http://en.ihm.gov.hu/strategy
http://www.itu.int/wsis/stocktaking
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إقامة شراكات عمل بني القطاعني العام واخلاص وشراكات بني أصحاب املصلحة املتعددين يف وضع وتنفيذ   3.1
  االستراتيجيات اإللكترونية الوطنية

 على إنشاء شراكة عمل واحدة على األقل تشجع خطة العمل الصادرة عن القمة العاملية جملتمع املعلومات كل بلد  10.
 لعرض وإبراز ما ميكن عمله يف 2005بني القطاعني العام واخلاص أو شراكة بني أصحاب املصلحة املتعددين، حبلول عام 

، كان أكثر بقليل من نصف األنشطة املقدمة لقاعدة البيانات على شكل شراكات 2005 أغسطس 20وحىت تاريخ . املستقبل
بني مشاريع اجملتمع )  يف املائة90ما يقرب من (اب املصلحة املتعددين، مع ارتفاع مستوى املشاركة بصفة خاصة بني أصح

  :ومن أمثلة ذلك). 2 انظر الشكل(املدين 
، باعتباره من اجلهات الداعمة للشراكات اليت يشارك (CePRC)املركز الكندي ملوارد السياسات اإللكترونية يتعاون  •

، مع املبادرات الدولية يف مساعدة البلدان اإلفريقية يف وضع ePol-Netاملصلحة املتعددين وشبكة موارد فيها أصحاب 
 .االستراتيجيات والسياسات والقواعد اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 ".جدول أعمال رقمي"القطاعني العام واخلاص لوضع كمبادرة بني  فريق العمل الرقمي شيليأنشأت  •
 الذي يتألف من أعضاء من مجيع أصحاب املصلحة يف جمال تكنولوجيا املعلومات فريق العمل الوطينلبنان أنشأ  •

علومات، كما يعكف على حتضري مسامهات واالتصاالت، ويتابع هذا الفريق مرحلة جنيف من القمة العاملية جملتمع امل
 .ملرحلة تونس

والشعار الذي اختذه . 2004 فرباير 23يف هولندا يف  جدول أعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتمتت املوافقة على  •
وحكومة هولندا . املعلومات واالتصاالتاستعمال أفضل ألفضل ما هو متاح من تكنولوجيا : اهلولنديون لذلك هو

كذلك تسعى شبكة اجملتمع . حيدوها األمل يف حتقيق زيادة جوهرية يف استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 بنشاط من أجل تشجيع ودعم التبادل والتعاون الدوليني، مبا يسفر عن عقد اتفاقات ثنائية (SCIN)الذكية الدولية 

، وإجراء حبوث وأنشطة إمنائية مشتركة، وكذلك إتاحة فرص دولية لألعمال التجارية واالستثمار ومتعددة األطراف
 .اخلاص أمام القطاع

 .منتدى سلوفينيا جملتمع املعلومات سلوفينياأنشأت  •
 ).1 انظر اإلطار(برنامج حتفيز النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف إفريقيا  •
وتضم اللجنة مجيع أصحاب . 2000  مبوجب قانون االتصاالت لسنةتونغااللجنة االستشارية لالتصاالت يف أنِشئت  •

. التاملصلحة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تونغا، وتقدم املشورة للوزير املختص ولدائرة االتصا
عملية تقدمي املشورة فحسب ولكنها قناة مباشرة أيضاً لتنفيذ ومتابعة األنشطة  واللجنة ليست جمرد أداة مفيدة يف
 .واالتصاالت يف تونغا الرئيسية يف جمال تكنولوجيا املعلومات

عن الشروع واالتصاالت املعين بتكنولوجيا املعلومات  وفريق العمل التابع لألمم املتحدةأسفرت األعمال اليت قام هبا  •
 .املبادرة العاملية للمدارس واجملتمعات احمللية اإللكترونيةيف 

http://www.agendadigital.cl/
http://www.omsar.gov.lb/
http://www.minez.nl/
http://mid.gov.si/
http://www.pmo.gov.to/
http://www.gesci.org/


- 11 - 
WSIS-05/TUNIS/DOC/5-A 

Y:\APP\PDF_SERVER\Arabic\In\wsis\5-ar.doc    (203456) 

 (CATIA)برنامج حتفيز النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف إفريقيا : 1 اإلطار

 يف تعاون وثيق مع (DFID) إدارة التنمية الدولية باململكة املتحدةيذه  هو برنامج ملدة ثالث سنوات تعكف على تنفCATIAبرنامج 
الوكالة الكندية للتنمية و، )SIDA (الوكالة السويدية للتعاون يف جمال التنمية الدوليةمثل (اجلهات املاحنة واجلهات األخرى صاحبة الدور 

هيئة و، شبكة عالَم واحدو، )IDRC (مركز حبوث التنمية الدوليةو، )USAID (الوكالة األمريكية للتنمية الدوليةو، )CIDA (الدولية
Amarc Africaمعهد بانوس، و) Panos Institute (وشركة Ciscoهيئة ، و لألنظمةATOS KPMG جنوب إفريقيا– لالستشارات .(  

 يف متكني الفقراء من االستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالستفادة من 2003ويتمثل اهلدف من الربنامج منذ بدايته يف 
ويضطلع الربنامج بعدد من . جتماعي واالقتصادي وتطوير احملتوى احمللياإلمكانات اليت تتيحها يف حتفيز التغيري املستدام من حيث التطور اال

األنشطة االستراتيجية من أجل زيادة القدرة على احلصول بتكلفة معقولة على التشكيلة الكاملة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ابتداًء من 
وتقوم مراكز اخلربة التابعة للربنامج يف . قية بكفاءة وفعالية بآفاق التنمية العامليةاإلنترنت إىل اإلذاعة اجملتمعية، من أجل ربط اجملتمعات اإلفري

جمال سياسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بدور رائد يف تطوير قدرات أصحاب املصلحة األفارقة لكي يسامهوا يف اختاذ القرارات 
واالتصاالت والترويج لالستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تعزيز الدولية املتصلة بسياسات وممارسات تكنولوجيا املعلومات 

 .قدرة اجلهات صاحبة املصلحة على وضع وتنفيذ سياسات وطنية وبناء القدرات يف البلدان اإلفريقية

  
   املشاريع اليت يشارك فيها أصحاب املصلحة املتعددون: 2 الشكل 
  )2005 أكتوبر 5(لشراكات توزيع املشاريع القائمة على ا 

   مشروعاً قائماً على الشراكات231 1؛ منها 394 2جمموع املشاريع 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    قاعدة بيانات تقييم القمة العاملية جملتمع املعلومات:املصدر 

 عضو، وخدمة للربيد 000 10 ، وهي توفر شبكة لنحو1991 يف ات الصحيةالشبكة الساتلية العاملية للخدمأنِشئت  •
وكانت التكنولوجيا املستعملة يف . اإللكتروين ومكتبة للمعلومات الصحية اليت ميكن االطالع عليها عن طريق الويب

 سبل التوصيلية ، ولكنها تغريت بعد ذلك إىل استعمال أفضلاألصل هي تكنولوجيا السواتل األرضية منخفضة املدار
ومن . املتاحة يف البلدان املختلفة املستفيدة من هذه اخلدمة وهي إرتريا، وإثيوبيا، وكينيا، ونيبال، وأوغندا، وزمبابوي

مثل األمرية (، وأفراد )مثل مؤسسة الشركاء الرقمية وصندوق أسرة لوينسون(بني أعضاء هذه الشبكة مؤسسات خريية 
كذلك، تتعاون . وناشرون طبيون) Skyscape وPalmOneمثل (ن القطاع اخلاص ، وشركات م)كاثرين أغا خان

 .الشبكة مع الدوائر الصحية احلكومية يف البلدان األعضاء
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مشاريع مستقلة مشاريع يف إطار الشراكات

http://www.dfid.gov.uk/
http://www.sida.se/
http://www.acdi-cida.gc.ca/index-e.htm
http://www.acdi-cida.gc.ca/index-e.htm
http://www.usaid.gov/our_work/economic_growth_and_trade/info_technology/index.html
http://www.idrc.ca/
http://www.oneworld.net/
http://www.panos.org.uk/
http://www.panos.org.uk/
http://www.cisco.com/
http://www.sap.com/southafrica/partners/service/atos/
http://www.healthnet.org/
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يف، وخصوصاً النساء، للعمل هو إجياد فرص لألفراد من فقراء الرأوغندا  يف مبادرة اهلواتف القرويةالغرض من  •
 الرائد للهواتف القروية يف (Grameen)ويقوم املشروع على فكرة مشروع غرامني . كمشغلني للهواتف القروية باألجر

 قرية، ويقوم بتشغيل اهلواتف يف هذا املشروع 000 39بنغالديش، وهو املشروع الذي وفر اخلدمات اهلاتفية ألكثر من 
وتعد مؤسسة غرامني األمريكية أحد الشركاء يف هذا املشروع، باإلضافة إىل وكالة ). ”VP ladies“( امرأة 000 45حنو 

وصندوق متويل املشاريع ) اليت توفر اخلدمة بأسعار خاصة(تشغيل اهلواتف اخللوية يف شبكة اهلاتف اخللوي بأوغندا 
 معلومات عن بعض األفراد الذين 2 ن اإلطارويتضم. النسائية يف أوغندا ومركز متويل املشاريع الصغرية يف أوغندا

 .استطاعوا حتقيق دخل من هذا النشاط
  أخرى أمثلة  4.1
فيما يلي بعض األمثلة اإلضافية على األنشطة اليت يشارك فيها أصحاب املصلحة املتعددون، وهي مقدمة من   11.

  .دين وغري ذلك من الكياناتاملنظمات الدولية، وكيانات األعمال بالقطاع اخلاص، وكيانات اجملتمع امل
 ؛ الدور احملوري لصناعة الربجميات يف أمريكا الالتينية:)CompTIA(رابطة صناعة تكنولوجيا احلواسيب  •
 ؛learning and distance education-The challenges of e :حتديات التعلم اإللكتروين والتعليم عن ُبْعد: اجمللس األورويب •
 ؛CEMAT( :Spatial Planning(املكاين /املؤمتر األورويب للوزراء املسؤولني عن التخطيط اإلقليمي •
 ؛ISCGM( :Global Mapping( اللجنة التوجيهية الدولية لوضع اخلرائط العاملية •
أنشطة منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية يف جمال الترويج ): اليونيدو(منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية  •

 ؛s promotion of ICT activities'UNIDO لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 ؛Designing the knowledge economy تصاد املعرفةتصميم اق: جامعة األمم املتحدة •
 لالحتاد الربيدي العاملي للفترة ستراتيجيالتخطيط اال – استراتيجية بوخارست الربيدية العاملية: االحتاد الربيدي العاملي •

2005-2008 2008-2005UPU Strategic Planning for -)BWPS(Bucharest World Postal Strategy ؛ 
 .Negotiations on telecommunications services املفاوضات اخلاصة خبدمات االتصاالت :منظمة التجارة العاملية •

  )2جيم (أساس مكني جملتمع املعلومات : البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت  2
 بأن التوصيلية تعد من عناصر التمكني األساسية جملتمع يعترف اإلعالن الصادر عن القمة العاملية جملتمع املعلومات  12.

  :وتشري األنشطة املقدمة لقاعدة بيانات التقييم حتت هذا املوضوع إىل االجتاهات التالية. املعلومات
 ؛)بالتكنولوجيا السلكية والالسلكية(نشر وتوسيع شبكات النفاذ عريض النطاق  •
 األلياف البصرية؛نشر وتطوير الشبكات الرئيسية اليت تعمل ب •
التقارب بني الشبكات، مبا يسمح باالتصال من طرف إىل طرف، ومن طرف إىل أطراف كثرية على  •

 املشتركة؛ املنصات
تكاثر الشبكات الالسلكية، اليت تعد ذات أمهية كبرية يف البلدان النامية اليت قد تكون التغطية باخلطوط الثابتة  •

 حمدودة؛ فيها
عن طريق احلواسيب املدرسية، ومراكز االتصاالت، ومقاهي اإلنترنت، (ىل اإلنترنت زيادة نقاط النفاذ إ •

 ).السواتل النفاذ باخلطوط الثابتة، والنفاذ الالسلكي، والنفاذ عن طريق(وتنوع تكنولوجيات النفاذ ) وغريها
  

http://www.mtnvillagephone.co.ug/index.htm
http://www.softwarechoice.org/download_files/CompTia_Summary_3.pdf
http://www.coe.int/DefaultEN.asp
http://www.coe.int/DefaultEN.asp
http://www.coe.int/CEMAT/
http://www.iscgm.org/cgi-bin/fswiki/wiki.cgi
http://www.unido.org/doc/18264
http://www.unido.org/doc/18264
http://www.unido.org/doc/18264
http://www.unu.edu/
http://www.unu.edu/
http://www.ib.upu.int/
http://www.ib.upu.int/
http://www.ib.upu.int/
http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/telecom_e/telecom_e.htm
http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/telecom_e/telecom_e.htm
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  مشاريع البنية التحتية  1.2
  :دة البيانات إىل مشاريع البنية التحتية، ومنها ما يلي يف املائة من املشاريع املقدمة إىل قاع40 يشري حنو  13.

بتجهيز بنية حتتية أساسية عريضة النطاق لشبكة صوتية عمومية  وزارة الربيد واالتصاالتالتزمت بوركينا فاصو، يف  •
 كيلومتر وربطها بالكبل املمتد 000’1لبصرية طوهلا وسوف يتم إنشاء وصلة بيانات باأللياف ا. تشمل املناطق الريفية

كما سيتم إدخال النفاذ إىل اإلنترنت فائقة السرعة عن طريق تكنولوجيا  .حتت املاء، عن طريق البلدان الساحلية اجملاورة
 .(Wi-Fi) تكنولوجيا دقة األداء الصويت الالسلكي و(ADSL)اخلطوط الرقمية الالتناظرية للمشترك 

  معلومات عن مشغلي اهلواتف القروية يف أوغندا: 2 اإلطار
 لسنوات طويلة وهي اآلن (UWFT)صندوق متويل املشاريع النسائية يف أوغندا كانت السيدة صوفيا نالوجا من أجنح املقترضني من  •

وهي حتقق اآلن .  كايونغاوهي متزوجة وهلا سبعة أوالد، وتدير مطعماً صغرياً يف قرية كيواجنوال مبنطقة. يف دورة القرض اخلامسة
وكانت من قبل تعمل بالزراعة حيث . يف الشهر من مجيع أنشطتها العملية)  دوالراً أمريكيا160ًحنو ( شلن أوغندي 000’280حنو 

 .كانت حتصل على أقل من ُخمس هذا املبلغ

وقبل أن تبدأ يف تشغيل اهلاتف . نطقة كايونغاالسيدة جوزفني ناماال متلك حمالً صغرياً للبيع بالتجزئة يف قرية لوكوندا النائية مب •
ويف املساء، تتجمع جمموعات كبرية من .  كيلومترات إلجراء مكاملة هاتفية5القروي، كان سكان القرية يضطرون إىل السري مسافة 

اديوية؛ كما أهنم لالستماع إىل العروض الر) FM radios(السكان أمام حملها حاملني أجهزة استقبال راديوية بتشكيل التردد 
 .يستعملون هاتف القرية الذي تقوم بتشغيله لالتصال مبحطات اإلذاعة وإبداء آرائهم اليت تكون مسموعة على املستوى الوطين

 .Uganda villagePhone initiative :املصدر

، بتقدمي بنية حتتية مناسبة لالتصاالت إىل املناطق الريفية برنامج كومبارتلولومبيا، يف إطار وتقوم وزارة االتصاالت يف ك •
 .واجملتمعات ذات الدخل املنخفض من خالل برامج جمتمعية خاصة باالتصاالت اهلاتفية واإلنترنت والنطاق العريض

 .شبكة اإلنترنت املتقدمةتدريج على سد الفجوة الرقمية بفضل الربنامج اخلاص  بالكوستاريكاوتعمل  •
ستوفر خدمات اإلنترنت واخلدمات الصوتية عريضة  شبكة وطنية بإنشاء Broadband Incمؤسسة التزمت غُيانا، يف  •

 .ليون يف املائة من املناطق املأهولة بالسكان، ومدن التعدين والقرى اليت يقطنها السكان األص90 النطاق لنسبة
 .ية لإلنترنتالبنية التحت هي املسؤولة عن النرويج يف اهليئة النروجيية للربيد واالتصاالت •
 .(ERTIC) للنهوض بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت باملناطق الريفية ُوِضع برنامج بريو،يف  •
فري خدمة أساسية أكادميية لتكنولوجيا املعلومات  على تووزارة العلوم ومحاية البيئة، تعكف صربيا واجلبل األسودويف  •

 . مدينة، وتوجد عقدهتا املركزية جبامعة بلغراد14 واالتصاالت تشمل أربعة مراكز إقليمية و
  التقارب بني الشبكات  2.2
ات لمعلوممتطورة لبنية حتتية " يدعو إعالن املبادئ الصادر عن القمة العاملية جملتمع املعلومات إىل توفري  14.

  .وهناك عدد من املشاريع املتصلة بتدعيم البنية التحتية واستغالل االجتاه حنو التقارب بني الشبكات". واالتصاالت
فعلى سبيل املثال تعتزم .  مشاريع متعددة هتدف إىل حتسني البنية التحتية للمعلومات واالتصاالتالكويتأقامت  •

، ليجكوابل األلياف للخ ومشروع كوابل األلياف بني الكويت واململكة العربية السعوديةالكويت، يف إطار مشروع 
إنشاء وصلة عالية الكفاءة على النطاق العريض بني دول اخلليج والدول العربية، واالرتقاء بإمكانات االتصاالت على 

 .اإلنترنت، وكذلك تقدمي خدمات دولية مثل اإلنترنت ونقل البيانات
 .احة اإلنترنت للجمهور الذي يستهدف التوسع يف إتGigabit Ethernet تنفيذ مشروع التوصيل بنظام لبنانجيري يف  •

http://www.onatel.bf/
http://www.mtnvillagephone.co.ug/vpos.htm
http://www.compartel.gov.co/
http://www.itu.int/wsis/stocktaking/scripts/documents.asp?project=1122676751&lang=en
http://www.bbgy.com/
http://www.itu.int/wsis/stocktaking/scripts/documents.asp?project=1104355040&lang=en
http://www.npt.no/portal/page?_pageid=121,47468&_dad=web&_schema=PORTAL
http://www.npt.no/portal/page?_pageid=121,47468&_dad=web&_schema=PORTAL
http://ertic.inictel.net/
http://www.mntr.sr.gov.yu/mntr/
http://www.itu.int/wsis/stocktaking/scripts/documents.asp?project=1128153449&lang=en
http://www.itu.int/wsis/stocktaking/scripts/documents.asp?project=1128153765&lang=en
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باقتراح مشروع يتناول مجيع جماالت قطاع االتصاالت، يهدف إىل حتسني  هيئة تنظيم االتصاالت يف مالويتقدمت  •
يشمله هذا املشروع وسيكون من بني ما . تدفق املعلومات ويكون أداة لتحفيز التنمية االجتماعية واالقتصادية والسياسية

توسيع نطاق تغطية إشارات اإلرسال اإلذاعي والتلفزيوين، وتركيب وصلة السلكية خلدمة الشبكة احمللية اليت ختدم مجيع 
 .املكاتب احلكومية، وإدخال مراكز االتصاالت اجملتمعية متعددة األغراض يف مكاتب الربيد

 على دراسة لتحديد مدى جدوى إقامة مراكز ANRTالت ، تعكف الوكالة الوطنية لتقنني االتصااملغربويف  •
 .لالتصاالت كوسيلة لتحفيز التنمية االقتصادية وإجياد فرص للعمل

  )تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للجميع(توسيع النفاذ   3.2
الفجوة الرقمية إىل فرصة رقمية يف "تمع املعلومات التزاماً بتحويل يتضمن إعالن املبادئ الصادر عن القمة العاملية جمل  15.

. ويتصل عدد من املشاريع هبذا اهلدف املتمثل يف توسيع النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت". متناول اجلميع
  .عدد من مشاريع مراكز االتصاالت املختلفة يف أحناء العامل تلخيصاً ل3 ويتضمن اإلطار

  التعاون الدويل واإلقليمي  4.2
ومن أمثلة هذه . يقوم الكثري من املشاريع اليت تستهدف تطوير البنية التحتية وحتديثها على التعاون الدويل واإلقليمي  16.

  :املشاريع ما يلي
، اليت استضاف مكتب الشؤون اخلارجية والكومنولث لكترونيةاألوروبية بشأن التجارة اإل- االجتماعات اآلسيويةتوفر  •

 آخرها، منتدى متعدد األطراف يتسم بالطابع العملي للحوار بني الدول األعضاء يف االحتاد األورويب باململكة املتحدة
د سبل استعمال ومن اجلوانب املهمة هلذه املبادرة اليت تستهدف تسهيل التجارة حتدي. والبلدان اآلسيوية املشاركة

 .تكنولوجيا االتصاالت اإللكترونية املباشرة يف األعمال التجارية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://www.macra.org.mw/
http://www.anrt.net.ma/
http://www.asemec-london.org/
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  إقامة مراكز االتصاالت يف أحناء العامل: 3 اإلطار
 Digital( برنامج الشمول الرقميفمن خالل . خبربة كبرية يف جمال الترويج إلقامة مراكز االتصاالتالربازيل تتمتع 

Inclusion Program( تشجع وزارة التنمية االجتماعية وحماربة اجلوع ،)MDIC( على إنشاء شبكة من مراكز االتصاالت من خالل 
 بلدية بالربازيل، وخصوصاً يف املؤسسات اليت متثل وتدعم املشاريع الصغرية 000 6ا يقرب من تركيب مراكز لالتصاالت يف م

عاها الربامج األخرى اليت تروتشجع . واملتوسطة، بغرض زيادة قدرة املؤسسات الربازيلية على املنافسة وزيادة فرص العمل والدخل
 وغريها من الكيانات صاحبة املصلحة باجملتمع املدين الذي احلكومية بالربازيل  املنظمات غريوزارة التنمية االجتماعية وحماربة اجلوع

وميكن لكل من . ال يستهدف الربح على إنشاء مراكز لالتصاالت يف املناطق اليت يكون تغلغل تكنولوجيا املعلومات فيها منخفضاً
وعالوة على . أجهزة حاسوب 10 واملنظمات املهتمة اليت تنطبق عليها الشروط الالزمة احلصول على منحة يف شكلاملؤسسات 
لالتصاالت على طول مركزاً  34 ، بالتعاون مع اجليش الربازيلي، تقوم بتجهيزوزارة التنمية والصناعة والتجارة بالربازيلذلك، فإن 

وتشجع حكومة الربازيل مؤسسات القطاع اخلاص على التربع باملعدات مقابل أن تصبح شريكة . حدود منطقة األمازون بالربازيل
يف برنامج التحرر من اجلوع يف الربازيل، وبذلك حتصل على إعفاءات ضريبية وتسهم يف دعم التعبئة االجتماعية يف قطاع األعمال 

  .لصناعيوالقطاع ا
وزارة وتعتزم .  على إنشاء مراكز االتصاالت باعتبارها وسيلة فعالة لتوسيع جمتمع املعلومات يف كولومبيامجهورية كولومبياوتشجع 

 مركزاً 097 1 إنشاء، ) Social Telecommunication Programme(Compartel(( برنامج االتصال االجتماعياالتصاالت، يف إطار 
 ماليني مواطن 4,7يقرب من  ويستفيد ما.  نسمة700 1 مركزاً باملناطق الريفية اليت يزيد عدد سكاهنا عن  359لالتصاالت باملناطق احلضرية و

 مليون دوالر أمريكي، بتمويل من صندوق االتصاالت، يف إقامة 58وقد مت استثمار  . تحالياً من النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاال
  .وصيانة هذه البنية التحتية ملدة ست سنوات

، 2004ويف سنة .  األمهية الكبرية ملراكز االتصاالت يف تزويد املناطق الريفية خبدمات االتصاالت اإللكترونيةرومانياكذلك، تدرك 
 ملراكز االتصاالت لتمكني اجلمهور العام يف اجملتمع من النفاذ إىل مشروع يف تنفيذ (ANRC)نية لتنظيم االتصاالت شرعت اهليئة الوط

داً أو اخلدمات اهلاتفية وخدمات اإلنترنت والفاكس يف القرى اليت يكون النفاذ فيها إىل خدمات االتصاالت اإللكترونية حمدوداً ج
وُيسند تنفيذ هذه املشاريع عن طريق العطاءات العامة ويتم متويلها من صندوق اخلدمة الشاملة الذي يقوم على مسامهات . متوافر غري

، قّدم االحتاد الدويل لالتصاالت دعماً تقنياً هلذا املشروع بتدريب عدد من العاملني 2004 وخالل سنة. الكيانات الرئيسية يف السوق
يئة الوطنية لتنظيم االتصاالت على استعمال مراكز االتصاالت ومنافعها يف اجملتمعات الريفية، وكذلك بتحديد طرق إقناع يف اهل

، سيواصل االحتاد تقدمي املساعدات التقنية مع التركيز على حتديد أنسب النماذج 2005 ويف. السلطات احمللية بتقدمي الدعم للمشروع
 5.ت وتنفيذ محلة إعالمية للتوعية مبنافع استعمال مراكز االتصاالت يف حتقيق التنمية الريفيةاملالية ملراكز االتصاال

يون يورو، الترويج للنفاذ عن طريق النطاق العريض إىل  مل30الذي يتكلف " اإلنترنت الريفية"، يف إطار برنامج إسبانياوتعتزم 
وسوف .  أو الكبل(DSL)تغطيها تكنولوجيات النفاذ التقليدية مثل اخلط الرقمي للمشترك  اإلنترنت باملناطق الريفية اليت مازالت ال

 االتصاالت العمومية اجلديدة اليت ميكن  بلدية ريفية باستعمال مراكز500 1يستفيد من هذه البادرة أكثر من ثالثة ماليني مواطن يف 
مشروع اإلنترنت "وعالوة على ذلك، تعتزم احلكومة اإلسبانية، من خالل مشروع إضايف هو . النفاذ منها إىل اإلنترنت بدون مقابل

 مكتبة عامة باملناطق الريفية، وحتويلها إىل مراكز عمومية للنفاذ إىل 000 4 نطاق لنحوتأمني التوصيلية عريضة ال" يف املكتبات العامة
  .اإلنترنت بالوسائل الالسلكية

أقامت  وقد.  أن مبادرات إنشاء مراكز لالتصاالت ميكن أيضاً أن تأيت من القطاع اخلاصالسودانوتوضح التجارب اليت مرت هبا 
، بالتعاون مع كثري من مؤسسات القطاعني العام واخلاص، واجلهات الدولية املاحنة، )SUDATEL (الشركة السودانية لالتصاالت

. صوصاً يف املناطق النائية والريفيةومنظمات اجملتمع احمللي، مراكز لالتصاالت لتوفري النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وخ
ومع أن املهاتفة هي اخلدمة الرئيسية، فإن هذه املراكز توفر خدمات أخرى، وخصوصاً الفاكس واإلنترنت والطب عن ُبْعد والتعليم 

   5.عن ُبْعد واالستنساخ التصويري

 من أجل دعم وتقوية org.telecentreوابة باسم يف إطار برنامج جديد، بإقامة بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وقامت 
وتعمل هذه الشبكات على مساعدة الذين يعملون على ازدهار تلك املراكز، أي املدربني . شبكات مراكز االتصاالت يف أحناء العامل

وهناك جانب . د وتبادل الدعمواملدراء واملتطوعني واملنسقني والعاملني يف جمال املعلومات والفنيني، على حل املشاكل وتقاسم املوار
اجلمع بني أصحاب املصلحة، وتقاسم : الذي يقدم الدعم يف أربعة جماالت هي org.telecentreاالستثمارات االجتماعية يف مشروع 
  .املعارف، وقدرات الشبكات، واالبتكار

ومن قاعدة " KADO/ITU" stakeholder partnership for bridging the digital divide-Multi املعلومات مأخوذة بتصرف من :املصدر
 .بيانات التقييم

http://www.telecentros.desenvolvimento.gov.br/
http://www.telecentros.desenvolvimento.gov.br/
http://www.telecentros.desenvolvimento.gov.br/
http://www.desenvolvimentosocial.gov.br/
http://www.desenvolvimentosocial.gov.br/
http://www.telecentros.mdic.gov.br/
http://www.compartel.gov.co/
http://www.compartel.gov.co/
http://www.anrc.ro/
http://www.itu.int/wsis/stocktaking/scripts/documents.asp?project=1103535083&lang=en
http://internetenlasbibliotecas.red.es/
http://internetenlasbibliotecas.red.es/
http://www.sudatel.net/
http://www.sudatel.net/
http://www.itu.int/osg/spu/ni/wsisbridges/linked_docs/Background_papers/WSIS_MSP_Background.pdf
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 العديد من  واملعين باالتصاالت واملعلوماتاهلادئ ي آلسيا واحمليطلس التعاون االقتصادفريق العمل التابع جمليدير  •
ومن بني هذه . املشاريع املتصلة بتطوير البنية التحتية للمعلومات لتلبية احتياجات اقتصادات آسيا واحمليط اهلادئ

سد :  يف اجملتمعات الريفية والنائية)Fi-Wi( تكنولوجيا دقة األداء الصويت الالسلكيالتوصيلية باستعمال : املشاريع
امة على ، ونظرة عAPII الفجوة الرقمية، ومشروع تنفيذ الشبكات يف آسيا واحمليط اهلادئ، ومشروع اختبار التشغيل

 .APII سد الفجوة الرقمية، واملشروع املركزي لتكنولوجيا: 6 برنامج بروتوكول اإلنترنت اإلصدار
 منوذج للخدمة الشاملة يف تطوير االحتاد الدويل لالتصاالت و)CTO( منظمة الكومنولث لالتصاالتتعاونت  •

)universal service model (اخلدمة الشاملة، والتنظيمات /يتكون من ثالثة أجزاء، يغطي سياسات النفاذ الشامل
 .ستراتيجيات النفاذ الشامل املالئمة خالل العامني املقبلنيالبلدان يف وضع سياسات وا واإلجراءات، ملساعدة

 لتكنولوجيا جمتمع املعلومات، األولويات املواضيعية جمتمع معلومات اإلدارة العامة، التابع للمفوضية األوروبيةحدد  •
واهلدف من ذلك هو التوسع يف األخذ بتكنولوجيا . ألورويبكجزء من برنامج البحوث والتطوير التابع لالحتاد ا

املعلومات واالتصاالت، والتوسع يف إتاحتها وتوسيع تطبيقاهتا وخدماهتا يف مجيع القطاعات االقتصادية والعامة، ويف 
 .اجملتمع ككل

 عمليات التدريب والنشر اليت تستهدف إقامة جمتمع منوذجي (CIDA) دية للتنمية الدوليةالوكالة الكنيف اهلند، متول  •
قرى بالقرب من  10وقد قام املشروع بربط . تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت باملناطق الريفيةمستدام يقوم على 

تتكون من حواسيب، وأجهزة (ية بونديشريي، جبنوب اهلند، مبساعدة شبكة جتمع بني التجهيزات السلكية والالسلك
، وتوصيل الربيد اإللكتروين عن طريق خطوط هاتفية (VHF)هاتف، وجتهيزات راديوية مزدوجة باملوجات املترية 

مما ُيسهل نقل الصوت والبيانات، وميكِّن سكان القرى من احلصول على املعلومات األساسية اليت حيتاجوهنا ) باملراقمة
 .لتحسني معيشتهم

التوصيلية عن طريق السواتل يف : مشروع الربط اإللكتروين لألمريكتني على تنفيذ  معهد التوصيلية يف األمريكتنييعمل •
 ).4 انظر اإلطار) (E-Link Americas (أمريكا الالتينية والكارييب

 خطة رئيسية للتأكد من أن مجيع تسهيالت البنية التحتية، والتطبيقات (ICAO) نظمة الطريان املدين الدوليةموضعت  •
وتتضمن اخلطة . وعناصر األمان يف أحناء املنظمة تتوافر هلا القدرة على التشغيل البيين فيما بينها ومع الكيانات األخرى

اد على مكوناهتا وصيانتها، والتأكد من أهنا تقوم على معايري مفتوحة، الرئيسية أيضاً ضمان توافر القدرة على االعتم
وتدعم العمليات التجارية على الويب، وتدعم قابلية التشغيل البيين مع مواقع األمم املتحدة األخرى، وتسمح بتحسني 

 .قابلية التشغيل البيين مع العمالء
 يف سياق القمة املبادرة العاملية للبنية التحتية الساتلية عريضة النطاق )ITSO( ة الدولية لالتصاالت الساتليةاملنظمأطلقت  •

إىل " الفجوة الرقمية"طِلقت هذه املبادرة من أجل وضع خطة عمل حمددة لتحويل وقد أ. العاملية جملتمع املعلومات
وهي هتدف إىل تصحيح التوزيع غري املتساوي ملرافق البنية التحتية لالتصاالت بني األقاليم والبلدان، . "رقمية فرص"

عني العام واخلاص تساعد على املناطق احلضرية والريفية؛ وسوف يتحقق ذلك من خالل شراكة مبتكرة بني القطا وبني
وهذا يستجيب بصفة . خلق الظروف الالزمة لتحقيق املبادرة اليت ستستخدم يف توفري خدمات اإلنترنت عالية السرعة

 .من خطة العمل الصادرة عن القمة العاملية جملتمع املعلومات) د 9 خاصة للفقرة
، بالتعاون مع مركز حبوث التنمية الدولية وشركة صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية، يقوم السنغاليف  •

Alcatel ، بتنفيذ مبادرة مشتركة لتقييم االحتياجات البحثية يف جمال إدارة احلكم على املستوى احمللي واالستفادة من
ومنطقة ) إقليم لوجو( احمللي يف دوائر منطقة كبيمري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف حتقيق التنمية على املستوى

 .وسوف يتكرر تنفيذ هذه املبادرة يف بنغالديش). إقليم كاوالك(كافرين 
 بوضع برنامج للتطبيقات الفضائية (ESCAP) جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئقامت  •

ومن اجملاالت اليت يتم التركيز عليها حالياً ). RESAP(ة مبنطقة آسيا واحمليط اهلادئ اإلقليمية لتحقيق التنمية املستدام

http://www.apectelwg.org/
http://www.apectelwg.org/admin/document/documents/AP Grid Implementation Project and AP Grid Workshop2.ppt
http://www.apectelwg.org/admin/document/documents/AP Grid Implementation Project and AP Grid Workshop2.ppt
http://www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/2002/GSR/documents.html
http://www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/2002/GSR/documents.html
http://www.cordis.lu/ist/
http://www.acdi-cida.gc.ca/index-e.htm
http://www.elinkamericas.net/
http://www.elinkamericas.net/
http://www.icao.int/
http://www.itso.int/
http://216.119.123.56/dyn4000/dyn/docs/ITSO/tpl1_itso.cfm?location=&id=325&link_src=HPL&lang=english
http://www.uncdf.org/
http://www.unescap.org/icstd/SPACE/resap/resap_main.asp
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رتبة على االتصاالت الساتلية لتحقيق التوصيلية، وتشجيع الشراكات بني القطاعني العام واخلاص هبدف زيادة املنافع املت
ويهدف الربنامج أيضاً إىل حتسني التوصيلية والقدرة على النفاذ وخفض األسعار وزيادة القدرة . االتصاالت الساتلية

على احلصول على جمموعة املنتجات واخلدمات اليت ميكن االستفادة منها، وإفادة اجملتمعات احمللية اليت ال حتصل على ما 
 .طقة آسيا واحمليط اهلادئيلزمها من خدمات االتصاالت مبن

مشروعاً جتريبياً عن استخدام تكنولوجيا ) اإلسكوا (جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسياأقامت  •
: ويستهدف هذا املشروع. جنةاملعلومات واالتصاالت من أجل احلد من الفقر يف بلدان معينة من البلدان األعضاء يف الل

حتسني نوعية احلياة؛ وإجياد فرص عمل للشباب، ومتكني السكان عن طريق تنمية نقاط النفاذ املتاحة للمجتمعات احمللية 
، ودعم املشاريع الصغرية وبالغة الصغر من ")األماكن العامة"مثل املراكز اجملتمعية لتكنولوجيا املعلومات أو مراكز (

 2005ويف إطار هذا املشروع أنشأت اإلسكوا موقعاً على الشبكة يف أبريل . جيا املعلومات واالتصاالتخالل تكنولو
 .التكنولوجيات احلديثة يف جمال خلق فرص العمل والتقليل من الفقر يف منطقة اإلسكواعن 

 دعماً لسلسلة من األعمال اليت يقوم هبا االحتاد الدويل لالتصاالت، وهي هيئة حكومية كندية، وصناعات كنداتقدم  •
 من أوساط  يف مونتريال، كندا، لصاحل مراكز التميز اإلفريقية والعربية وما يتصل هبا(IIT) املعهد الدويل لالتصاالت
الطْرق على أبواب " يف إطار مشروع االحتاد 2004وهذه األعمال مستمرة منذ . املديرين الفنيني والتنفيذيني

 طريق وصلة على النطاق العريض تقوم الذي يهدف إىل تيسري النفاذ عن بعد إىل املنصة التقنية للمعهد عن" االتصاالت
 .على أساس بروتوكول اإلنترنت

بغرض ) FWIS(على تطوير نظام لألرصاد اجلوية العاملية يف املستقبل  )WMO( املنظمة العاملية لألرصاد اجلويةتعكف  •
ية حتتية واحدة منسقة جلمع وتقاسم املعلومات عن الطقس، واملياه، واملناخ، عن طريق استعمال خدمات إقامة بن

وتشمل اإلجنازات الرئيسية حىت اآلن وضع . االتصاالت ذات التكلفة املعقولة، مثل أنظمة اإلنترنت واألنظمة الساتلية
الت املستخدم يف مراقبة الظروف اجلوية العاملية، باستعمال معايري لقاعدة بيانات وصفية وحتسني النظام العاملي لالتصا
 .خدمات نقل البيانات، وأنظمة اإلنترنت واألنظمة الساتلية

. ة بوضع توصيات عن التعريفات ومبادئ احملاسبلقطاع تقييس االتصاالت باالحتاد  التابعة3 كُلِّفت جلنة الدراسات •
، لتسهيل "التوصيلية الدولية عن طريق اإلنترنت"وقد وضعت اللجنة جمموعة من التوصيات واملبادئ التوجيهية بشأن 

فمازالت التكاليف املرتفعة للدارة . إلنترنتاملفاوضات والترتيبات التجارية الثنائية اليت ُتمكِّن من إقامة وصالت دولية ل
الدولية لتوصيلية اإلنترنت بني البلدان النامية وشبكات اإلنترنت الرئيسية متثل مشكلة عويصة بالنسبة هلذه البلدان، 

 .وهناك حاجة إىل بناء نقاط للنفاذ إىل الشبكات اإلقليمية ودعم املبادرات اخلاصة بالشبكات الصغرية

  )3 جيم( ىل املعلومات واملعرفةالنفاذ إ  3

  السياسات والتشريعات  1.3
ينبغي أن يستفيد األفراد واملنظمات "تنص خطة العمل الصادرة عن القمة العاملية جملتمع املعلومات على أنه   17.

ت اليت تضعها وميكن دعم حتقيق هذا اهلدف عن طريق السياسات والتشريعا". واجملتمعات من النفاذ إىل املعرفة واملعلومات
  :ومن أمثلة ذلك. احلكومات

حترير خدمات االتصاالت عن طريق رفع القيود، وإصدار تراخيص لوكاالت تشغيل جديدة، وخصخصة اخلدمات،  •
 ).لبنان ومصرمثلما حيدث يف (وغري ذلك من اإلجراءات 

http://www.escwa.org.lb/
http://www.escwa.org.lb/mtecpr/index.asp
http://www.ic.gc.ca/
http://www.itu.int/
http://www.itu.int/ITU-D/hrd/partnership/newp/index.html
http://www.itu.int/ITU-D/hrd/partnership/newp/index.html
http://www.wmo.int/web/www/WDM/reports/FWIS-2001-appendix.html
http://www.itu.int/ITU-T/
http://www.itu.int/ITU-T/studygroups/com03/iic/index.html
http://www.tra.gov.eg/english/Main.asp
http://www.tra.gov.lb/
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اتباع استراتيجيات إلدخال حتسينات ملموسة على البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتضييق الفجوة  •
ر أيضاً  انظ-  إسبانيا، وهولنداو، مالويو، ليتوانياو، فرنساو، وبوركينا فاصو، أذربيجانومن أمثلة ذلك (الرقمية 
 ).1 اجلدول

 ).ليسوتوو، بلغارياو، بنغالديشومن أمثلة ذلك (تقدمي حوافز لتعزيز منو جمتمع للمعلومات على أسس مبتكرة  •
وضع القوانني اليت تنظم جوانب معينة من الفضاء السرباين، مثل اختاذ إجراءات ملكافحة الرسائل االقتحامية،  •

 ).إندونيسيامثل (ونية األمن، أو تسهيل املعامالت املالية اإللكتر حتقيق أو
تكليف الدوائر احلكومية بتسهيل االطالع على السياسات والتشريعات بالطرق اإللكترونية لزيادة توافر املعلومات  •

 ).باكستانمثل، (للجمهور واألطراف األخرى املعنية 
  النفاذ إىل املعلومات  2.3
  :وفيما يلي بعض األمثلة. 3  جيمميثل النفاذ إىل املعلومات اجلانب األكرب من املشاريع املتصلة خبط العمل  18.
  )E-Link Americas(مشروع الربط اإللكتروين لألمريكتني  :4 اإلطار

ناطق النائية الفقرية يف اخلدمات يف أمريكا الالتينية رئيسي يستهدف ربط املمشروع الربط اإللكتروين لألمريكتني هو مشروع 
. والكارييب باستعمال اإلنترنت منخفضة التكاليف وفائقة السرعة من أجل تطوير أدوات اقتصادية وممارسات اجتماعية جديدة

تشفيات ومراكز االتصاالت وُتستعمل التكنولوجيات الالسلكية الساتلية واألرضية يف متكني البلديات واجلامعات واملدارس واملس
ويساهم هذا . وغري ذلك من اهليئات اليت ختدم اجملتمعات احمللية باملنطقة، من النفاذ إىل اإلنترنت بتكلفة معقولة وعلى أسس مستدامة
لى النفاذ إلكترونياً املشروع يف حتقيق التنمية االجتماعية واجملتمعية، وخصوصاً باملناطق الريفية، عن طريق مساعدة اجملتمعات احمللية ع

  .إىل مصادر املعلومات الطبية والتعليمية وإىل خدمات احلكومة اإللكترونية اليت يستفيد منها مجيع املواطنني
مشروع الربط اإللكتروين ومن بني اجلهات املشاركة يف هذه املبادرة اليت تستهدف تعزيز احلصول على املعلومات واملعارف 

 ومنظمة الدول األمريكية، البنك الدويل، و(CIDA) الوكالة الكندية للتنمية الدولية الذي حيصل على دعم من لألمريكتني
(OAS)معهد التوصيلية يف األمريكتني، و (ICA)مركز حبوث التنمية الدولية، و (IDRC).  

  

 ).باكستان، وبنغالديشمثل، (مواقع حكومية على شبكة الويب توفر معلومات للحجاج  •
بوابات حكومية لتمكني املواطنني من العثور على املعلومات أو احلصول على النماذج اليت مل يكن بوسعهم احلصول عليها من  •

 ).تونس، ولبنانو، كولومبياو، كنداو، بوليفياو، بنغالديشو، باربادوسو، أستراليامثل، (قبل إال من املكاتب احلكومية 
مثل، بوابة حكومة بلوخستان، (ومات احمللية لتسهيل احلصول على املعلومات من األجهزة احلكومية بوابات احلك •

 ).بباكستان
سني القدرة على احلصول على املعلومات الطبية مثل حت: إنتاج أقراص مضغوطة لتسهيل النفاذ إىل املعلومات •

 ).أستراليا مثل،(
إنشاء مواقع تفاعلية على الويب ُتمكِّن املواطنني من النفاذ إىل املعلومات، وتسمح هلم بإبداء آرائهم يف املبادرات  •

 ).اإسباني ونيكاراغوا وبلغاريا والربازيلمثل، (احلكومية 
تبادل املعارف والبيانات العلمية التطبيقية والثقافية وإتاحتها للمستعملني وفقاً لتقييم االحتياجات البيئية يف اجملاالت  •

 ).إيرانمثل : (الثقافية والفنية واالجتماعية والرياضية والتغذوية والتارخيية
اإلنترنت لتقاسم قواعد البيانات بني منتجي املعادن يف أوروبا ومورديها وكذلك تبادل إنشاء بوابة على شبكة  •

 ).أوكرانيامثل (املعلومات عن امللكية التقنية 

http://www.aznet.org/
http://www.delgi.gov.bf/
http://www.internet.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=61
http://www.lrs.lt/
http://www.malawi.gov.mw/Publications.htm
http://www.iicd.org/
http://www.bmet.org.bd/
http://www.itu.int/wsis/stocktaking/scripts/documents.asp?project=1103208118&lang=en
http://www.itu.int/wsis/stocktaking/scripts/documents.asp?project=1102514261&lang=en
http://www.depkominfo.go.id/
http://www.na.gov.pk/
http://www.acdi-cida.gc.ca/index-e.htm
http://www.acdi-cida.gc.ca/index-e.htm
http://www.acdi-cida.gc.ca/index-e.htm
http://www.worldbank.org/
http://www.oas.org/
http://www.icamericas.net/
http://www.idrc.ca/
http://www.bdhajjinfo.org/
http://www.baloch2000.org/
http://www.agimo.gov.au/services
http://www.big.gpv.bb/
http://www.moc.gov.bd/
http://aeci.bolivia.formacion.ubvirtual.es/
http://www.itu.int/wsis/stocktaking/scripts/documents.asp?project=1103147905&lang=en
http://www.computadoresparaeducar.gov.co/
http://www.informs.gov.lb/
http://www.maghrebmed.com.tn/
http://www.itu.int/wsis/stocktaking/scripts/documents.asp?project=1106825092&lang=en
http://www.healthinsite.gov.au/
http://www.idbrasil.gov.br/
http://www.ccit.government.bg/
http://www.disenosdigitales.com/~yves/Marco_Conceptual_del_eGOB_resumen_ejecutivo.pdf
http://www.administracion.es/
http://www.tebyan.net/
http://www.splav.kharkov.com/
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  البحث والتطوير  3.3
جراء عمليات البحث والتطوير من أجل حتسني النفاذ إىل طالب خطة العمل الصادرة عن القمة العاملية جملتمع املعلومات بإت  19.

املعلومات واملعرفة، وخصوصاً فيما يتعلق باألشكال اجلديدة إلقامة الشبكات، وتسهيل حصول السكان الذي يعانون من اإلعاقة 
  :ر ما يليومن أمثلة مشروعات البحث والتطوي. والفئات األخرى احملرومة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 ).مجهورية كورياو، اليابانمثل، (إجراء دراسات عن جدوى وطرائق تنفيذ الشبكات يف كل مكان  •
هزة احلاسوب وتوصيلية اإلنترنت فائقة السرعة لتسهيل مشاركتها يف جمتمع تزويد اجلامعات ومعاهد البحوث بأج •

 ).تايالند، والكامريون، وبلغاريامثل، (املعلومات 
، هي مؤسسة مركزها سويسرا تقوم باكتشاف ورصد ومكافحة )Rays of Hope Stiftung (مؤسسة ستفتونغ •

لك بعمليات التصوير اإليدز، وكذ/األمراض القاتلة الثانوية املترتبة على اإلصابة بفريوس نقص املناعة املكتسب
 ).وهي عمليات غري متوافرة يف الوقت احلاضر يف البلدان النامية إال بصورة حمدودة(التشخيصي للكسور 

كان ذوي  يف املائة من الس58، الذي يتيح ملا يقرب من كولومبيايف  االتصاالت اجملتمعية امليسرة للمعاقنيمشروع  •
وجيري تنفيذ املشروع يف . اإلعاقة البصرية إمكانية استعمال خدمات املعلومات واالتصاالت باستخدام برجميات خاصة

 . من احملليات ذات النسبة العالية من ذوي اإلعاقة البصرية يف كولومبيا100
ياسات التعليمية عن طريق إظهار كثافة برجميات األشكال البيانية املستندة إىل اخلرائط، للمساعدة يف حتسني وضع الس •

 .بنغالديشاملدارس يف مناطق معينة يف 
  املراكز اجملتمعية  4.3
 وأصحاب املصلحة اآلخرين إىل إنشاء تدعو خطة العمل الصادرة عن القمة العاملية جملتمع املعلومات احلكومات  20.

وقد ...".  جمتمعية متعددة األغراض قابلة لالستدامة تتيح النفاذ جماناً أو بتكلفة معقولة أمام مواطنيها نفاذ عمومية نقاط"
، املغربو، لبنانو، كنداو، الكامريون و،الربازيلو، أرمينياأقدمت بلدان كثرية على تنفيذ ذلك بالفعل، من بينها 

  :وعلى سبيل املثال. أوروغواي، وتوغوو، نيوزيلنداو
 (CAP: Pusat Informasi Masyarakat) نظاماً لنقاط النفاذ اجملتمعية وزارة االتصاالت واملعلوماتامت ، أقإندونيسيايف  •

كجزء من اجلهود اليت تبذهلا احلكومة من أجل نشر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف أحناء البالد عن طريق 
ارة لدعم القطاعات املختلفة من اجملتمع اإلندونيسي، مثل النساء، واملعاهد التعليمية، وفاقدي تنفيذ مشروعات خمت

 .البصر، واملزارعني، وغريهم
من احلكومة الكورية ومن ، وبدعم )قدرات مايكروسوفت غري احملدودةبرنامج (بالتعاون مع القطاع اخلاص  •

 مركزاً جمتمعياً للتكنولوجيا والتعلم 20 (KADO)  الرقميةةالوكالة الكورية للفرصمبادرات خريية أخرى، أقامت 
 .كوريا يف أحناء مجهورية

  الربجميات والنفاذ املفتوح  5.3
 مشاريع 10، وهناك (FLOSS)  مشروعاً بشأن تطوير برجميات جمانية وحرة ومفتوحة املصدر20ر من مت تقدمي أكث  21.

  :ومن بني هذه املشاريع. أخرى تتناول على سبيل املثال النفاذ املفتوح إىل اجملالت العلمية
، والغرض منه توفري النفاذ اإللكتروين إىل املعلومات بشكل مفتوح ودون وح إىل املعارف العامةالنفاذ املفتمشروع  •

 .مقابل، وهو برنامج ال خيضع ملعظم حقوق النشر أو الترخيص
سويسرا تقوم حبفظ وتبادل العينات ، هي منظمة ال تبغي الربح مقرها املنظمة الدولية للحفاظ على التنوع البيولوجي •

 .اجلزيئية واجلزيئية احليوية، كما تقوم بإدارة جمموعة من اجملالت العلمية اليت ميكن االطالع عليها دون قيود

http://www.soumu.go.jp/s-news/2004/040806_4_b2.html
http://www.itu.int/osg/spu/ni/wsisbridges/
http://www.ict.bg/frames.asp
http://www.minesup.gov.cm/
http://www.interlab.ait.ac.th/
http://www.raysofhope.ch/
http://www.raysofhope.ch/
http://www.compartel.gov.co/
http://www.banbeis.org/
http://www.mtc.am/
http://www.iti.br/
http://www.minpostel.gov.cm/
http://www.itu.int/wsis/stocktaking/scripts/documents.asp?project=1102952016&lang=en
http://www.mpt.gov.lb/
http://www.anrt.net.ma/
http://www.connectingcommunities.govt.nz/
http://www.artp.tg/
http://www.itu.int/wsis/stocktaking/scripts/documents.asp?project=1126767320&lang=en
http://www.kominfo.go.id/
http://www.microsoft.com/mscorp/citizenship/giving/
http://www.itu.int/osg/spu/ni/wsisbridges/
http://www.publicknowledge.org/issues/openaccess
http://www.mdpi.net/
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 ).باكستان، وكندامثل، (إنشاء مراكز لتطوير الربجميات مفتوحة املصدر، تساعد املهتمني بتطوير الربجميات  •
تطوير برنامج يساعد ذوي اإلعاقة على النفاذ إىل املعلومات، واستكمال ذلك بسياسات متكن الفئات احملرومة من النفاذ  •

، )ASEANNet( املعاونة مثل الشبكة اآلسيوية لتقاسم املعرفة يف جمال التصميم الشامل والتكنولوجيا(إىل املعلومات 
 ).تايالند يف) NECTEC(وهو مشروع يستضيفه املركز الوطين لإللكترونيات وتكنولوجيا احلاسوب 

 برجميات مفتوحة املصدر لتشجيع احلصول على الوثائق احلكومية مركز إدارة املعلومات احلكومية يف أستراليايوفر  •
 ).Fedlinkمثل الشبكة االفتراضية (إلكترونياً بتكلفة منخفضة 

 .بوابة اليونسكو للربجميات اجملانية •

  املكتبات العامة الرقمية واألرشيفات الرقمية  6.3
دعم إنشاء خدمات املكتبات العامة الرقمية تنص خطة العمل الصادرة عن القمة العاملية جملتمع املعلومات على   22.

  :تبات العامة الرقميةوتشمل املك. وخدمات األرشيفات الرقمية املكيفة جملتمع املعلومات
االحتاد الدويل لرابطات ومؤسسات يف  قصص النجاح يف جمال املكتبات العامة ودورها يف جمتمع املعلوماتجتميع  •

 .املكتبات العامة
 احمليط اهلادئ اليت تستهدف توسيع نطاق النفاذ إىل املكتبات العامة، وخصوصاً مبنطقة اليونسكوالعديد من مشاريع  •

 .جنوب شرق آسياويف 
 .ت العامة يف جامايكاشبكة املنطقة الواسعة خلدمة املكتبامشروع  •
 )إسبانيا، وبولندا، وإيرانمثل، (رقمنة املوارد احلالية للمكتبات العامة باطالع اجلمهور على األدبيات  •

  )4 جيم(بناء القدرات  4
ينبغي أن تتوفر لكل فرد املهارات الالزمة "تنص خطة العمل الصادرة عن القمة العاملية جملتمع املعلومات على أنه   23.

  .صلة ببناء القدراتوأقل قليالً من نصف األنشطة املقدمة له ". ة الكاملة من جمتمع املعلوماتلتحقيق االستفاد
  املعرفة العامة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  1.4
نظراً للتوسع املتزايد يف استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، أصبح من الضروري حمو أمية األفراد فيما يتعلق   24.

  .ولوجيا املعلومات واالتصاالتبتكن
، جيري تشجيع تعليم احلاسوب والتوعية بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عن طريق إقامة شبكة تربط بلغاريايف  •

 .املدارس  بني
، حتدد مستويات الكفاءة الالزمة معايري للكفاءة احلكوميةة االتصاالت واملعلومات جمموعة ، وضعت وزارإندونيسيايف  •

نولوجيا املعلومات واالتصاالت يف القطاعات للموظفني املدنيني، وميكن أن ُتستعمل يف حتديد معايري الكفاءة يف جمال تك
 .األخرى لالقتصاد

  
  
  
  
 

http://kmdi.utoronto.ca/
http://www.osrc.org.pk/
http://www.nectec.or.th/english/
http://www.nectec.or.th/tindex.html
http://www.agimo.gov.au/
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=12034&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.ifla.org/III/wsis.html
http://fmp-web.unil.ch/IFLA/
http://fmp-web.unil.ch/IFLA/
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=15006&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=6607&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.unesco.org/cgi-bin/webworld/ifapprojects/cgi/page.cgi?g=detailed%2F27.shtml&d=1
http://www.cito.gov.jm/cms/index.php
http://www.tebyan.net/
http://www.itu.int/wsis/stocktaking/scripts/documents.asp?project=1103560425&lang=en
http://www.itu.int/wsis/stocktaking/scripts/documents.asp?project=1103906692&lang=en
http://www.ict.bg/frames.asp
http://www.kominfo.go.id/
http://www.itu.int/wsis/stocktaking/scripts/documents.asp?project=1107338952&lang=en
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  اهلند - مشروع سوشكشا: 5 اإلطار
 وملا كانت .(IISD) معهد التنمية االجتماعية الدولية هو برنامج حملو األمية الوظيفية شرع يف تنفيذه مشروع سوشكشا

األمية تقترن عادة بالفقر وتؤدي إىل التعرض للكثري من املشاكل، يعاجل املشروع الكثري من املطالب االجتماعية على 
التعليم االبتدائي والتعليم املستمر، ومتكني النساء من االعتماد على أنفسهن، وتوجيه الشباب وزيادة : مستويات متعددة

وُتعطى األولوية ألدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف وضع االستراتيجيات . بيئةالوعي بضرورة احلفاظ على ال
  .التنموية مبراعاة الظروف احمللية وتأخذ يف االعتبار احتياجات اجملتمعات احمللية

 الفقرية يف  من سكان األحياء000 50يقل عن  ال ، وكان له تأثري على ما1996 وقد بدأ تنفيذ املشروع للمرة األوىل يف
ويشمل املشروع مجيع املمارسات الروحية بصرف النظر عن أعمار أو . كولكتا وميدنابورز يف البنغال الغربية، باهلند

معتقدات املستفيدين منه أو الطبقة االجتماعية اليت ينتمون إليها، ويوفر التدريب على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
ثل تعزيز التطور املادي وحتسني القدرات الذهنية للسكان احملليني عن طريق زيادة قدرهتم كوسيلة لتحقيق أهداف أخرى م

  .على احلصول على املعلومات وحتسني فرص التقدم املهين والتكامل العام
 ،سنغافورة، وليبيا، ولبنان و،كولومبيامثل، (يقدم العديد من البلدان برامج حمددة للتشجيع على حمو األمية الرقمية  •

 ).أوراغوايو، سويسراوإسبانيا، و
، برنامج استعمال احلاسوب يف النهوض باألطفال، أطلقت وزارة املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت تايالنديف  •

 .يدة ومستعملة للمدارس الريفيةيشجع على التربع بأجهزة حاسوب جد الذي
 عمالً على تيسري عملية إدماج علوم حواسيب يف املدارس االبتدائيةتقوم وزارة التعليم بتوزيع ترينيداد وتوباغو ويف  •

 .جيا املعلومات واالتصاالت يف املناهج الدراسيةاحلاسوب وتكنولو
صندوق األمم املتحدة اإلمنائي  أقام وعمالً على حتقيق املساواة اإللكترونية يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت •

مشروع املساواة اإللكترونية هبدف متكني املرأة من أن يكون هلا تأثري واستفادة   املكتب اإلقليمي للدول العربية- للمرأة 
حديثة يف من قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عن طريق بناء قدراهتا ومهاراهتا من خالل توفري شبكات تدريب 

ويعمل املشروع على ربط اخلرجيني بسوق العمل . جمال تكنولوجيا املعلومات، وتزويدها باملهارات الالزمة يف سوق العمل
احمللي واإلقليمي يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وضمان املساواة يف الفرص يف قطاع تكنولوجيا املعلومات 

 .ة تدرك فائدة االشتراك الكامل للمرأة يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتواالتصاالت وهتيئة بيئة إجيابي
 .)5انظر اإلطار (مشروع سوشكشا يف اهلند  •
 بتنفيذ عدد من املراكز اليت ينصب اهتمامها على إتاحة  األوروبيةاملفوضية يف شراكة مع االحتاد الدويل لالتصاالتقام  •

ويقدم املشروع . تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل جمتمعات البلدان النامية، وخاصة أقل البلدان منواً يف إفريقيا
ضمن برناجمها إمكانات بال حدود للتدريب على استعمال  كمنحة شركة ميكروسوفتمنهجاً تدريبياً أساسياً، قدمته 

 رواندا وأوغندا وإثيوبياوقد قدم املشروع جتهيزات ملراكز التدريب يف . احلاسوب واإلنترنت والتطبيقات واالتصاالت
 وهي تستهدف تدريب 2005ت هذه الدورات يف وبدأ. ، وقام بتدريب عدد من املدربني يف كل مركزغامبيا وزامبياو

 . طالب سنويا700ً و500ما بني 

  السياسات الوطنية  2.4
أدخل عدد من البلدان أهداف حمو األمية يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف سياساهتا الوطنية   25.

، صدر قرار مجهوري ينص على ربط املدارس وزيادة الوعي بتكنولوجيا أذربيجان ويف). الفلبني، وقطرو، األرجنتني مثل(
اإلدارة اإللكترونية ، أقدمت شبكة تنمية املعلومات على تنفيذ مبادرة نيجريياويف . املعلومات واالتصاالت بني التالميذ

http://www.iisd-ngo.org/?view/programs/item/761
http://www.computadoresparaeducar.gov.co/
http://www.itu.int/wsis/stocktaking/scripts/documents.asp?project=1103281520&lang=en
http://www.itu.int/wsis/stocktaking/scripts/documents.asp?project=1108203710&lang=en
http://www.itu.int/wsis/stocktaking/scripts/documents.asp?project=1128419552&lang=en
http://www.tour-de-clic.ch/
http://www.itu.int/wsis/stocktaking/scripts/documents.asp?project=1126767068&lang=en
http://www.mict.go.th/
http://www.interlab.ait.ac.th/
http://www.itu.int/wsis/stocktaking/scripts/documents.asp?project=1128548961&lang=en
http://www.itu.int/wsis/stocktaking/scripts/documents.asp?project=1128585823&lang=en
http://www.unifem.org.jo/
http://www.unifem.org.jo/
http://www.itu.int/ITU-D/hrd
http://www.microsoft.com/mscorp/citizenship/giving/
http://www.itu.int/wsis/stocktaking/scripts/documents.asp?project=1117295389&lang=en
http://www.ict.gov.qa/en/Default.aspx
http://www.itu.int/wsis/stocktaking/scripts/documents.asp?project=1108480222&lang=en
http://www.itu.int/wsis/stocktaking/scripts/documents.asp?project=1103104920&lang=en
http://www.devnetnigeria.org/
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 دارس من 000 3أقيمت جامعة افتراضية لتكنولوجيا املعلومات التحق هبا حنو  باكستانويف . لتالميذ املدارس يف سن املراهقة
  .كستانمجيع أحناء با

، تايالند، وسورية، وكندا، وبلغاريامثل (وهناك بلدان أخرى تعكف على تطوير شبكات عالية السرعة للبحوث   26.
أثناء مرحلة جنيف من  حدة االقتصادية إلفريقياجلنة األمم املت، اليت أطلقتها شبكة البحوث األكادميية اإلفريقيةوكذلك 
  .)العاملية جملتمع املعلومات القمة

  املهنيون واخلرباء يف جماالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  3.4
 مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، برناجماً ، بالتعاونوحدة املعلوماتية مبكتب رئيس الوزراء، أقامت بوركينا فاصويف   27.

  ، يف سياق برنامج التعاون اإلطاري للفترةلتدريب ودعم املهنيني يف جماالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
2005-2001.  

، وهي الشبكة اليت أقيمت يف البداية جبنوب إفريقيا Enablisيتم تقدمي الدعم ألرباب املشاريع عن طريق شبكة   .28
 الذي يتبناه االحتاد الدويل (YES) مشروع تعليم الشبابويقدم .  والقطاع اخلاصجنوب إفريقيا وكندابدعم من حكوميت 

أو مواصلة التعليم العايل يف جمال /مل ولالتصاالت زماالت للدارسني من البلدان النامية وأقل البلدان منواً لتأهيلهم للع
  .االتصاالت وما يتصل هبا من جماالت

  التعلم عن ُبْعد  4.4
  .ميكن االستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف توسيع نطاق التعليم النظامي  29.

، بالتعاون مع برامج التنمية األخرى، الدعم ملؤسسات )InWent( لبناء القدرات األملانيةتقدم املنظمة الدولية  •
كما تقدم هذه املنظمة الدعم يف جمال بناء . عن ُبْعدومنظمات التعليم والتدريب املهين اليت تنظم دورات على التعلم 

 .نية، لتلبية الطلب اإلقليمي على اخلدمات اإللكتروعن ُبْعدالقدرات للمراكز اإلقليمية للتعلم 
 ).إسبانيا وفرنسامثل (تستخدم تكنولوجيات جديدة للمساعدة يف نشر املعلومات بني الدارسني  •
 كتيب معلوماتالبنك الدويل يف وضع  يف (infoDev) دائرة تنمية املعلومات مع التاالحتاد الدويل لالتصايتعاون  •

واهلدف من هذا الكتيب هو أن يكون مصدراً دائماً . علومات واالتصاالت تكنولوجيا املبشأن تنظيمعلى الشبكة 
ومتطوراً للمعلومات حيتوي على سلسلة مناذج تتصل باملسائل التنظيمية األساسية يف قطاع تكنولوجيا املعلومات 

 .واالتصاالت الذي يتسم بتقارب سريع
ومقره  (وكومنولث التعلم، )6 انظر اإلطار(تراضية اإلفريقية من بني املشاريع األخرى للتعلم عن ُبْعد اجلامعة االف  30.
، )يف تونس(وجامعة تونس االفتراضية ، )بالبنك الدويلمقرها و (والشبكة العاملية الكتساب املعرفة يف جماالت التنمية، )كندا
ن أجل تنظيم دورات على  م)AusAID(حكومة أستراليا وحتصل األخرية على املساعدة من . جنوب احمليط اهلادئ جامعةو

اإلدارة السليمة، وتدريب املعلمني، والتعليم عن ُبْعد واستعماالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف عملية التعليم عن ُبْعد 
  .من مقرها الرئيسي يف فيجي

  التعاون الدويل واإلقليمي  5.4
لى تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت متاحاً تساعد الشراكات بني أصحاب املصلحة أيضاً يف جعل التدريب ع  31.

  :ومن أمثلة ذلك. للجمهور
 إىل أن يصبح مركزاً إقليمياً لتنمية ملعهد التكنولوجيا اآلسيوييهدف خمترب التعليم والبحوث من خالل اإلنترنت التابع  •

 .نت بإقليم آسيا واحمليط اهلادئ، وخصوصاً يف منطقة ميكونغاملوارد البشرية باستعمال اإلنتر

http://www.devnetnigeria.org/
ttp://www.nwfp.gov.pk/Government.php?DistId=1&DeptId=1&LangId=1
http://www.ict.bg/frames.asp
http://www.canarie.ca/
http://62.193.88.141:8082/index/progs/ci/ciactivities/ciexbactivities/shern.html
http://thaisarn.nectec.or.th/
http://www.uneca.org/aisi/arnws.htm
http://www.uneca.org/aisi/arnws.htm
http://www.delgi.gov.bf/
http://www.itu.int/wsis/stocktaking/scripts/documents.asp?project=1103820768&lang=en
http://www.enablis.org/
http://www.acdi-cida.gc.ca/canadafundforafrica
http://www.enablis.org/
http://www.itu.int/newsarchive/press_releases/2003/11.html
http://www.it-ab.net/
http://www.itu.int/wsis/stocktaking/scripts/documents.asp?project=1107772204&lang=en
http://www.itu.int/
http://www.infodev.org/
http://www.ictregulationtoolkit.org/
http://www.ictregulationtoolkit.org/
http://www.col.org/
http://www.acdi-cida.gc.ca/canadafundforafrica
http://www.acdi-cida.gc.ca/canadafundforafrica
http://www.gdln.org/
http://www.uvt.rnu.tn/
http://www.uvt.rnu.tn/
http://www.usp.ac.fj/
http://www.usp.ac.fj/
http://www.interlab.ait.ac.th/
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واالحتاد ، )UNDP( وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، Cisco Systems Inc، أقامت شركة سيسكو 2000 سنةيف  •
 (UNV) وبرنامج متطوعي األمم املتحدة، (USAID) الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، و(ITU) الدويل لالتصاالت

، إلعدادهم لتوىل األعمال يف جمال مبادرة أقل البلدان منواًشراكة استراتيجية للمساعدة يف تدريب الدارسني يف إطار 
 بلداً من أقل 39وقد اتسع نطاق هذه املبادرة إىل أن أصبحت تشمل . تسيري األعمال االقتصادية من خالل اإلنترنت

، 2003 ويف سنة. بلدان إفريقية ال تنتمي إىل فئة أقل البلدان منواً 10  بلداً، باإلضافة إىل50  اليت يبلغ عددهاالبلدان منواً
انتقل الشركاء إىل املرحلة الثانية، وهي مرحلة بناء خطوط توصيل إىل مستوى املدارس الثانوية، ومتتد إىل املدن الثانوية 

كرب من السكان وتساهم يف حتقيق التنمية على املستوى الوطين وحتقيق النجاح وتتجاوزها، وبذلك توفر النفاذ لعدد أ
وجيري يف الوقت احلاضر إنشاء مائة أكادميية جديدة يف معسكرات الالجئني، ومدارس البنات الثانوية . لألفراد

 .واجلامعات يف املدن يف أحناء إفريقيا
اآلثار االجتماعية " حتت عنوان االجتماعات املواضيعية للقمة العاملية جملتمع املعلوماتمت تنظيم اجتماع ضمن  •

، مبشاركة )غواتيماال(يف أنتيغوا  2005 يناير 19 إىل 17من " واالقتصادية املترتبة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
منظمة التعاون ، و)املشترك بني األونكتاد ومنظمة التجارة العاملية (مركز التجارة الدولية، ومنظمة العمل الدولية

 اجتماعاً مواضيعياً حول تكنولوجيا املعلومات اليونسكووستنظم . األونكتاد، ووالتنمية يف امليدان االقتصادي
واالتصاالت يف التعليم النظامي، وسوف ُيخصص هذا االجتماع للتعلم عن ُبْعد، وسيعقد يف باكو، أذربيجان، يف 

 .2005 أغسطس
 (AVU)اجلامعة االفتراضية اإلفريقية : 6 اإلطار

والغرض منها هو توفري احلصول على فرص .  بتمويل أصلي من البنك الدويل1997 يف اجلامعة االفتراضية اإلفريقيةأنشئت 
مثل التلفزيون (تعليم جيد بعد املرحلة الثانوية يف أحناء إفريقيا، باالعتماد الكامل على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

، أقامت 1997-1999وبعد مرحلة التحقق من سالمة الفكرة خالل ). ي، ومؤمترات الفيديو، وغري ذلك من الوسائلالساتل
، 2002 واعتباراً من سنة. 2000-2001 مركزاً للتعلم يف أحناء القارة اإلفريقية خالل الفترة 33اجلامعة االفتراضية اإلفريقية حنو 

ومن بني األطراف املشاركة األخرى، خبالف .  دارس000 3يقيا، والتحق هبا أكثر من  بلداً إفر18بدأت اجلامعة نشاطها يف 
،، ومنظمات من القطاع القاص إدارة التنمية الدولية باململكة املتحدة، والوكالة الكندية للتنمية الدوليةالبنك الدويل، 

كارلتون   وجامعة،)الواليات املتحدة (MIT وجامعات مشاركة من اخلارج مثل) Netsat  وH-P ، ومايكروسوفتمنها (
 ).أستراليا (معهد ملبورن امللكي للتكنولوجياو) كندا(
، بشككوباإلضافة إىل ذلك، مت تنظيم عدد من االجتماعات املوضوعية شبه اإلقليمية للقمة العاملية جملتمع املعلومات يف  •

؛ واجتماع عاملي لتكنولوجيا املعلومات 2005 فرباير 1-3؛ ويف بايل، بإندونيسيا، 2004 نوفمرب 16-18، بقريغيزستان
 .2004 نوفمرب 25-28، بأذربيجان، يف باكو، "مشاكل وحلول: اد املعرفةالفجوة الرقمية واقتص"واالتصاالت عن 

 يف االحتاد الدويل لالتصاالت بتنظيم ما يزيد عن مائة فرصة تدريب سنوياً، وعزز قدرات مشروع مراكز التميزيقوم  •
فيذيني من مجيع كيانات االتصاالت يف البلدان النامية ويف مجيع أحناء  من املديرين واملوظفني التن000 12ما يزيد عن 

 الذي يهدف إىل تنفيذ أداة (SIMOBIZ) يف تطوير مشروع حماكاة األعمال فرنسا أيضاً مع االحتادويتعاون . العامل
 . واملنطقة العربيةاألمريكتني ومراكز التميز يف إفريقياحماكاة ذات توجه إلدارة األعمال يف أربعة من 

  )5جيم (يا املعلومات واالتصاالت بناء الثقة واألمن يف استعمال تكنولوج  5
تعزيز إطار الطمأنينة الذي يشمل أمن "بأن  القمة العاملية جملتمع املعلومات عن يعترف إعالن املبادئ الصادر  32.

اخلصوصية ومحاية املستهلك، شرط أساسي ال غىن عنه لتنمية جمتمع املعلومات  املعلومات وأمن الشبكات واملوثوقية وصون
 ويتضمن القسم التايل أمثلة على املناهج الوطنية والتعاون الدويل ."قة بني مستعملي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتالث وبناء

  .واإلقليمي املتصلة هبذا اخلط من خطوط العمل
  

http://www.cisco.com/
http://www.undp.org/
http://www.itu.int/home/
http://www.itu.int/home/
http://www.usaid.gov/
http://www.unv.org/
http://www.cisco.com/en/US/learning/netacad/digital_divide/ldc/index.html
http://www.itu.int/osg/spu/ni/wsisbridges/
http://www.sit.gob.gt/tematicamundial.asp
http://www.sit.gob.gt/tematicamundial.asp
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=15006&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.avu.org/
http://www.acdi-cida.gc.ca/
http://www.unece.org/operact/meetings/bishkek/banner1.doc
http://www.global-ict.mincom.gov.az/
http://www.itu.int/ITU-D/
http://www.itu.int/ITU-D/hrd/publications/reports/2003/CoE-Afralti/CoE-Afralti.pps
http://www.itu.int/ITU-D/hrd/publications/reports/2004/e-duc-TIC-AMS/IT-educatoin-AMS.pdf
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  املناهج الوطنية  1.5
 هو تأكيد ثقة مواطين أستراليا يف أستراليا اليت وضعتها حكومة Gatekeeper® Strategyاهلدف من استراتيجية   .33

ية على وتقوم هذه االستراتيج. 1998خصوصيتهم، مع االستفادة من املستجدات يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت منذ 
والبنية التحتية األساسية العمومية هي إطار للتكنولوجيا وتأكيد . توفري البنية التحتية األساسية العمومية يف احلكومة االسترالية

الثقة يستخدم شهادات التوقيع الرقمي للتأكد من هوية أصحاب الشهادات ومن سالمة الرسائل اإللكترونية اليت تتبادل 
 لتسهيل توصيل اخلدمات احلكومية إلكترونياً، ويتوىل إدارهتا مكتب إدارة املعلومات ®Gatekeeperت وقد ُصمم. التوقيعات

  .التابع للحكومة األسترالية
 )eSignature/ePreserve programme(قيع اإللكتروين وصيانة البيانات اإللكترونية  برنامج التوهنغارياأطلقت حكومة   34.

ومن بني األهداف األخرى للربنامج . الذي يستهدف إجياد أساس إلدخال نظام التوقيعات اإللكترونية على نطاق واسع
وكجزء .  مستوى أمن البيانات احلكوميةإدخال املعامالت اإللكترونية يف اإلدارة العامة والشروع يف برنامج يستهدف حتسني

لدعم استعمال التوقيعات اإللكترونية يف أجهزة اإلدارة العامة اليت تكون " هيئة الشهادات احملمية"من هذا الربنامج، أنشئت 
دة لتعريف يقوم حبفظ البيانات وتنفيذ تطبيقات رائ" مركز صيانة البيانات"وباإلضافة إىل ذلك، فإن . حبوزهتا بيانات حساسة

  .املستعملني هبا وهتيئة اخلربات املطلوبة
. نترنت إجراءات مكافحة اجلرائم السربانية اليت تزايدت مع زيادة مستعملي اإلاليابانعززت هيئة الشرطة الوطنية يف   35.
ويقوم .  أنشئ قسم مكافحة اجلرمية السربانية للتشجيع على إجراء التحقيقات واحليلولة دون وقوع اجلرائم السربانية2004ويف 

أصبحت  وقد. هذا القسم بتنسيق إجراء التحقيقات من جانب الشرطة وتعزيز التعاون مع الدوائر الصناعية والبلدان األجنبية
قسم مكافحة اجلرمية اليت تستعمل يف ارتكاهبا "ر تعقيداً، مما دفع هيئة الشرطة اليابانية أيضاً إىل إقامة اجلرائم السربانية أكث

يف كل دائرة من دوائر املعلومات واالتصاالت بكل إدارة من إدارات الشرطة، لضمان توافر الدعم " التكنولوجيات املتطورة
 . اخلاصة باجلرائم السربانيةالتقين املتطور يف أحناء اليابان يف التحقيقات

، بالتعاون مع اهليئات العامة، واجلمعيات املهنية اليت متثل القطاع اخلاص، وكذلك بالتعاون مع االحتاد لبنانيقوم   36.
.  من هذا املشروع هو تطوير التجارة اإللكترونيةواهلدف. )ECOMLEB(األورويب، بتنفيذ مشروع التجارة اإللكترونية 

وضع اإلطار القانوين الشامل الالزم لتنفيذ التجارة اإللكترونية واملعامالت اإللكترونية : ويقوم املشروع على أولويتني
، واملدفوعات الرقمي والتأكد من صحته، وسرية البيانات، وتبادل العقود بالطرق اإللكترونية، ومحاية املستهلك التوقيع(

؛ وتشجيع تطوير واستعمال التجارة اإللكترونية بني املشاريع الصغرية )اإللكترونية، والقضايا الدولية ذات الصلة، وغري ذلك
وقد أعد املشروع أيضاً وثائق قانونية تتضمن حتليل التشريعات احلالية املتصلة بالتجارة اإللكترونية يف . واملتوسطة واملستهلكني

  .ألوسطا الشرق
صربيا ونتيجة لعملية التشاور اليت شاركت فيها مجيع وكاالت تشغيل االتصاالت، نشرت هيئة االتصاالت يف   37.

ية ، وتتضمن هذه القواعد توع) من جريدة الوقائع الرمسيةRCG 63/03 العدد( نشرة قواعد محاية املستهلك واجلبل األسود
وملا كانت إساءة استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قد تزايدت يف الفترة األخرية يف جماالت . املستهلكني حبقوقهم

أصدرت اهليئة قرارات بشأن محاية املستهلك وااللتزامات اليت ينبغي أن تتحملها ) مثل سرقة اخلطوط(اجلرمية السربانية 
 هذه القرارات التزامات، من بينها تقدمي قائمة جبميع النداءات الدولية الصادرة اليت وتتضمن. وكاالت تشغيل االتصاالت

 نبضة بشكل يومي، وإبالغ املستهلكني بقيمة مكاملاهتم وإلغاء املبالغ اليت ُتحمل على فواتري 000 4 تتكون من أكثر من
  .املستهلكني نتيجة لسرقة اخلطوط

 منذ سويسرابنية التحتية األساسية ألنظمة املعلومات واالتصاالت، تعكف وإدراكاً منها العتمادها على ال  38.
). تحتية للمعلومات املهمةأو محاية البنية ال" (املفهوم التشغيلي لتأمني املعلومات" على تنفيذ مشروع شامل لـ1998 سنة

ضرورة حتديد ) 2(ينبغي أن حتد تدابري الوقاية املناسبة من عدد االختراقات؛ ) 1: (ويقوم هذا املفهوم على أربع دعائم هي
لتأمني سالمة املعلومات؛ ) MELANI(ملخاطر والتهديدات يف أقرب وقت ممكن من خالل مركز اإلبالغ عن املخاطر وحتليلها ا

http://www.agimo.gov.au/infrastructure/gatekeeper
http://www.agimo.gov.au/infrastructure/gatekeeper
http://www.itu.int/wsis/stocktaking/scripts/documents.asp?project=1103293624&lang=en
http://www.itu.int/wsis/stocktaking/scripts/documents.asp?project=1103282262&lang=en
http://www.ecomleb.org/new/default.asp
http://www.agentel.cg.yu/
http://www.agentel.cg.yu/
http://www.itu.int/wsis/stocktaking/scripts/documents.asp?project=1101981304&lang=en
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يكون مسؤوالً عن أن تظل اآلثار املترتبة على األعطال يف أدىن حد ) SONIA(ل فريق مهام خاص لتأمني املعلومات تشكي )3(
 .وحتديد األسباب الفنية حلدوث األعطال وإصالحها )4(هلا؛ 
فريقاً وطنياً ملواجهة احلاالت الطارئة ) ات وتكنولوجيا احلاسوبيناملركز الوطين لإللكترو (تايالندأنشأت حكومة   39.

اليت (ويضم هذا الفريق وكاالت حكومية وشركات القطاع اخلاص . كمنتدى للمناقشات اإللكترونية يف جمال األمن السرباين
 احلاسوب خطة ملدة مخس سنوات وقد وضع املركز الوطين لإللكترونيات وتكنولوجيا). يبدو أهنا أكثر وعياً باألمن السرباين

يتحول هذا الفريق الوطين مبوجبها إىل جمموعة من اخلرباء املختصني باألمن السرباين ويبدأ يف تقدمي اخلدمات إلكترونياً، مع 
  .إصدار نشرات حديثة عن انتشار الفريوسات، ويقوم بإدارة خمترب لألمن السرباين وتنظيم دورات تدريبية

ق عمل ملكافحة الرسائل االقتحامية، يقوم على شراكة بني احلكومة وممثلي أصحاب املصلحة، ومن خالل فري  40.
اف من أجل مكافحة الرسائل  نشر أفضل املمارسات وإقامة حتالفات دولية ثنائية ومتعددة األطراململكة املتحدةتستهدف 
وقد شاركت اململكة املتحدة يف إنشاء فريق املهام املعين مبكافحة الرسائل االقتحامية التابع ملنظمة التعاون والتنمية . االقتحامية

وروبية يف امليدان االقتصادي، ويرتبط هذا الفريق بصالت مع جملس التعاون االقتصادي آلسيا واحمليط اهلادئ، واملفوضية األ
ويعد هذا الفريق وكالة مركزية ملكافحة الرسائل االقتحامية، واهلدف منه هو اجلمع بني صانعي . واالحتاد الدويل لالتصاالت

السياسات واهليئات التنظيمية وممثلي صناعة االتصاالت يف البلدان األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 
وسوف ُيعد الفريق كتيباً يتضمن أفضل املمارسات يف جماالت .  البلدان األخرى غري األعضاء يف املنظمةوالتعاون أيضاً مع

التشريعات، وزيادة الوعي، وتكوين الشراكات مع صناعة االتصاالت، وضمان وضع التنظيمات الذاتية، وتوفري احللول التقنية 
  .وتسهيل التعاون يف جمال التنفيذ على املستوى الدويل

يف العمل من أجل احليلولة دون وقوع اجلرائم السربانية ) KADO (الوكالة الكورية للفرصة الرقميةشرعت   41.
. 2004تبارات يف  مكتباً إلجراء االخ22، وشرعت يف تنفيذ أنشطة من أجل مكافحة اجلرائم السربانية بالتعاون مع 2003 يف

وقد وضعت الوكالة برناجماً للتدريب على مكافحة اجلرائم السربانية احملتملة وأنشأت فريقاً ملكافحتها يركز على املدارس 
وتعتزم الوكالة توسيع نطاق برنامج التدريب على مكافحة اجلرائم السربانية وحتويله إىل مكتب . املتوسطة والعليا يف سول

  .ختبارات، وكذلك التوسع يف العمليات اليت تقوم هبا أفرقة مكافحة اجلرائم السربانيةوطين إلجراء اال
وهناك العديد من . (وضع العديد من أصحاب املصلحة إطاراً تنظيمياً للوقاية من الرسائل االقتحامية ومحاية البيانات  42.

  :ة ذلكومن أمثل). أصحاب املصلحة اآلخرين الذين يعكفون على وضع هذا اإلطار
 )".وأدخلت عليه بعض التعديالت بعد ذلك (2003 قانون مكافحة الرسائل االقتحامية لسنة "أسترالياأصدرت  •
، وأدخلت تعديالً 2002 يف سنة"  اإللكتروين ذات الطابع اخلاصقانون تنظيم إرسال رسائل الربيد "اليابانأصدرت  •

مروجي الرسائل االقتحامية الذين خيفون هويتهم وغريهم من ذوي  ليشمل تطبيق جزاءات على 2005 على القانون يف
 .2005خريف ومن املتوقع أن يدخل هذا التعديل حيز التطبيق يف . النوايا السيئة

 . استراتيجية وطنية ملكافحة الرسائل االقتحاميةفرنساوضعت حكومة  •
وسيتضمن القانون تطبيق جزاءات مدنية، كما سينص .  تشريعاً ملكافحة الرسائل االقتحاميةزيلندانيوأعدت حكومة  •

على أن ترد وكاالت تقدمي خدمات اإلنترنت والشركات الناقلة لالتصاالت على شكاوى املستهلكني يف املرحلة 
 .املسائل اليت ال ميكن حسمها بطرق أخرىاألوىل، مع وجود وكالة تنفيذ حكومية تقوم بعمليات املراقبة والتحكيم يف 

 ).”NTC Cares“( على مبادرة يف جمال املعلومات العمومية حتت اسم الفلبنيوحلماية املستهلكني، أقدمت  •
 .حلماية مستعملي اإلنترنت" Registrador de Llamadas" برنامج تسجيل املهاتفات بريوطورت  •

  :م السربانيةوفيما يتعلق باجلرائ  43.
 .الواليات املتحدةمت تنظيم حلقات عمل تطبيقية عن األمن السرباين بالتعاون مع حكومة  •

http://www.thaicert.nectec.or.th/
http://www.oecd.org/department/0,2688,en_2649_22555297_1_1_1_1_1,00.html
http://www.itu.int/osg/spu/ni/wsisbridges/
http://www.dcita.gov.au/ie/spam_home
http://www.asia-bb.net/en/index.html
http://www.itu.int/wsis/stocktaking/scripts/documents.asp?project=1121265794&lang=en
http://www.itu.int/wsis/stocktaking/scripts/documents.asp?project=1105506416&lang=en
http://www.itu.int/wsis/stocktaking/scripts/documents.asp?project=1108480587&lang=en
http://www.inictel.gob.pe/dit/desarrollos/main.htm
http://www.itu.int/wsis/stocktaking/scripts/documents.asp?project=1103624295&lang=en
http://www.itu.int/wsis/stocktaking/scripts/documents.asp?project=1103304495&lang=en
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 . من وضع اتفاقية بشأن اجلرائم السربانية ويقوم بالترويج هلا يف أحناء العاملورويباجمللس األانتهى  •
  :ولتسهيل إدخال تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مثل احلكومة اإللكترونية والتجارة اإللكترونية  44.

 . على وضع قانون للتوقيع اإللكتروينأذربيجانتعكف  •
 . بوابة حكومية لتقدمي اخلدمات اإللكترونيةبلغارياأقامت  •
 .ام الفواتري اإللكترونية لتوفري مستوى مناسب من األمان للتجارة اإللكترونية نظإكوادورأدخلت  •
 .2004قوانني املعامالت اإللكترونية ولوائح املعامالت اإللكترونية يف  نيبالأصدرت  •
 ".2002 قانون املعامالت اإللكترونية لسنة "نيوزيلنداصدرت أ •
 ".قانون التوقيع الرقمي "صربيا واجلبل األسودأصدرت  •
 . على وضع منوذج ألمن الوثائق يتضمن التوقيع اإللكتروين من خالل استعمال الشهادات الرقميةإسبانياتعكف  •
 وهو أول سوق إلكتروين يف الشرق األوسط لتسهيل الصفقات بني -  جتاريموقع   املتحدةاإلمارات العربيةأنشأت  •

 . من أجل تيسري التجارة اإللكترونية بني دوائر األعمال يف منطقة الشرق األوسط–دوائر األعمال 
  وفيما يتعلق بأنظمة مواجهة احلاالت الطارئة،  45.

، هبدف تعزيز الوعي باألمن السرباين، واملساعدة يف )CERT-Q( فريق مواجهة حاالت الطوارئ احلاسوبية قطرأنشأت  •
 .السربانية إدارة املخاطر، وضمان سالمة البيانات ووضع قانون ملكافحة اجلرائم

 مركزاً لإلنذار املبكر يف جمال مكافحة الفريوسات، يقدم جلميع مستعملي احلاسوب معلومات إسبانياتدير حكومة  •
 .جمانية عن الفريوسات

حاالت الطوارئ يف جمال  يف إنشاء فريق خاص هبا ملواجهة اجلزائر حكومة الواليات املتحدةتساعد حكومة  •
 .احلاسوب

  التعاون الدويل واإلقليمي  2.5
  :ما يلي) األمن (5 تشمل أمثلة التعاون الدويل واإلقليمي املتصلة خبط العمل جيم  46.

 . إىل تنمية ثقافة أمن الشبكات واملعلومات)ENISA (الشبكة األوروبية ووكالة أمن املعلوماتهتدف  •
 يف  منتدى دائماً للتشجيع على تبادل اخلربات وإقامة قنوات للحوارشبكة أمريكا الالتينية حلماية املعلوماتأنشأت  •

 .هذا اجملال، حتت رعاية احلكومة اإلسبانية
 موقعاً على الويب لثقافة األمن، كما أصدرت نشرة بعنوان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاديأنشأت  •

 ".هلكني من الغش واملمارسات التجارية اخلداعية عرب احلدودتوجيهية حلماية املست مبادئ"
اهم مذكرة التف على تنفيذها، مت التوقيع على االحتاد الدويل لالتصاالتويف إطار خطة عمل اسطنبول اليت يعكف  •

من جانب حكومات ومنظمات ومؤسسات للقطاع اخلاص  ، اإللكترونية يف العامل يف املعامالتاخلاصة ببناء الثقة
قاعدة بيانات للتشريعات اخلاصة مبكافحة وقام االحتاد الدويل لالتصاالت أيضاً بإنشاء .  بلدا35ًواجملتمع املدين متثل 

اجتماعاً مواضيعياً يف إطار القمة العاملية جملتمع  وعقد االحتاد الدويل لالتصاالت أيضاً . يف أحناء العامللرسائل االقتحاميةا
 28، يف جنيف من بشأن األمن السرباين ، واجتماعاً آخر2004، يف يوليو املعلومات بشأن مكافحة الرسائل االقتحامية

 فيما يتعلق باألمن أعمال بشأن التقييسوشرع االحتاد أيضاً يف .  وعدداً كبرياً من ورش العمل2005 يوليو 1يونيو إىل 
 .السرباين ومكافحة الرسائل االقتحامية بالوسائل التقنية

http://conventions.coe.int/
http://www.mincom.gov.az/new/default.aspx
http://www.ccit.government.bg/
http://www.itu.int/wsis/stocktaking/scripts/documents.asp?project=1104913534&lang=en
http://www.itu.int/wsis/stocktaking/scripts/documents.asp?project=1127744438&lang=en
http://www.itu.int/wsis/stocktaking/scripts/documents.asp?project=1105506620&lang=en
http://www.itu.int/wsis/stocktaking/scripts/documents.asp?project=1103127640&lang=en
http://www.cert.fnmt.es/
http://www.tejari.com/
http://www.tejari.com/
http://www.ict.gov.qa/en/Default.aspx
http://alerta-antivirus.red.es/portada/
http://www.itu.int/wsis/stocktaking/scripts/documents.asp?project=1103315425&lang=en
http://www.itu.int/wsis/stocktaking/scripts/documents.asp?project=1103315425&lang=en
http://www.enisa.eu.int/
https://www.agpd.es/index.php?idSeccion=349
http://webdomino1.oecd.org/COMNET/STI/IccpSecu.nsf?OpenDatabase
http://www.itu.int/wsis/stocktaking/scripts/documents.asp?project=1099069089&lang=en
http://www.itu.int/spam
http://www.itu.int/spam
http://www.itu.int/osg/spu/spam/background.html
http://www.itu.int/osg/spu/spam/background.html
http://www.itu.int/osg/spu/cybersecurity/
http://www.itu.int/ITU-T/worksem/
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ومت إصدار ". اتفاقية محاية األفراد فيما يتعلق باملعاجلة األوتوماتيكية للبيانات الشخصية" لتنفيذ اجمللس األورويبيروج  •
 كجزء من اإلطار التنظيمي اجلديد الذي 2003 اإللكترونية يف سنة توجيه خاص بشأن محاية اخلصوصية يف االتصاالت

 .وضعته املفوضية األوروبية
ة إلجياد حلول ملشكلة مكافحة الرسائل  فريق مهام خمتصاً مبكافحة الرسائل االقتحامياملفوضية األوروبيةأنشأت  •

 .االقتحامية بالتعاون مع الشركات
 .أنشئت شراكة بني القطاعني العام واخلاص يف جمال تأمني املعلومات، سويسراويف  •

  )6 جيم(البيئة التمكينية   6
 احلكومات والسلطات األخرى تستهدف إجياد بيئة متكينية خللق جمتمع تدل املسامهات يف قاعدة البيانات على أن  47.

ويقوم الكثري من املبادرات يف جمال السياسات على مبادئ . للمعلومات شامل وقادر على البقاء وموجه إىل حتقيق التنمية
 القضايا االقتصادية 6 ويشمل خط العمل جيم. املنافسة السليمة، والشفافية والشراكة بني القطاعني اخلاص والعام

ويتضمن هذا . واالجتماعية والتقنية املرتبطة بدعم السياسات، كما يتناول التغيريات التشريعية، لتعظيم منافع جمتمع املعلومات
  .القسم بعض األمثلة

  إصالح السياسات واإلصالحات التنظيمية والقانونية  1.6
 مشروعاً لفك الربط بني العروات رابطة وكاالت تشغيل االتصاالت العموميةوضعت  – اجلمهورية التشيكيةيف   48.

دمات، وكذلك تصميم احللول اخلاصة واهلدف من املشروع هو حتديد املنتجات واخل. احمللية، يتضمن حتديد املبادئ والقواعد
ويقترح املشروع أيضاً مبادئ . بالشبكات واملبادئ التقنية املتصلة بالتوصيل بني الشبكات من جانب وكالة التشغيل

ويعد فك الربط بني العروات . لالتصاالت بني املشغلني، وقواعد للعمليات، وشروط االتفاقات وحمتواها ونسقها وآلياهتا، إخل
  .اإلنترنت لية خطوة هامة حنو حترير اخلدمات، وخصوصاً بالنسبة للنفاذ عريض النطاق إىلاحمل

 ورقة عن سياسات االتصاالت، اهلدف منها حتويل قطاع االتصاالت من هيئة وزارة االتصاالت، أصدرت لبنانيف   49.
ومن املأمول أن يؤدي ذلك إىل جعل البنية التحتية . نافسية مفتوحة أمام القطاع اخلاصاحتكارية مملوكة للدولة إىل سوق ت

وتقوم هذه السياسة على أربع دعامات رئيسية هي حترير السوق، . لالتصاالت يف لبنان أكثر البنيات التحتية تنافساً يف املنطقة
  .لة وفتح اجملال أمام مشاركة القطاع اخلاصوإقامة هيئة تنظيمية فعالة، وتعظيم قيمة األصول اململوكة للدو

استراتيجية طموحة متكن األفراد واجملتمعات احمللية من املشاركة مبادرة الربط بني اجملتمعات ، تعد نيوزيلندايف   50.
وقد ُوِضعت هذه االستراتيجية . فية والدميقراطية اليت يوفرها جمتمع املعلوماتالكاملة يف الفرص االقتصادية واالجتماعية والثقا

افتراض أن حتسني نفاذ اجملتمعات احمللية إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يعد مسؤولية مشتركة بني  على
 . اخلاص، واجملتمعات احمللية ذاهتاواحلكومات احمللية، واهليئات اخلريية، واهليئات التطوعية، والقطاع  املركزية احلكومة

 بتنفيذ برامج للتعاون والتدريب على (FCC) اللجنة الفيدرالية لالتصاالت تقوم الواليات املتحدة األمريكية،يف   51.
 مع هيئات  مؤمتراً إلكترونيا15ًللجنة وقد استضاف مكتب العالقات اخلارجية با. التقنيات واملناهج املتقدمة إلدارة الطيف

تنظيمية من مجيع أحناء العامل ملناقشة السياسات املرنة واملتقدمة إلدارة الطيف، الستيعاب التقارب بني التكنولوجيات اجلديدة، 
  .ملناقشة التوصيات اليت وضعها فريق املهام املعين بسياسات إدارة الطيف التابع للجنة وكذلك

، وسوف ُتعقد الندوة املقبلة يف مدينة ندوة عاملية للهيئات التنظيمية كل سنة (ITU) االحتاد الدويل لالتصاالتيعقد   52.
التنظيم وعالَم االتصاالت على "ت مباشرة ملناقشة احلمامات بتونس قبل انعقاد مرحلة تونس من القمة العاملية جملتمع املعلوما

  :ومن األنشطة التنظيمية األخرى لالحتاد ما يلي". أدوات أساسية يف بناء جمتمع املعلومات: النطاق العريض
التحديات أمام منظمي : النطاق العريض" بعنوان (FTRA-2005) ت يف إفريقيااملنتدى السادس لتنظيم االتصاال •

 ؛2005 أبريل 28 إىل 27، الذي ُعقد يف مابوتو، موزامبيق، من "االتصاالت يف إفريقيا

http://conventions.coe.int/
http://www.itu.int/wsis/stocktaking/scripts/documents.asp?project=1103306552&lang=en
http://www.infosurance.ch/
http://www.expats.cz/prague/czech/chamber-commerce/associationofthepublictelecommunicationsoperatorsapvts/
http://www.mpt.gov.lb/
http://www.connectingcommunities.govt.nz/
http://www.fcc.gov/
http://www.itu.int/
http://www.itu.int/ITU-D/treg/
http://www.itu.int/ITU-D/afr/events/FTRA/Maputo-2005/index.html
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 ؛(G-REX) تصاالتاملركز العاملي للتبادل بني منظمي اال •
 ؛(TREG) موقع االحتاد على الشبكة اخلاص مبوارد السياسات والنواحي التنظيمية •
اجتاهات اإلصالح يف جمال "ويتناول اإلصدار األخري " (اجتاهات اإلصالح يف جمال االتصاالت"النشرة السنوية لالحتاد  •

 ؛")الترخيص يف عصر التقارب: 2004/2005االتصاالت 
اإلصالح التنظيمي لتكنولوجيا مشروع التدريب املشترك بني االحتاد الدويل لالتصاالت واجلماعة األوروبية بشأن  •

 ؛املعلومات واالتصاالت يف غرب إفريقيا
الذي ينشره االحتاد باالشتراك مع جلنة البلدان األمريكية لالتصاالت، وهو عبارة عن تقرير عن " الكتاب األزرق" •

 ت االتصاالت يف األمريكتني؛سياسا
 .ندوات سنوية عن إدارة الطيف وأنظمة االتصاالت الراديويةيعقد االحتاد الدويل لالتصاالت أيضاً  •

  القوانني املتصلة باإلنترنت وإدارة اإلنترنت  2.6
  .اجملاالت الثالثة اليت تركز عليها مرحلة تونس من القمة العاملية جملتمع املعلوماتإدارة اإلنترنت هي أحد   53.

 ملتابعة احلوار اخلاص (WGIG) فريق العمل املعين بإدارة اإلنترنتمن خطة العمل، أنشئ ) ب 6 وفقاً خلط العمل جيم •
ويقوم الفريق بعمله من . مقرر أثناء مرحلة تونس من القمة العاملية جملتمع املعلوماتبإدارة اإلنترنت، للتحضري إلصدار 

 .2005 يوليو 18 وقد قدم الفريق تقريره النهائي يف. اإلنترنت خالل سلسلة من االجتماعات ومنتديات التشاور عرب
موقعاً على شبكة  وأنشأ 2004 يف فرباير اجتماعاً موضوعياً عن إدارة اإلنترنت (ITU) االحتاد الدويل لالتصاالتعقد  •

فريق املهام التابع لألمم املتحدة واملعين  وباإلضافة إىل ذلك، فإن . خمصصاً ملصادر املعلومات اخلاصة هبذه املسألةالويب
تعاون  – إدارة اإلنترنت( أصدر تقريراً عن هذا املوضوع بعنوان (UNICT TF) بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

دليل الشبكات القائمة على أساس بروتوكول اإلنترنت واملواضيع واملسائل "ونشر االحتاد أيضاً ). على نطاق واسع
 ".املتصلة هبا

ويضاً بالتوصيل البيين لنقاط تبادل اإلنترنت الثالث يف شرق إفريقيا ومركز  تفهيئة االتصاالت الكينيةأصدرت  •
وقد سّهلت كينيا تشكيل . معلومات الشبكات يف كينيا، يف حماولة للمحافظة على احلركة اإلقليمية على مستوى املنطقة
قدمي خدمات اإلنترنت، فريق عمل يضم ممثلني من اهليئات التنظيمية الثالث بشرق إفريقيا، ورابطات وكاالت ت
وقد أنشئ مركز معلومات . ووكاالت تشغيل االتصاالت العمومية، لوضع منوذج للتوصيل البيين لنقاط تبادل اإلنترنت

 اليت أعطيت مليدان املستوى األعلى مبا يعود باملصلحة ”ke.“الشبكات يف كينيا لتشجيع وإدارة وتشغيل الشفرة القطرية 
 .كيين وعلى جمتمع اإلنترنت العاملي بصفة عامةعلى جمتمع اإلنترنت ال

 جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسياتشكل فريق املهام املعين بأمساء امليادين العربية حتت رعاية  •
(ESCWA)من خالل معايري لنظام أمساء النطاقات العربيةع  وكان من بني اإلجنازات الرئيسية اليت حققها الفريق وض ،
 .أمكن عن طريقها حل الكثري من القضايا التقنية واللوجستية" تعليقات طلب"وضع وثيقة 

 (SME) القدرة على تنظيم املشاريع ودور املشاريع الصغرية واملتوسطة  3.6
لعمل الصادرة عن القمة العاملية جملتمع املعلومات إىل مساعدة املشاريع الصغرية واملتوسطة وإىل وضع تدعو خطة ا  54.

  :ومن أمثلة هذا النوع من األنشطة ما يلي. سياسات لدعم القدرة على تنظيم املشاريع
 شبكة للمعلومات الصناعية على شبكة الويب تتضمن معلومات عن توزارة تكنولوجيا املعلوما، أنشأت باكستانيف  •

ومن املتوقع أن يكون هذا املشروع أكرب وأمشل مصدر للمعلومات . املشاريع الصغرية واملتوسطة وعن أصحاب األعمال
 القواعد وسوف توفر هذه البوابة خدمات املعلومات عن. الصناعية وأكرب بوابة للتجارة اإللكترونية يف باكستان

http://www.itu.int/itunews/issue/2001/06/regulation.html
http://www.itu.int/itu-d/treg
http://www.itu.int/ITU-D/treg/publications/PublicationIndex.html
http://www.itu.int/ITU-D/treg/publications/PublicationIndex.html
http://www.itu.int/ITU-D/hrd/partnership/newp/index.html
http://www.itu.int/ITU-D/hrd/partnership/newp/index.html
http://www.itu.int/itudoc/itu-d/publicat/b_book.html
http://www.itu.int/ITU-R/conferences/index.html
http://www.wgig.org/
http://www.itu.int/
http://www.itu.int/osg/spu/forum/intgov04/index.html
http://www.itu.int/osg/spu/intgov/index.phtml
http://www.itu.int/osg/spu/intgov/index.phtml
http://www.unicttaskforce.org/perl/documents.pl?id=1392
http://www.unicttaskforce.org/perl/documents.pl?id=1392
http://www.itu.int/ITU-D/e-strategy/pdf/IP/index.html
http://www.itu.int/ITU-D/e-strategy/pdf/IP/index.html
http://www.cck.go.ke/home/index.asp
http://www.escwa.org.lb/
http://www.escwa.org.lb/wsis/
http://www.moitt.gov.pk/
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واللوائح، والسياسات احلكومية، وعن قطاعات أخرى متعددة، وستوفر منتديات للنقاش، وأنباء، ومعلومات عن 
القروض، والتأجري التمويلي، ومصادر احلصول على رأس املال الالزم (األحداث، ومعلومات عن التكنولوجيا، والتمويل 

ة مواقع على الويب للمشاريع الصغرية واملتوسطة، وغري ذلك ، وخدمات التجارة اإللكترونية، وإقام)للمشاريع
 .املوضوعات من

 على حتسني فرص التجارة أمام سيدات )املشترك بني األونكتاد ومنظمة التجارة العاملية (مركز التجارة الدوليةيعمل  •
واهلدف من هذا املشروع هو تكوين . ستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاألعمال اإلفريقيات من خالل اال

وسوف . فريق وطين من املستشارين التجاريني الذين يكون بوسعهم تقدمي مساعدات مباشرة لسيدات األعمال
تصاالت يف جمال يتخصص هذا الفريق يف حتسني القدرات اإلدارية ألصحاب األعمال وتطبيق تكنولوجيا املعلومات واال

وأعضاء الفريق مدربون على حتديد جماالت الَضْعف يف اإلدارة وتعزيز االستعداد اإللكتروين، وكذلك تصميم . األعمال
ويقوم الفريق أيضاً بتدقيق املشروعات، وتصميم دورات تدريبية لقطاعات معينة . برنامج فعال للتدريب وتقدمي املشورة

 .األعمال من سيدات
 أسفرت عن 2005 فرباير 9 يف جنيف يف وة عن اإلطار التنظيمي للمشاريع اليت تقوم على أساس اإلنترنتندعقدت  •

وتضمنت النواتج األساسية توصيات بشأن طرق مجع معلومات جتارية موثوقة عن الشركات املسجلة . توصيات حمددة
 .يف سجالت األعمال اإللكترونية وختزين تلك املعلومات ونشرها

 على الترويج لبوابات التجارة اإللكترونية لتوفري فرص )UNIDO(منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية تعمل  •
 .جتارية للمشاريع الصغرية واملتوسطة

  السياسات املتصلة باملستهلكني وآليات تسوية املنازعات  4.6
لقمة العاملية جملتمع املعلومات احلكومات إىل حتديث قوانينها احمللية اخلاصة حبماية تدعو خطة العمل الصادرة عن ا  55.

ألعمال اجلارية يف جمال وإىل تشجيع ا)  اخلاص بتشريعات مكافحة الرسائل االقتحامية1.5انظر أيضاً القسم (املستهلك 
  :يلي ومن أمثلة هذه األنشطة ما .لمنازعاتالفعالة لتسوية ال
 جلنة حلماية املستهلك، مصرجهاز تنظيم مرفق االتصاالت يف ، شكل 2003 انون االتصاالت الصادر يف فربايرتنفيذاً لق •

لتقوم جبمع املعلومات اخلاصة بتنظيم خدمات االتصاالت يف مجعيات املستهلكني ومعرفة رأي املستهلكني يف خمتلف 
 على إنشاء جلنة لتسوية املنازعات داخل جهاز تنظيم مرفق 2004وينص القانون الصادر يف سبتمرب . اخلدمات

 .القضاء االتصاالت حلل املشاكل اليت تنشأ بني شركات تشغيل االتصاالت طبقاً لشروط التراخيص، قبل اللجوء إىل
، والغرض من هذا 2004 دار قانون للتشجيع على استعمال طرق بديلة لتسوية املنازعات يف نوفمرب، مت إصاليابانيف  •

 .القانون هو تعزيز الطرائق البديلة يف جمال تسوية املنازعات لضمان حقوق املواطنني
 مع دراسة مشتركة عن تسوية املنازعات الوطنية بإجراء البنك الدويل باالشتراك مع االحتاد الدويل لالتصاالتقام  •

 وتعمل املنظمتان حالياً على وضع مشروع على الشبكة التركيز على بناء توافق اآلراء والسبل البديلة حلل املنازعات،
 .للقرارات التنظيمية يف العاملمتعدد اللغات ومتيسر البحث  مركز مقاصةيتيح 

  )7جيم ( فوائد يف مجيع جوانب احلياة: تتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاال  7
حتدد خطة العمل الصادرة عن القمة العاملية جملتمع املعلومات مثانية قطاعات كأمثلة ميكن فيها لتكنولوجيا املعلومات   56.

  :ويرد فيما يلي أمثلة من األنشطة املقدمة يف هذه اجملاالت. واالتصاالت أن حتقق منافع اجتماعية واقتصادية أوسع
  احلكومة اإللكترونية  1.7

  :مت إطالق عدد من األنشطة يف جمال احلكومة اإللكترونية  57.

http://www.intracen.org/index.htm
http://www.unido.org/
http://www.tra.gov.eg/english/Main.asp
http://www.moj.go.jp/
http://www.itu.int/
http://www.worldbank.org/
http://www.itu.int/ITU-D/treg/Case_Studies//Disp-Resolution/ITU_WB_Dispute_Res-E.pdf
http://itu.lexum.umontreal.ca/
http://itu.lexum.umontreal.ca/
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، بتطوير برنامج حاسويب لتخطيط امليزانية، وحتليل احلساسية، وحتليل التأثري، بوزارة املالية، قام قسم املالية، بنغالديشيف  •
وقد ساعد هذا الربنامج على إعداد امليزانية بشكل أسرع وأكثر كفاءة من النظام . املالية وإعداد التقاريروالتوقعات 

 .اليدوي الذي كان متبعاً من قبل
 ميكن للمواطنني والشركات من خالهلا  على اإلنترنتبوابة بلغاريا، افتتحت اإلدارة العامة للضرائب يف 2005 يف يناير •

االستفادة من الكثري من اخلدمات احلكومة اإللكترونية، مثل احلصول على الوثائق والنماذج والطلبات اليت حيتاجوهنا 
وحتميلها وملئها، وسداد الضرائب الشخصية عن طريق اإلنترنت باستخدام بطاقات اخلصم من احلسابات املصرفية، 

 .ت وتقارير ضريبة القيمة املضافة الشهرية، وسداد هذه الضريبة عن طريق اإلنترنتوتقدمي إقرارا
 تعمل باستمرار يف الوقت احلقيقي لتوفري االتصاالت شبكة خاصةحتت إشراف وزارة الربيد واالتصاالت، مت إنشاء  •

، مثل مكتب رئيس اجلمهورية، واملؤسسات مجهورية الكونغواملسموعة واملرئية بني املؤسسات احلكومية الرئيسية يف 
 .ومن املقرر توسيع نطاق هذه الشبكة وتوسيع تطبيقاهتا. احلكومية والربملان

األسرية وذلك بتنفيذ  حتسني نظام اإلعانات اجلمهورية التشيكيةاستطاعت وزارة العمل والشؤون االجتماعية يف  •
، وهو نظام متسع يقوم على بنية حتتية لالتصاالت معلومات الشؤون االجتماعية اخلاص باإلعانات األسرية نظام

ات األسرية ومت إصدار بطاقات ذكية جلميع املوظفني املسؤولني عن اإلعان.  نقطة اتصال400اإللكترونية يشمل حنو 
ويستطيع املتعاملون مع ). التوقيع اإللكتروين(لتمكينهم بطريقة مأمونة من الدخول إىل النظام والتأكد من نقل البيانات 

وغرفة الربيد . العمل والشؤون االجتماعية أن جيدوا النماذج اإللكترونية للمطالبة باإلعانات األسريةموقع وزارة 
املتعاملني معه من التأكد ذا النظام متصل بأنظمة معلومات اإلدارة العامة األخرى لتمكني وه. اإللكتروين تعمل بالكامل

 .وكثري من نقاط االتصال جمهزة بأكشاك حديثة للمعلومات. من صحة البيانات يف طلباهتم أوتوماتياً
وميكن استعمال بطاقات اهلوية . 2003 يف سنة" واطين إستونيابطاقات اهلوية مل" تنفيذ مشروع إستونيابدأت حكومة  •

ويف إدخال التوقيعات ) مثل الدخول يف بيئات اخلدمات اإللكترونية(اإللكترونية يف أغراض حتقيق الشخصية 
وحبلول . لرسائلوتتضمن البطاقة عنوان بريد إلكترونياً موحداً للتمكني من استعمال اآلليات املأمونة ألمتتة ا. اإللكترونية
 .) مليون نسمة1,35يبلغ جمموع سكان إستونيا . ( بطاقة هوية000 630، كان قد مت إصدار أكثر من 2004 أكتوبر

لية إىل نظام حديث  يف تنفيذ برنامج لتحسني املساءلة املالية بتحويل أنظمتها املاغُيانا يف وزارة املالية، شرعت 2004يف  •
   شرعت وزارة املالية، بتمويل من2004ويف يناير . موحد يعمل أوتوماتياً بالكامل هو نظام اإلدارة احملاسبية

GEM-P/CIDAوجاري .  يف تنفيذ نظام متكامل لإلدارة املالية واحملاسبية يقوم على برنامج حاسويب جتاري ُمجّرب
وقد مت تركيب ما . عة تشمل شبكة املنطقة الواسعة وشبكات املناطق احملليةتنفيذ هذا النظام على منصة شبكات موز

يزيد عن مائة حاسوب والتجهيزات الالزمة هلا يف مجيع وحدات احملاسبة بالوزارات والوكاالت، حيث يتم تنفيذ 
 .العمليات إلكترونياً يف الوقت احلقيقي مع إصدار الشيكات احلكومية أوتوماتياً بالكامل

، واملعين بتنفيذ مشروع إدارة جامايكا التابع حلكومة (CITO) املكتب املركزي لتكنولوجيا املعلوماتف من اهلد •
هو وضع مبادئ توجيهية للمؤسسات احلكومية ) باستعمال الربجميات القياسية واملنتجات املوصى باستعماهلا(السجالت 
وقد حصلت بعض الكيانات . إدارة السجالت اإللكترونية باستعمال نظام إدارة السجالت اإللكترونيةفيما يتعلق ب

احلكومية بالفعل على جمموعة الربجميات اخلاصة بإدارة السجالت اإللكترونية، بينما نشطت كيانات أخرى كثرية يف 
املعلومات، قد عقدت العزم على إدخال نظام ويقوم املشروع على افتراض أن احلكومة، يف عصر . دراسة هذه األنظمة

ويف الوقت الذي تواصل فيه احلكومة تنفيذ املبادرات اخلاصة باحلكومة اإللكترونية، . فعال إلدارة السجالت اإللكترونية
ى وجيب اختاذ اخلطوات الالزمة لضمان موثوقيتها والقدرة عل. تزايد عدد السجالت اليت يتم إصدارها يف نسق إلكتروين

 .االعتماد عليها

http://www.gobfinance.org/
http://www.taxadmin.minfin.bg/eng/
http://www.itu.int/wsis/editproject.asp?projectid=1103645337
http://portal.mpsv.cz/ssp
http://www.id.ee/
http://www.finance.gov.gy/
http://www.cito.gov.jm/
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، الذي "برنامج بناء احلكومة اإللكترونية" يف الترويج لـ)وزارة الشؤون الداخلية واالتصاالت( اليابانشرعت حكومة  •
 .وفعالة  اخلدمات العامة للمستعملني وحتقيق احلكومة اإللكترونية بطرق بسيطةيتضمن مبادرات حمددة تستهدف توفري

 بوابات حكومية على الشبكة متكّن املواطنني من الوصول إىل نيبالوأنشأ مركز تكنولوجيا املعلومات الوطين يف  •
 استمارة حكومية على مواقع 33ع وقام املركز يف البداية بوض. املعلومات الالزمة والنماذج اخلاصة باإلدارات احلكومية

وهذه االستمارات حيتاجها . الشبكة لكي يتمكّن املواطنون يف الداخل واخلارج من احلصول على اخلدمات احلكومية
 .املواطنون الذين يعيشون خارج نيبال ألغراض منها شهادات اجلنسية ورخص القيادة وما إليها

  Gobierno Electrónico(Propuesta de Administración Electrónica(حلكومة اإللكترونية  على تنفيذ مشروع انيكاراغواوتعكف حكومة  •
 .لزيادة القدرة على النفاذ اإللكتروين إىل املعلومات احلكومية

 . للمواطنني مساعدات كبرية عن طريق اخلدمات اإلداريةمصلحة الضرائبتقدم ، إسبانياويف  •
وتعترب . eCitizen بوابة إلكترونية باسم سنغافورة يف )IDA( هيئة تنمية املعلومات واالتصاالت ووزارة املاليةافتتحت   •

 مت إعدادها مبراعاة احتياجات املواطنني هذه البوابة خطوة أوىل لتقدمي اخلدمات احلكومية عن طريق الويب، وقد
 يف املائة من اخلدمات العامة يف 97 خدمة من اخلدمات العامة على اخلط متثل حنو 600 1ويوجد اليوم حنو . والعمالء
وميكن عن طريق بعض هذه اخلدمات العامة على اخلط إعداد وإرسال اإلقرارات الضريبية واحلصول على بيانات . البلد

  .الطريان ومعلومات الطريانشركات 
 عبارة عن أداة ، وهيمنصة إدارة املساعدات Development Gateway Foundationأنشأت مؤسسة بوابة التنمية   •

إلكترونية حكومية تستخدم الشبكة وهتدف إىل زيادة الشفافية يف عمليات املساعدة بني حكومات البلدان النامية 
وقد وضعت النماذج . واجلهات املاحنة وتقلل من تكاليف املعامالت اخلاصة بتتبع املساعدات واإلبالغ عنها وتنسيقها

، وساعدت هذه احلكومة أيضاً يف حتديد ما هو مطلوب من إثيوبيا قبل حكومة  من2005األوىل على الشبكة يف مايو 
وهذه البوابة هي عبارة عن جهد تعاوين دويل، وميكن للحكومات األخرى أن . وهناك مناذج أخرى قيد اإلعداد. النظام

  .تستفيد من هذا النظام وأن تعيد تصميمه وفقاً حلاجاهتا
تعزيز : " بتنفيذ مشروع احلكومة اإللكترونية العاملياالحتاد الدويل لالتصاالتون مع  بالتعااجلماعة األوروبيةتقوم  •

ويهدف املشروع إىل املساعدة يف " اخلدمات احلكومية عن طريق استعمال البنية التحتية املأمونة لإلنترنت وتطبيقاهتا
ة الكفاءة احلكومية يف البلدان النامية عن طريق تقدمي خدمات تقوم على أساس اإلنترنت وتطبيقاهتا إىل املواطنني زياد

 .رواندا وقريغيزستان والكامريونوموظفي احلكومة يف 
  األعمال التجارية اإللكترونية  2.7
لصغرية واملتوسطة يف البلدان الناشئة وبلدان  املشاريع اسويسراباستعمال برامج الترويج التجاري املناسبة، تساعد   58.

التحول يف حتسني النفاذ إىل السوق السويسرية وأسواق االحتاد األورويب، كما تساعد املستوردين السويسريني على إجياد 
ويف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ينظم الربنامج . منتجات جديدة وأسواق حتصل منها على هذه املنتجات

اإلنترنت الذي  على Trado(B Platform 2B(السويسري لترويج الواردات بعثات للبيع ومعارض جتارية، كما أنشأ موقع 
 يتيح من خالله لشركات تكنولوجيا املعلومات يف البلدان النامية واملستوردين السويسريني فرصة االتصال عن طريق اإلنترنت

  .والتفاعل يف الوقت احلقيقي للنهوض باألنشطة التجارية وخلق فرص متبادلة

http://www.soumu.go.jp/english/index.html
http://www.e-gov.go.jp/
http://www.disenosdigitales.com/~yves/Marco_Conceptual_del_eGOB_resumen_ejecutivo.pdf
http://www.agenciatributaria.es/
http://app.mof.gov.sg/index.asp
http://www.ida.gov.sg/idaweb/marketing/index.jsp
http://www.itu.int/wsis/stocktaking/scripts/documents.asp?project=1128418796&lang=en
http://www.developmentgateway.org/
http://home.developmentgateway.org/aboutus/rc/filedownload.do~itemId=1046344
http://www.itu.int/ITU-D/e-strategy/index.html
http://www.itu.int/ITU-D/e-strategy/index.html
http://www.trado.org/
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  :من بني املبادرات يف جمال األعمال التجارية اإللكترونية ما يلي  59.
، املشترك بني األونكتاد ومنظمة لتجارة الدوليةمركز ا اليت ينظمها منتديات األعمال التجارية اإللكترونية اإلقليميةتركز  •

. التجارة العاملية على االستفادة من فرص األعمال التجارية اإللكترونية وتطبيق التكنولوجيات اجلديدة يف الترويج للتجارة
 املسؤولني منتديات األعمال التجارية اإللكترونية على قيام حوار بني مديري التصدير وواضعي االستراتيجياتوتساعد 

عن التجارة اإللكترونية الدولية، وهي جتمع بني التعلم، وتقاسم اخلربات، واحلوار التفاعلي، وإقامة الشبكات والتوفيق 
  .بني األطراف التجاريني

يف تونس، بوابة للمعلومات االقتصادية واملالية ، مركز املديرين على الويب )webmanagercenter(يعد موقع  •
واإلدارة، وقد ُصممت هذه البوابة لتلبية احتياجات صناعة االتصاالت، واملشاريع الصغرية واملتوسطة واجلمهور العام يف 

ى تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حتت تصرف املهنيني وهتدف هذه البوابة من وضع املنافع املترتبة عل. هذه اجملاالت
ومجيع املواطنني إىل تعزيز قيام اتصاالت فعالة بني مجيع أصحاب املصلحة وتزويدهم باألدوات الالزمة للوصول إىل 

  .حلول فعالة يف جمال التجارة اإللكترونية
دان يف وضع سياساهتا اخلاصة بالتجارة اإللكترونية من خالل برامج املساعدات التقنية، والترويج  البلاألونكتاديساعد  •

ويتناول برنامج التجارة اإللكترونية الذي وضعه األونكتاد عدداً من . لقيام حوار دويل وإجراء الدراسات التحليلية
ة املصدر، والسياحة اإللكترونية، واخلدمات اإللكترونية، وإدارة القضايا مثل اجلرائم السربانية، والربجميات اجملانية واملفتوح

  .اجلمارك باالستعانة باحلاسوب
  التعلم اإللكتروين  3.7
  :مت إطالق عدد من املبادرات يف جمال التعلم اإللكتروين، منها ما يلي  60.

تكامل بني  الدويل، على إجياد ، بالتعاون مع الوكالة اإلسبانية للتعاونبوليفيايعمل مكتب التعاون التقين يف  •
 .2004-2007، متاشياً مع اخلطة االستراتيجية للفترة تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت كأدوات يف جماالت التعليم

وهذا الربنامج جزء من .  بتنفيذ برنامج تزويد املدارس باملخترباتإندونيسيا يف ت واملعلوماتوزارة االتصاالتقوم  •
اجلهود اليت تبذهلا إندونيسيا لزيادة مستوى انتشار أجهزة احلاسوب يف املدارس، وخصوصاً للتالميذ من احلضانة إىل 

اء إندونيسيا، وخصوصاً بني القطاعني احلضري وتوجد يف الوقت احلاضر فجوة رقمية ضخمة يف أحن. الصف الثاين عشر
وترى السلطات أن قدرة التالميذ على استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هي مفتاح جناح جمتمع . والريفي

 .وجيري تنفيذ هذه املبادرة بالتعاون مع العديد من األجهزة. املعلومات يف إندونيسيا
فرص التعليم اإللكتروين دون مقابل لتحسني قدرات اجلمهور يف جمال ) KADO(قمية  للفرصة الرالكوريةتوفر الوكالة  •

 دورة تدريبية إلكترونية 46وقد نظمت الوكالة . االستفادة من املعلومات وسد الفجوة الرقمية بني الفئات االجتماعية
 تناولت موضوعات خمتلفة ابتداًء من املهارات األساسية يف جماالت تكنولوجيا ،2001  فرد منذ سنة000 137ألكثر من 

وتعتزم الوكالة إقامة مستودع ذكي . املعلومات واالتصاالت إىل دورات أكثر تقدماً يف جمال لغات احلاسوب
 .2005للمعلومات ونظام للتعلم السرباين املستمر لتوفري جمموعة كاملة من اخلدمات يف 

 هو برنامج تعليمي إلكتروين للموظفني العموميني، يساعد على دعم وتعزيز إصالح اخلدمة املدنية @Campusبرنامج  •
ويوفر هذا املشروع للموظفني املدنيني بوابة للتعليم عرب اإلنترنت تقدم دورات تدريبية ومعلومات . املكسيكيف 
وباالستفادة ) ICA(وقد بدأت املكسيك، بدعم مايل من معهد التوصيلية يف األمريكتني . ون بعدها على شهاداتحيصل

.  موظف من موظفي اخلدمة العامة800ريبية مت خالهلا تدريب ، تنفيذ مرحلة جتالكندية كلية اخلدمة العامةمن خربة 
 موظف عمومي من النفاذ إىل منصة التعلم اإللكتروين وأن يصبح املشروع 700 47ويهدف املشروع إىل متكني حنو 

تني يف برنامج التوصيلية يف األمريكوالشريك املكسيكي ملعهد . مشروعاً مرجعياَ يتم تنفيذه يف أحناء املنطقة يف املستقبل
@Campusاملكسيكي هو وزارة اخلدمة املدنية يف املكسيك .  

http://www.intracen.org/e-trade
http://www.webmanagercenter.com/
http://www.webmanagercenter.com/
http://www.unctad.org/
http://aeci.bolivia.formacion.ubvirtual.es/
http://aeci.bolivia.formacion.ubvirtual.es/
http://www.kominfo.go.id/
http://www.kado.or.kr/
http://www.campusmexico.gob.mx/wb2/
http://www.icamericas.net/
http://www.myschool-monecole.gc.ca/main_e.html
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اليت تقوم على بوابة للتعليم ) Te Kete Ipurangi( بتنفيذ مبادرة مركز التعلم اإللكتروين نيوزيلنداتقوم وزارة التعليم يف  •
املدارس يف نيوزيلندا مبنصة إلكترونية جمدية من حيث التكلفة لتوصيل املناهج ويستهدف هذا املشروع تزويد . بلغتني

الدراسية واملواد اإلدارية، وحتسني طرق التدريس والتعلم، وزيادة قدرة التالميذ على التحصيل وحتسني الكفاءات املهنية 
 .يف إدارة املدارس وكفاءات هيئة التدريس

وقد اتفقت . تركياستعمل على نطاق واسع يف توصيل اخلدمات التعليمية يف  ي(DSL)أصبح اخلط الرقمي للمشترك  •
تزويد املدارس االبتدائية والثانوية يف أحناء تركيا خبطوط املشتركني وزارة التعليم وهيئة االتصاالت يف تركيا على 

 .الرقمية
، من خالل مشروع التعلم اإللكتروين، التشجيع على توفري فرص التعليم جلميع أوغندا يف وزارة التعليم والرياضةتعتزم  •

وهتدف الوزارة أيضاً إىل تشجيع استعمال اإلنترنت وتوفري فرص . يف أحناء أوغندا) التعليم املستمر(املدارس وللبالغني 
 .تعليم للجميعال

إطار مبادرة الشراكة يف الشرق  بتنفيذ مشروع جترييب من ثالث مراحل للتعلم اإللكتروين، يف الواليات املتحدةتقوم  •
وسوف تركز املرحلة األوىل على قضايا . اليمن أحناء  مدرسة عليا يف24، يقوم على إنشاء شبكة للتعلم تضم األوسط

وتشمل . التوصيلية األساسية، وجتديد وجتهيز فصول اإلنترنت وتدريب املدرسني والتالميذ على احلاسوب واإلنترنت
يف الواليات املرحلة الثانية تدريب املدرسني يف املدارس التجريبية وربط هذه املدارس مبصادر التعلم اإللكتروين باملنطقة و

املتحدة؛ وتوفري مواد باللغة العربية لتدريب املدرسني؛ ووضع مناهج التدريس اليت تشمل اإلنترنت والوسائط املتعددة؛ 
وسوف تتضمن املرحلة الثالثة تنفيذ . وتعديل اخلطط الدراسية مبا يراعي املساواة بني اجلنسني لضمان مشاركة الفتيات

 .لتالميذ للعمل عليها فيما بينهم ومع التالميذ يف الواليات املتحدةمشاريع إلكترونية تعاونية ل
ُتستعمل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لضمان تصحيح البيانات اليت يتم جتميعها أثناء تسجيل التالميذ يف املدارس  •

 ).وإثيوبيا، الكامريون: مثال(
، باستخدام بوابة (OER) ملوارد التعليم املفتوح بتمويل موقع جديد Hewlett Foundationتقوم مؤسسة هيوليت  •

، عمالً على تعميم النفاذ إىل املواد التعليمية من نوعية جيدة بنفقات قليلة أو ملؤسسة بوابة التنميةالشبكة التفاعلية 
سري النفاذ إىل موارد التعليم وتركز البوابة اجلديدة على تي. منعدمة أمام الدارسني واملدرسني يف مجيع أحناء العامل النامي

املفتوح وإنشاء موارد للتعليم املفتوح، كما أهنا تساعد على تكوين جمتمعات على الشبكة للتعليم والتعلم وتتيح فرصاً 
 .لالتصال الشبكي بني املهنيني والتعاون فيما بينهم

 كمنصة عاملية هتدف إىل تعزيز القدرات البشرية يف جمال  الدويل لالتصاالت مركز التعليم اإللكترويناالحتادأنشأ  •
 تنظيم أكثر من مائة دورة على الشبكة سنوياً يف جماالت سياسات 2003ومت منذ عام . االتصاالت وتنمية املوارد البشرية

اإلدارة االستراتيجية واخلدمات اإللكترونية وإدارة الطيف وهندسة االتصاالت والتوعية التكنولوجية واملسائل التنظيمية و
 . شخص من خالل مركز التعليم اإللكتروين000 1ويتم سنوياً تدريب أكثر من . الشبكات

  الصحة اإللكترونية  4.7
  :مت إطالق عدد من املبادرات املختلفة يف جمال الصحة اإللكترونية، منها ما يلي  61.

ويستعمل .  نظام املعلومات الصحية يف تسجيل بيانات املرضىألبانيايف ) APCMS((رة رعاية املرضى يستعمل نظام إدا •
 .هذا النظام يف حتسني اختاذ القرارات يف املستشفيات وعلى مستوى وزارة الصحة

بتنفيذ مشروع لتعليم املمرضات يهدف إىل تزويد أفراد مهنة التمريض ) CIDA (يةالوكالة الكندية للتنمية الدولتقوم  •
ويعترب اإلملام بتكنولوجيا . باألدوات الالزمة لضمان االستمرار يف العمل، وحتسني القدرات املهنية يف بيئة عاملية

 .ت واكتساب اخلربة يف هذا اجملال من األدوات اهلامةاملعلومات واالتصاال

http://www.tki.org.nz/
http://www.meb.gov.tr/ADSL/adsl_index.html
http://www.meb.gov.tr/ADSL/adsl_index.html
http://www.education.go.ug/
http://mepi.state.gov/
http://mepi.state.gov/
http://mepi.state.gov/
http://www.itu.int/ITU-D/e-strategy/e-applications/archive04.html
http://www.schoolnet.et/
http://www.developmentgateway.org/
http://www.itu.int/wsis/stocktaking/scripts/www.developmentgateway.org
http://www.itu.int/ITU-D/hrd/elearning/
http://www.phrplus.org/countries_alb.html
http://www.acdi-cida.gc.ca/index-e.htm
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 بتطوير نظام معلومات إدارة الرعاية الصحية وهو برنامج حاسويب تستعمله خمتلف مراكز غُيانا يف وزارة الصحةقامت  •
وُيستعمل هذا الربنامج يف . ية، وإدارة سجالت املرضىالصحة واملستشفيات يف أحناء البالد لتسجيل البيانات الوبائ

خمتلف املراكز الصحية باألقاليم اإلدارية العشرة يف غُيانا يف تسجيل البيانات اليت سُترسل بعد ذلك إىل دائرة معاجلة 
 يف جتهيز التقارير وُتستعمل هذه البيانات يف إجراء التحليالت اليت حتتاجها اإلدارات املختلفة. البيانات بوزارة الصحة

 .اهلامة، وكذلك يف حتسني األنشطة الصحية اليت قد تكون يف حاجة إىل هذه اخلدمات
البدء يف تنفيذ نظام إلكتروين موحد على مستوى الدولة   هوليتوانيا يف بنية اخلدمات الصحية اإللكترونيةاهلدف من  •

ويقوم هذا النظام على املعايري الدولية، وسوف ُيسهل على مؤسسات الرعاية الصحية إدخال . الصحيةللصحة والرعاية 
املعلومات، واستعماهلا، وعمليات االتصال وإدارة املعلومات اخلاصة بعالج املرضى وحتليل النتائج اليت تتوصل إليها 

املدى البعيد، مجع بيانات الرعاية الصحية اليت وسوف يضمن هذا املشروع، يف . مؤسسات الرعاية الصحية املختلفة
 .يتلقاها كل مواطن طول حياته، وتستطيع مجيع األطراف املعنية مبعاجلة املرضى النفاذ إىل هذه البيانات

لصحية يكون مبثابة مستودع للمعلومات  إنشاء مركز ملوارد املعلومات اباكستان يف وزارة تكنولوجيا املعلوماتتعتزم  •
الصحية اليت ميكن االعتماد عليها وميكن احلصول عليها بسرعة وسهولة سواء من داخل البلد أو من اخلارج، جلميع 

وسوف تشمل موارد املعلومات الصحية دليالً . املهن الصحية والباحثني وصانعي السياسات واملخططني من بوابة واحدة
 جملة 29اسات الصحية وقاعدة بيانات عن املستشفيات واألطباء يف باكستان، والنصوص الكاملة لـبالبحوث والدر

ويهدف املركز أيضاً إىل نشر املعرفة بتكنولوجيا . علمية باكستانية، ونتائج عمليات املسح، وتقارير وغري ذلك
يصاً هلذا الغرض، لتجميع البيانات املعلومات بني املهنيني الصحيني من خالل التدريب على برجميات مصممة خص

 .ومعاجلتها إلكترونياً
، توفر معلومات عن اخلدمات 2004 بوابة للصحة اإللكترونية يف رومانيا يف وزارة االتصاالت واملعلوماتأنشأت  •

بة بيانات عن املؤسسات العاملة يف احلقل الطيب وتوفر هذه البوا. الصحية، ويستطيع املرضى واملعاجلون النفاذ إليها
وبتوفري معلومات أساسية عن األمراض والعالج واألدوية، . وتسهل االتصال بني هيئات العالج داخل البلد وخارجه

وغري ذلك، يزيد املشروع من أمهية الطب الوقائي، وسوف يساهم يف ختفيض التكاليف اإلدارية واالجتماعية للتشخيص 
 .وهذا املشروع ميكن املرضى أيضاً من حتديد املواعيد مع األطباء إلكترونياً. جوالعال

إلكترونية حممية الغرض منها وهي شبكة " Toile-E" للعمل االجتماعي والصحة بتنفيذ مشروع السويسريةتقوم الدائرة  •
وبطلب معتمد، يستطيع من يرغب احلصول على البيانات . التوصيل بني قواعد البيانات الطبية الالمركزية للمرضى

كما يوفر النظام خدمات ذات قيمة مضافة . املطلوبة، ويقوم النظام بوضع عالمة على املعلومات اليت مت الدخول إليها
 .ح الطبية، والوصفات الطبية والتحذيرات اخلاصة باستعمال األدويةمثل معلومات عن اللوائ

 نظاماً ملراقبة األمراض بغرض الوقاية واملكافحة يف مطار مركز تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتيوفر  تايالند، يف •
وسوف يوفر النظام . م الرقابة الصحية مبكتب الصحة باملطارسوانافوم الدويل، والغرض من املشروع هو تعزيز نظا

الربط عن طريق شبكة حاسوبية بني مكاتب الصحة باملوانئ يف أحناء البالد، وبالتايل ميثل مثاالً فريداً على استعمال البنية 
 .التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتوصيلية يف جماالت الصحة العامة واألمن

والغرض من هذا . يف شراكة بني القطاعني العام واخلاص) Maghrebmed(، مت إنشاء بوابة إقليمية للصحة تونسيف  •
املوقع متعدد املستويات هو خدمة اجلمهور بصفة عامة، مبا يف ذلك املهنيني الصحيني، واملرضى واألفراد املهتمني 

ى النفاذ إىل قدر كبري من مصادر املعلومات الرقمية، ويوفر هذا النشاط القدرة عل. بالقضايا الصحية بصفة عامة
 .والغرض منه هو حتفيز تبادل املعلومات واملعارف ونشرها من خالل إنشاء جمتمعات افتراضية

ف االستراتيجي من املشروع هو ، واهلدالبنك الدويل مليون دوالر أمريكي مبساعدة 50 مت إقامة مشروع بقيمة تركيايف  •
منصة إلكترونية للمعلومات الصحية الوطنية تتسم بدرجة عالية من حتسني خدمات الرعاية الصحية عن طريق بناء 

http://www.sdnp.org.gy/moh
http://www.sam.lt/en/
http://www.moitt.gov.pk/
http://www.mcti.ro/
http://www.itu.int/wsis/stocktaking/scripts/documents.asp?project=1101220045&lang=en
http://www.moph.go.th/
http://www.worldbank.org/
http://www.itu.int/ITU-D/e-strategy/e-applications/Turkey_E-health/index.html
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ال الرعاية الصحية واملهنيني واملواطنني من النفاذ اآلمن إىل املعلومات واخلدمات  من أجل متكني العاملني يف جماألمان
ويقدم االحتاد الدويل لالتصاالت مساعدة . الصحية اليت هتمهم باستخدام أحدث تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 .تقنية يف تقييم االحتياجات والتوصية باالستراتيجيات وتنسيق التنفيذ
 يف استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جمال الطب (AMREF) املؤسسة اإلفريقية للطب واألحباثشرعت  •

وهو   - عن ُبْعد يف حتسني نوعية اخلدمات اليت يقدمها برنامج التعاون اخلارجي وزيادة انتشاره وختفيض تكاليفه
ويستهدف .  من املستشفيات احلكومية ومستشفيات البعثات التبشريية75 لوقت احلاضرالربنامج الذي يغطي يف ا
ُبْعد يف البداية أربعة مستشفيات يف كينيا وتنـزانيا، وسيتم توسيع تغطيته ليشمل مجيع  عن املشروع التجرييب للطب
 .املستشفيات يف املستقبل

 خطاً إلكترونياً ملساعدة األطفال يف 79 حالياً Child Helpline International مؤسسة مساعدة األطفال الدوليةولدى  •
وهذه الشبكات متاحة لألطفال .  بلداً أخرى من أجل إنشاء خدمات جديدة14، وبدأت االتصاالت مع  بلدا69ً

املهمشني حيث تتيح هلم تبادل الرسائل النصية اإللكترونية والربيد اإللكتروين وغرف احملادثة اإللكترونية السرية 
 لألطفال لتوسع يف خطوط املساعدة على اخلطومن املخطط ا. واملفتوحة، عمالً على وصول صوهتم ملن يهمهم األمر

يف املستقبل القريب حبيث متتد إىل مستوى األحياء السكنية، مبا ميكّن مزيداً من األطفال الذين حيتاجون إىل الرعاية 
 .واحلماية من النفاذ إىل خدمات مساعدة األطفال

 ملنظمة الصحة العامليةالتابع " األكادميية الصحية" يعد مشروع  ،(Cisco Systems)وبالتعاون مع شركة سيسكو  •
وسوف يزود هذا النظام اجلمهور العام باملعلومات . منهجاً جديداً لتحسني الصحة من خالل تكنولوجيا املعلومات

وتنحصر مهمة األكادميية الصحية يف إزالة . مراض واتباع نظام حياة صحيواملعارف الصحية الالزمة للوقاية من األ
الغموض عن املمارسات الطبية وممارسات الصحة العامة وجعل معارف األخصائيني الصحيني يف متناول مجيع املواطنني 

عن طريق توضيح وسوف يشجع املشروع على حتسني الصحة . يف العامل من خالل التكنولوجيا القائمة على اإلنترنت
 .وظائف الصحة العامة األساسية بلغة يسهل على املستعملني فهمها، مع مراعاة احلساسيات الثقافية الفردية

 يف وضع حلول وخيارات مبتكرة من أجل تقدمي اخلدمات الصحية إىل املناطق الفقرية االحتاد الدويل لالتصاالتيساهم  •
مشاريع الطب عن وتشمل أنشطة االحتاد يف جمال الصحة اإللكترونية تنفيذ .  اخلدمات، وإقامة شراكات مؤسسيةيف
 .غال وأوغندا وأوكرانيابوتان وجورجيا ومالطة وموزامبيق وميامنار ونيكاراغوا والسن يف عدد من البلدان منها بعد

 عن أن عدداً من خدمات الطب عن بعد متاحة فعالً ستاينر بيدرسن أسفر حبث أجرته مؤسسة النرويجويف  •
 األمومة، واألمراض الداخلية واجللدية والوبائية، األنف واألذن واحلنجرة، وختطيط(للمستعملني، سواًء يف التشخيصات 

واخلدمات اإلجرائية من نوع الطلبات والتقارير ونتائج التحاليل ) وخدمات األشعة والطب النفسي وأمراض العيون
ة وحتاول مؤسسة ستاينر بيدرسن، باعتبارها مركزاً متعاوناً مع منظم. املختربية عن طريق الربيد اإللكتروين والشبكة

 .الصحة العاملية للطب عن بعد، تقاسم ما لديها من معرفة مع البلدان األخرى يف مجيع أحناء العامل
ويتكون هذا التحالف من . اري السادس للمفوضية األوروبية كجزء من الربنامج اإلطحتالف الطب عن بعدومت إنشاء  •

االحتاد الدويل لالتصاالت ومنظمة الصحة العاملية والوكالة األوروبية للفضاء، ويهدف إىل بناء جسور لتنفيذ الصحة 
ونية وعلى اإللكترونية يف أوروبا على حنو منسق، وذلك بالتركيز على قابلية التشغيل البيين خلدمات الصحة اإللكتر

 .حترك املواطنني
  التوظيف اإللكتروين  5.7
  :مت إطالق عدد من األنشطة يف جمال التوظيف اإللكتروين، منها  62.

 نظام التسجيل اآليل بنغالديشيف  )BMET( مكتب القوى العاملة والتشغيل والتدريب ووزارة شؤون املغتربنيأدخل  •
كما أقام املكتب موقعاً شامالً . يف اجلانب األكرب من عملية تسجيل مواطين بنغالديش الراغبني يف العمل يف اخلارج

http://www.itu.int/ITU-D/e-strategy/e-applications/Turkey_E-health/index.html
http://www.amref.org/
http://www.childhelplineinternational.org/
http://www.childhelplineinternational.org/
http://www.childhelplineinternational.org/global.php
http://www.childhelplineinternational.org/global.php
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2003/pr92/en/
http://www.itu.int/
http://www.itu.int/itu-d/e-strategy/e-health/index.html
http://www.itu.int/itu-d/e-strategy/e-health/index.html
http://www.telemed.no/
http://www.telemed.no/
http://www.itu.int/ITU-D/e-strategy/publications-articles/pdf/TMAB-FinalBrochure_Oct12 2005.pdf
http://www.bmet.org.bd/
http://www.bmet.org.bd/
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وتفاعلياً على الويب، يوفر العديد من اخلدمات للباحثني عن العمل وأصحاب األعمال، وأنشأ املكتب بنكاً للبيانات 
الويب للباحثني عن عمل يف اخلارج، كما يوفر هذه اخلدمة ملكاتب التوظيف اخلارجية حبيث ميكنها البحث عن على 

 .طريق اإلنترنت عن الراغبني يف العمل يف اخلارج من أبناء بنغالديش
 مشروعاً يهدف إىل توفري البنية باكستان يف لوجيا املعلوماتقسم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف وزارة تكنونفّذ  •

ويشمل هذا املشروع تطوير سبعة برامج رئيسية توفر نظاماً . (EPSC) للجنة اخلدمة املدنية االحتاديةالتحتية األساسية 
هذه التسهيالت لتوفري اخلدمات اإللكترونية احلكومية يف وسوف متهد . إلكترونيا الختيار الراغبني يف العمل

 .التشغيل جمال
إدارة العمال التايالنديني : ، الذي يستهدفنظام خدمة التشغيل يف اخلارج بتطوير تايالندقامت دائرة التشغيل يف  •

املعلومات عن فرص العمل يف اخلارج؛ ومحاية حقوق ومزايا العمال التايالنديني الراغبني يف العمل يف اخلارج، وجتميع 
العاملني يف اخلارج؛ وتشجيع وتنمية فرص العمل يف اخلارج أمام العمال التايالنديني؛ وتزويد أصحاب األعمال يف 

 .اخلارج بالعمال املدربني بالشكل املناسب
 وشركاء )ASAFE( مؤسسة دعم ومؤازرة النساء صاحبات األعمالع  بالتعاون ماالحتاد الدويل لالتصاالتشرع  •

وميكن أن ميتد املشروع  (للنساء والشباب يف الكامريون) نيةالكفاءة اإللكترو(مشروع التوظيف اإللكتروين آخرين يف 
ويهدف املشروع إىل تزويد النساء باملعارف ). تشاد ومجهورية الكونغو الدميقراطية وغينيا ورواندا وتونسإىل 

 .واملهارات اليت تساعدهن يف تعزيز الكفاءة وتنمية القدرات إلكترونياً يف املنطقة
  يةالبيئة اإللكترون  6.7
  :مت إطالق عدد من األنشطة يف جمال البيئة اإللكترونية، منها ما يلي  63.

 بتسجيل حركة الطيور واحليوانات (NATI)  لتتبع حركة احليواناتالسويسريةقاعدة البيانات الوطنية يقوم نظام  •
ويعد هذا النظام شديد األمهية يف حالة . مان متابعة حركة احليوانات الزراعيةوذحبها لض) بيع احليوانات مثل(وانتقاهلا 

 .حدوث وباء تترتب عليه ضرورة ملحة لتحديد احليوانات اليت من احملتمل أن تكون قد أصيبت
، )GENRMP( الربنامج الوطين املوسع إلدارة املوارد الطبيعية يف غينياالدولية بإدارة  للتنمية األمريكية وكالةالتقوم  •

 .وتستعمل برنامج املعلومات اجلغرافية يف وضع خطة إلدارة الغابات مبشاركة احلكومة والسكان احملليني
وكالة الفضاء األوروبية  واملفوضية األوروبية مبادرة مشتركة بني )GMES( الرصد العاملي للبيئة واجملتمعتعد مبادرة  •

)ESA(و حتسني القدرات األوروبية يف جمال توفري واستعمال املعلومات التشغيلية ملشروع الرصد العاملي ، الغرض منها ه
إنتاج ونشر املعلومات؛ وتوفري اآلليات : وتقوم هذه القدرات على ثالثة برامج هي. 2008 للبيئة واجملتمع حبلول عام

ر القانوين واملايل والتنظيمي واملؤسسي الالزم الالزمة إلقامة حوار متصل بني مجيع أصحاب املصلحة؛ ووضع اإلطا
 .بشكل فعال وتطويره لضمان تشغيل النظام

 وتكنولوجيا  مع شركاء يف الصناعة على حتديد أثر االتصاالتاالحتاد يعمل (GeSI) مبادرة االستدامة العامليةويف إطار  •
 .املعلومات واالتصاالت على تغري املناخ

الطقس، واملياه، واملناخ، وتبادهلا بني املراكز  على توفري املعلومات عن )WMO( املنظمة العاملية لألرصاد اجلويةتشجع  •
ويف جمال البيئة اإللكترونية، تشجع املنظمة على توفري وتبادل املعلومات املستحدثة عن الطقس . اثالعلمية ومراكز األحب

واملياه واملناخ، مبا يف ذلك اإلنذارات للتخفيف من حدة الكوارث الطبيعية والظروف املناخية اخلطرة املرتبطة بالظواهر 
 .الطبيعية وحاالت الطوارئ البيئية

  رونيةالزراعة اإللكت  7.7

http://www.moitt.gov.pk/
http://www.fpsc.gov.pk/
http://www.overseas.doe.go.th/
http://www.famafrique.org/femafrfranc/asafe.html
http://www.itu.int/ITU-D/e-strategy/ecdc/pressarticles/ASAFE.html
http://www.tierverkehr.ch/
http://www.usaid.gov/gn/infotechnology/
http://www.usaid.gov/gn/infotechnology/
http://www.gmes.info/
http://europa.eu.int/information_society/index_en.htm
http://www.esa.int/esaCP/index.html
http://www.gesi.org/
http://www.itu.int/
http://www.wmo.int/
http://www.wmo.int/
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 موقعاً على الويب يوفر معلومات عن األسعار بنغالديش يف لوزارة الزراعةأنشأت دائرة التسويق الزراعي، التابعة   64.
التجار احملليني على اختاذ أفضل القرارات اليومية لبعض املنتجات الزراعية األساسية يف األسواق املختلفة، مما يساعد املزارعني و

مببادرة مماثلة إذ أنشأت نظاماً شامالً ترينيداد وتوباغو وقامت . عن ِعلم فيما يتعلق بأفضل األسواق اليت يبيعون فيها منتجاهتم
 جمال السياسة لإلدارة لضمان توفري معلومات مفيدة لواضعي السياسات وأصحاب املشاريع ملساعدهتم على اختاذ قرارات يف

  .واألعمال تقوم على املعرفة
؛ )STCP (برنامج احملاصيل الشجرية املستدمية يف اجلنوب اإلفريقي للتنمية الدولية األمريكيةتدير الوكالة   .65

 تتألف من موقع على الويب وشبكة داخلية، لتنسيق األنشطة امليدانية بني الشركاء يف إنتاج النب هذا الربنامج بوابة ويستعمل
  .والكاكاو وغريمها من احملاصيل الشجرية األخرى

  : يف تنفيذ عدد من املبادرات يف هذا اجملال، مثلمنظمة األغذية والزراعةشرعت   66.
سُتستخدم يف ) IMARK (جمموعة موارد إدارة املعلومات للتعلم اإللكتروين قائمة على شراكة ُتعرف باسم مبادرة •

 إعداد مواد تعليمية يف سلسلة من وجيري يف الوقت احلاضر. تدريب األفراد على اإلدارة الفعالة للمعلومات الزراعية
وحدات الربامج املسجلة على أقراص مضغوطة، مع استكماهلا على اإلنترنت مبجموعة من املشاركني والدارسني لتبادل 

 .والنفاذ إىل هذا الربنامج متاح خبمس لغات واالستفادة منه بدون مقابل. اآلراء واملعلومات

- لتمكني املؤسسات العامة يف البلدان النامية) AGORA (البحوث العاملية يف جمال الزراعةمبادرة إتاحة النفاذ إىل  •
 جملة علمية يف 400تستطيع النفاذ إىل اإلنترنت بدون مقابل أو بتكلفة منخفضة، من االطالع على أكثر من  اليت 

واهلدف من هذه املبادرة هو حتسني جودة وفعالية البحوث الزراعية والتعليم الزراعي . الزراعة والعلوم املتصلة هبا
وسوف يكون بوسع الباحثني . والتدريب يف البلدان منخفضة الدخل، مما يساعد بدوره على حتسني األمن الغذائي

 وأخصائيي اإلرشاد الزراعي النفاذ إىل املعلومات الزراعية اجليدة املتصلة وصانعي السياسات والدارسني والفنيني
 .اإلنترنت مبجاالت عملهم عرب

وذج نظري الستعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التنمية ، وهي من)FarmNet (شبكة املعلومات الزراعية •
واهلدف من هذه املبادرة هو إنشاء شبكة لسكان الريف، بدعم من منظمات وسيطة، من خالل . الزراعية والريفية

ملعارف إدارات اإلرشاد الزراعي، باستعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والوسائل التقليدية لتسهيل جتميع ا
وجيري تنفيذ مشروعني تابعني لشبكة املعلومات الزراعية يف بوليفيا وناميبيا، ومن املقرر تنفيذ . واملعلومات وتبادهلا

 .مشروعات أخرى يف شرق إفريقيا وأمريكا الالتينية

  الِعلم اإللكتروين  8.7
  :مت إطالق عدد من األنشطة يف جمال الِعلم اإللكتروين، منها ما يلي  67.

 لتمكني السكان من الدخول إىل قواعد البيانات مكتبة افتراضية مركزية إسبانيانشأت وزارة االقتصاد واملمتلكات يف أ •
وميكن أيضاً . ة احملفوظة بالطريقة الرقميةاليت تتضمن اجملموعة الكاملة من الكتب األدبية، والوثائق واألعمال التارخيي

 .البحث يف جمموعة الكتب والوثائق العادية
 إىل إنشاء خدمة الترمجة من اإلنكليزية إىل التايالندية تايالند يف خدمات الترمجة األوتوماتية على الويبيهدف مشروع  •

وقد طّور املركز الوطين لتكنولوجيا اإللكترونيات واحلاسوب، منذ سنة . دية إىل اإلنكليزية على اإلنترنتومن التايالن
وميثل هذا املشروع منوذجاً . (CICC)، نظاماً لترمجة اللغات بالتعاون مع مركز التعاون الدويل يف جمال احلوسبة 1996

 .ترمجة اللغات باستعمال احلاسوبملخترب اللغات ويوفر معلومات عن الدراسات املتصلة ب
هي خدمة للنشر اإللكتروين ملتزمة بتوفري النفاذ إىل البحوث العلمية اجليدة  )Bioline International )BIمؤسسة  •

النفاذ إىل األحباث املنشورة يف البلدان واهلدف الرئيسي هلذه املؤسسة هو حتسني . واألدبيات اليت تنتجها البلدان النامية

http://www.bangladesh.gov.bd/moa/moa.html
http://www.treecrops.org/
http://www.treecrops.org/
http://www.fao.org/
http://www.fao.org/IMARK/
http://www.fao.org/IMARK/
http://www.aginternetwork.org/
http://www.aginternetwork.org/
http://www.fao.org/sd/2001/kn1008_en.htm
http://www.fao.org/sd/2001/kn1008_en.htm
http://biblioteca.minhac.es/basiscicdocs/tlpesp_search.html
http://www.suparsit.com/index1.php
http://www.bioline.org.br/
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وتنشر املؤسسة جمالت علمية مدققة من جانب النظراء، وبذلك توفر خدمة فريدة . النامية والترويج هلا ومعرفة تأثريها
بدون مقابل عن طريق إتاحة معلومات العلوم البيولوجية اليت تنتجها هذه البلدان للمعنيني باألحباث على املستوى 

 .يلالدو
برصد ) ICFA (اللجنة الدائمة للتوصيلية بني األقاليم: اللجنة الدولية لعلوم املستقبلُتعىن اللجنة التقنية املنبثقة عن  •

وهدفها الرئيسي هو دعم . رقميةشبكات األحباث والتعليم يف العامل، وتتبع متطلباهتا والتعامل بصفة خاصة مع الفجوة ال
 .التعاون العلمي العاملي، وبذلك تساعد العلماء يف أحناء العامل على املشاركة يف االكتشافات العلمية احلديثة

بالتعاون مع (توى للعلوم منتدى رئاسياً رفيع املس) ISESCO (اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافةاملنظمة نظمت  •
 ).اليونسكو منظمة

 تنفيذ شبكة للتواصل بني النظراء لتبادل املعلومات العلمية؛ وهي تروج الستعمال تكنولوجيا Pscience2Pتعتزم  •
ضعها العلماء الذين تنازلوا عن حقهم يف احلصول التواصل بني النظراء لتبادل املعارف العلمية واملسودات والتقارير اليت ي

 .على مقابل النشر

  )8جيم (التنوع الثقايف واهلوية الثقافية والتنوع اللغوي واحملتوى احمللي   8
تعترف خطة العمل الصادرة عن القمة العاملية جملتمع املعلومات بأن التنوع الثقايف واللغوي يعترب عامالً حافزاً على   68.

اهلوية الثقافية والتقاليد واألديان، كما يعترب، يف الوقت نفسه، عامالً جوهرياً يف تطوير جمتمع معلومات يقوم على احترام 
وفيما يلي تلخيص لبعض املبادرات املقّدمة لقاعدة بيانات . أساس احلوار بني الثقافات وعلى التعاون اإلقليمي والدويل

  :القمة تقييم
  املناهج الوطنية  1.8
وتؤدي هذه . بنغالديش، بوابة لالطالع على تقاليد وثقافة املتحف الوطين، التابع لوزارة الشؤون الثقافية أنشأ  69.

املعلومات املتصلة البوابة إىل موقع على اإلنترنت يلقي الضوء على التراث الثقايف والتارخيي لبنغالديش ويوفر نفاذاً سهالً إىل 
  .بتاريخ بنغالديش وتقاليدها

للمسامهة يف الثقافة األدبية  Danov” national prize. Hristo G جائزة سنوية باسم بلغاريايف  وزارة الثقافةمتنح   .70
وهتدف الوزارة من ذلك إىل تشجيع التفاعل بني تكنولوجيا ". النشر اإللكتروين والتكنولوجيات اجلديدة"البلغارية يف جمال 

  .املعلومات واحملتوى الثقايف، مبا يعود بالفائدة يف اجملالني على كليهما
بتنفيذ العديد من املشاريع لتوثيق وحفظ ) CULTNAT (مركز توثيق التراث احلضاري والطبيعي، يقوم مصريف   71.

. تراث مصر الثقايف والطبيعي، اهلدف منها إنشاء شبكة عاملية فعالً لتكنولوجيا املعلومات يف جمال التسجيل الرقمي للتراث
وثيق التراث الثقايف املصري؛ زيادة الوعي العام بالتراث الثقايف والطبيعي؛ استعمال مجيع الوسائط ت: وتشمل أهداف املركز

املتاحة؛ بناء القدرات املهنية يف جماالت صيانة وتوثيق التراث الثقايف والطبيعي؛ تنفيذ برنامج للتوثيق بالتعاون مع املنظمات 
 أحدث تكنولوجيا املعلومات؛ إقامة اتصاالت بني مصر والبلدان األخرى يف واهليئات الوطنية والدولية املتخصصة باستعمال

  .أحناء العامل
 بوابة بإنشاء (OECS) منظمة دول شرق البحر الكاريـيب، ُعنيت الفرنسيةمببادرة من وزارة الشؤون اخلارجية   72.

والغرض من هذه البوابة هو تعزيز التكامل اإلقليمي، عن طريق تنمية . تضم املنظمات الثقافية يف بلدان الكاريـيب الستة
ويساهم هذا املشروع، باستعمال اإلنترنت، يف حتقيق .  منظمة80التواصل بني املنظمات الثقافية الرئيسية يف املنطقة وعددها 

ويتضمن املشروع إنشاء وتغذية صفحات . ة البحر الكاريـيب، مع احملافظة على التنوع وحرية كل جزيرةوحدة الثقافة مبنطق
وهبذه الطريقة، تستطيع املنظمات الثقافية إدارة تواجدها على ). مخسة مقاٍه سربانية جتهيز(على اإلنترنت وتوفري التجهيزات 

http://icfa-scic.web.cern.ch/ICFA-SCIC/
http://www.isesco.org.ma/
http://www.p2pscience.org/
http://www.bangladeshmuseum.org/
http://www.culture.government.bg/
http://www.itu.int/wsis/stocktaking/scripts/documents.asp?project=1103217074&lang=en
http://www.cultnat.org/
http://www.oecs.org/
http://www.oecsculture.net/


- 39 - 
WSIS-05/TUNIS/DOC/5-A 

Y:\APP\PDF_SERVER\Arabic\In\wsis\5-ar.doc    (203456) 

واملشروع ممول من احلكومة . تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اجلديدةالويب بنفسها وتطوير قدراهتا احمللية فيما يتعلق ب
  .منظمة دول شرق البحر الكارييب أمانةالفرنسية وتقوم بتنفيذه 

على الويب، وهي تتضمن جمموعات إلكترونية من " Matapihi"ة ، مت إنشاء صفحاملنتدى الرقمي الوطينمببادرة من   .73
؛ ويستطيع اجلمهور من خالل هذا املوقع البحث يف اجملموعات الرقمية ملختلف نيوزيلنداعدد من املنظمات الثقافية يف 

 سجل وسوف يزداد 000 50 وكان هذا املوقع لدى إطالقه يضم حنو .املنظمات يف نيوزيلندا من موقع واحد على اإلنترنت
ويتضمن املوقع عرض اجلوانب اجلغرافية ورسومات ولوحات ومناذج من . هذا العدد مبسامهات من منظمات جديدة

  .النحت ومعروضات ثالثية األبعاد يف متحف جمازي، كما يتضمن عدداً صغرياً من امللفات الصوتية والنصوص فن
  التعاون الدويل واإلقليمي  2.8
  :على تنفيذ عدد من الربامج، منها للمفوضية األوروبية التابع جمتمع املعلومات الرقميةيعكف   74.

االحتاد  وهو جزء من سلسلة أوسع من األعمال اليت بدأها )eContent Programme (تروينبرنامج احملتوى اإللك •
. ويدعم هذا الربنامج تطوير احملتوى األورويب الرقمي على الشبكات العاملية.  جلعل أوروبا اإللكترونية حقيقةاألورويب

مائة مليون يورو لتحسني النفاذ ) 2001-2005(الربنامج خالل فترة السنوات األربع األوىل وقد بلغت ميزانية 
وجتري . احلدود واستعمال معلومات القطاع العام، ولتحسني إنتاج احملتوى يف بيئة متعددة اللغات ومتعددة الثقافات عرب

 .2005-2008 خالل الفترة eContentplusيف الوقت احلاضر مناقشة اقتراح بتنفيذ برنامج آخر حيمل اسم 
) IST (جملال األولوية اخلاص بتكنولوجيا جمتمع املعلوماتمن األهداف االستراتيجية " النفاذ إىل التراث الثقايف"يعد  •

، ويهدف الربنامج إىل تطوير أنظمة وخدمات االحتاد األورويبضمن الربنامج اإلطاري السادس للبحوث والتطوير يف 
مبا يف ذلك اجملموعات الثقافية (متقدمة تساعد على حتسني النفاذ إىل مصادر املعرفة واملصادر التعليمية األوروبية 

وقد وقع االختيار على مثانية مشاريع لتمويلها من . توليد أشكال جديدة من اخلربات الثقافية والتعليميةو) والعلمية
وسوف .  مليون يورو36,3، بتمويل بلغ يف جمموعه 2003 مبوجب طلب تقدمي اقتراحات يف" التراث الثقايف"برنامج 

 .2005ُينشر طلب آخر لتقدمي اقتراحات يف 
 أيضاً على تنفيذ عدد من الربامج للمجلس األورويب التابعة )CDCULT (اللجنة التوجيهية للثقافةتعكف   75.
  :الصلة ذات

 "االتفاقية اإلطارية بشأن قيمة التراث الثقايف للمجتمع"اللجنة التوجيهية للتراث الثقايف من خالل صياغة مسودة هتدف  •
. إىل تزويد الدول مبركز تعاوين ونظام للرصد يسمح هلا مبالءمة سياساهتا مع سياق اقتصاد الشبكات القائم على املعرفة

تنوع احملتوى "ونسكو من أجل محاية ويعترب مركز التميز هذا مكمالً على املستوى اإلقليمي للعمل الذي تقوم به الي
، ويقوم املركز بتحديد املبادئ واملعايري اليت تنظم االستعمال املستدام ملوارد التراث الثقايف توطئة "الثقايف والتعبري الفين

 .لوضع خطة لتنمية املنافع اليت تعود على اجملتمع ككل
 خدمة أوروبية للمعلومات تساعد على تسهيل حتقيق األهداف املختلفة اليت تتوخى القمة شبكة التراث األورويبتعد  •

كان عدد البلدان املشاركة (خدمات احلكومة املركزية والوكاالت الثقافية : العاملية جملتمع املعلومات حتقيقها مبا يف ذلك
ع النفاذ إىل املعلومات الرمسية واملعارف العلمية اليت هتم اجلمهور؛ إجياد آليات عمل ؛ تشجي)2004 بلداً يف 31 فيها

إلكترونية للتعامل مع التراث؛ تشجيع احملتوى الثقايف األورويب واحترام التعدد اللغوي؛ وتطوير أنشطة البحوث والتنمية 
 .عليها دون مقابل؛ وبناء قاعدة للتعلم الذايت املستمريف اجملال الثقايف بربجميات مفتوحة املصدر وامللكية ميكن احلصول 

http://www.oecs.org/
http://ndf.natlib.govt.nz/
http://www.matapihi.org.nz/
http://europa.eu.int/information_society/index_en.htm
http://www.cordis.lu/econtent/
http://www.cordis.lu/econtent/
http://www.cordis.lu/ist/directorate_e/digicult/index.htm
http://www.cordis.lu/ist/directorate_e/digicult/index.htm
http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/culture/Governments/
http://www.coe.int/culture/
http://www.european-heritage.net/sdx/herein/
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  :ومن بني براجمها ذات الصلة. من املنظمات الدولية ذات الدور البارز يف هذا اجملال اليونسكووتعد منظمة   76.

 اليت وافق عليها املؤمتر العام لليونسكو توصية اليونسكو اخلاصة بتشجيع التعدد اللغوي والنفاذ الشامل للفضاء السرباين •
موارد وتطالب هذه التوصية بتحقيق النفاذ الشامل لل). 2003 أكتوبر 17 -  سبتمرب 30(يف دورته الثانية والثالثني 

 .واخلدمات الرقمية، وتسهيل احملافظة على التنوع الثقايف واللغوي

، إطاراً للسياسات 2003 يف  الذي وافق عليه املؤمتر العام لليونسكوميثاق اليونسكو للمحافظة على التراث الرقمي يوفر •
للتصدي للتحدي الذي ميثله التوسع يف إنتاج املواد الثقافية والتعليمية يف العامل يف نسق رقمي بدالً من إنتاجها يف شكل 

ويشمل التراث املتاح املوضوع يف نسق رقمي جمالت علمية إلكترونية وصفحات . مطبوعات، وتوزيعها والنفاذ إليها
ومع .  العاملية وقواعد بيانات إلكترونية، وهي تعد يف الوقت احلاضر جزءاً من التراث الثقايف العامليعلى شبكة الويب

 .ذلك، فإن املعلومات الرقمية تتعرض أيضاً للتقادم والتحلل املادي

والرأس األخضر   أنغوال(سيتاح لآلالف من املكتبات العامة واجلامعات يف البلدان اإلفريقية املتحدثة باللغة الربتغالية  •
 عنوان من الكتب 000 20، النفاذ إىل حنو تيمور الشرقيةو) وغينيا بيساو وموزامبيق وسان تومي وبرينسييب

 املكتبة العامة االفتراضية للغة الربتغاليةوالدوريات الصادرة باللغة الربتغالية يف مجيع أحناء العامل يف إطار 
 .اليونسكو ترعاها اليت

 توفري تسجيالت ميدانية للموسيقى )يةالصين(مشروع اليونسكو للتسجيل الرقمي للموسيقى التقليدية يستهدف  •
اجملموعات اليت كانت  وتضم. الصينية، وهذا ما يقوم به معهد حبوث املوسيقى التابع ألكادميية الفنون الصينية يف بيجني

ويشمل .  تسجيالت ميدانية فريدة خالل فترة اخلمسينات وما بعدها1997حتتويها ذاكرة السجل العاملي لليونسكو يف 
وع أيضاً شراء وتركيب جتهيزات وإصدار تسجيالت رقمية وإنشاء موقع على الويب يوفر النفاذ إىل اجملموعات املشر
 .الرقمية

. الفرنسية ، مببادرة من وزارة الشؤون اخلارجية"التعدد اللغوي يف جمتمع املعلومات" دولية عن ندوةمت تنظيم   77.
استرعاء االنتباه إىل التنوع اللغوي احلايل يف جمتمع املعلومات؛ ومناقشة تأثري تكنولوجيا : وكانت هلذه الندوة ثالثة أغراض

  .املعلومات واالتصاالت على اللغات؛ والنظر يف معىن الترويج للتنوع اللغوي والثقايف على اإلنترنت

 مبادرة عاملية لتعزيز تنمية وانتشار اجملموعات اللغوية اإلقليمية، ومتكني برنامج مايكروسوفت للغات احملليةيعد   78.
 تكنولوجيا السكان من احملافظة على لغاهتم ونشر هذه اللغات والترويج هلا، مع االستفادة من جوانب التقدم املستمر يف

وسوف يكون بوسع السكان يف أحناء العامل استعمال أجهزة احلاسوب بلغاهتم احمللية، من خالل التعاون مع . املعلومات
وسوف يكون األفراد . احلكومات احمللية ومتكني املواطنني من تطويع تطبيقات برجميات مايكروسوفت الرئيسية ذات القيمة

  .االستفادة من الفرص املتاحة وحتقيق تقدم شامل يف جمال تكنولوجيا املعلوماتأكثر قدرة على بناء قدراهتم، و

 مبادرة عاملية الختيار األفضل من )ICNM( املركز الدويل للوسائط اجلديدة اليت قررها جائزة القمة العامليةتعد   .79
وتؤكد هذه . وهي هتدف إىل سد الفجوة الرقمية وتضييق فجوة احملتوى. حيث احملتوى اإللكتروين واإلبداع والترويج له

الثقايف يف نسق اجلائزة على التنوع الثقايف واهلوية الثقافية وخلق حمتوى متنوع للمعلومات وتسجيل التراث التعليمي والعلمي و
وتشمل . وتستند هذه اجلائزة إىل اهتمام املنظمات الدولية الرئيسية وعدد من األفراد ذوي اهلمة من مجيع أحناء العامل. رقمي

  . منظمة90  بلداً يف القارات اخلمس، وتضم شبكة الشركاء أكثر من136املبادرة حىت اليوم 
 بإقامة بنية حتتية تقوم على (UNDL) ملؤسسة الشبكات العاملية للغات الرقمية التابعة الشبكة العاملية للغات تنادي  80.

طبيعية واحدة إىل كثري من استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مجع وختزين وتوزيع املعلومات واملعارف من لغة 
وهذا برنامج طويل األجل يتضمن التطوير والتحسني املستمر للموارد اللغوية يف الشبكة العاملية للغات ودعم . اللغات

http://www.unesco.org/
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=4969&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=1539&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=15736&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=16294&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.unesco.org/comnat/france/
http://www.microsoft.com/industry/government/LocalLanguage.mspx
http://www.wsis-award.org/
http://www.icnm.net/
http://www.icnm.net/
http://www.undl.org/unlsys/introduction.html
http://www.undl.org/
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يتضمن الربنامج إنشاء شبكة من أجهزة خدمات اللغات تابعة للشبكة العاملية للغات من خالل اإلنترنت،  كما. الربجميات
  .يف مجيع أحناء العامل من التواصل مع بعضهم البعض بلغاهتم اخلاصةلتمكني السكان 

بتنفيذ العديد من املشاريع حلفظ   )Memoriav (الرابطة السويسرية للحفاظ على التراث املسموع واملرئي تقوم  81.
وهبذه . م الفيديو الرقمية املنتجة يف سويسرا، أو املتصلة بسويسراواسترجاع الصور والتسجيالت الصوتية واألفالم وأفال

.  تسجيل األصول الثقافية املسموعة واملرئية واختاذ اخلطوات الضرورية حلفظها وصيانتهاMemoriavالطريقة، تعتزم رابطة 
اذ إىل البحوث اخلاصة وسوف ُتنشئ الرابطة شبكة بني املؤسسات النشطة يف هذا اجملال كما ستعمل على تسهيل النف

  .باملصادر املسموعة واملرئية
  )9جيم (وسائط اإلعالم  9

تعترف خطة العمل الصادرة عن القمة العاملية جملتمع املعلومات بأن وسائط اإلعالم تؤدي دوراً أساسياً يف تطوير   82.
  :ذها يف هذا اجملالويلخص هذا القسم بعض أمثلة املبادرات ذات الصلة اجلاري تنفي. جمتمع املعلومات

ملوضوعات اليت تركز عليها وسائط اإلعالم حلقة دراسية عن ا"، بلغاريا، بالتعاون مع حكومة اجمللس األورويبنظم   83.
وكان الغرض من هذه احللقة الدراسية استعراض الوضع الراهن يف بلغاريا فيما يتعلق بوسائط اإلعالم . 2004يف " اوشفافيته

شة وعالوة على ذلك، كانت احللقة تستهدف مناق. ومدى شفافيتها، وتعريف املشاركني خبربات البلدان األوروبية األخرى
 2004كذلك، نظمت احلكومة البلغارية يف . القضايا املترتبة على تطور التكنولوجيات اجلديدة وتأثريها على تعدد الوسائط

  ".ائطمستديرة بلغارية تركية بشأن حرية التعبري واملعلومات كعامل لتشجيع التعدد الثقايف وتعدد الوس مائدة"
سلسلة من احللقات الدراسية عن حرية الصحافة يف ، بالتعاون مع جملس الصحافة اإلندونيسي، اليونسكونظمت   84.
مشارك  600 مدينة يف أحناء إندونيسيا وضمت ما يقرب من 11وُعقدت هذه احللقات الدراسية يف . 2002 منذ نيسياإندو

وقدمت اليونسكو دعماً . لزيادة وعيهم وتفهمهم ألمهية حرية الصحافة واآلثار املترتبة على قانون الصحافة يف إندونيسيا
  .1999 ومسامهات كبرية يف صياغة القانون الذي صدر يف

 (ECA) اللجنة االقتصادية إلفريقيالزيادة وتشجيع دور وسائط اإلعالم يف بناء جمتمع املعلومات، استحدثت   85.
). AISI( يف اإلسراع بالتنمية االقتصادية واالجتماعية يف إفريقيا برنامج جائزة استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

تشجيع العمل الصحفي الذي يساعد على "واهلدف من هذه اجلائزة اليت ُتمنح للصحفيني واملؤسسات اإلعالمية يف إفريقيا هو 
كرمي املؤسسات اإلعالمية واملهنيني كل واملقصود هو أن ُتمنح هذه اجلائزة سنوياً لت". زيادة فهم جمتمع املعلومات يف إفريقيا

  .2004  وثاين جائزة يف سبتمرب2003وقد أعِلنت أمساء الفائزين بأول جائزة يف مايو . سنة
، وتركز املشاريع احلالية على التقارب اإلذاعة الريفية عاماً يف جمال 30 خبربة تتجاوز منظمة األغذية والزراعةتتمتع   86.

ويساعد ربط حمطات اإلذاعة الريفية باإلنترنت العاملني مبحطات اإلذاعة الريفية على . بني التكنولوجيات اجلديدة والتقليدية
ذية والزراعة خدمة املعلومات الزراعية كما ُتصِدر وقد أنشأت منظمة األغ. البحث عن معلومات جديدة مما ميكن تقدميه

وتوضع هذه املعلومات على الشبكة . نشرات حقائق عن الزراعة واألمن الغذائي ليستفيد منها منتجو برامج اإلذاعة الريفية
يب العاملني فيها وعددها العاملية ملنتجي الربامج اإلذاعية ويوجد تفاعل منتظم بينها وبني نقاط االتصال اليت قامت املنظمة بتدر

  . نقطة اتصال منتشرة يف البلدان اإلفريقية املتحدثة باللغتني اإلنكليزية والفرنسية52
  : العديد من األنشطة يف هذا اجملال، منهااليونسكونفذت   87.

 ؛حرية التعبري مبا يف ذلك حرية التعبري يف الفضاء السرباينتشجيع  •
 .)IPDC( الربنامج الدويل لتنمية االتصالإدارة  •

http://www.memoriav.ch/
http://www.coe.int/DefaultEN.asp
http://www.mtc.government.bg/
http://dsp.coe.int/HR/media/CEAD/Countries.asp?ID=4942
http://dsp.coe.int/HR/media/CEAD/Countries.asp?ID=4942
http://www.mtc.government.bg/
http://www.unesco.org/
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=14465&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=14465&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.uneca.org/
http://www.uneca.org/aisi/mediaaward.htm
http://www.fao.org/
http://www.fao.org/sd/ruralradio/en/index.html
http://www.unesco.org/
http://portal.unesco.org/ci/admin/ev.php?URL_ID=17687&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=13270&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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دور "يف حلقتني دراسيتني عن  )AIBD( معهد النهوض بالبث اإلذاعي يف آسيا واحمليط اهلادئمشاركة  •
 ."2005القمة اآلسيوية لوسائط اإلعالم يف "و" وسائط اإلعالم يف جمتمع املعلومات يف إفريقيا والدول العربية

الفترة ما  يف" ع األصوات املدنيةإمسا"يف هولندا بتنفيذ برنامج ) Hivos( املعهد اإلنساين للتعاون يف جمال التنميةيقوم   88.
  .2008 و2005بني 
 الوكالة الكندية للتنمية الدوليةفيما يتعلق بالتوازن يف عرض القضايا املتصلة باملساواة بني اجلنسني، قدمت   89.

(CIDA) ًهبدف تعزيز مشاركة املرأة مع الرجل يف اختاذ القراراتنوبيةلصندوق املساواة بني اجلنسني يف أمريكا اجل متويال  .
  . بإجراء البحوث املتصلة بقضايا املرأة أيضاًمنظمة الباحثات املسلماتوتقوم 

 (ERTU) احتاد اإلذاعة والتلفزيون يف مصروبدأ .  منتدى الويبسويسراوللتعامل مع الوسائط اجلديدة، أنشأت   90.
ويقوم املركز الوطين التعليمي يف جمال املعلومات واالتصاالت التابع . تقدمي خدمة عرض النصوص عن طريق قنواته الرئيسية

 األخبار اإلجيابية وآراء الشباب بإصدار جملة إلكترونية دولية باسم رابطة العمل اإلجيايب على الشبكة وللحكومة اإلسبانية
)PNYV .(جورجيا الدعم من أجل تطوير وسائط األخبار اإلقليمية يف فنلنداقدمت  كما.  

  )10جيم (األبعاد األخالقية جملتمع املعلومات   10
ات بأن جمتمع املعلومات ينبغي أن خيضع لقيم معترف هبا تعترف خطة العمل الصادرة عن القمة العاملية جملتمع املعلوم  91.

ويلخص القسم التايل . عاملياً وأن يسعى إىل حتقيق الصاحل العام وإىل جتنب إساءة استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
  .بعض األنشطة ذات الصلة يف هذا اجملال

   اليت تقوم على احلرية واملساواة والتضامنالترويج الحترام السالم والقيم األساسية املشتركة  1.10
  : على الصعيد الوطين مت إطالق عدد من املبادرات املختلفة يف هذا اجملال  92.

وقد أثريت . "حرية التعبري يف جمتمع املعلومات" مؤمتراً دولياً عن اللجنة الوطنية الفرنسية لليونسكونظمت  •
الفرص اجلديدة اليت تتيحها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حلرية التعبري : أثناء هذا املؤمتر ثالث قضايا هي

وبالتايل للدميقراطية والتعددية والتنوع الثقايف؛ العقبات واحلدود اليت تعترض حرية التعبري يف الفضاء السرباين؛ 
 .نتاإلنتر وأخرياً تنظيم احملتوى على

 هتدف إىل دراسة Peace4ICT بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل السالمفيما يتعلق : مبادرة سويسرا •
املستقبل يف العمليات اإلنسانية وترويج االستعمال اجلاري لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإمكاناهتا يف 

. ويقوم بتمويل هذه املبادرة احلكومة الفدرالية السويسرية، وتقوم بإدارهتا جامعة السالم. وعمليات السالم
استعراض وضع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العمليات :  إىل ما يليICT4Peaceوهتدف مبادرة 

تمع املعرفة عن طريق االتصال وتبادل املعلومات، وتشجيع املمارسات اإلنسانية وعمليات السالم، وإقامة جم
اجليدة يف استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتيسري التعرف على تلك املمارسات، والنهوض بالوعي 

 .الدويل بدور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وما ميكن أن تؤديه يف االستجابة للصراعات
وحيدد هذا امليثاق .  امليثاق االجتماعي األورويب الذي يقوم بدور يف محاية حقوق اإلنساناجمللس األورويباعتمد   93.

مل احلقوق واحلريات اليت ينبغي أن يتمتع هبا مجيع األفراد يف حياهتم اليومية يف جماالت اإلسكان والصحة والتعليم والع
ويقيم امليثاق آلية إشرافية تضمن احترام هذه احلقوق يف . واحلماية القانونية واالجتماعية واحلركة وعدم التمييز وما إىل ذلك

  .الدول األعضاء يف اجمللس األورويب

http://www.aibd.org.my/
http://www.mincom.gov.ma/mediaconference
http://www.mincom.gov.ma/mediaconference
http://www.aibd.org.my/conferences/2005/summit
http://www.hivos.nl/english/english/themes/ict
http://www.acdi-cida.gc.ca/
http://www.admin.ch/ch/d/webforum
http://www.ertu.org/
http://www.cnice.mecd.es/
http://www.cafeweltgeist.org/res/joachim4xs.mp3
http://www.worldfutureschool.org/index.php?id=1076
http://www.worldfutureschool.org/index.php?id=1076
http://www.formin.fi/suomi
http://www.unesco.org/comnat/france
http://www.ict4peace.org/
http://www.ict4peace.org/
http://www.coe.int/DefaultEN.asp
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  : من حقوق اإلنسان األساسية حلرية التعبري وحرية الصحافة باعتبارمها حقاًاليونسكوتروج   94.
 .من خالل زيادة الوعي ورصد األنشطة •
بتعزيز استقالل وسائط اإلعالم والتعددية باعتبارمها من املقتضيات األساسية والعوامل الرئيسية لنشر  •

الدميقراطية، عن طريق تقدمي اخلدمات االستشارية بشأن التشريعات اخلاصة بوسائط اإلعالم وإثارة اهتمام 
 .كومات والربملانيني وغريهم من صانعي القرارات بذلكاحل

 مبقر اليونسكو، ملناقشة التحديات اليت تفرضها، بتنظيم اجتماع حول موضوع حرية التعبري يف الفضاء السرباين •
 .لفرص اليت تتيحها اللقاءات اليت تتناول احلقوق األساسية يف الشبكة العامليةوا

ية واالستراتيجية ، يهدف إىل تقوية قدرات املراقبة الفكر‘بناء جمتمعات املعرفة’تقرير عاملي عنبإعداد  •
 .2005واألخالقية لدى اجملتمع الدويل واجملتمعات؛ وسوف تنشر اليونسكو هذا التقرير خالل 

حرية النفاذ إىل اإلنترنت من "بالعمل مع االحتاد الدويل جلمعيات املكتبات العامة إلعداد مبادئ توجيهية عن  •
والغرض من هذه املبادئ التوجيهية هو دعم املكتبات العامة يف أحناء العامل يف صياغة ". خالل املكتبات العامة

سياسة واضحة لإلنترنت، وحتديد األهداف واألولويات واخلدمات يف جمال االحتياجات الوطنية واحتياجات 
 .احمللية اجملتمعات

  زيادة الوعي باألبعاد األخالقية الستعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  2.10
  :مت إطالق عدد من املبادرات والربامج يف هذا اجملال، منها ما يلي  95.

وتقوم هذه املنظمة بدور . NetAlert Limited منظمة للمجتمعات احمللية ال تبغي الربح، هي أسترالياأنشأت حكومة  •
املرغوبة،   استشاري وتقدمي املشورة العملية فيما يتعلق بسالمة اإلنترنت، واإلشراف األبوي، وبرامج منع املواد غري

 .وذلك حلماية النشء والتالميذ واألسر
 دورات للتوعية باملبادئ األخالقية، للمدرسني والتالميذ واآلباء واملوظفني العموميني مجهورية كورياحكومة تنظم  •

كما تنظم دورات لتدريب املدرسني على وضع مقررات تعليمية خاصة عن االستفادة السليمة من . 2001 منذ
 .ى نشر الكتب الدراسية وإنتاج أشرطة فيديو تتضمن تشكيلة من املواد التعليميةاملعلومات، كما تعمل عل

ذا واهلدف من ه. net.Globethics موقعاً على الشبكة باسم )SDC( الوكالة السويسرية للتنمية والتعاونأنشأت  •
خاصة يف ) األحباث واملطبوعات والتدريس(املوقع هو دعم املؤسسات األخالقية واألشخاص العاملني يف هذا اجملال 

البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة حتول، وذلك عن طريق شبكة عاملية من إدارة املعرفة وإقامة شراكات 
 . ةيف جمال األحباث يف امليادين األخالقي

ومن املتوقع من ". اآلباء واإلنترنت: تأثري تكنولوجيا املعلومات على الرعاية الصحية" توصية عن اجمللس األورويبوضع  •
ات الالزمة لوضع إطار منوذجي ألفضل احلكومات، لدى تنفيذ هذه التوصية، أن تقوم بتنفيذ عدد من اخلطو

املمارسات؛ وتقدمي الدعم واملشاركة يف إعداد توجيهات لتحقيق أفضل استفادة من اإلنترنت؛ والترويج ملفهوم 
 .املستهلك القادر صحياً ووضع وتطبيق املواثيق األخالقية

دراسة استقصائية بني الشعوب األصلية يف أحناء " الشبكة األهلية لوسائط اإلعالم"أجرت الرابطة الكندية املسماة  •
العامل، وأصدرت ملخصاً وتقريراً يتضمنان آراء الشعوب األصلية يف التحديات اليت يفرضها جمتمع املعلومات املتطور 

قافتهم وهويتهم واإلمكانيات اليت يتيحها؛ ويتضمن التقرير أيضاً اآلثار األخالقية لقيام جمتمع املعلومات بالنسبة لث
 .واإلمكانيات واآلفاق اليت يتيحها للشعوب األصلية فيما يتعلق ببناء جمتمع املعلومات وفقاً لظروفهم

http://www.unesco.org/
http://www.itu.int/wsis/stocktaking/scripts/documents.asp?project=1107334043&lang=en
http://www.itu.int/wsis/stocktaking/scripts/documents.asp?project=1106130903&lang=en
http://www.itu.int/wsis/stocktaking/scripts/documents.asp?project=1106215799&lang=en
http://www.itu.int/wsis/stocktaking/scripts/documents.asp?project=1106215799&lang=en
http://www.netalert.net.au/
http://www.itu.int/wsis/stocktaking/scripts/documents.asp?project=1120746914&lang=en
http://www.sdc.admin.ch/
http://www.globethics.net/
a.http://www.coe.int/T/E/Social_Cohesion/Health/Recommendations/
http://www.itu.int/wsis/stocktaking/scripts/documents.asp?project=1101892714&lang=en
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 برناجماً يسمى -تبغي الربح   وهي رابطة ال- يف نيوزيلندا (ISG) فريق سالمة اإلنترنتوضعت الرابطة املسماة  •
NetSafe للتوعية بالسالمة السربانية جلميع مواطين نيوزيلندا، يشمل األبناء واآلباء واملدارس ومنظمات اجملتمع احمللي ،

للتوعية بالسالمة السربانية " الفريق املختار"رنت ليكون وقد اختارت وزارة التعليم فريق سالمة اإلنت. ومنظمات األعمال
 . لكبار السن فرصة لزيادة اإلملام بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتSeniorNetوتتيح مبادرة . يف نيوزيلندا

  واالتصاالت املعلومات  تدابري وقائية ضد إساءة استعمال تكنولوجيامحاية اخلصوصية والبيانات الشخصية واختاذ  3.10
  :مت إطالق عدد من املبادرات والربامج يف هذا اجملال، منها  96.

، على تنفيذ ئيبرنامج األمم املتحدة اإلمنا، بالتعاون مع أذربيجانوزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف تعكف  •
ومن بني نتائج هذا املشروع وضع واعتماد ميثاق اخلدمة املدنية لضمان . مشروع الشبكة الوطنية للحكومة اإللكترونية

 .اخلصوصية ومحاية البيانات وضمان أمن أنظمة احلاسوب التابعة للدولة
" اإلنترنت السليمة"هدف مشروع وي.  سياسة وطنية لالتصاالت، لضمان القيم الدميقراطيةكولومبياوضعت حكومة  •

وحتقيقاً . إىل منع املواد اليت ختيف األطفال وحظر نشر املواد اليت تتناول استغالل السياحة اجلنسية للقُّصر على اإلنترنت
ية اجملتمع والرأي العام باستغالل األطفال عن طريق اإلنترنت، وتأكيد ضرورة هلذا الغرض، مت وضع تقنيات إدارية لتوع

 .املواد منع هذه
ريق  شكوى بشأن انتهاك حقوق اإلنسان، مثل التعدي على اخلصوصية عن طوزارة العدل، عندما تتلقى اليابانيف  •

يرد إليها من تقارير،  اإلنترنت، أو عندما ترى وزارة العدل أن من املناسب الشروع يف إجراء حتقيقات استناداً إىل ما
وإذا تأكدت من حقيقة ذلك، يتم اختاذ اإلجراءات املناسبة . تقوم الوزارة بإجراء هذه التحقيقات على وجه السرعة

 .لرفع قضية عن انتهاك حقوق اإلنسان
وقد بدأت . ، وهي مؤسسة إدارية تعمل يف نطاق وزارة العدل(DSI) إدارة للتفتيش على البيانات التفيات حكومة أنشأ •

واهلدف من هذه اإلدارة اجلديدة هو مراقبة .  وتعمل وفق قانون محاية البيانات الشخصية2001هذه اإلدارة عملها يف 
 .وق اإلنسان واملبادئ األساسية املتصلة حبماية البيانات الشخصيةاحترام حق

، بالتعاون مع إحدى اجلمعيات املعنية باحلماية االجتماعية، معايري حمددة حلماية القُّصر من موناكوحكومة وضعت  •
تعديل قانون : ومن بني اإلجراءات اليت اِختذت. ملنشور على اإلنترنتاحملتوى الذي ينشر العنف وترويع األطفال ا

العقوبات إلضافة مفاهيم محاية القُّصر من حمتوى اإلنترنت الذي يتضمن ترويع األطفال ومعاقبة من ينشرون هذا النوع 
بوي، وغري ذلك مما ميكن من املواد على اإلنترنت ودراسة احللول التقنية ملنع ظهور هذه املواد وتقوية اإلشراف األ

 .اقتراحه على مستعملي اإلنترنت
 من النفاذ إىل مواقع معينة تايالندفقط، حّدت حكومة " النظيفة"ولتوفري النفاذ عن طريق اإلنترنت إىل مواقع الويب  •

 وظيفة املفتش السرباين للتعامل مع  واالتصاالتوزارة املعلوماتوباإلضافة إىل ذلك، أنشأت . على شبكة الويب
وتشمل واجبات هذه الوظيفة . املسائل املتصلة باألمن السرباين والتهديدات، وللعمل على زيادة أمن الفضاء السرباين

 الرسائل املساعدة يف تنفيذ القانون مبتابعة اجلرائم السربانية ومنع ظهور املواقع اليت تتضمن مواد غري الئقة ومكافحة
 .االقتحامية

 ميثاقاً للقمار التفاعلي وميثاقاً للمحتوى، الغرض منهما هو توفري آلية رابطة صناعة اإلنترنت يف أسترالياوضعت  •
بالقمار على اإلنترنت لوكاالت تقدمي خدمات اإلنترنت للتقيد بالتزاماهتا القانونية يف التعامل مع املسائل املتصلة 

كما تعكف الرابطة على وضع ميثاق حيدد اإلجراءات املناسبة للتعاون بني وكاالت تنفيذ القانون ووكاالت . واحملتوى
تقدمي خدمات اإلنترنت، فيما يتعلق باكتشاف عمليات االحتيال عن طريق اإلنترنت والتحقيق فيها ويف غريها من 

http://www.netsafe.org.nz/
http://www.seniornet.org.nz/default.asp
http://www.aznet.org/
http://www.mincomunicaciones.gov.co/mincom/src/index.jsp
http://www.telesa.or.jp/consortium/provider/history.htm
http://www.dvi.gov.lv/
http://www.actioninnocence.org/
http://www.mict.go.th/
http://www.acif.org.au/
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وباإلضافة إىل ذلك، تضع الرابطة ميثاقاً لصيانة . اليت يتعرض هلا أمن اإلنترنتاجلرائم، وكذلك يف التهديدات 
 .اخلصوصية اهلدف منه هو حتقيق التوازن بني مسؤوليات احلكومة ومسؤوليات صناعة االتصاالت يف إطار تنظيمي

، وأصبحت معروضة "اية األفراد فيما يتعلق باملعاجلة األوتوماتيكية للبيانات الشخصيةاتفاقية مح" اجمللس األورويبوضع  •
 دولة ووقعت عليها سبع دول 31وقد صدقت على هذه االتفاقية حىت اآلن . 1981  يناير28للتوقيع عليها اعتباراً من 

رافية وتدفق املعلومات عرب احلدود بعد  بربوتوكول إضايف عن السلطات اإلش2001وقد اسُتكِملت االتفاقية يف . أخرى
 .الزيادة اليت طرأت على تدفق املعلومات عرب احلدود

ثاق األخالق واملمارسات املدنية مي"وثيقة بعنوان ) الفرع الفرنسي(األكادميية الدولية حلقوق اإلنسان وضعت  •
املالءمة االجتماعية  موقعاً على شبكة الويب ملوضوع برست بفرنسا، بينما أنشأت مدينة "املشتركة ملستعملي اإلنترنت

 .حملتوى اإلنترنت والوسائط املتعددة

  )11جيم (التعاون الدويل واإلقليمي   11
تعترف خطة العمل الصادرة عن القمة العاملية جملتمع املعلومات باألمهية احليوية للتعاون الدويل بني مجيع أصحاب   97.

وترد فيما يلي ). 7 اإلطار(ومن األمثلة القدمية على هذا التعاون الشراكة العاملية من أجل املعرفة . املصلحة لتنفيذ خطة العمل
  :أمثلة أخرى

  امج املساعدات اإلمنائية احلكوميةأمثلة على بر  1.11
 له تاريخ طويل يف جمال دعم الشراكات واحملافظة (IDRC)املركز الكندي لبحوث التنمية الدولية   98.
  أكاسيا  ، ومبادرةBellaNet و، معهد التوصيلية يف األمريكتنيومن أمثلة املشروعات الناجحة هلذا املركز . استمراريتها على

)Acacia Initiative (وإقامة الشبكات يف عموم آسيا.  
 من أجل التعليم العايل أنظمة تنمية املعلومات واالتصاالت على تدعيم فرنسااخلارجية يف تعمل وزارة الشؤون   99.

ويهدف هذا املشروع إىل تشجيع التبادل العلمي والتكنولوجي املستمر للمعلومات يف اثين عشر بلداً . والبحوث يف إفريقيا
  .وبنن وبوركينا فاصو وبوروندي والكامريون وغانا وكوت ديفوار ومدغشقر ومايل ونيجرييا والسنغال وتونساجلزائر : هي

على الرغم من أن املساعدات يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تركز أساساً على حتسني البنية التحتية   100.
جيمع بني القطاعات ويسعى إىل دعم تكنولوجيا املعلومات لالتصاالت، تسري معظم اجلهود يف الوقت احلاضر على منهج 

 مشروع معاجلة سياسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتواالتصاالت كعامل من العوامل اليت متكن من حتقيق التنمية، مثل 
ويركز هذا املشروع بصفة خاصة على املناطق الريفية اليت ). ون االقتصادي والتنميةالوزارة االحتادية للتعا ( أملانياالذي تنفذه

 قروضاً ومنحاً بنك التنمية يف أملانياوعلى سبيل املثال، يقدم . قد يؤدي فيها فشل األسواق إىل إعاقة سرعة حتسني التوصيلية
 بتنفيذ عدد (GTZ) الوكالة األملانية للتعاون التقينذلك تقوم ك. للبلدان النامية يف مجيع اجملاالت الرئيسية للتعاون االقتصادي

  .من برامج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف القطاعات املختلفة مثل التعليم والصحة والتنمية االقتصادية
على تكنولوجيا  على تنفيذ جمموعة من اإلجراءات لسد الفجوة الرقمية، ونقل املنافع املترتبة اليابانتعكف حكومة   101.

. املعلومات واالتصاالت إىل الشعوب، وتشجيع التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية مع التركيز يف األساس على آسيا
، برنامج النطاق العريض يف آسيا وتعكف وزارة الشؤون الداخلية واالتصاالت والوزارات املعنية األخرى على الترويج لـ

وتسهم هذه . الذي يسعى إىل جعل هذا اإلقليم بؤرة عاملية للمعلومات، من خالل نشر منصات النطاق العريض يف آسيا
، 2000 أوكيناوا يف يوليو-األنشطة أيضاً يف مبادرة التعاون الشاملة للتصدي للفجوة الرقمية الدولية، اليت أعلنتها قمة كيوشو

تعزيز بيئة السياسات اليت تساعد على نشر تكنولوجيا املعلومات  )1: (هي املبادرة اليت تقوم على أربع دعائم هيو

http://www.coe.int/cdcj/conventions
http://www.droits-fondamentaux.prd.fr/codes/defaut/actus/actus.php?idElem=712797244
http://www.droits-fondamentaux.prd.fr/codes/defaut/actus/actus.php?idElem=712797244
http://www.a-brest.net/
http://www.a-brest.net/
http://www.icamericas.net/
http://www.crdi.ca/en/ev-45279-201-1-DO_TOPIC.html
http://www.idrc.ca/acacia/
http://www.idrc.ca/panasia/
http://www.sist-sciencesdev.net/
http://www.germany-at-wsis.info/
http://www.asia-bb.net/en/index.html
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تنمية املوارد البشرية الالزمة لدعم انتشار  )3(تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،  )2(واالتصاالت، 
  .الستفادة الفعالة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جمال املساعدات اإلمنائيةا )4(تكنولوجيا العلومات واالتصاالت، 

  الشراكة العاملية لنشر املعرفة : 7 اإلطار
شبكة عاملية ملتزمة "الت، وهي تصف نفسها بأهنا  من أقدم الشراكات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالشراكة العاملية لنشر املعرفةتعد 

، بتمويل ابتدائي من البنك 1997تأسست يف  وقد". بتعزيز إمكانيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل حتقيق التنمية املستدامة والعادلة
ومن بني .  بلدا40ً يف الوقت احلاضر حنو مائة عضو يف وتفخر هذه الشراكة بأهنا تضم. الدويل وحكومة كندا، ومقرها يف كواالملبور، مباليزيا
، 2005 وأهم أنشطتها العامة تنظيم مؤمترات عاملية سنوية، كان آخرها يف مصر يف مايو. مبادئها أن أصحاب املصلحة متساوون رغم اختالفهم

  ).ICT4D web (نمية وهلا موقع على شبكة اإلنترنت حتت عنوان تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل الت
 من رعاة وأعضاء جملس إدارة الواليات املتحدةتعد اللجنة الفيدرالية لالتصاالت، وهي وكالة تنظيم االتصاالت يف   102.

تخصصة ملشاركني  سبع دورات تدريبية م2004، وقد نفذت اللجنة يف معهد التدريب على االتصاالت يف الواليات املتحدة
ومعهد التدريب على االتصاالت يف الواليات املتحدة مشروع مشترك بني شركات االتصاالت . من مجيع أحناء العامل النامي

  .وتكنولوجيا املعلومات العاملة يف الواليات املتحدة وعدد من قادة احلكومة الفيدرالية
 يف مجيع الدول األعضاء تقييم األنشطة املتصلة بالقمة العاملية جملتمع املعلومات تقريراً كامالً عن االحتاد األورويبقدم   103.

، ويعد مكمالً لألنشطة )ابايت ميغ11حجمها (ويقع التقرير يف وثيقة شاملة . 2005 فيه، ومت حتديث هذا التقرير يف يونيو
  .الفردية اليت قدمتها الدول األعضاء

دعم وفود أقل ومن األمثلة األخرى على الربامج الوطنية للمساعدات اإلمنائية املقدمة لقاعدة بيانات التقييم مشروع   104.
الذي متوله  وبرنامج إدارة املعلومات االستراتيجية، بلجيكاالذي متوله  تمع املعلوماتالبلدان منواً املشاركة يف القمة العاملية جمل

متوهلا   اليت ومبادرة احلكومة اإللكترونية من أجل التنمية، إستونيا اليت متوهلا ومؤسسة أكادميية احلكومة اإللكترونية، كندا
  .إيطاليا

  أمثلة أخرى على التعاون الدويل واإلقليمي  2.11
  :من بني األمثلة األخرى ذات الصلة، ما يلي  105.

اجلماعة ، اليت وضعتها االستراتيجية اإلقليمية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتنمية الكاريـيبسوف تتم متابعة  •
وتعطي هذه املبادرة . ، على وجه السرعة وبتركيز لتعظيم املنافع احملتملة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتالكاريبية

 .االت يف حتسني نوعية حياة السكان يف املنطقةاألولوية الستغالل تكنولوجيا املعلومات واالتص

املؤمتر العاملي وراء مخسة مشاريع قرارات يف ، Child Helpline International اهليئة الدولية ملساعدة الطفولةتقف  •
 الذي ينظمه االحتاد الدويل لالتصاالت، وتطلب مشاريع القرارات هذه من الدول األعضاء 2006لتنمية االتصاالت لعام 

وتطلب هذه اهليئة . إصدار قرارات تعترف فيها بأمهية األطفال كمجموعة رئيسية من مستعملي االتصاالت يف املستقبل
 رقم اتصال جماين يتكون من ثالثة أو أربعة أرقام خيصص ملساعدة األطفال ضمن نشاط أيضاً من الدول األعضاء إتاحة

 .اهليئة يف بلداهنم

أكادميية سيسكو يف تنفيذ العديد من املشاريع التعاونية، منها مشروع ) Cisco Systems(شركة سيسكو شرعت  •
وتوفر كل وزارة االستثمار الالزم للبنية التحتية .  مركز معلومات230وقد مت إنشاء حنو .  بني الوزاراتإلقامة الشبكات

وتوفر سيسكو املناهج اليت تغطي موضوعات واسعة . والتجهيزات واألموال الالزمة لدفع مرتبات املدربني واإلداريني
 . من عشرين أكادميية من أكادمييات سيسكو إلقامة الشبكاتمن خالل أكثر

http://www.globalknowledge.org/
http://ustti.org/
http://www.itu.int/wsis/stocktaking/scripts/documents.asp?project=1121179770&lang=en
http://www.dgos.be/
http://www.dgos.be/
http://www.acdi-cida.gc.ca/index.htm
http://www.ega.ee/
http://www.innovazione.gov.it/eng/egov4dev/index.shtml
http://www.caricom.org/
http://www.childhelplineinternational.org/
http://www.childhelplineinternational.org/
http://www.cisco.com/en/US/learning/netacad/digital_divide/ldc/index.html
http://www.cisco.com/en/US/learning/netacad/digital_divide/ldc/index.html
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 هو مجع يف القمة العاملية جملتمع املعلومات البنك اإلسالمي للتنمية تسهيل مشاركة البلدان األعضاء يفاملقصود من  •
دمات االستشارية واالستشارات، وكذلك دعم املعلومات ذات الصلة وتبويبها ونشرها على الويب، وتقدمي اخل

 .مشاركة أقل البلدان منواً يف مرحلة تونس من القمة العاملية جملتمع املعلومات، عند طلب ذلك

مة جبهودها الذاتية عن  يف هولندا البلدان النامية على حتقيق التنمية املستدااملعهد الدويل لالتصاالت والتنميةيساعد  •
 هولندا، ويتلقى متويالً من 1997وقد أنشئ هذا املعهد يف . طريق تسخري إمكانيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 .اململكة املتحدة وسويسراو

عالقات احلكومات باملواطنني  يف جمال منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاديتستعرض الدراسة اليت أجرهتا  •
 اجلهود اليت تبذهلا البلدان األعضاء من أجل تعزيز النفاذ إىل املعلومات، وزيادة فرص التشاور وتشجيع واجملتمع املدين

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان ويتضمن نشاط . لعامةاملشاركة النشطة من جانب املواطنني يف حتديد السياسات ا
 .ورش عمل ومنتديات عاملية تنظيم االقتصادي

سات واالستراتيجيات الوطنية يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،  البلدان يف وضع السيااألونكتاديساعد  •
 .هبدف تعزيز النمو االقتصادي والتجارة والقدرة على املنافسة، من خالل املساعدات والتدريب

 يف دمشق من املؤمتر اإلقليمي لغريب آسيا (ESCWA)عقدت جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا  •
وكانت أهداف املؤمتر هي . ، بالتعاون مع وزارة االتصاالت والتقانة يف سورية واليونيسكو2004 نوفمرب 23 إىل 22

إقامة شراكات، وإطالق استعراض األعمال اجلارية بشأن سد الفجوة الرقمية، واعتماد خطة إقليمية، والتشجيع على 
 .عدد من املشاريع اإلقليمية الرئيسية

إعداد ، لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيابمت من خالل شعبة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  •
وتتضمن هذه اخلطة إطاراً استراتيجياً شامالً يستهدف توفري . مع املعلومات يف املنطقة العربيةخطة عمل إقليمية لبناء جمت

ويقوم إطار اخلطة االستراتيجية املقترحة على . القدرات احمللية الالزمة لبناء جمتمع املعلومات وتعزيز التنمية يف املنطقة
 .إلقليميةعشرة جماالت رئيسية، وعلى برامج الشراكة واملشاريع ا

  توصيل العامل :8 اإلطار
شركاء من أجل "، مبادرة جهة أخرى 20 مبشاركة حنو، االحتاد الدويل لالتصاالتكجزء من التزامه الدويل بتشجيع التنمية والتوصيلية، أطلق 

وقد صيغت هذه املبادرة لغرض حمدد هو تشجيع املشاريع اجلديدة وقيام شراكات بني العديد من أصحاب . 2005يف سنة " توصيل العامل
  .املصلحة من أجل سد الفجوة الرقمية

وهي  – توفري البيئة التمكينية والبنية التحتية واالستعداد والتطبيقات واخلدمات – ية هي على ثالث دعائم رئيسمبادرة توصيل العاملوتقوم 
وتعد هذه الشراكة منوذجاً لتعزيز . اجملاالت اليت يلزم االهتمام هبا لدى وضع تدابري حمددة لإلسراع يف تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

ق التزامات القمة العاملية جملتمع املعلومات، وهي االلتزامات اليت تشمل ربط مجيع القرى بتكنولوجيا هذه اجملاالت، وخصوصاً فيما يتعلق بتحقي
يوجد هبا حىت اآلن أي شكل من أشكال التوصيل بتكنولوجيا املعلومات   قرية يف أحناء العامل ال000 800 حنو(املعلومات واالتصاالت 

  .2015  عاموتوصيل نصف سكان العامل حبلول) واالتصاالت
 للحكومات يف جمال وضع السياسات املشجعة للمنافسة وتوفري بيئة تنظيمية تقدمي الدعم على البنك الدويلحيرص  •

انية التسهيالت االئتم/ ويستعمل البنك الدويل يف ذلك عدداً من األدوات مثل القروض.لقطاع املعلومات واالتصاالت
وقد نشطت جمموعة البنك الدويل خالل الفترة من . األولية واملنح واملساعدات التقنية واألنشطة التحليلية واالستشارية

 بلداً، وبلغت قيمة حافظة القروض أكثر من 80 يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 2004 إىل 2000سنة 
 .وع حافظة القروض اليت قدمها البنكيف املائة من جمم 2,3 باليني دوالر، أو 3

http://www.isdb.org/
http://www.iicd.org/
http://www.oecd.org/department/0,2688,en_2649_34275_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/department/0,2688,en_2649_34275_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/topic/0,2686,en_2649_37409_1_1_1_1_37409,00.html
http://www.oecd.org/topic/0,2686,en_2649_37409_1_1_1_1_37409,00.html
http://www.unctad.org/
http://www.escwa.org.lb/wsis/conference2/main.html
http://www.escwa.org.lb/wsis/conference2/poa.html
http://www.itu.int/
http://www.itu.int/partners/partners.html
http://www.itu.int/partners/index-fr.html
http://www.worldbank.org/
http://www.worldbank.org/
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 إحدى املبادرات الرئيسية يف خطة عمل منظمة الصحة العاملية اليت تقوم بتنفيذها شبكة الصحة الدوليةتعد مبادرة  •
وة الرقمية يف جمال الصحة عن طريق توفري النفاذ وهتدف هذه املبادرة إىل سد الفج. األلفية اليت وضعتها األمم املتحدة

إىل املعلومات اجليدة واحلديثة للمهنيني والباحثني وواضعي السياسات يف قطاع الصحة بالبلدان النامية، باستعمال 
وضع والعناصر الرئيسية هلذه الشراكة بني القطاعني العام واخلاص هي احملتوى والتوصيلية وبناء القدرات و. اإلنترنت
 .السياسات

 بعدد كبري من األنشطة املتنوعة يف عملية القمة العاملية جملتمع (WIPO) املنظمة العاملية للملكية الفكريةتقوم  •
أمساء امليادين يف اإلنترنت ومعرفات اهلوية " و" أمساء امليادين يف اإلنترنت والعالمات التجارية"املعلومات، مبا فيها 

محاية بروتوكول " و" (ccTLDs)ل اإلنترنت يف أمساء ميادين املستوى األعلى للرمز القطري محاية بروتوكو"و" األخرى
مرفق حالة "و" أمساء امليادين بلغات متعددة" و(new gTDLs)اإلنترنت يف أمساء ميادين املستوى األعلى احمللي اجلديد 

وعقدت ". مللكية الفكرية والتجارة اإللكترونيةا"و" محاية العالمات التجارية على اإلنترنت"و" تكنولوجيا املعلومات
االجتماعات املتصلة بالسياسات واالستراتيجيات واليت تتعرض للموضوعات الرئيسية جملتمع املنظمة أيضاً عدداً من 

 .املعلومات

 الربنامج املتكامل للتعاون التقينكومية الدولية وتشمل برامج املساعدات األخرى ذات الصلة من جانب املنظمات احل •
 .نظمة البحرية الدوليةاملالذي تقوم بتنفيذه 

  املبادرات اإلقليمية  3.11
باإلضافة إىل (علومات تشمل املبادرات اإلقليمية اليت تستهدف تنفيذ خطة العمل الصادرة عن القمة العاملية جملتمع امل  106.
  :ما يلي) هو مذكور يف مواضع أخرى هبذه الوثيقة ما

 ؛االستراتيجية العربية للمعلوماتية: (ALECSO) املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم •

 ؛التبادل والتعاون يف األطر التنظيمية: ، جمتمع املعلومات الرقميةاملفوضية األوروبية •

 ؛الربامج القطاعية وبرامج دعم مشاريع التنمية: (IADB) بنك التنمية األمريكي •
 ؛وضع سياسات املعلومات وتنفيذها: (UN ECA) األمم املتحدة االقتصادية إلفريقيا جلنة •

 االستراتيجيات الوطنية :(UN ECLAC)الكارييب منطقة البحر جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألمريكا الالتينية و •
 ؛تجملتمع املعلوما

   .املؤمتر الوزاري جلنوب شرق أوروبا عن جمتمع املعلومات: (UN ECE) جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا •

املتابعة اإلقليمية ملرحلة جنيف من : (UN ESCAP) جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ •
 .القمة العاملية جملتمع املعلومات

املالمح اإلقليمية جملتمع املعلومات يف غريب : (UN ESCWA)جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا  •
 .آسيا

   القمة العاملية جملتمع املعلوماتحتقيق غايات وأهداف ومقاصد  12

http://www.healthinternetwork.net/
http://www.wipo.int/
http://www.wipo.int/
http://www.imo.org/index.htm
http://www.alecso.org.tn/
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alis/index_en.htm
http://www.iadb.org/
http://www.iadb.org/
http://www.uneca.org/aisi/
http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/5/13815/P13815.xml&xsl=/ddpe/tpl/p9f.xsl&base=/ddpe/tpl/top-http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/5/13815/P13815.xml&xsl=/ddpe/tpl/p9f.xsl&base=/ddpe/tpl/top-bottom.xsl
http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/5/13815/P13815.xml&xsl=/ddpe/tpl/p9f.xsl&base=/ddpe/tpl/top-http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/5/13815/P13815.xml&xsl=/ddpe/tpl/p9f.xsl&base=/ddpe/tpl/top-bottom.xsl
http://www.unescap.org/icstd/events/wsis_2nd_phase/index.aspx
http://www.escwa.org.lb/
http://www.escwa.org.lb/
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تتضمن خطة العمل الصادرة عن مرحلة جنيف عشرة أهداف بالنسبة للتوصيلية والنفاذ يف جمال تكنولوجيا   107.
 لقياس تنمية تكنولوجيا وهذه هي أول أهداف يتم االتفاق عليها عاملياً: 2015 املعلومات واالتصاالت ينبغي حتقيها حبلول سنة

وتركز أهداف القمة العاملية جملتمع املعلومات على جبهة عريضة تشمل، على سبيل املثال، التوصيلية .  واالتصاالتاملعلومات
وهلذا السبب، ميكنها أن تساعد يف استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املساعدة على . يف املدارس واملستشفيات

  .ن األلفيةحتقيق أهداف التنمية املنصوص عليها يف إعال
وعالوة على ذلك، فإن بعضها عرضة . وتوجد درجة عالية من التباين يف مستوى حتقيق األهداف املختلفة  108.

ومع ذلك، فإن معظم هذه األهداف ينبغي أن تكون قابلة للتحقيق يف غضون اإلطار . للتفسريات أو لقياسات إحصائية خمتلفة
  ).3 انظر اجلدول(الزمين املتفق عليه 

وسوف تسهم معظم األعمال اجلاري تنفيذها طبقاً خلطوط العمل، املنوه عنها فيما سبق، يف حتقيق التزامات القمة   109.
  :العاملية جملتمع املعلومات، ومع ذلك فمن املناسب إلقاء الضوء على بعض املشاريع املعينة

) ك و) و – )، وهي وثيقة الصلة على وجه اخلصوص بااللتزامات أصيل العاملشركاء من أجل تومنصة  •
 ).8 اإلطار انظر(

.  مؤشراً إضافياً لقياس التقدم اإلقليمي حنو جمتمع املعلومات22  مؤشراً للسياسات و14 املفوضية األوروبيةحددت  •
وهذه املؤشرات ُتكمل األهداف واملقاصد احملددة يف خطة العمل الصادرة عن القمة العاملية جملتمع املعلومات، وتعد 

 .متطابقة معها يف بعض احلاالت

http://www.itu.int/partners
http://europa.eu.int/idabc/servlets/Doc?id=18431
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  2015 التزامات القمة العاملية جملتمع املعلومات، واحتماالت حتقيقها حبلول عام: 3 اجلدول
التزامات القمة العاملية جملتمع 

  ملعلوماتا
احتماالت حتقيق اهلدف حبلول   مالحظات

  2015 عام
توصيل القرى بتكنولوجيا املعلومات )أ

.واالتصاالت وإقامة نقاط نفاذ جمتمعية
يف أحناء العامل، وتوجد خدمة " قرية" مليون 2,7يوجد حنو 

ومع ذلك، فإن تغطية . هاتفية يف حنو ثالثة أرباع هذا العدد
ية ليست منتشرة، ويف كثري من احلاالت، نقاط النفاذ اجملتمع

  .يوجد حصر رمسي لعددها ال

 لتوصيل مجيع جيدةهناك احتماالت 
ولكن . 2015 القرى حبلول عام

 فيما يتعلق بإقامة ضعيفةاالحتماالت 
  .نقاط للنفاذ اجملتمعي يف كل قرية

توصيل اجلامعات والكليات  )ب
 واملدارس الثانوية واالبتدائية بتكنولوجيا

  .املعلومات واالتصاالت

البيانات الدالة على ذلك ليست متوافرة على نطاق واسع 
على أساس متناسق، ولكن بالنسبة للبلدان اليت تتوافر  أو

 للجامعات 100%بشأهنا بيانات، توجد تغطية بنسبة 
 90%  للمدارس الثانوية وبنسبة95% والكليات، وبنسبة

يل تكنولوجيا املعلومات للمدارس االبتدائية فيما يتعلق بتوص
  واالتصاالت

 لتوصيل جيدة جداًهناك احتماالت 
مجيع اجلامعات والكليات واملدارس 

، واحتماالت 2015 الثانوية حبلول عام
  . بالنسبة للمدارس االبتدائيةجيدة

توصيل املراكز العلمية والبحثية  ) ج
  .بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

راكز العلمية والبحثية مرتبطة على افتراض أن معظم امل
  100% باجلامعات، تكون التغطية قد حتققت بالفعل بنسبة

 لتوصيل مجيع ممتازةهناك احتماالت 
املراكز العلمية والبحثية حبلول 

  .2015 عام
توصيل املكتبات العامة واملراكز  ) د

الثقافية واملتاحف ومكاتب الربيد 
واألرشيفات بتكنولوجيا املعلومات 

  .التصاالتوا

 متحف يف مجيع أحناء العامل، وتوجد 000 41يوجد حنو 
ويوجد حنو .  متحف منها000 37مواقع على الويب لنحو 

وتتراوح نسبة املؤسسات .  مؤسسة بريد عمومية000 660
 88% و) إفريقيا (26%اليت توفر خدمات إلكترونية بني 

  . العاملي، طبقاً لبيانات االحتاد الربيدي)البلدان الصناعية(

 لتوصيل ممتازةهناك احتماالت 
املكتبات العامة واملتاحف 

ً جيدة جداواألرشيفات، واحتماالت 
لتوصيل مكاتب الربيد واملراكز 

  .الثقافية
توصيل املراكز الصحية  ) ه

واملستشفيات بتكنولوجيا املعلومات 
  .واالتصاالت

البيانات الدالة على ذلك ليست متوافرة على نطاق واسع 
على أساس متناسق، ولكن التقديرات تشري إىل أن العدد  أو

  . مستشفى يف أحناء العامل000 40يتجاوز 

 لتوصيل ممتازةهناك احتماالت 
 جيدة جداًاملستشفيات، واحتماالت 
  .بالنسبة للمراكز الصحية

توصيل مجيع اإلدارات احلكومية  ) و
احمللية واملركزية وإنشاء مواقع على 

عناوين الربيد شبكة الويب و
  .اإللكتروين

 178 دولة عضواً يف األمم املتحدة، توجد يف 191من بني 
دولة منها مواقع للحكومة املركزية على الويب حبلول 

والبيانات الدالة على اإلدارات احلكومية احمللية . 2004
  .واملركزية ليست متوافرة على أساس متناسق

ت  بالنسبة للحكوماممتازةهناك احتماالت 
 جداً جيدةاملركزية وإداراهتا، واحتماالت 

  .بالنسبة للحكومات احمللية

تكييف مجيع املناهج الدراسية  ) ز
للمدارس االبتدائية والثانوية ملواجهة 
حتديات جمتمع املعلومات، مع مراعاة 

  .الظروف الوطنية

ويف داخل أوروبا، . ال خيضع هذا اهلدف للقياس بسهولة
حة على أن تكنولوجيا املعلومات تدل البيانات املتا

واالتصاالت مل يتم إدخاهلا يف املناهج الدراسية يف بلدين 
  .اثنني فقط

 إلدخال جيدة جداًهناك احتماالت 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 
املناهج الدراسية للمدارس الثانوية، 

 بالنسبة للمدارس جيدةواحتماالت 
  .االبتدائية

يع سكان العامل إىل تأمني نفاذ مج ) ح
  .اخلدمات التلفزيونية واإلذاعية

 95% ، كانت التغطية العاملية للسكان بنسبة2002 يف سنة
  . للخدمات التلفزيونية86% للخدمات اإلذاعية وبنسبة

 بالنسبة للتغطية ممتازةهناك احتماالت 
جيدة جداً اإلذاعية، واحتماالت 

  .للتغطية التلفزيونية
 تطوير احملتوى التشجيع على ) ط

وهتيئة الظروف التقنية الالزمة لتيسري 
وجود واستخدام كل لغات العامل يف 

  شبكة اإلنترنت

 لغة يف العامل، وإن كان الكثري منها 000 6يوجد أكثر من 
توجد له حروف هجائية مكتوبة وتتحدث هبا فقط  ال

ومع ذلك، جيري حتقيق . جمموعات صغرية من السكان
أمساء امليادين، كما أن التنوع اللغوي يف تقدم يف تنفيذ 

  .تزايد على اإلنترنت

 بالنسبة جيدة جداًهناك احتماالت 
لتحقيق املقتضيات التقنية الالزمة لتوافر 
مجيع اللغات على اإلنترنت، ولكن 

 بالنسبة الستعمال ضعيفةاالحتماالت 
  .مجيع اللغات

تأمني متتع أكثر من نصف سكان  ) ي
ذ إىل تكنولوجيا املعلومات العامل بالنفا

  .واالتصاالت من أماكن قريبة

.  من سكان العامل يف مدى إشارة متنقلة80%يوجد حنو 
الثابتة أو (وتبلغ نسبة األسر اليت تتمتع باخلدمة اهلاتفية 

وتبلغ نسبة األفراد الذين .  يف العامل40%حنو ) املتنقلة
  .30%ميلكون أجهزة هاتف متنقلة حنو 

 لتحقيق نسبة ممتازةاالت هناك احتم
 من التغطية لألسر، واحتماالت %50

 المتالك 50% لتحقيق نسبة جيدة جداً
األفراد لتكنولوجيا املعلومات 

  .واالتصاالت
، )2003(االت ، الصادر عن االحتاد الدويل لالتصمؤشرات النفاذ بالنسبة جملتمع املعلومات: تنمية االتصاالت يف العامل تقريراستناداً إىل : املصدر
 ).2005(، الصادر عن البنك الدويل أهداف القمة العاملية جملتمع املعلومات: تتبع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتوتقرير 
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ُبِذل عدد من اجلهود لتضييق الفجوة الرقمية عن طريق تطوير جتهيزات حمدودة السعة ومنخفضة التكلفة  •
برنامج حاسوب متنقل مبائة و ،Simputer  وNivo التجهيزات وتشمل هذه. لتحل حمل احلواسيب الشخصية

كذلك، أطلقت وكالة تشغيل شبكة اهلاتف . )MIT( دوالر أمريكي يروج له معهد ماساشوستس للتكنولوجيا
، باستعمال الطاقة الشمسية، وميكن أن ُتستعمل هذه املبادرة "هاتف القرية" مشروع (MTN)املتنقل لعموم إفريقيا 

 شركة من شركات تصنيع اهلواتف املتنقلة إقدامها على بذل 50، أعلنت حنو 2005 ويف فرباير). أ دفيف حتقيق اهل
د يف حتقيق ، مما ميكن أن يساع) دوالراً أمريكياً أو أقل30 (هواتف خلوية منخفضة التكلفةجمهود مشترك لتطوير 

  ).ياء اهلدف
  جدول أعمال التضامن الرقمي  13

) ما زالت توجد به بعض األقواس املعقوفة(وافق االجتماع الثاين للجنة التحضريية ملرحلة تونس على مشروع نص   110.
ددة إىل العتماده يف تونس بشأن متويل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية، ويتضمن هذا النص إشارة حم

، الذي أنشئ يف جنيف، كآلية متويل مبتكرة وتطوعية مفتوحة أمام أصاب املصلحة الذين يعنيهم صندوق التضامن الرقمي
 وعاجلة على األمر هبدف حتويل الفجوة الرقمية إىل فرص رقمية أمام العامل النامي، بالتركيز أساساً على احتياجات حمددة

وقد أعِلن عن قيام ". التضامن"املستوى احمللي، والسعي من أجل احلصول على موارد طوعية جديدة لتمويل 
  .، وتلقى الصندوق مسامهات أولية من عدد من املصادر2005 مارس 14يف جنيف يف " التضامن الرقمي صندوق"

  : من املبادرات األخرى املتصلة بالتضامن الرقمي، منهايوجد عدد  111.
إقامة صندوق للخدمة الشاملة يف إطار ميزانيته، بتمويل من مسامهات من مصر  يف جهاز تنظيم مرفق االتصاالتيعتزم  •

تغطيها االتصاالت حىت  ألساسية باملناطق اليت الوكاالت التشغيل املرخص هلا، لدعم التوسع يف خدمات االتصاالت ا
 أنشأ صناديق  بلداً قد39، كان حنو 2004  أنه حىت عاماألحباث اليت أجراها االحتاد الدويل لالتصاالتويتضح من . اآلن

 . بلداً أخرى تعتزم إنشاء مثل هذه الصناديق31للخدمة الشاملة، وأن 
وهلذا الصندوق سجل حافل يف . 2003 نوفمرب يف هونغ كونغ، الصني، يف صندوق التضامن الرقمي مبادرة أطِلقت •

املشاريع اليت تستهدف حتقيق التضامن الرقمي، بتمويل مبدئي يبلغ مليون دوالر من دوالرات هونغ كونغ متويل 
ومن بني املشاريع األوىل املقرر دعمها رابطة تنمية الشبكة السربانية للمسنني، . ) دوالر أمريكي000 130 حنو(

. ات يف املسنني، من الناحيتني النفسية واالجتماعيةيستهدف دراسة كيف يؤثر التطور السريع لتكنولوجيا املعلوم الذي
 com.1001hk.wwwوتشمل أعمال الصندوق تنظيم فصول تدريبية، وتنظيم لقاءات لزيادة الوعي وإقامة بوابة 

 .مبثابة منصة لكبار السن لتقاسم اخلربات يف جمال تكنولوجيا املعلومات لتكون
 مسامهةً يف القمة العاملية جملتمع ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاديقدمت جلنة املساعدات اإلمنائية التابعة  •

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف حتقيق دراسة عن املمارسات اجليدة الستعمال "املعلومات أحدث تقرير هلا بعنوان 
 ".النمو االقتصادي واحلد من الفقر

ملشاريع الصغرية اليت ميوهلا  يف تطوير برجميات لتمويل امايكروسوفت وصندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية يتعاون •
 .مصرف رابطة وكاالت التنمية االقتصادية احمللية يف كمبوديا، وميكن استعماهلا بعد ذلك يف أي مكان آخر

  املتابعة والتقييم  14
بعة  من خطة العمل الصادرة عن القمة العاملية جملتمع املعلومات سلسلة من اإلجراءات املتصلة باملتا28تتضمن الفقرة   112.

  .ويلخص هذا القسم بعض األنشطة اجلاري تنفيذها يف هذا اجملال. والتقييم
  التقييم وحتديد القواعد املعيارية من خالل املؤشرات اإلحصائية  1.14

http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/4496901.stm
http://www.simputer.org/
http://laptop.media.mit.edu/
http://laptop.media.mit.edu/
http://laptop.media.mit.edu/
http://www.mtnvillagephone.co.ug/
http://www.3gsmworldcongress.com/2005/media/default.asp
http://www.dsf-fsn.org/
http://www.dsf-fsn.org/
http://www.tra.gov.eg/
http://www.itu.int/osg/spu/ni/wsisbridges/linked_docs/Background_papers/WSIS_MSP_Background.pdf
http://itrc.hkcss.org.hk/services/other_project/DSF_e.asp
http://www.hk1001.com/
http://www.itu.int/wsis/docs2/pc3/contributions/co1.pdf
http://www.itu.int/wsis/docs2/pc3/contributions/co1.pdf
http://www.uncdf.org/english/index.php
http://www.microsoft.com/
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املكتب أطلقت جمموعة من الوكاالت الدولية واإلقليمية املهتمة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ومنها   113.
 األونكتاد والتنمية يف امليدان االقتصاديومنظمة التعاون  واالحتاد الدويل لالتصاالت وات األوروبيةاإلحصائي للجماع

 البنك الدويلوفريق املهام التابع لألمم املتحدة واملعين بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ومعهد اليونسكو لإلحصاءو
الشراكة يف قياس تسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل نوان ، مبادرة بعاللجان اإلقليمية التابعة لألمم املتحدةو

وتتمثل األهداف الرئيسية هلذه الشراكة يف تعزيز التقدم يف . 2004 أثناء االجتماع احلادي عشر لألونكتاد يف يونيو التنمية
نولوجيا املعلومات واالتصاالت املقاَرنة على املستوى الدويل، وذلك عن طريق حتديد وحتليل املؤشرات الدولية جمال بيانات تك

املقاَرنة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ووضع منهجيات جلمع تلك املؤشرات، ومساعدة البلدان النامية يف مجع 
لبلدان يف تنفيذ وتعزيز سياساهتا اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ومساعدة ا

واالتصاالت، وتقصي التقدم حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، ومساعدة البلدان النامية يف بناء القدرات الالزمة لرصد 
ؤشرات تكنولوجيا املعلومات تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على املستوى الوطين ووضع قاعدة بيانات عاملية مل

 واتفق على قائمة ، 2005، يف شهر فرباير"قياس جمتمع املعلومات"وقد ُعِقد يف جنيف اجتماع مواضيعي عن . واالتصاالت
ة بالبنية التحتية، واألسر املعيشية، واألعمال التجارية، وقطاع أساسية ملؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتصل

  .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 يف أواخر جهات املاحنةاجتماعاً للاالحتاد الدويل لالتصاالت ويف مرحلة التحضري هلذا االجتماع املواضيعي، عقد   114.
اجتماع  حتت 2005 اجتماع متابعة يف أوائل سنةمنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ، كما عقدت 2004 سنة

  . بالتوازي مع مرحلة تونس من القمةالشراكةومن املقرر تنظيم لقاء عن . االجتماع املوجز العاملي
  :، مت تنظيم عدد من االجتماعات اإلقليمية، كان من بينهابالشراكةوكجزء من العمل اخلاص   115.

االحتاد الدويل لالتصاالت،  و جلنة األمم املتحدة االقتصادية إلفريقيا، شاركت يف تنظيمهإفريقيااجتماع بشأن  •
 ؛2004 غابرون، يف أكتوبر يف

 جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، ، نظمتههلادئآسيا واحمليط ااجتماع بشأن  •
 ؛2004 بانكوك، يف أكتوبر يف

 جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية ألمريكا ، نظمتهأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريـيباجتماع بشأن  •
 ؛2004 يف سنتياغو، شيلي، يف نوفمربتينية ومنطقة البحر الكاريـيب، الال

، 2005 يف بريوت، يف يونيو غريب آسيا اجتماعاً بشأن  جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيانظمت •
يونيو (املؤشرات األساسية واإلحصاءات ومجع البيانات : ورشة عمل بشأن مقاييس جمتمع املعلوماتعن وهو عبارة 

 . 2004، يف أكتوبر مائدة مستديرة عن مؤشرات ومالمح جمتمع املعلومات يف غريب آسياوسبق هذا االجتماع . )2005
، لإلحصاءات اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت موقعاً على الويب االحتاد الدويل لالتصاالتوقد أقام   116.

وهذه البيانات مستخلصة من املنشورات اإلحصائية اليت يصدرها . وتبويب ونشر مؤشرات قطاع االتصاالتيشمل مجع 
تقارير االحتاد عن ، ومؤشرات االتصاالت يف العامل ، وقاعدة بياناتالكتاب السنوي لإلحصاءاتاالحتاد، ومن بينها 

ومن بني املعلومات األخرى املتاحة على موقع االحتاد على شبكة الويب دون . ير تنمية االتصاالت يف العاملتقر، واإلنترنت
 املعلومات التنظيمية عن تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف البلدان، وقاعدة بيانات دراسات حالة قطريةمقابل 

ويقدم هذا املوقع أيضاً معلومات عن أنشطة االحتاد األخرى يف جمال تبادل . والتقارير اليت تصدرها األجهزة التنظيمية
الشراكة من أجل قياس تكنولوجيا املعلومات  ورصد تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفيةاملعلومات مبا يف ذلك دوره الرائد يف 

  .واالتصاالت خلدمة أغراض التنمية
، مصدراً إلكترونياً 2003  يف نوفمرباألونكتاد، الذي أطلقه اس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتموقع قييوفر   .117

للحصول على املعلومات عن املؤشرات واملنهجيات واإلحصاءات املتصلة مبجتمع املعلومات، كما يوفر منتدى ميكن 
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 بالقياسات اإللكترونية وزيادة تطوير اجلوانب املشاركني من مجيع البلدان من إجراء مناقشات حول املوضوعات املتصلة
  .النظرية واملنهجية من عملهم

" مؤشرات جمتمع املعلومات" دراسة بعنوان جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسياوقد أصدرت   118.
ايري حتديد قواعد املقارنة ورصد مدى التقدم يف حتقيق األهداف املنصوص عليها يف خطة العمل مع: تتناول املوضوعات التالية

الصادرة عن القمة العاملية جملتمع املعلومات واجلوانب الرئيسية اليت ينبغي إخضاعها للقياس فيما يتعلق مبجتمع املعلومات 
ملعلومات والفرص اليت يتيحها استعمال تكنولوجيا املعلومات واملؤشرات املناسبة لقياس ورصد اجلوانب الرئيسية جملتمع ا

ائدة مستديرة اجتماع م 2004كذلك نظمت جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا، يف سبتمرب . واالتصاالت
  . اخلاصة ببناء جمتمع املعلومات يف غريب آسيابشأن االستراتيجيات وخطط العمل

 يف تنظيم اجتماع االحتاد الدويل لالتصاالت مع املكسيك، اشتركت وزارة النقل واالتصاالت يف 2004 ويف نوفمرب 119.
وكان اهلدف الرئيسي من هذا االجتماع هو ". املؤشرات العاملية للنفاذ اجملتمعي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت"بشأن 

مراجعة مؤشرات النفاذ اجملتمعي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ووضع التعاريف وحتديد املناهج ومجع 
  .ونشرها املؤشرات

تطور جمتمع املعلومات ، تقريراً عن Telefónicaشركة االتصاالت العمومية يف إسبانيا، ، أصدرت 2005 ويف يناير  120.
  . واألقاليم التابعة هلا، تضمن عرضاً ألفضل املمارسات من جانب اجملتمعات احمللية اإلسبانية املستقلةيف إسبانيا

  الرقم القياسي املركب لتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  2.14
إىل صياغة وإطالق رقم قياسي مركب لتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من خطة العمل ) أ28تدعو الفقرة   121.

  :وقد مت الشروع يف عدد من األنشطة لوضع هذا الرقم القياسي اجلديد، منها). الفرصة الرقمية(
  مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية والوكالة الكورية للفرصة الرقمية، بالتعاون مع االحتاد الدويل لالتصاالتع وَض •

من خطة العمل للقمة العاملية جملتمع )  أ28، حسبما دعت إليه الفقرة منهجية لوضع رقم قياسي للفرصة الرقمية
وبعد املناقشة اليت .  اقتصاداً من االقتصادات املتقدمة والنامية40وطّبقت هذه املنهجية بصفة مبدئية على . املعلومات

اليت يقيمها العديد من أصحاب الشراكات "جتماع املواضيعي التابع للقمة العاملية جملتمع املعلومات بشأن جرت يف اال
املنهجية ونوقشت يف ، أعيد تنقيح هذه 2005  يونيو23-24، الذي ُعِقد يف سول، "املصلحة من أجل سد الفجوة الرقمية

ويقوم الرقم القياسي للفرصة الرقمية على . اجتماع إحصائي عقد على هامش االجتماع الثالث للجنة التحضريية للقمة
وستنشر املنهجية يف قمة . 2005د يف فرباير  املعقوالشراكةأساس القائمة األساسية للمؤشرات اليت حددها اجتماع 

 .تونس مث جيري التوسع فيها لتشمل جمموعة كاملة من االقتصادات
الذي قدم يف مرحلة جنيف للقمة العاملية جملتمع " رصد الفجوة الرقمية وما وراءها"انطالقاً من تقرير مشروع أوربيكوم  •

 مؤشراً لتكنولوجيا )Orbicom Digital Divide Project (مشروع أوربيكوم للفجوة الرقميةاملعلومات، وضع 
الة الكندية للتعاون املعلومات واالتصاالت، بالتعاون مع مكتب تنمية االتصاالت واملركز الدويل ألحباث التنمية والوك

الدويل ومنظمة الفرانكفونية ومؤسسات األمم املتحدة مثل اليونسكو ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، وميثل 
املشروع مسعًى مجاعياً كاستجابة مباشرة خلطة عمل القمة العاملية، اليت دعت إىل وضع وإطالق مؤشر مركب للتنمية 

ويقدم املشروع للمجتمع الدويل أداة قياس، ويستكملها بفصول حتليلية . مات واالتصاالتيف جمال تكنولوجيا املعلو
 .متعمقة

، ويتضمن "2004 مؤشرات تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف: الفجوة الرقمية" تقريراً بعنوان األونكتادنشر  •
م قدرات البلدان يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحتليل التغريات اليت طرأت على هذه هذا التقرير تقيي

ويتضمن التقرير حتليالً مقارناً ألكثر من . معايري للمقارنة بني مستويات التنميةالقدرات مبرور الوقت بغرض وضع 
لتفاوت يف القدرات اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات كما يناقش التقرير مسألة ا. بلداً من حيث النفاذ والتوصيلية 150
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أداة للمقارنة "كما قام األونكتاد بتطوير . واالتصاالت والتقارب بني التكنولوجيات يف جمال سد الفجوة الرقمية
نامج يتيح لصانعي السياسات يف البلدان النامية أداة ، وهو بر"املعيارية بني مستويات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

تفاعلية مفيدة متكنهم من تقييم قدرات بلداهنم يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من حيث التوصيلية وسهولة 
قياس مدى استفادة وأخرياً، يعمل األونكتاد يف الوقت احلاضر على . النفاذ، ومقارنتها بقدرات البلدان األخرى

 . من املسامهات املباشرة من جانب قطاع األعمالتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

  تتبع التقدم العاملي يف االستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  3.14
  : مدى االستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، منها ما يلييوجد الكثري من املبادرات والربامج املعنية بتتبع  122.

 قاعدة بيانات إحصائية تتضمن بيانات سنوية وقصرية املدى ونتائج  التفيااملكتب املركزي لإلحصاء التابع حلكومةأنشأ  •
ذه باالطالع على املعلومات اإلحصائية الرمسية، اليت تعد أساسية وتسمح قاعدة البيانات ه. التعداد السكاين والزراعي
 .بالنسبة جملتمع املعلومات

 مركزاً مرجعياً لتتبع أوضاع قطاع تكنولوجيا املعلومات لالتصاالت وجمتمع املعلومات اإلسباين املرصدأصبح  •
وتنشر . وحتليلها ونشرهاقطاع البث اإلذاعي والتلفزيوين وجمتمع املعلومات يف إسبانيا، أوضاع واالتصاالت، وكذلك 

 .نتائج مجع املؤشرات على شبكة اإلنترنت
 مؤشرات عن جمتمع املعلومات يف سويسرا، تتضمن بيانات عن البنية التحتية ي السويسرمكتب اإلحصاء الفيدرايليوفر  •

 .وإنتاج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالستفادة منها يف اجملاالت املختلفة باجملتمع
 بتنفيذ برنامج حبثي يركز على حركة اإلنترنت يف  تايالنداملركز الوطين لإللكترونات وتكنولوجيا احلاسوب يفيقوم  •

مؤشرات "وقد بدأ املركز أيضاً يف تنفيذ مشروع ". البحث عن املعلومات على شبكة اإلنترنت"تايالند بعنوان 
 .، ملتابعة تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على املستوى الوطين"تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تايالند

حيث أجرى مكتب : حصر عاملي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتبإجراء   الوكالة األمريكية للتنمية الدوليةتقام •
الطاقة وتكنولوجيا املعلومات التابع للوكالة استبياناً بالربيد اإللكتروين عن طريق االتصال جبميع بعثات الوكالة يطلب 

وقد تبني من الردود أن . معلومات عن أنشطتها يف جمال تسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التنميةمنها 
 . نشاطاً يف أحناء العامل351جمموع هذه األنشطة يبلغ بصفة مبدئية 

تماعاً للتشاور بشأن املؤشرات اإلحصائية املستعملة يف قياس مدى  اجاملنظمة العربية للتربية والثقافة والعلومنظمت  •
ومت توسيع جمال اهتمام االجتماع . التقدم يف سد الفجوة الرقمية يف البلدان النامية، مع التركيز على البلدان العربية

وقامت .  يف املستقبلليشمل تبادل التجارب واخلربات بني البلدان النامية فيما يتعلق بإجراء البحوث والدراسات 
 وتكنولوجيا املؤمترات اإللكترونية، يف VSATاملنظمة بتنظيم دورة تدريبية على املؤشرات، باستعمال الساتل 

 .2005 سبتمرب
 تعاوناً وثيقاً مع األمم االحتاد الدويل لالتصاالت، يتعاون ة أهداف التنمية لأللفيةنطاق املشروع الشامل ملتابعويف  •

أن تكون فوائد التكنولوجيات اجلديدة،  "18 املتحدة واملنظمات األخرى، ويضطلع مبسؤولية خاصة فيما يتعلق باهلدف
ويقوم االحتاد بتجميع . طاع اخلاص، بالتعاون مع الق"للجميع وخباصة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، متاحة
، كما يساهم يف وضع التقرير السنوي الذي يقدمه األمني العام 18 املؤشرات الثالثة املستعملة يف متابعة تنفيذ اهلدف

 .لألمم املتحدة بشأن أهداف التنمية لأللفية
بإجراء أحباث إحصائية منذ يوليو ) OSILAC( ت يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييبمرصد جمتمع املعلومايقوم  •

واهلدف الرئيسي من هذه األحباث هو مجع واستكمال البيانات . معهد التوصيلية يف األمريكتني، بدعم من 2003
ويقوم هذا املشروع على منهج املشاركة، ويهدف إىل دمج . ار جمتمع املعلومات يف املنطقةاملتصلة بقياس مدى انتش
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وهو يركز على زيادة األمهية اليت توليها مكاتب اإلحصاء الوطنية جلمع املؤشرات اخلاصة بتكنولوجيا . املنهجيات
 .املعلومات واالتصاالت، وتوحيدها ومعاجلتها ونشرها

،  وأهداف التنمية لأللفيةفريق العمل التابع لألمم املتحدة واملعين مبؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتيقوم  •
أهداف التنمية لأللفية "الذي يعمل حتت قيادة حكومة كندا بإعداد مسامهة للقمة العاملية جملتمع املعلومات حتت عنوان 

وقد أسهم الفريق ". قياس ورصد وحتليل تأثري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت – وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
شروع األلفية حيث زوده بفصل عن تكنولوجيا الذي أنشأه األمني العام واملعين مب 10 يف أعمال فريق املهام أيضاً

 .املعلومات واالتصاالت وأهداف التنمية لأللفية
 كأحد املدخالت اليت "ائيالتحدي اإلحص: قياس ورصد جمتمعات املعلومات واملعرفة" دراسة بعنوان اليونسكونشرت  •

وكان التركيز يف هذه الدراسة على . 2003قدمتها اليونسكو للمرحلة األوىل من القمة العاملية جملتمع املعلومات يف 
القضايا املتصلة بالقياس، فيما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتضمنت استعراضاً للبيانات املوجودة، كما 

 .انات اليت يلزم استكماهلاحددت فجوات البي

  املؤشرات اخلاصة باملساواة بني اجلنسني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  4.14
من خطة العمل الصادرة عن القمة العاملية جملتمع املعلومات إىل وضع مؤشرات خاصة باجلنسني )  د28 تدعو الفقرة  123.

  .ت واالتصاالتمن ناحية استعمال كل منهما لتكنولوجيا املعلوما
 بيانات إحصائية عن وضع املرأة يف إسبانيا بنشر إسبانيايقوم معهد املرأة، التابع لوزارة العمل والشؤون االجتماعية يف  •

اجلوانب السكانية واألسرة : هذه البيانات هيواجملاالت اليت تغطيها ). الويب وتنشر هذه البيانات أيضاً على شبكة(
 .والتعليم والعمل والصحة وصنع القرارات والعنف واالندماج االجتماعي أو العزلة االجتماعية

واهلدف من ".  املساواة بني اجلنسنيمبادرة"سيسكو للتعلم يف تنفيذ ومعهد   سيسكو، تعاونت شركة2000 ويف أبريل •
هذا املشروع هو زيادة قدرة النساء على احلصول على التدريب على تكنولوجيا املعلومات وفرص العمل، من خالل 

ف املرأة ويتحقق ذلك عن طريق األحباث واملشروعات اليت تستهد. االستفادة من برنامج سيسكو إلقامة الشبكات
وقد . وقاعدة بيانات ألفضل املمارسات والتسويق وتطوير برنامج لتحقيق املساواة بني اجلنسني والتنسيق بني الشركاء

، ومشلت مشاريع )9 انظر حالة األردن، اإلطار(ُنفذت مبادرة حتقيق املساواة بني اجلنسني يف العديد من البلدان 
برنامج األمم ، وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة املنظمات الدولية، مثل تستهدف املرأة، بالتعاون مع العديد من

 وكذلك مع شركاء من قطاع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، واالحتاد الدويل لالتصاالت، واملتحدة اإلمنائي
 يف مشروعها باندويتساسيات تكنولوجيا املعلومات وشركة  يف مشروعها ألهيوليت باكارداألعمال مثل شركة 

 .ألساسيات البنية التحتية للشبكات
، تناولت ة يف وسائل اإلعالماملتصلة بصورة املرأ" السيئة"و" اجليدة"املمارسات  ورشة عمل بشأن اجمللس األورويبنظم  •

واعتمدت ورشة العمل توصية بشأن املشاركة املتوازنة للنساء والرجال يف . االجتار يف البشر ألغراض االستغالل اجلنسي
كما يقدم اجمللس األورويب الدعم لتدريب طلبة . مراكز اختاذ القرارات السياسية والقرارات العامة يف أجهزة اإلعالم

هنيني العاملني بوسائل اإلعالم وزيادة وعيهم بالقضايا املتصلة باملساواة بني اجلنسني وكيفية جتنب األمناط الصحافة وامل
 .اجلنسية والداعية إىل اجلنس

 ORBICOMاون مع شركة ، ويتعمبادرة خاصة بقضايا املساواة بني اجلنسني االحتاد الدويل لالتصاالتأطلق  •
وسوف يتم مجع بيانات مصنفة حبسب اجلنسني، . وضع املؤشرات املناسبة لتحقيق فهم أمشل للفجوة الرقمية يف

 .وحتديثها وحتليلها
  

http://www.unicttaskforce.org/perl/showdoc.pl?area=enab
http://www.unicttaskforce.org/perl/showdoc.pl?area=enab
http://www.unicttaskforce.org/perl/showdoc.pl?area=enab
http://www.uis.unesco.org/TEMPLATE/pdf/cscl/WSIS Statistical Report.pdf
http://www.mtas.es/mujer/MCIFRAS/PRINCIPA2.HTM
http://www.cisco.com/en/US/learning/netacad/digital_divide/ldc/index.html
http://www.hp.com/
http://www.panduit.com/
http://www.coe.int/trafficking
http://www.itu.int/ITU-D/gender/


- 56 - 
WSIS-05/TUNIS/DOC/5-A 

Y:\APP\PDF_SERVER\Arabic\In\wsis\5-ar.doc    (203456) 

  األردن - حتقيق املساواة اإللكترونية يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: 9 اإلطار
يت ميارسن أنشطة اقتصادية يف األردن، وعلى الرغم من اخنفاض نسبة األمية بدرجة كبرية على الرغم من ِصغر نسبة النساء الال

الوكالة ، واحلكومة األردنيةبني النساء يف السنوات األخرية، فقد بدأت شراكة طموحة لتغيري هذا االجتاه، جتمع بني جهود 
  .صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأةو كومؤسسة سيسو أنظمة سيسكو  وشركةاألمريكية للتنمية الدولية

وهتدف أنشطة املشروع . أكادمييات لشبكات سيسكو يف أحناء األردن ، عشر2002وقد أقام هذا املشروع، الذي بدأ يف سنة 
 املبادرة على حتسني مهارات النساء يف األردن وزيادة وتعمل هذه. إىل تضييق الفجوة الرقمية وتضييق الفجوة بني اجلنسني

معارفهن وقدرهتن على النفاذ إىل املعلومات، كما تسعى إىل متكينهن وإجياد بيئة من السياسات اليت تراعي املساواة بني 
 تعزيز مشاركة املرأة وبزيادة قدرة النساء على املنافسة يف سوق العمل، تسهم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف. اجلنسني

  .يف مجيع اجملاالت املتصلة بتنمية اجملتمع
  أفضل املمارسات وقصص النجاح  5.14
إىل إنشاء موقع على شبكة الويب ) ه 28 تدعو خطة العمل الصادرة عن القمة العاملية جملتمع املعلومات، يف الفقرة  124.

  :ن املبادرات يف هذا الشأن، منها ما يليوجيري تنفيذ عدد م. يتضمن أفضل املمارسات وقصص النجاح
كتاب يوضح رؤية  بإعداد إسبانيامسامهة منها يف مرحلة تونس من القمة العاملية جملتمع املعلومات، قامت حكومة  •

جمتمع املعلومات، وأفضل املمارسات  من القطاع اخلاص وكيانات اجملتمع املدين فيما يتصل ببعض جوانب اخلرباء
وكانت حكومة إسبانيا قد . ومناذج النجاح اليت ميكن أن يكون هلا تأثري مباشر على التنمية االجتماعية واالقتصادية

 .قدمت أيضاً مسامهة مماثلة يف مرحلة جنيف من القمة العاملية جملتمع املعلومات
قصص النجاح يف جمال على جتميع ونشر بيانات على شبكة الويب عن ، 2002، منذ االحتاد الدويل لالتصاالتحيرص  •

، تلقي الضوء على التطبيقات الناجحة يف خمتلف قطاعات االقتصاد واجملتمع، تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
على شبكة الويب )  REX-G(Global Regulators Exchange((كما أنشأ االحتاد موقع .  اجلنسنيالفوارق بني وتضييق

والغرض منه هو تبادل املعلومات بني هيئات تنظيم االتصاالت وصانعي ) يلزم احلصول على كلمة سر للدخول إليه(
ى على تبادل أفضل املمارسات التنظيمية من خالل خط ساخن ومن خالل املؤمترات ويساعد هذا املنتد. السياسات
 .اإللكترونية

 جبمع املعلومات عن املشاريع واملناسبات اليت تربز منافع تسخري تكنولوجيا بوابة الشراكة العاملية من أجل املعرفةتقوم  •
وتعتزم الشراكة العاملية من أجل ). 7 انظر اإلطار( واالتصاالت يف حتقيق التنمية، وال سيما املشاريع الناجحة املعلومات

 بعد مخس 2005 ويف مؤمتر القمة املقرر عقده يف) مرحلة تونس(التنمية املسامهة يف القمة العاملية جملتمع املعلومات 
 .لأللفية ض مدى التقدم العاملي يف حتقيق أهداف التنميةسنوات من قمة األلفية، وهي القمة اليت ستستعر

  اخلطوات التالية  15
بيانات التقييم،   من مجيع أصحاب املصلحة إرسال أي مسامهات أخرى يرغبون يف تقدميها لتسجيلها يف قاعدةيرجى  125.

. asp.q/scripts/stocktaking/wsis/int.itu.www://http: واستكمال البيانات احلالية، باستعمال االستبيان املوجود باملوقع التايل
وسوف تبقى قاعدة بيانات التقييم مفتوحة الستقبال املسامهات اجلديدة حىت بعد انتهاء مرحلة تونس، ومن املأمول أن توفر قاعدة 

  .عملية القمة العاملية جملتمع املعلوماتالبيانات مرياثاًً مستدمياً ل

http://www.nic.gov.jo/
http://www.usaid.gov/our_work/economic_growth_and_trade/info_technology/index.html
http://www.usaid.gov/our_work/economic_growth_and_trade/info_technology/index.html
http://www.cisco.com/
http://www.cisco.com/warp/public/ 750/philanthropy/foundation.html
http://www.unifem.undp.org/
http://www.desarrollosi.org/
http://www.desarrollosi.org/
http://www.itu.int/osg/spu/wsis-themes/ict_stories/index.html
http://www.itu.int/osg/spu/wsis-themes/ict_stories/index.html
http://forum.itu.int/~grex
http://www.globalknowledge.org/
http://www.itu.int/wsis/stocktaking/scripts/q.asp

	Elbahnassawy

