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  قائمة المصطلحات
  

ADNS Arab Domain Name System نظام أسماء النطاقات العربية

ASYCUDA Automated System for Customs Data النظام اآللي لبيانات الجمارك

ICT Information and Communication 
Technology 

التصاالتتكنولوجيا المعلومات وا

ICANN Internet Corporation for Assigned Names 
and Numbers 

هيئة األسماء واألرقام المعينة لإلنترنت

MEDICOM 
An information management system for 
the Healthcare establishments الصحينظام المعلومات الوطني  

NGO Non-Governmental Organization حكوميةمنظمات غير 

OSS Open-Source Software البرمجيات ذات المصدر المفتوح

PPP Private and Public Partnership الشراكة بين القطاعين العام والخاص

ccNSO 
Country Code Names Supporting 
Organization دولز الوم نطاقات رسماءة ألعمادة الالمنظم

GAC Government Advisory Committee ة الحكوميةاللجنة االستشاري

TRIPS 
The Agreement on Trade Related Aspects 
of Intellectual Property Rights يةاتفاق الجوانب التجارية لحقوق الماكية الفكر

REACH 
Jordan 's national strategy for developing 
the ICT sector 

أعدتها مبادرة لتحويل األردن إلى مجتمع معرفي، 
 ٢٠٠٠مؤسسة إنتاج في العام 

WIPO World Intellectual Property Organization المنظمة العالمية للملكية الفكري

 



  مقدمة
 

يعتمد األردن على مجموعة من الحقائق التي تساعد في بناء مجتمع معلومات متقّدم على المستوى 
فاعل في هذا المجال، إذ يتركّز الجزء األكبر من  ويبرز عامل القوى البشرية كعامل أساسي .العالمي

المجتمع في األعمار دون العشرين والذين يتمّيزون بتحّررهم النسبي من التخّوف من استخدام الحلول 
التكنولوجية في كافة مناحي الحياة، إضافة إلى حقيقة أن نسبة األمية في المجتمع األردني هي من أدنى 

 مما يعطي األردن الفرصة لتقليل الفجوة الرقمية بينه وبين الدول المتقدمة في هذا النسب في العالم العربي،
المجال، إضافة إلى عامل آخر وهو توفير قيادة شابة تؤمن بالحلول التكنولوجية للمشكالت التي تواجه التقّدم 

  .العام للمجتمع
  

ببطء في المجاالت األخـرى،     وتجدر اإلشارة هنا إلى أن األردن يتقدم بسرعة في بعض المجاالت و           
 من هنا يمكن اإلشارة إلى التقدم السريع في مجال التعليم           . ولكن بشكل عام فإن ما يمّيز هذا التقّدم بأنه ثابت         

وإدخال الحاسوب كأداة فاعلة في هذا المجال، إضافة إلى االنتشار السريع لمحطات المعرفة وتمركزها فـي                
 . مجال الحكومة اإللكترونية، والعمل على توفير بيئة تشريعية تدعم هذا التقدمالمناطق النائية، كذلك التقدم في

  
سهل تويرتبط األداء القوي للبالد بشفافية المؤسسات الحكومية والقوانين الحافزة لقطاع األعمال والتي             

    .األجنبيـة  يضاف إلى ذلك أن االقتصاد األردني منفتح جداً على التجارة الخارجيـة والمـشاركة                 .تطبيقها
دة إلى حد بعيد والتقنيات الحديثة غير مـستخدمة         ة وأسواق العمل مقيّ   ومع ذلك، تظل بيئة االقتصاد الكلي هشّ      

 بسبب صغر هذا االقتصاد وتأثره المستمر بـالتطورات الـسياسية فـي             ١من قبل المستهلكين وقطاع األعمال    
  .المنطقة

 
داعمة لتقّدم األردن في مجال تكنولوجيـا المعلومـات         وعلى الرغم من كل هذه العوامل االيجابية وال       

واالتصاالت، إال أن اإلحصائيات الخاصة بهذا القطاع تعطي مؤشرات تتناقض مع هذه العوامل، حيث نالحظ               
كذلك فقـد   .  تراجع ترتيب األردن في الجاهزية الشبكية والتنافسية حسب تقرير المنتدى االقتصادي العالمي           

 تراجعاً في ترتيب األردن على المستوى العربي، حيث يعزى هذا التراجع إلـى التقـّدم                شهد العام المنصرم  
السريع في هذا المجال لبعض الدول العربية القادرة على االسـتثمار فـي مجـال تكنولوجيـا المعلومـات                   

  .واالتصاالت

   والمؤشرات العالمية لمجتمع المعلوماتاألردن

 في ٥٧ إلى المرتبة ٤٧ن حسب الجاهزية الشبكية من المرتبة  تراجعاَ لترتيب األرد٢٠٠٦شهد عام 
 ٢٠٠٦ عام ٥٢ للمرتبة ٢٠٠٥ عام ٤٢، كذلك تراجع األردن حسب مؤشر التنافسية من المرتبة ٢٠٠٥عام 

   حسب مؤشر االبتكار ٥١ احتل األردن المرتبة ٢٠٠٥وفي عام .  حسب تقرير المنتدى االقتصادي العالمي
  .ة االقتصادية حسب مؤشر البني٥٣و
  

 دولة ١٣٠، من بين ٢٠٠٧في تقرير التنافسية العربية لعام عربياً احتّل األردن المرتبة السابعة 
 دولة ١٢٨ من بين ٥٤وجاء األردن في المرتبة   .شملها التقرير الذي صدر عن المنتدى االقتصادي العالمي

 من ٤٢، مقارنة مع المرتبة ١٠ من أصل ٤,٣غ  بمجموع نقاط بل٢٠٠٧شملها تقرير التنافسية العالمية لعام 

                                                 
  تقارير المنتدى االقتصادي العالمي 1
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  .ةط نق٤,٤ ، محققا٢٠٠٦ً-٢٠٠٥ دولة شملها تقرير ١١٧بين 
  

 واألردن، ، ومصر، والبحرين، الجزائر: دولة عربية، هي١٣وشمل تقرير التنافسية العربية الجديد 
 إضافة إلى ليبيا ،ة وتونس، وقطر، ودولة اإلمارات العربية المتحد،والكويت، وموريتانيا، والمغرب

   .مان التي يتم تقييمها للمرة األولى وسلطنة ُعوالجمهورية العربية السورية
  

االقتصادي  وتم تصنيف الدول في ثالث مجموعات حسب درجة التطور، مما يتيح تقييـم األداء
  .مقارنة بدول أخرى في أنحاء أخرى من العالم، بحسب التقرير

  
المجموعة الثانية ذات المرحلة المتوسطة من التطّور، حيث احتل وجاء تصنيف األردن في دول 

 ٣٧ من بين ٩ دولة في نفس المجموعة، مقارنة مع المرتبة ٤٠ من بين ٢٠٠٧ في تصنيف ١٣المرتبة 
  .٢٠٠٦-٢٠٠٥دولة، في تقرير التنافسية العالمية 
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 مجتمع المعلومات الفرقاء األساسيين في بناء و  دورالحكومة-أوالً
  

قامت الحكومة األردنية بالعديد من اإلنجازات في مجال دعم قطاعات تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت من خالل توفير السياسات واالستراتيجيات الالزمة والتي تولد منها العديد من المبادرات في هذا 

  . كذلك أرست الحكومة دعائم الشراكة مع القطاع الخاص.المجال
  

  الوطنية واإلستراتيجيات اإللكترونيةالمعلوماتمع سياسات مجت  -ألف
 

  كما تم نشر مبادرة ريتش١٩٩٩أطلق األردن استراتيجيته لتحويل األردن إلى مجتمع معرفي عام 
)Reach( من قبل مؤسسة إنتاج ٢٠٠٠ في عام )تم تحقيق نمو في وقد .)جمعية شركات تكنولوجيا المعلومات 

التصاالت في األردن ولكن ليس بنفس الوتيرة التي دعت إليها االستراتيجية، قطاع تكنولوجيا المعلومات وا
  أكثرحيث تم إصدار تقارير الحقة من مبادرة ريتش جرى بها تعديل األهداف المرجوة من هذا القطاع لتكون

  .٢واقعية
 

كانة  بعرض خطة عمل توضح الخطوات واإلجراءات الالزمة للحفاظ على مستراتيجية االتقوم هذه 
، كما تشجع بدورها قطاع تكنولوجيا المعلومات وقدرته قتصاد العالمي المبني على المعرفةاألردن في اال

  .التنافسية في األسواق المحلية واإلقليمية والعالمية
 

والتي توضح التحفيز الناتج للنشاط ) شتري(اجمة عن تنفيذ توصيات مبادرة ومن النتائج الن
ضمن القطاعات  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع وظيفة ٢٠٠٠٠خلق : االقتصادي في القطاع

من  مليون دوالر أمريكي ١٧٠ مليون دوالر أمريكي من الصادرات؛ وجذب ١٠٠تحقيق و؛ المساندة
   ٢٠٠٤ مع حلول عـام االستثمارات األجنبية المباشره

 
 البريد في وقطاع المعلومات وتكنولوجيا االتصاالتات لقطاع الوطنية اإلستراتيجية الخطةغطت وثيقة 

 تحسين الخدمات االلكترونية وتوفيرها بكلفة  حيث هدفت في مجال االتصاالت إلى٢٠٠٧-٢٠٠٤الفترة من 
معقولة ليتمكن أكبر عدد من المستخدمين االستفادة منها، باإلضافة إلى العمل على زيادة عدد مزودي 

  .ي األردنالخدمات المباشرين وغير المباشرين ف
 

 
 تكنولوجيا قطاع ونشاط وقوة قدرة رفع "أما فيما يتعلق بمجال تكنولوجيا المعلومات هدفت الخطة إلى

 اإلقليمية األسواق في تنافسيته إدامة ثم ومن المطلوب، الحجم لتحقيق كبيرة بصورة األردني المعلومات
  .٣"األعمال وقطاع الحكومة أعمال فاءةك ورفع ودعمه، إليه االستثمارات وجذب والعالمية،
  

 قام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني وبدعم من البنك الدولي بإجراء ١٩٩٦في عام من جهة أخرى، 
دراسة تهدف إلى إعداد السياسات واالستراتيجيات الوطنية في مجال المعلومات وذلك بعد دراسة حاجات 

 والتحديث الثاني كان ١٩٩٨ في عام ى الدراسة للمرة األولالمؤسسات في القطاع العام، وقام المركز بتحديث هذه
ويعمل اآلن على .   آخذين بعين االعتبار المستجدات والمبادرات والجهود الوطنية في هذا المجال٢٠٠١في عام 

  . ٢٠٠٩-٢٠٠٧االنتهاء من بناء االستراتيجية الخاصة به لألعوام 
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 الحكومية غير   دور المنظمات-باء
  

ومثاالً على هذا الدور . اً بارزاً في بناء مجتمع المعلومات في المملكةدورالحكومية  الغير منظماتالتلعب 
، وهو مركز تعليمي يقدم برامج في تكنولوجيا "لحاسوبل انتل نادي"فتتاح  إ٢٠٠٤فقد تم في أواخر العام 

ة فاعلة بين الصندوق األردني  وتم إنشاء النادي ضمن شراكالمعلومات لكافة شرائح المجتمع وخاصة الشباب
الهاشمي للتنمية البشرية ممثال بمعهد الملكة زين الشرف التنموي ومنظمة الشباب العالمية، ومتحف بوسطن 

  .للعلوم وشركة إنتل العالمية لصناعة الرقائق اإللكترونية
  

   التقدم المحرز نحو تحقيق السياسات واإلستراتيجيات الوطنية-جيم
  

 خالل سنوات قد حققت التقدم التالي) ٢٠٠٧-٢٠٠٠( إلى أن الخطة االستراتيجية الوطنية تجدر اإلشارة
  .تنفيذ الخطة

  
  الخطة االستراتيجية الوطنيةالذي حققته  التقدم- ١الجدول 

  
  ٢٠٠٥  ٢٠٠٢ 

 ١٦٠٠٠  ٨٠٠٠  العمالة المباشرة
 مليون دوالر ١٦٢   مليون دوالر٤٠  التصدير السنوي 
 مليون دوالر ٥٨٠      مليون دوالر١٨٨  العائدات المحلية 

 مليون دوالر ١٠٠   مليون دوالر٦٨  االستثمار األجنبي التراكمي
  

  .٢٠٠٥عن تقرير هيئة تنظيم قطاع االتصاالت : المصدر
  

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالبنية األساسية ل  -ثانياً  
 

   البنية األساسية-ألف
 

 ٢٠٠٦عام  عدد خطوط الهاتف الثابت رعة فقد بلغالت في األردن بستتطور البنية األساسية لالتصا
  مليون ٣,٨٢٦ حوالي ٢٠٠٦الهواتف النقالة عام  عدد مشتركي بلغ و،٪١١ نسبة انتشار  ألف، مع٦٢٩حوالي 

   .رابعةنقالة  ، وتم منح رخصة لشركة هواتف٪٧٠وصلت لحدود ال  نسبة انتشار مشترك، مع
 

  إلنترنت الرئيسية فقد تم رفع سعة الخطوط الدولية لإلنترنت لتصل أما بالنسبة لقنوات ا
كما بلغ عدد . STM-4بسعة  ضوئي ليف حلقة هي االتصاالت لشبكة الفقري العمود أن كما .ث/ميجابت ٦٢٠إلى 

 واسع انتشار إلى باإلضافة  هذا، ٪١٠,٧وصلت لحدود ال  نسبة انتشار  ألف مع٦٠٠ نحو مستخدمي اإلنترنت
  .اإلنترنت اهيلمق

  
وصلت لحدود  نسبة انتشار مع ، حاسوب٤٦٥٠٠٠بلغ عدد الحواسيب الشخصية في األردن حوالي و 

من خالل توفير التجهيزات " حاسوب لكل منزل "على تنفيذ مبادرة   االتصاالتات كما تعمل شرك. ٪٨,٣ ـال
  .والخدمات بأسعار منافسة 

  
  

  
  
  
  



 

 

-٥-

  وتطوير خدمات جديدةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتساسية ل البنية األ في  االستثمارات -باء
  

  بالمليون) ٢٠٠٥-٢٠٠٠(  تطور حجم االستثمار في قطاع االتصاالت -٢الجدول 
  

  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  الخدمة
  ١٢,٣  ١٠  ١١,٤  ٣٨,٢  ٩٠,١  ٥٥,٧  خدمة االتصاالت الثابتة

  ١٣٧  ١٠٠,٣  ٩١,٩  ٩٣,٣  ٨٩,٢  ٩٢,٩  لخدمة االتصاالت الخلوية والراديو المتنق
  ٥,٦  ٠,٧  ١,٥  ٣,٥  ٥,٥  ٤,٣  خدمة اإلنترنت

  ٠,٤  ٠,٤  ١,١  ٢,٦  --  --  خدمة البطاقات المدفوعة مسبقاً
  --  --  --  ٠,٠٠٤  ٠,١  ٠,٠٢  خدمة النداء اآللي

  ١٥٥,٣  ١١١,٤  ١٠٥,٩  ١٣٧,٦٠٤  ١٨٤,٩  ١٥٢,٩٢  المجموع

  .٢٠٠٥عن تقرير هيئة تنظيم قطاع االتصاالت : المصدر

  
  .٢٠٠٥ مليون دوالر لعام ١٠٠كما تم زيادة االستثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات ليصل إلى 

 
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ترابطية -جيم

  
قد أصبح ينظر لهما لمعلومات وتكنولوجيا االتصاالت ف الواسع بين تكنولوجيا انظراً للتكامل  

 ذلك على األردن، إذ نرى أن هيئة تنظيم قطاع عكسكتكنولوجيا واحدة تؤدي خدمة مشتركة واحدة، وقد ان
ل وهذا األمر هو نتيجة طبيعية للتطور الحاص.  االتصاالت تشارك في تنظيم قطاع تكنولوجيا المعلومات

والذي تستلزم التقدم على المسارين بصورة متوازية كضمان لتحقيق أقصى األهداف المرجوة من هذا القطاع 
المهم والواسع، فال يكفي التقدم في تكنولوجيا االتصاالت وإهمال تكنولوجيا المعلومات أو العكس ألن اإلثنين 

يل حصوله عليها بغض النظر عن مكان مكمالن لبعضهما في توفير خدمات ذات جودة عالية للمواطن وتسه
  .تواجده

  
  إن األردن يركز حالياً على الحلول التي تزاوج بين االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات مثل خدمات   

  . والدفع اإللكتروني وخدمات توصيل الشبكات المتباعدة SMSالـ 
 

  والمعرفةالمعلومات  النفاذ إلى -ثالثاً
 

  موم  معلومات متاحة للع-ألف
  
ال يوجد في األردن أية تشريعات تمنع المواطن من اإلطالع على المعلومات، باستثناء المعلومات   

  .ذات الطابع الشخصي أو األمني
 

    النفاذ إلى المعلومات والمعلومات العامة-باء
  

  ، فلقد تم تلخيص أهم ما جاء به على ٢٠٠٥بالنظر إلى تقرير هيئة تنظيم قطاع االتصاالت لعام 
  :النحو التالي
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   باآلالف٢٠٠٥-٢٠٠٠ المرخصة للعام االتصاالت خدمات في المشتركين   عدد-٣الجدول 
  

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ الخدمة
 ٦٢٨ ٦٣٨ ٦٢٣ ٦٧٤ ٦٦٠ ٦٢٠ خدمة االتصاالت الثابتة

 ٣١٣٨ ١٦٢٤ ١٣٢٥ ١٢٠٠ ٨٦٦ ٣٨٩ خدمة االتصاالت الخلوية والراديو المتنقل
 ١٩٧ ١١١ ٩٢ ٦٢ ٦٦ ٣٢ اإلنترنتخدمة 

  .٢٠٠٥عن تقرير هيئة تنظيم قطاع االتصاالت : المصدر

  )٢٠٠٥-٢٠٠٠(  نسبة االنتشار لخدمة االتصاالت الثابتة -٤الجدول 
  

  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  الخدمة
  ٪١١,٦  ٪١١,٩  ٪١٢  ٪١٣,٣  ٪١٣,٤  ٪١٣  خدمة االتصاالت الثابتة
  ٪٥٧  ٪٣٠,٣  ٪٢٥,٥  ٪٢٤,١  ٪١٥,٥  ٪٨,١  ة والراديو المتنقلخدمة االتصاالت الخلوي

  ٪٣,٦  ٪٢,٠٧  ٪١,٨٤  ٪١,٢٣  ٪١,٣٣  ٪٠,٦٦  خدمة اإلنترنت

  .٢٠٠٥٤تقرير هيئة تنظيم قطاع االتصاالت : المصدر
  

 مستخدم، وعدد تسجيل النطاقات إلى ما ٢٠٠٥ سنة ٦٢٩,٥٠٠وقد بلغ عدد مستخدمي اإلنترنت نحو 
 جرى تخفيض أسعار االتصاالت الهاتفية ٢٠٠٦ وخالل عام )World fact book( ٢٠٠٦ عام ٣٠٠٠يفوق 

  .وأسعار خطوط االتصاالت بكافة أنواعها
  

وقد عملت .  ٢٠٠٥ حاسوب للعام ٤٥٠٠٠٠أما عدد الحواسيب في األردن فقد وصل إلى حوالي 
  .المبادرات المختلفة في دعم زيادة استخدام الحواسيب في األردن

  
 متعددة المهام للعموممجتمعية نفاذ ز مراك  -جيم

  
  ٥نظام المعلومات الوطني  -١

 
 كافة المؤسسات المنتجة أو المجمعة للمعلومات في القطاعين العام ههو نظام المركزي تشارك في  
على وقد قسمت المعلومات إلى سبع عشرة مجموعة لتيسير استعمالها على المستخدمين، وذلك  . والخاص

  ٦:النحو التالي
  

 ؛الصناعة •
 ؛التعليم والتدريب •
 ؛الجغرافيا •
 ؛الحكومة والشؤون السياسية •
 ؛البحث والعلوم التكنولوجيا •
 ؛القانون والتشريع •
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 ؛الموارد الطبيعية •
 ؛الزراعة •
 ؛البيئة •
 ؛االقتصاد والمال •
 ؛الثقافة •
 ؛السكان والمستوطنات البشرية •
 ؛الصحة •
 ؛العمل •
 ؛المجتمع والظروف االجتماعية •
 ؛النقل •
 .ة واآلثارالسياح •

 
ه المعلومات ذ وه.ها وتبادلالمعلومات من أجل توفيرويعتمد نظام المعلومات الوطني على اإلنترنت   

بطبيعتها، إن كانت نصوصا أو بيانات أو صوراً، دقيقة وشاملة وحديثة ومتاحة للجميع دون استثناء، كما أنها 
  .تغطي جميع القطاعات

  
  ٧محطات المعرفة األردنية  -٢

  
 وهو الثاني ابن الحسين  عبد اهللادأ مشروع محطات المعرفة األردنية نتيجة لرؤية جاللة الملك  ب  

 بجميع فئاتهم، وخاصة المجتمعات الريفية والنائية، شجع تحول األردن إلى مجتمع معرفة يتيح ألفرادهي
تطوير المهارات والموارد  ول، لردم الفجوة الرقمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالفرصة لالستفادة من

بهدف تحقيق  التنمية االقتصادية واالجتماعية  نيل الوظائف، وذلك ىالبشرية، ولزيادة التنافسية والقدرة عل
  . على المستوى الفردي وعلى مستوى المجتمع المحلي

  
وجيا  تطبيقات تكنولستخدامالتمهيداً  ٢٠٠١ مبادرة محطات المعرفة األردنية في عام  أطلقتقدلو  

من  الحكومة اإللكترونية  ولتفعيل استخدام تطبيقات،المعلومات واالتصاالت في المجتمعات المحلية بشكل عام
 د التوزيع األمثل لمحطات المعرفةيتحدو مهمة تنفيذ المشروع أوكلتقد  و .بشكل خاص المواطنين قبل جميع
  . إلى مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني في المملكة

 
  هدافاأل  -٣

  
  :٨يلي ص بماتسعى محطات المعرفة األردنية إلى تحقيق أهداف عريضة تتلخّ

 
 ؛ردم الهوة أو الفجوة الرقمية بين أقاليم ومحافظات المملكة •
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 تعريف األفراد والمؤسسات في مختلف محافظات المملكة بأدوات تكنولوجيا المعلومات •
عليها   الالزمة لمساعدتهم على االعتمادواالتصاالت وتشجيعهم على استخدامها وتوفير الوسائل

 ؛في كافة نشاطات حياتهم اليومّية

والتدريب في مجال  المساهمة في القضاء على األمية الحاسوبية من خالل إتاحة الفرصة للتعليم •
 ؛تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 
للوصول  للمواطنينتعظيم االستفادة من نظام المعلومات الوطني وذلك من خالل إتاحة الفرصة  •

 ؛إلى المعلومات الوطنية والعالمية عبر استخدام شبكة اإلنترنت
 

اجتماعية  استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كوسيلة مساعدة للمساهمة في إحداث تنمية •
 ؛واقتصادية في المجتمعات المحلية

 
تدريبية في مجال  رامج ودوراتتأهيل ورفع كفاءة أفراد المجتمعات المحلية من خالل التحاقهم بب •

 ؛تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تؤدي إلى إكسابهم مهارات جديدة
  
مهارات في  زيادة القدرة التنافسية للمواطنين الحاصلين على شهادات علمية من خالل امتالك •

 ؛مجال تكنولوجيا المعلومات
 
قبل الحكومة  رونية المزمع تنفيذه منتهيئة المجتمعات المحلية لالندماج بمشروع الحكومة اإللكت •

 .يةاألردن
 

  النشاطات والبرامج التربوية  -٤
  

 ولها دور هام في خدمة المجتمع ،وتقوم محطات المعرفة بتوفير أنشطة وبرامج اجتماعية وتنموية
تمع  ويعود ذلك لعدة أسباب من ضمنها ثقة المج. الفئات المختلفة من خالل هذه األنشطةوتلبية احتياجات

وتجاوبهم مع محطات المعرفة، باإلضافة إلى اختيار المحطات للمواضيع التي تهم المجتمع وتقديمها من 
   .وجهة نظر محايدة، مما يجذب الشباب ويشجع مساهمتهم في ال النشاطات المجتمعية

  
 

  :٢٠٠٦٩ و٢٠٠٥محطات المعرفة خالل عامي  ومن أهم البرامج التنموية التي قامت بها
 
المستضيفة ومن خالل   المشاريع التنموية التي كانت بدعم من شركة مايكروسوفت والجهاتتنفيذ •

المحطات لتحديد احيتاجات  محطات المعرفة والتي كانت نتيجة للدراسات التي قامت بها تلك
 ؛المناطق المتواجده فيها

البشرية والتنمية  عقد مجموعة من الندوات وورش العمل والدورات التدريبية التي تهتم بالتنمية •
 ؛سحاب/أهمية االستثمار دورة القيادات الصاعدة والمشاركة الجماعية، محاضرة(االقتصادية 
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تربية  تصنيع األلبان واألجبان،(عقد مجموعة من الدورات في مجال الصناعات المنزلية  •
 ؛)النحل

 ؛عقد مجموعة من المحاضرات والندوات والتي تهتم باألسرة والصحة األسرية •

المرأة،  حقوق(عقد مجموعة من الندوات والمحاضرات بمواضيع اجتماعية أسرية مختلفة مثل  •
 ).حقوق الطفل، الزواج المبكر

 
  الخدمات المقدمة  -٥

  
حسب احتياجاتهم، وذلك  من المدربين ولرواد المحطات محطات المعرفة دورات تدريبية لكلتوفر 
كما يساهم التدريب في تطوير وتنمية . معلومات واالتصاالتالمهارات في مجال تكنولوجيا البهدف تعزيز 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتسهيل الوصول  المجتمع الريفي من خالل تقديم المساعدة في استخدام
ويساعد التدريب كذلك في تشجيع . نيدإلى المعلومات، وتقليص الفجوة الرقمية بين المجتمع الريفي والم

  .سة الديمقراطية وتحسين المهارات المهنية وزيادة الفهم واإلدراك في نظام المعلومات الوطنيأساليب الممار
  

 وقد صنفت محطات المعرفة نشاطاتها إلى فئات محددة تشمل بناء القدرات والمهارات في مجال
؛ )اللغة اإلنجليزيةب(؛ وتوفير خدمات تنمية وتوعية لتطوير المجتمع؛ والتعليم االلكتروني تكنولوجيا المعلومات

   .؛ ومساعدة النساءوالوصول إلى المجالت والصحف الطبية
 

ومن خالل محطات المعرفة يمكن للمواطنين االستفادة من الكمبيوترات الشخصية والطابعات، 
والدخول إلى اإلنترنت، واستخدام المكتبات االلكترونية، والتدريب على النماذج السبعة لشهادة الرخصة 

  . في قيادة الحاسوب، باإلضافة إلى دورات متخصصة أخرىالدولية
  

مية واألمور كما تعمل محطات المعرفة على تعزيز فعالية المواطنين في النشاطات االقتصادية الحكو
وتسمح . ، وعلى مساعدتهم في الحصول على مهارات الريادة والتنمية الخالقة واإلبداعاالجتماعية المختلفة

 حول مواضيع مختلفة كالصحة والتعليم المعلومات وتقاسم الخبرات المحلية بتبادل طات للمجتمعاتالمح
 . والبيئة

  
  محطات المعرفة نجزات  م-٥الجدول 

  
 إناث ذكور المتدربين عدد السنة
٥٦ ٪٤٤ ١٣٨٢٩ ٢٠٠١-٢٠٠٠٪ 
٥٧ ٪٤٣ ٨٦٢٦ ٢٠٠٢٪ 
٥٧ ٪٤٣ ١٤٠٤٥ ٢٠٠٣٪ 
٥٤ ٪٤٦ ٢١٢٨٠ ٢٠٠٤٪ 
٥٢ ٪٤٨ ١٥٢٠٧ ٢٠٠٥٪ 
٥٥ ٪٤٥ ٩٤٦٣ ٢٠٠٦٪ 

 ٪٥٥ ٪٤٥ ٨٢٤٥٠ المجموع
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 عدد الدورات التدريبية السنة
٨٢٠٠ ٢٠٠٦-٢٠٠٠ 

 
 عدد محطات المعرفة العاملة السنة
١٣٢ ٢٠٠٦-٢٠٠٠ 

 
  عدد المستفيدين عدد المتدربين السنة

 من الخدمات
  عدد المواطنين الذين استفادوا

 من محطات المعرفة
١٦٦٤٥٠ ٨٤٠٠٠ ٨٢٤٥٠ ٢٠٠٦-٢٠٠٠ 
  

 
  نماذج برمجيات مختلفةاستخدام   -دال

  
يقوم األردن حالياً بالسعي لتوفير البرمجيات للمؤسسات القطاع العام بشكل قانوني التزاماً بقانون   

وحالياً تبذل الجهود لتوفير برمجيات .  حماية الملكية الفكرية، حيث كانت البداية مع منتجات ميكروسوفت
  .برمجيات المستخدمة في القطاع العامأوراكل ومن ثم كافة ال

  
    النفاذ الحر والمفتوح إلى المعرفة العلمية-هاء

  
ال توجد أية موانع للمواطن في األردن في سبيل النفاذ الحر والمفتوح إلى المعرفة العلمية، ولكن   

  . تجدر االشارة إلى أنه تتوفر حوافز لدعم النفاذ الحر للمعرفة العلمية
 

 المعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا في مجالاء القدراتبن  -رابعاً
 

   األمية األساسية-ألف
  

  بدأ برنامج التوعية بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتدريب العاملين في القطاع العام في 
 الجزء األكبر منهم كان المدّرسين كجزء من الخطة العامة الستخدام تكنولوجيا المعلومات في.  ٢٠٠٤عام 

   محطة معرفة كمراكز تنمية للمجتمعات المحلية في نهاية ١٣٢الصفوف المدرسية، كما تم استحداث 
  . ٢٠٠٦ عام

 
  التعليم والتدريب  فيتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -باء

  
ربط وتم .   دورة تدريبية٨٢٠٠ متدرب تم تدريبهم من خالل عقد ٨٥٠٠٠وصل عدد المتدربين إلى 

    موقع تضم١١الشبكة  المواقع المرتبطة على عدد  الجامعات وبالتالي يصبح م العالي على شبكةوزارة التعلي
وضع استراتيجية وكذلك تم االنتهاء من .  شركة الجامعات ووزارة التعليم العالي  جامعات رسمية ومركز٨

تنفيذ شبكة  ى من مراحلاالنتهاء من المرحلة األولكما تم .  يةالشبكة من قبل الجامعات األردن استخدام
األعمال المدنية وتمديد الكوابل  تضمن التنفيذ، إنهاء  . مدرسة حكومية في عمان٢٤٠المدارس والتي تضم 

  .وتركيب األجهزة المشغلة
 

 مدرسة ٧٠بالمرحلة الثامنة من المشروع والتي تضم ربط  تم االنتهاء من األعمال المدنية الخاصة
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تمت إحالة عطاء األجهزة المشغلة والمتوقع إنهاء التركيب وإطالق هذه  كما  .حكومية في منطقة العقبة
  .٢٠٠٧الربع األول من  المرحلة خالل

  
 ألف معلم من معلمي وزارة التربية والتعليم على المهارات الحاسوبية ٦٥تدريب ما يزيد على تم   

 تقريباً  ألفا٤٥ًومعلمة، وحصل منهم  ألف معلم ٧٥ تدريب ٢٠٠٨والتعلم اإللكتروني ونتوقع مع نهاية عام 
من إجمالي المتوقع تدريبهم في عام ) إنتل( ألف معلم تم تدريبهم على برامح ٣٣على الرخصة الدولية، ولدينا 

 على برنامج أدوات التفكير باستخدام ٢١٥٥ ألف معلم ومعلمة، و تم تدريب ٣٨ والذي يصل إلى ٢٠٠٨
 .Word links  برامج ورد لينكس تم تدريبهم على١٥٧٠التكنولوجيا، 

  
 بناء القدراتل   برامج التدريب-جيم

  
 )ICDL(باعتماد برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب  ٢٠٠٦ة في العام وزارة التربيقامت 

 هذا في وقد شارك  . الرسمّينلمعلمين والموظفينعند ا ةالحاسوبي محو االميةل  المختاربرنامجواعتباره ال
 قامت ،كذلك. هم على هذه الرخصة بنجاحكثر من نصفأ موظف، حصل ٦٠،٠٠٠ ي حوالاآلن حتىبرنامج ال

أجل اد باعتماد برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب من اعتمبتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وزارة 
الحكومة بقيام ل لخالل برنامجها  منمهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتعامليها على تدريب موظفيها و

  .ةااللكتروني
  

 والتطوير   البحث-دال
  

 من العاملين في حقل البحث العلمي ٪٨٠ أكثر من ردنفي جامعات األ هيئات التدريسيشكل أعضاء 
صلتهم  في البحث والتطوير، وانقطاع ةمؤسسات الخاصالشركات وال ضآلة إسهام مما يدل علىفي األردن، 

  :١٠ الباحثون الجامعيون من عدة نواقص وعوائق من ضمنهاوكما يشك .هيئات التدريس الجامعيةب
  

    
  ؛قلة عدد الباحثين المتفرغين بالرغم من وجود نظام خاص بهم في الجامعات •

عدم إعطاء الفرصة لحملة الدكتوراه من الخريجين الجدد على التدرب على البحث العلمي  •
  ؛وانخراطهم مباشرة في عملية التدريس

   ؛ية إلجراء البحوث وندرة تكوين فرق بحثية متكاملةالنزعة الفرد •

  ؛إرتفاع نسبة عدد الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس عن النسب العالمية المتعارف عليها •

  ؛إنشغال عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس في العمل اإلضافي •

نهم بوصفهم قوة قلة عدد طلبة الدراسات العليا الذين يتدربون على البحث العلمي لالستفادة م •
   ؛عاملة نشطة في مشاريع البحث العلمي التي يشرف عليها أساتذتهم

ندرة الفرص المتاحة لمساعدي البحث والفنيين للتدرب في الدول المتقدمة على التعامل مع  •
  . األجهزة المتخصصة وصيانتها في المختبرات البحثية

  
لذلك ال يتناسب واقع البحث العلمي في األردن والوطن العربي مع القدرات المادية والبشرية 

                                                 
 ، عماد ملحس"البحث العلمي العربي ومتطلبات إنهاضه "ن تغيير منهذا الجزء مقتبس من دو 10
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المتوفرة، مما يتطلب إزالة العوائق الموجودة حاليا وإعادة النظر في أساليب التدريس في جميع مراحل التعليم 
  .كريةوإيجاد المناخ المناسب للبحث، إضافة إلى ضرورة تفعيل قوانين الملكية الف

 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتواألمن في استخدام  الثقة   بناء-خامساً

 
    إستخدام المعامالت والملفات اإللكترونية-ألف

  
مالت اإللكترونية خاصة في قطاع البنوك من خالل ايشهد األردن تحوالً سريعاً في التحول إلى المع  

أما في مجال الصحة فهناك عمليات .  عن أرصدة الحساباتاالستفسار وعمليات السحب وااليداع والتحويل 
 من مؤسسات القطاع ٪٦٠كذلك فإن أكثر من .  للتعامل اإللكتروني مثل التأمين الصحي في القطاع الخاص

  .العام تملك ملفات إلكترونية لدعم إنجاز العمليات التي تقوم بها
  

    أمن المعامالت اإللكترونية-باء
  

وقيمة المعلومات المستخدمة في المعامالت اإللكترونية، فإن مؤسسات القطاع العام نظراً للحساسية   
والخاص ملزمة بالحفاظ على المعلومات الحساسة التي تمتلكها وضمان عدم تعّرضها للتلف المقصود أو غير 

 المعلومة المقصود، حيث تقوم هذه المؤسسات بتوفير أنظمة األمان الحّسية والمنطقية لضمان منع الوصول
  .لمن ال يملكون الحق بذلك

  
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاستخدام سوء   مجابهة -جيم

  
  .ال يوجد في األردن أنظمة جرمية فيما يتصل باستخدامات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  

 
  :بياناتة وحماية الخصوصيحماية ال  

  .نين األردنيةالمعلومات ذات الطابع الخاص محمية بموجب القوا  
  

 التمكينية   البيئة-سادساً
 

   القانونية والتنظيميةبيئة  ال-ألف
  

لمنظمة التجارة العالمية  وبعد انضمامه ،)WIPO( على معاهدة ٢٠٠٤وقّع األردن عام بعد أن 
من المتعلقة بجوانب الملكية الفكرية ) تربس(اتفاقية التي تضم   على اتفاقيات التجارة الدوليةومصادقته 

 .مختلف موضوعات الملكية الفكريةتناولت  التشريعات التي تم تنفيذ مجموعة منالتجارة العالمية، 
  

تحكم موضوعات الملكية الفكرية وفق النظام القانوني األردني العديد من التشريعات، فينظم قانون 
يداع المصنفات  ونظام ا٢٠٠١ و١٩٩٩ و١٩٩٨ وتعديله العوام ١٩٩٢ لسنة ٢٢حماية حق المؤلف رقم 

، الحماية القانونية للمصنفات االدبية والفنية وضمنه وبموجبه تحمى ١٩٩٤ لسنة ٤الصادر بموجبه رقم 
برامج الحاسوب وقواعد البيانات، ويتصل بالملكية االدبية والفنية بشكل مباشر قانون مراقبة المصنفات 

 ١٩٩٨ لسنة ١٩ المرئية والمسموعة رقم  ونظام رقابة المصنفات١٩٩٧ لسنة ٨المرئية والمسموعة رقم 
الصادر بموجب القانون، وضمن مسعى األردن الستكمال تشريعات الملكية الفكرية تنفيذاً لمتطلبات عضوية 

، وبذلك امتدت ٢٠٠٠ لسنة ١٠منظمة التجارة العالمية تم سن قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 
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ردني إلى البرمجيات وقواعد المعلومات والدوائر المتكاملة من بين مصنفات قواعد الحماية في القانون األ
  .١١المعلوماتية

  
 بتنفيذ الكفيلة اإلجراءات من العديد باتخاذ ٢٠٠٥ العام بداية ومنذ هيئة تنظيم قطاع االتصاالت قامت

 العامة السياسة وثيقة في نةالمبي األهداف لتحقيق وذلك الثابتة، االتصاالت قطاع لتحرير أعدته الذي البرنامج
  .٢٠٠٣ عام نشرها تم والتي البريد وقطاع المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت قطاعي في للحكومة

  
 من كبيرة مجموعة تقديم من لهم المرخص يمكّن للتراخيص جديًدا تنظيمًيا إطارا الهيئة أعّدت وقد هذا

 هذا يضم الثابت، حيث الخط على والدولية المحلية ةالصوتي االتصاالت خدمات فيها بما االتصاالت، خدمات
 إصدار فردية، ويتم لرخصة نموذج وآخر فئوية لرخصة نموذج للرخص؛ أحدهما نموذجين التنظيمي اإلطار
 العامة المرافق استخدام وحقوق الترددي الطيف مثل نادرة موارد استعمال لهم المرخص يحتاج عندما األخيرة
 .الوطنية الترقيم خطة نم الهاتفية واألرقام

  
 الخاص للقطاع فورية فرص إيجاد على العمل هو التحرير لبرنامج الهيئة العتماد الدوافع أبرز من إن
 وعادلة، صحيحة بطريقة القطاع في المتوافرة الوطنية الموجودات استخدام وتفعيل واالستثمار لالبتكار
  المقدمة الجهات بين الخيارات وتوسيع للمواطنين تطورةوالم المتنوعة االتصاالت خدمات توفير على والحرص

  .الخدمات لهذه 
 

 الجديد النموذج مرخصاً إلى ٢٤ وعددهم السابقين الفئويين المرخصين تحويل ٢٠٠٥ العام خالل تم وقد
مات، الخد تلك لتقديم المناسبة التكنولوجيا واختيار خدماتهم نطاق توسيع بإمكانهم أصبح حيث الفئوية، للرخصة

  .الجديد النموذج إلى الفئويين غير المرخصين بنقل تتعلق عامة مشاورة ووثيقة إشعار إصدار تم كما
  

 نظام إلى الحاليين الفئويين غير المرخصين هؤالء نقل في ماضية الهيئة أن هنا اإلشارة وتجدر
 ورقتين إصدار تم حيث ،والترخيص للتنظيم المتكامل التنظيمي واإلطار الفردية للرخصة الجديد الترخيص
  .٢٠٠٦العام  نهاية قبل التحويل عملية تتم أن ويتوقع ،الخصوص بهذا استشاريتين

 
    إدارة أسماء النطاقات-باء

  
من خالل مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني، وهو الجهة  jo.يتم تسجيل أسماء النطاقات تحت 
ويحرص  .هيئة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة ،)ICANN(الوحيدة التي تم توكيلها في األردن من قبل 

وتوفير بيئة آمنة ICANN  المركز على تقديم افضل خدمة للمستخدمين من خالل تطبيق األساليب التي تطورها
وااللتزام بأفضل المعايير لحماية األسماء، باإلضافة إلى تعيين موظفين مؤهلين ذي خبرات عالية، ومراعاة 

  . ان في العملالسرعة واإلتق
 

.  بعض التعديالت للتناسب مع البيئة األردنيةمعفي التسجيل السياسة العالمية سياسة المركز تتبع و
 المسجل التقني، المحاسب واإلداري، والمركز عضو في لجان النطاقات العالمية وتتألف وحدة التسجيل من

 ؛(GAC)14 و(ccNSO)13، واللجنتان التابعتان لها (ICANN)12التابعة لـ 

                                                 
 .الشبكة القانونية العربية هذا الجزء مقتبس من دون تغيير من11
12 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 
13 Country Code Names Supporting Organization 
14 Government Advisory Committee 
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والعالمات التجارية وحماية األسماء على اإلنترنت ويطبق المركز القوانين األردنية للملكية الفكرية 

 اًعلمكما يلجأ المركز إلى القانون األردني في حاالت النزاع أو الخالف .  cybersquattingوتجنّب ما ُيسّمى 
  .بحل النزاعات عن طريق التحكيمبأن هناك مكتب في جنيف لمنظمة الملكية الفكرية يعتني 
  

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  التقييس في -جيم
  
تقوم مؤسسة المواصفات والمقاييس األردنية باالشراف على التقييس باألردن ولكن ال يوجد أية   

جيا بشكل مقاييس أردنية معتمدة في مجال تكنولوجيا المعلومات وإنما هناك أدلة وتعليمات تحكم هذه التكنو
  .جزئي كما وتم اللجوء إلى المقاييس الدولية في هذا المجال بشكل فردي

 
 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا   تطبيقات-سابعاً

 
إن التطبيقات المستخدمة في مؤسسات القطاع العام يغلب عليها أنظمة أتمتة المكاتب ومعالجة 

م إدارة المعلومات، أما األنواع األخرى من التطبيقات اإلجراءات المطبقة في هذه المؤسسات إضافة إلى نظ
فإن وجودها يكاد يكون معدوماً مما يؤثر بشكل مباشر على مدى االستفادة من خدمات هذه التطبيقات في 

لذا فإن توفير خدمات تدريبية في موضوع التطبيقات سيساهم في توفير تطبيقات تساهم .  المؤسسات المختلفة
 .ف التي أوجدت من أجله هذه المؤسساتفي تحقيق األهدا

  
    الحكومة اإللكترونية-ألف

  
مشروع الحكومة اإللكترونية في تحويل مفهوم التطبيقات الواجب توفّرها في المؤسسات سيسهم 

كما وأن مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني قد بدأ بتولّي مسؤلية إدارة مركز عمليات الحكومة .  الحكومة
  .ن بوابة الحكومة قد تم إعالنها رسمياًفإ ذلك  ك.اإللكترونية
 

 مؤسسة جديدة ليصبح عدد ٣٠تم البدء بالمرحلة الثالثة من الشبكة اآلمنة والتي من المتوقع انضمام 
  . مؤسسة٤٨المؤسسات في هذه الشبكة 

  
  التجارة اإللكترونية  -باء

  
ات الشراء اإللكتروني لكافة العطاءات تقوم مؤسسة الشراء الموّحد بدراسة إمكانية استخدام برمجي  

 (ASYCUDA)كما وأن دائرة الجمارك العامة تقوم حالياً بتطبيق برمجيات اسيكودا .  المعلنة من قبل المؤسسة
 التجارة  غرفةفإن باإلضافة.  والخاصة باجراءات الجمارك لكي يتم تطبيق المعايير الدولية في هذا المجال

لكتروني رغم عزوف التجار عن استخدام الخدمات التي تتيحها هذه البرمجية تستخدم برمجيات الدفع اإل
  .١٥بسبب االبعاد الثقافية الدارجة
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  م اإللكترونيي  التعل-جيم
  

  ١٦مبادرة التعلم األردنية  -١
  
تعتبر هذه المبادره ثمرة للتعاون المشترك الدولي والمحلي بمشاركة القطاعين العام والخاص بغرض   

توى التعلّم في األردن من خالل استخدام ما توفّره تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في هذا تحسين مس
المجال، باالضافة للتأسيس لبناء قدرة صناعية في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وجعل األردن نموذجاً 

  .ُيحتذى في هذا المجال
 

  :أهداف المبادرة
  
 ين من خالل الشراكة مع القطاع الخاص؛تحسين خدمة التعلم المقدمة للمواطن •
 ؛تحرير القدرة االبداعية للمدرسين والطلبة من خالل االستخدام األمثل لوسائل التكنولوجيا •
 ؛بناء القدرة الذاتية لصناعة داخلية في مجال تكنولوجيا المعلومات •
 .جعل األردن نموذج يقتدى به للدول األخرى •
  

  :مكونات المشروع
  
 مدرسة ١٠٠التركيز على تطوير وتطبيق منهجيات جديدة في التعلم تغطي : المكون االول •

  معلّم من هذا المكون؛٢٣٠٠ طالب و٥٠٠٠٠ريادية في عمان وسيتأثر 
 ؛التركيز على تقدم فرص تعلم مدى الحياه لألردنيين: المكون الثاني •
 .التركيز على تطوير الصناعة في مجال تكنولوجيا المعلومات •
  
 جميع مدارس المملكة محوسبة، و أصبح ما حالياًالتعليم اإللكتروني أنجزت الكثير، ف الخطة في إن

 مختبرات حاسوب، ٥ من المدارس فيها مختبر حاسوب على األقل، وفي بعض المدارس هناك ٪٩٥نسبته 
معدل وفي المدارس التي ال يوجد بها مختبر حاسوب تمت حوسبة اإلدارة المدرسية فيها على األقل ورفدها ب

 مدرسة على الشبكة الحاسوبية التعليمية، فالمدارس تستطيع أن تتلقى ٢٥٠٠ ربط اآلنأربعة أجهزة وتم حتى 
متحان الثانوية العامة تصلهم إلى المدارس كما تم في الدورة إالمعلومات الكترونياً من الوزارة، ونتائج 

  .الشتوية الماضية
  

عمل ما سيتم  اإللكترونية، ففي المرحلة القادمة وهناك بعض المدارس بدأت بتطبيق المناهج  
  هذه الغرفة ستكون مجهزة بلوح أبيض.سمى غرفة وسائط تعليمية إلكترونية في كل مدرسة في األردنُي
)Whiteboard(وفي المرحلة التي تليها، في مشروع التطوير التربوي نحو . وسيكون معه جهاز حاسوبي 

  .حاسوب لكل غرفة صفيةإدخال  يتم س،االقتصاد المعرفي
  

  اإللكترونية  الصحة -دال
  

تم بناء قاعدة بيانات وتوفير األجهزة والبرمجيات الخاصة بضبط إجراءات التأمين الصحي لموظفي 
 خدمة تلقي الخدمات الصحية بشكل  كذلك، فإن التأمين الصحي في القطاع الخاص يقدم.الحكومة وعائالتهم
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  . التأمين الصحي للمواطنينلي تسهيالً لتطبيق اتفاقياتآ
  

وتقوم وزارة الصحة حالياً بتطوير أنظمة خاصة ببنك الدم، وكذلك قامت مؤسسة الغذاء والدواء 
  .األردنية بحوسبة الجزء االكبر من اعمالها

  
تم إنشاء بوابة للمعلومات الصحية لجزء من نظام المعلومات الوطني، كما تم تطبيق نظام 

MEDICOM١٧ ٢٠٠٤ي الملك المؤسس عام  من قبل منّسق.  
  

كما تم تطبيق الطب عن بعد في األردن من زمن بعيد؛ فقد تم الربط مع عدة مؤسسات صحية في 
  .١٨الواليات المتحدة مثل مستشفى هيوستون ومستشفى مايوكلينيك

  
 كما تتوفر ايضا انظمة إلدارة الخدمات الصحية في المستشفيات الرئيسية في المملكة، غير ان ما

يعيب هذه االنظمة هي التكاملية من حيث القدرة على ربط مختلف قواعد البيانات المتوفرة عن المرضى 
  .لالطباء بغض النظر عن اماكن عملهم

  
 ١٩التوظيف اإللكتروني  -هاء

  
نتشر في األردن شركات التوظيف والتي من خاللها يتم الموائمة بين العرض والطلب، ت  

 كما يوجد الكثير .)بيت(الحاسوب في هذه الموائمة مثل مشروع المنار وبرنامج بعضها يستخدم تكنولوجيا 
  .من التطبيقات الحاسوبية التي يمكن استخدامها من قبل الفنيين ذات طابع عالمي

  
له الحكومة الكنديـة ببنـاء      يقوم مشروع المنار في المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية والذي تموّ          

 ويعمل على جمعها من مصادرها وتنظيفها وبرمجتها وتخزينهـا          ،لمتعلقة بالموارد البشرية  مخازن للبيانات ا  
 ويدعم استخدامها من خالل الدراسات واألبحاث ويسعى إلى جعلها األساس في اتخـاذ القـرارات                ،ونشرها

  .وبناء السياسات في مجاالت الموارد البشرية
 

ربعي على المشتغلين والمتعطلين في سوق العمل       يحصل مشروع المنار على بيانات تفصيلية بشكل        
 ويحصل كذلك على معلومات سـنوية عـن         . األردني ومؤهالتهم وخصائصهم من دائرة اإلحصاءات العامة      

ذها دائرة اإلحصاءات العامة، كما يحتفظ المـشروع بقاعـدة          المشتغلين من خالل دراسة االستخدام والتي تنفّ      
  .لدى ديوان الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للضمان االجتماعيبيانات عن المشتغلين المسجلين 

  
  يقود مشروع المنار جهـداً وطنيـاً لتـوفير الخبـرة والمهـارات فـي مجـال اإلرشـاد المهنـي               

)Career Counseling(ًويـسعى مـن خـالل هـذه     ،  في المدارس والجامعات األردنية وفي سوق العمل أيضا
ختيار التخصصات المناسبة لميولهم وقدراتهم ونشر التوعية بينهم حول طبيعة توجيه الطالب ال النشاطات إلى

  . ويعمل كذلك على ربط التعليم بسوق العمل،ومستجدات سوق العمل
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 بالتأسيس لقاعـدة    ، وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي ومؤسسة التدريب المهني        ،يقوم مشروع المنار  
 والتي تشمل على بيانات أكاديمية عن الملتحقـين بـالتعليم   ،ة األولى منهابيانات تعليم وطنية تم إنجاز المرحل 

يتم حالياً العمل على إنجاز معلومات عن       و.  العالي وعن خريجي الجامعات األردنية حسب الكلية والتخصص       
لثانوي المتدربين والخريجين من مؤسسة التدريب المهني، وسيتم في المرحلة المقبلة شمول التعليم األساسي وا             

ن ناحية أخرى فقد بدأ المشروع بناء المؤشرات التعليمية حيث أصدر الـدليل             م.  في قاعدة البيانات التعليمية   
  . حالياً على إصدار مؤشرات التعليم العالياألول لمؤشرات التعليم المهني والتقني في األردن والعمل جارٍ

  
 وقد قام من أجل     ،في سوق العمل األردني   يعمل مشروع المنار على زيادة وتحسين خدمات التشغيل         

ذلك بتطوير نظام للتشغيل اإللكتروني ينطلق من شبكة اإلنترنت مفتوح للباحثين عن عمل على مدار الساعة                
 ويوفر كذلك فرصة ألصحاب العمل لإلعالن المجاني عن الشواغر المتوافرة           . ومن أي مكان لتقديم طلباتهم    

  .لديهم
  

 المحلي والمحتوى واللغوي افيالثق   التنوع-ثامناً
 

  واالتصاالت لدعم التنّوع الثقافي واللغوي المعلومات   استخدام تكنولوجيا-ألف
  

تتمتع معظم المواقع اإللكترونية في األردن باحتوائها على محتوى باللغتين العربية واإلنجليزية   
مات باللغتين المذكورتين، مما يعزز كذلك تحتوي معظم هذه المواقع على روابط تحتوي معلو.  بشكل أساسي

  .دعم االستفادة من التنوع الثقافي واللغوي لمستخدمي هذه المواقع
 

    تطوير المحتوى الرقمي المحلي والوطني-باء
  

وتقتصر الجهود في المملكة على ال زالت الجهود الرامية لدعم المحتوى الرقمي العربي في بداياتها؛ 
إن أكثرية الصحف المحلية اليومية متوفرة على شبكة ف. لى شبكة اإلنترنتالمحتوى العربي المنشور ع

بي، كما أن اإلنترنت، كما هي الحال مع الكثير من الصحف العالمية، مما يعزز صناعة المحتوى الرقمي العر
اً إلى  المطّورة في األردن ترتكز على المحتوى العربي أساساً إضافة أحيانالغالبية العظمى من مواقع الوب

  .٢٠نسخة باللغة األجنبية
 

  ٢١العربية النطاقات أسماء   نظام-جيم
  

حيث ال وجود أية إن حال األردن حال بقّية الدول العربية في مجال استخدام أسماء نطاقات عربية، 
  .نطاقات باألسماء العربية

 
 اإلعالم   وسائل-تاسعاً

 
    تنوع واستقاللية اإلعالم-ألف

  
تقاللية نسبية تفوق العديد من الدول في المنطقة ويتمّيز اإلعالم بتنّوعه السياسي يتمتع اإلعالم باس  

  .والثقافي واالجتماعي
                                                 

 .٢٠٠٣ يونيو ٥-٣حتوى العربي، بيروت، مشروع تقرير اجتماع خبراء حول تعزيز الم 20
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اإلعالم المقروء تغلب عليه االستقاللية، .  يتوفّر في األردن إعالما مقروءاً ومسموعاً ومرئياً  

ض المنابر اإلعالمية الخاصة ولكن اإلعالم المسموع والمرئي فتغلب عليه الصفة الرسمية، مع وجود بع
  .ضمن هذا اإلطار االعالمي

  
   اإلعالم ودوره في مجتمع المعلومات-باء

 
إن انتشار المنابر اإلعالمية على كافة أصنافها عالمياً، وإمكانية الوصول إليها عبر شبكات     

  اإلنترنت 
دى به لتطوير آلياته من حيث أو عبر األقمار الصناعية شكّل منافسة جدية لإلعالم في األردن، مما ح

الوصول للمواطنين واستخدام تقنيات حديثة تعّينه في سوق المنافسين مع المنابر اإلعالميه الخارجية حفاظاًَ 
  .على التقاليد والعادات

  
إن المواطن األردني يقضي معظم وقته خارج العمل في متابعة المحطات التلفزيونية بشكل خاص   

  . كما ويحرص الكثير من المواطنيين على اإلطالع على الجرائد والمجالتواالذاعية بشكل أقل،
  

ومن هنا .  إن هذا التوّسع في المتابعة منح اإلعالم الفرصة ليكون المشكّل األول ألولويات المجتمع  
عية فإن دور اإلعالم في مجتمع المعلومات مقتصر حالياً على نقل المعلومات ذات الصبغة اإلخبارية واالجتما

وبصيغة أخرى، يمكن القول أن جهود االستفادة من .  والثقافية وال يهتم إالّ قليالً بتطوير مجتمع معلوماتي
  .اإلعالم في هذا المجال محدودة

  
  واإلقليمي الدولي   التعاون- عاشراً

 
   وخدماتهاواالتصاالت المعلومات   تمويل شبكات تكنولوجيا-ألف

 
مياً لتوفير التمويل الالزم إلنشاء شبكات وتطوير خدمات في قطاع تتعاون األردن دولياً وإقلي  

  :تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على النحو التالي
  

   مشاريع ممولة من جهات دولية وإقليمية-٦الجدول 
  

 اسم المشروع طبيعة المشروع نوع التعاون الممّول
UNIFEM اقليمي بنية تحتية The e-Village Project  
Intel دولي  Intel International Science and Engineering بنية تحتية

Fair ISEF   
Intel دولي شبكات Intel Teach to the Future  
Intel دولي بنية تحتية Intel Computer Clubhouse  
Unico-University Company دولي شبكات University Broadband Network Utilization  
دولي متعدد بنية تحتية Jordan e-Government  
UNIFEM دولي  & Jordan’s Digital Inventory of Culture كوادر بشرية

Heritage-JaDIR  
British Embassy/Amman دولي كوادر بشرية Get Connected UK/Jordan IT Initiative  
The Royal Government of 
the Netherlands 

دولي كوادر بشرية Arab Women Connect (AWC)   

USAID دولي معلومات Jordan Health Web Portal   
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  ٢٢وورلد لينكس  -١
  

 في تحسين هاوتتمثل مهمت . وورلد لينكس المنطقة العربية، هي الفرع العربي لمؤسسة وورلد لينكس
امية من خالل استخدام التقنية مخرجات التعليم والفرص االقتصادية والتفاهم العالمي بين الشباب في البلدان الن

 وتساعد هذه  .واإلنترنت، حيث يتعلم المدرسون كيفية دمج التقنية في التعليم لتحقيق نتائج تعليمية أفضل
  .المهارات الشباب في المشاركة بنجاح في اقتصاد المعرفة العالمي عندما يتركون المدرسة

 
ت دولية ومحلية، حيث تم دمج التمويل مع ل المشاريع في األردن من قبل عدة جهايلقد تم تمو

وتعتبر وزارة .  TAGOالتمويل الخاص بالبنك الدولي وكذلك تم الحاق الدعم العيني بالدعم المقدم من خالل 
  .التربية والتعليم ومبادرة التعلم األردنية الشركاء الرئيسين في هذا المجال

  
وفي عام .  بعد توقيع اتفاقية التفاهم المشترك ٢٠٠٣لقد ابتدأ المشروع الريادي في األردن بسنة 

 مدرساً ٥٦٠ مدّرباً قاموا بتدريب ٥٥ تم انجاز المراحل األربعة الخاصة بالتدريب حيث تم تدريب ٢٠٠٤
 طالب من خدمات وورلد لينكس على مدى خمس ١٠٠٠٠٠ مدرسة ومن المتوقع أن يستفيد ١٥٠من 

  .سنوات
 

 إلى الطلب بتوسيع خدمات المشروع ليصل المستوى أّدىكس إن النجاح الذي حققته وورلد لين
 مدرسة ٥٠٠ مدرس من ٦٠٠٠ مدرب والذين سيقومون بتدريب ٦٠٠الوطني بحيث تقرر ان يتم تدريب 

  . طالب خالل خمس سنوات١٢٠٠٠٠٠والبرنامج سوف يفيد 
  

الت تنوي وورلد لينكس ولتطبيق المقاييس الدولية في التعلّم في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصا
.  البدء بتدريب المشاركين بقصد منحهم شهادة محو األمية في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  .ويجري حالياً التوّسع بالبرنامج من حيث الفريق العامل في األردن والبنية التحتية
  

  MEPI٢٣مبادرة   -٢
  

الديمقراطي في المنطقة، وهي جزء أساسي للسياسة تعتبر هذه المبادرة بداية الجهود لدعم التحّول 
  :وتحتوي هذه المبادرة على أربعة محاور رئيسية، هي.  األمريكية في المنطقة

  
 المحور السياسي؛ •
 المحور االقتصادي؛ •
 المحور التربوي؛ •
 .محور تمكين ودعم المرأة •

  
  :ولقد شارك األردن واستفاد من المحاور األربعة على النحو التالي

  
 لمحور السياسيا •

 . مشروع تقوية دور المجتمع في التحول الديمقراطي للمنطقة العربية-
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 المحور االقتصادي •

 : مشروع تعهد تدريب مواطني المنطقة العربية في أمريكا-

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتنفيذ ندوات في  
 عقد دورات في تطوير األعمال 
  إمرأة في المنطقة٢٠٠عقد مؤتمر سيدات األعمال ألكثر من  
 تأسيس شبكة سيدات األعمال في ثماني دول في المنطقة 

 )(Legal and Business Internship Program24ة القانون والتجار برنامج التدريب الداخلي في - 
 . برنامج إعادة الهيكلة المالية والعمليات في األردن-

 
 المحور التربوي •

 المبادرة التعليمية األردنية 
 رة دعم القطاع الخاص التعليميمباد 

 
 محور تمكين المرأة •

 دعم جهود حقوق المرأة 
 شبكة المرأة العربية والقانون 

 
  تمكين المرأة اقتصادياً •

  
 لأللفية  اإلنمائيةهداف  األ-حادي عشر

 
  لأللفية  اإلنمائيةهدافاأل  التقدم المحرز نحو تحقيق -ألف

 
أن ) ٢٠٠٤(في تقرير األهداف اإلنمائية لأللفية الوطني  الواردة  المؤشراتتقييميتبين من عملية 

ها متفاوتة، وهي على الشكل  تحقيقاتإمكاني تشير إلى أن ٢٠٠٤ حتى ١٩٩٠تطّور المؤشرات من سنة 
  . الوارد أدناه

 
األهداف اإلنمائية لأللفية  تحقيقاتإمكاني -٧الجدول     

 
مكانيةاإل فالهد   

  ين الجنسينتحقيق المساواة ب • إمكانية قوية
  تحقيق شمولية التعليم األساسي •

ة وسطيةمكانيإ   التنمية المستدامة • 
  القضاء على الفقر المدقع والجوع •

  تخفيض معدل وفيات األطفال •

  تحسين الصحة اإلنجابية •
  مكافحة نقص المناعة والمالريا •
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  يةلأللف  اإلنمائيةهدافاألواالتصاالت لتحقيق  المعلومات   استخدام تكنولوجيا-باء
  
إن التقدم الحاصل في مجال تكنولوجيا المعلومات سوف يفتح الباب واسعاً أمام األردن لبلوغ األهداف   

المعلنة، حيث سيتم االستفادة من تسهيل إنجاز أألعمال بتاثير من التكنولوجيا الخاصة بالمعلومات 
إن من أبرز استخدامات .  االتواالتصاالت، وكذلك االستفادة من أسواق العلم المفتوحة بفعل ثورة االتص

تكنولوجيا المعلومات لتحقيق أهداف األلفية هي ربط المستشفيات األردنية ببعض المستشفيات في أمريكا، مما 
يتيح لألطباء األردنيين استخدام التكنولوجيا في االستفادة من الخبرات العالمية في مجال الطب وصوالً مثالً 

 فان إتاحة المعلومات للجميع عبر وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كذلك.  لتخفيض وفيات األطفال
  . ستحّسن من المعرفة بالصحة اإلنجابية أو معرفة كيفية مكافحة مرض نقص المناعة

 
 أهداف األلفيةتحقيق لواالتصاالت  المعلومات ميدانية في تكنولوجياالمشاريع ال  -جيم

  
  : في تحقيق أهداف األلفيةهناك عدة مشاريع ميدانية تساهم  

  
 خطط العمل لدعم السنوية وزارة التنمية االجتماعية ومنظمة اليونيسف يوقعان خطط العمل •

ذ بدعم من اليونيسف وتبلغ ومشاريع الحماية، والتي تنفّ السنوية لمشاريع الطفولة المبكرة
 ؛أردني  دينار٤٦١،٠٠٠مخصصاتها 

  لتعزيز دور المرأة في المجتمع المحلي؛برنامج إدارة الحكم في الدول العربية •
 االجندة الوطنية والتي تتقاطع مع أكثرية النقاط الواردة في أهداف األلفية؛ •
 محطات المعرفة األردنية؛ •
 ٢٥Save the Children -" أنقذوا األطفال"مشاريع مؤسسة  •
  
  

 WSIS -المعلومات   لمجتمع العالمية   القّمة- ثاني عشر
 

  متقييال  المتابعة و-ألف
  

 مجال حقوق الملكية الفكرية وحماية بالتقّدم فياألطر التشريعية والتنظيمية قام األردن  وفي
ز على يتركتم الكما  .  والتحضير العتماد التشريعات الخاصة بالمعامالت والتوقيع اإللكترونيالخصوصية

تطبيقها، باإلضافة إلى  ية وقواعدالتنظيمي لالتصاالت، وتنظيم اإلنترنت، وقوانين األمن والخصوص اإلطار
 أحدث تكنولوجيا متوفرة  األردنقيطّب.  واالتصاالت قوانين وقواعد أخرى تتعلق بتكنولوجيا المعلومات

  في الشرق األوسط وثاني دولة تطلق  MMS فقد كان أول من أطلق خدمة عالمياً اليوم للهاتف الخلوي
نترنت وزيادة قدرة الشعب على الوصول إلى تكنولوجيا أيضاً زيادة انتشار اإل وتظهر.  GPRSمة خد

  .من خالل إطالق المراكز االجتماعية األردنية لتكنولوجيا المعلومات المعلومات
  

موظفي  ات في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، يقوم األردن بتدريب كلييتعلق ببناء اإلمكان وفيما
  .دة الحاسوبالحكومة ليحصلوا على الرخصة الدولية لقيا
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بتنفيذ برنامج تطوير اإلنتاجية  وفي مجال بناء قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، يقوم األردن
  دة للدخل ليكونوا مساهمين في الصناعات المولّ من خالل خلق الفرص لدى أبناء المجتمعات الريفية

  . والذاتية الدعم
  

االستثمار أصبحت سارية المفعول في العام  أجرت الحكومة تعديالت جديدة على قانون تشجيع
٢٠٠١ .  

  
حدائق  التطبيقات التي أجريت في المؤسسات الحكومية كحوسبة اإلدارات العامة من خاللإن   

د اإللكتروني وتطبيقات التزّو تكنولوجيا المعلومات ورقمنة المعلومات من خالل خطط الحكومة اإللكترونية
 .  تعتبر مؤشرات على التقدم في هذا المجالللشركات ديم نواة رأس المالمن خالل إنشاء صندوق وطني لتق

استراتيجية استخدام التكنولوجيا لتحسين عملية   التطبيقات في التعليم كالتعليم اإللكتروني الذي يعدأنكما 
يجية تعليم وقد طورت األردن استرات . التفاعلي إلى مواضيع التعلم عن بعد التعلم ولتوفير إمكانات الوصول

كل المدارس   وتضمن هذه االستراتيجية تجهيز .شاملة بمساعدة تقنية قدمتها وكالة التطوير الكندية إلكتروني
كما  . أقنية اتصال سريعة بالحواسيب بنسبة حاسوب واحد لكل عشرة طالب، وربط المدارس باإلنترنت عبر

علومات واالتصاالت كأداة لنقل المعلومات، باإلضافة الم تتضمن تحسين المناهج التعليمية باستخدام تكنولوجيا
م التقنية والتربوية الضرورية الستخدام التكنولوجيا في تحسين التعليم والتعلّ سين بالمهاراتإلى تزويد المدّر

  .الصفوف في
  

نشر تطبيقات التجارة واألعمال  أما في مجال التطبيقات في التجارة واألعمال يعمل األردن على  
وفي التطبيقات في الرعاية الصحية قامت شركات   .ةلكترونية وتوفير الصيرفة اإللكترونية بجودة عالياإل

 . إلكترونية لخدمات الرعاية الصحية وتحديداً خدمات التأمين الصحي القطاع الخاص بمحاوالت لتطوير بوابة
  .واألطباء لرعاية الصحية، واألدوية،محاوالت حكومية لتطوير قاعدة بيانات وطنية لكل خدمات ا وحالياً هناك

  
    قصص النجاح-باء

  
إن محطات المعرفة األردنية تعتبر من أهم قصص النجاح في هذا المجال نظراً لألثر الواسع لهذه   

 .المحطات في المجتمع المحلي، إضافة إلى تحقق مبدأ ديمومة الخدمة من خالل المحطات ذاتها
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  المراجع
  

 
• World Economic Forum (www.weforum.org) 

• The National Strategy Plan 2004-2007 

• www.moict.gov.jo 

• www.trc.gov.jo 

• www.nis.gov.jo 

• www.ks.jo 

 القدرات واإلمكانات في مجال تكنولوجيا المعلومات في مؤسسات القطاع العام •
• www.jei.org.jo 

• www.medlabs.com.jo 

• http://www.mayolinicproceedings.com/inside.asp?AID=781&UID 

• www.almanar.jo 

• www.arabcin.net 

• www.dns.jo 

• www.wlar.org 

• mepi.state.gov 

• Jordan Internet & Datacomm Landscape Report 2006, The Arab Advisors Group  

 


