
 

Distr. 
LIMITED 
 
E/ESCWA/ICTD/2009/12/Add.4 
14 December 2009 
ORIGINAL: ARABIC 

  
  )اإلسكوا (اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المالمح الوطنية لمجتمع المعلومات
  في المملكة األردنية الهاشمية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  األمم المتحدة
  ٢٠٠٩نيويورك، 

  



  ‐ب ‐

  . الوثيقة بالشكل الذي قدمت به ودون تحرير رسميطبعت هذه  
  

  .جرى التحقق من المراجع حيثما أمكن  
  

  . وليست بالضرورة، آراء اإلسكوا،اآلراء الواردة في هذه الوثيقة هي آراء المؤلفين  
  

  .ال يعني ذكر أسماء شركات ومنتجات تجارية أن األمم المتحدة تدعمها  
  

09-0545 

  



  ‐ج ‐

 المحتويات
  

  ةالصفح
 

  و  ...........................................................................المصطلحات قائمة
  ١  .......................................................................................مقدمة

  
  الفصل

  
  ٢  ......................مجتمع المعلومات الفرقاء األساسيين في بناء واتدور الحكوم  -أوالً

  
 ٢  ................سياسات مجتمع المعلومات الوطنية واإلستراتيجيات اإللكترونية -ألف  
 ٥  ................................المعلومات لمجتمع العالمية والمؤشرات األردن  -باء 
  ٥  .................................................دور المنظمات غير الحكومية  -جيم  

  
  ٦  ...................................البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -ثانياً

  
  ٦  ................................................................البنية األساسية -ألف  
  واالتصاالت المشاريع في البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات/المبادرات - باء  
  ٦  ........................................................وتطوير خدمات جديدة    
  ٧  ..................................... تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتبطيةارت  -جيم  
  ٧  .......................................................لإلنترنت اسيةاألس البنية  -دال  

  
  ٧  ......................................................النفاذ إلى المعلومات والمعرفة  -ثالثاً

  
  ٧  .....................................................المعلومات المتاحة للعموم -ألف  
  ٨  .......................................النفاذ إلى المعلومات والمعلومات العامة  -باء  
  ١٠  ......................................مراكز نفاذ مجتمعية متعددة المهام للعموم  -جيم  
  ١١  ...............................................استعمال نماذج برمجيات مختلفة  -دال  

  
  ١٢  ..................................تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتبناء القدرات في   -رابعاً

  
  ١٢  ...............................................................التعليم األساسي -ألف  
  ١٢  .........................تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم والتدريب  -باء  
  برامج التدريب لبناء القدرات في مجال استخدام  -جيم  
  ١٣  .............................................تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    
  ١٣  ....................................................االبتكار وبراءات االختراع  -دال  

  
  ١٤  ...................بناء الثقة واألمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -خامساً

  
  ١٤  .......................................استخدام المعامالت والوثائق اإللكترونية -ألف  
  ١٤  ..........................................أمن المعامالت اإللكترونية والشبكات  -باء  
  ١٥  ........................مجابهة سوء استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت - جيم  

 



  ‐د ‐

 )تابع (المحتويات
  

  الصفحة
  

  ١٥  ....................................................................البيئة التمكينية  -سادساً
  

  ١٥  ......................................................البيئة القانونية والتنظيمية -ألف  
  ١٦  ..........................................................إدارة أسماء النطاقات  -باء  
  ١٦  ....................توحيد المعايير في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -جيم  

  
  ١٧  ...........................................واالتصاالت ت تكنولوجيا المعلوماتتطبيقا -اًسابع

  
  ١٧  ...........................................................الحكومة اإللكترونية -ألف  
  ١٨  ............................................................كترونيةالتجارة اإلل  -باء  
  ١٨  ..............................................................التعلم اإللكتروني  -جيم  
  ١٩  ............................................................الصحة اإللكترونية  -دال  
  ٢٠  ............................................................العمالة اإللكترونية  -هاء  

  
  ٢٠  ..........................................التنوع الثقافي واللغوي والمحتوى المحلي  -ثامناً

  
  ٢٠  ........استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لدعم التنوع الثقافي واللغوي -ألف  
  ٢١  ......................................لمحلي والوطنيتطوير المحتوى الرقمي ا  -باء  

  
  ٢١  .......................................................................اإلعالموسائل  -تاسعاً

  
  ٢١  .......................................................تنوع واستقاللية اإلعالم -ألف  
  ٢١  ..........................................اإلعالم ودوره في مجتمع المعلومات  -باء  

  
  ٢٢  ...........................................................التعاون الدولي واإلقليمي -عاشراً

  
  ٢٢  .....................تمويل شبكات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخدماتها -ألف  
  ٢٢  ........................................مع المعلوماتمتابعة القمة العالمية لمجت  -باء  

  
  ٢٣  ......................................................األهداف اإلنمائية لأللفية  -حادي عشر

  
  ٢٣  .......................................التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف األلفية -ألف  
  ٢٤  ....استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية  -باء  

  
  ٢٤  ..................................بناء قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -ثاني عشر

  
  ٢٥  .................................................................القطاع سةمناف -ألف  
  ٢٦  ..................................................القطاع على المشرفة الجهات - باء  
  ٢٧  .........................................................للقطاع الحالي الوضع  -جيم  
  ٢٧  ...............................................القطاع تواجه التي التحديات أهم  -دال  



  ‐ه ‐

 )تابع (المحتويات
  

  الصفحة
  

  قائمة الجداول
  

  الحاسوب أجهزة لديها يتوافر التي لألسر المئوية النسبة  -١

  ٦  ...............................................٢٠٠٨ واألقاليم، اإلقامة مكان حسب   

  ٦  ................بالمليون) ٢٠٠٧-٢٠٠٠ (االتصاالت قطاع في االستثمار حجم تطور  -٢

  ٨  ..........)باآلف (٢٠٠٨-٢٠٠٠ المرخصة، االتصاالت خدمات في المشتركين عدد  -٣

  ٨  ..............................٢٠٠٨-٢٠٠١ الثابتة، االتصاالت لخدمة االنتشار نسبة  -٤

   االتصال، طريقة حسب المنزل داخل اإلنترنت تستخدم التي األسر نسبة  -٥

  ٩  ........................................................٢٠٠٨ واإلقليم، اإلقامة انمك  

   اإلنترنت استخدموا ممن فأكثر سنوات ٥ أعمارهم ممن لألفراد المئوية النسب  -٦

  عليها، حصلوا التي الخدمات نوع حسب السابقة شهراً ١٢ الـ خالل  

  ٩  ........................................................٢٠٠٨ واإلقليم، اإلقامة مكان   

  ١١  ...........................................................المعرفة محطات منجزات  -٧

   فأكثر سنوات ٥  أعمارهم ممن اإلنترنت ميمستخد لألفراد المئوية النسبة  -٨

  ١٢  ...............................٢٠٠٨ واإلقليم، اإلقامة مكان االستخدام، أماكن حسب  

   اإللكترونية الحكومة خدمات على بالحصول الراغبة لألسر المئوية النسبة  -٩

  ١٨  ...................................٢٠٠٨ واإلقليم، اإلقامة مكان الخدمات، تلقي طريقة حسب

  ٢٢  .............................................يميةوإقل دولية جهات من ممولة مشاريع  -١٠

  ٢٣  ...............................................لأللفية اإلنمائية األهداف مؤشرات أهم  -١١

  
  ٢٨  ..........................................................................المصادر والمراجع



  ‐و ‐

  قائمة المصطلحات
  
  

  
  
  
  
  
  
 
 

Arab Domain Name System ADNS  نظام أسماء النطاقات العربية

Automated System for Customs Data ASYCUDA  النظام اآللي لبيانات الجمارك

 Information and Communication Technology ICT  التصاالتتكنولوجيا المعلومات وا

 Internet Corporation for Assigned Names and  هيئة األسماء واألرقام المعينة لإلنترنت
Numbers 

ICANN 

 An Information Management System for the  نظام المعلومات الوطني الصحي
Healthcare Establishments 

MEDICOM 

 Non-Governmental Organization NGO  منظمات غيرحكومية

 Open-Source Software OSS  البرمجيات ذات المصدر المفتوح

 Private Public Partnership PPP  الشراكة بين القطاعين العام والخاص

المنظمة الداعمة ألسماء نطاقات رموز 
  الدول

Country Code Names Supporting 
Organisation 

ccNSO 

 Government Advisory Committee GAC  اللجنة االستشارية الحكومية

اتفاق الجوانب التجارية لحقوق الملكية 
  الفكرية

Agreement on Trade-Related aspects of 
Intellectual Property rights 

TRIPS 

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

٢٠٠٠  

Jordan's National Strategy For Developing 
the ICT sector 

REACH 

 World Intellectual Property Organization WIPO  المنظمة العالمية للملكية الفكرية



 

  مقدمة
  

، كما أن حوالي ثلث ٢٠٠٨ مليون نسمة في نهاية عام ٥,٨٥٠ حوالي إلىوصل عدد سكان األردن   
 وتكنولوجيا المعلومات االتصاالتوبات قطاع    .حقون حالياً في المستويات التعليمية المختلفةسكان األردن ملت

 الداخلي حيث بلغت إيرادات الحكومة من قطاع لالقتصادمن أهم القطاعات الرافدة لخزينة الدولة والداعمة 
لآلالف من فرص العمل  جانب توفير القطاع إلى مليون دينار ٣٦٨يعادل   ما٢٠٠٦ وحده عام االتصاالت

يشهد قطاع و  . اإلرتقاء بالمجتمع الوظيفي في األردنإلى باإلضافة ، في الحد من هجرة العقولهوتأثير
مختلف المجاالت وذلك لوجود عدة عوامل   في األردن تحسناً ملحوظاً فياالتصاالتتكنولوجيا المعلومات و

صاالت فضالً إتية والقوانين المحفزة، وتوفر شبكة ستثماراالرئيسية تساهم في تطوير القطاع تتمثل في البيئة 
ويدرك األردن أن قطاع تكنولوجيا  . عن توفر العماله الماهرة والمتخصصة وكذلك الدعم الكبير من الحكومة

من و الهائلة سواء فيما يتعلق بتنمية القطاع أاإلمكانيات يعتبر أحد المجاالت ذات االتصاالتالمعلومات و
.  جانب تنمية الموارد البشرية في المملكةإلى بشكل عام االقتصادهمته المباشرة في رفع كفاءة حيث مسا

ويبرز عامل القوى البشرية كعامل أساسي فاعل في هذا المجال، إذ يتركز الجزء األكبر من المجتمع في 
ول التكنولوجية في  الحلاستخداماألعمار دون العشرين والذين يتميزون بتحررهم النسبي من التخوف من 

 حقيقة أن نسبة األمية في المجتمع األردني هي من أدنى النسب في العالم إلىكافة مناحي الحياة، إضافة 
  .العربي، مما يعطي األردن الفرصة لتقليل الفجوة الرقمية بينه وبين الدول المتقدمة في هذا المجال

  
 تم تحديث وثيقة االتصاالتولوجيا المعلومات و الوطنية لقطاع تكنستراتيجية اال هدافولتحقيق األ  

 وتكنولوجيا المعلومات والبريد، وفيما يتعلق ببرنامج الحكومة االتصاالتالسياسة العامة للحكومة في قطاعات 
 من المرحلة الثانية من االنتهاء فقد تم تجهيز البنية التحتية والعمليات الالزمة للتنفيذ حيث تم اإللكترونية
 مؤسسة حكومية ليصبح مجموع المؤسسات المربوطة ١٢ شبكة الحكومية اآلمنة والخاص بربطمشروع ال

  . مؤسسة حكومية أخرى٣٤ مؤسسة ويجري العمل على ربط ١٨على هذه الشبكة 
  

واطالق بوابة الرسائل 1 اإللكترونية فقد تم إطالق بوابة الحكومة اإللكترونيةومن ناحية الخدمات   
، وتم اطالق مبادرة حاسوب محمول لكل طالب جامعي، كمبادرة تعد من )SMS Gateway (الخلوية القصيرة

 الحاسوب حيث ستساهم بشكل كبير في تقليص استخدام واإلنترنتأهم المبادرات التي تعنى بنشر ثقافة 
  . الفجوة الرقمية في المجتمع
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-٢-

   المعلومات والفرقاء األساسيين في بناء مجتمع دور الحكومات -أوالً
  

 وترتب االتصاالتوية عالية لدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات وأول أهمية واألردنيةتولي الحكومة   
 من خالل توفير االتصاالتات في مجال دعم قطاعات تكنولوجيا المعلومات ونجازعلى ذلك العديد من اإل

كذلك أرست . ادرات في هذا المجالالسياسات واإلستراتيجيات الالزمة والتي تولد منها العديد من المب
  .ة دعائم الشراكة مع القطاع الخاصالحكوم

  
  اإللكترونيةيات معلومات الوطنية واإلستراتيج سياسات مجتمع ال-ألف

  
 حددت )٢٠١١-٢٠٠٧( المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت لقطاع الوطنية ستراتيجية اال إعداد تم  

 قياس بوسائل ومزودة محددة ومخرجات أهداف ذات خطط شكل على عهاإتبا الالزم المناهج ورسمت وياتولاأل

 تعزيز نـم ةـالحكوم استطاعت اــكم . اـعليه للوقوف والتأخر الضعف مواطن وتحديد نجازاإل لمدى

 استراتيجية لتنفيذ الجهود تناسق دىـم تعكس ويةأول واعتبارها الخاص والقطاع امـالع القطاع بين الشراكة

  .ةـالمستقبلي والخطط الرؤى هـوتوج الوقت وتوفر الجهود دـتوح دةواح ةـوطني
 

  المعلومات  وتكنولوجيا االتصاالت قطاع في والتطوير للبحث استراتيجية إعداد تم كما  
 وأهمها المرسومة الحكومية وياتولاأل مع والتناسق التماشي في الواضح األثر له كان مما) ٢٠٠٩–٢٠٠٧(

 والصناعة البحث مراكز بين التعاون لتحسين الالزمة والنفقات المخصصات ورفع لتطويروا البحث على التركيز

  .والجامعات الصناعة بين الفجوة وكسر
 

 تحفيز إلى تهدف والتي) ٢٠١٢-٢٠٠٨( اإللكترونية للتجارة الوطنية ستراتيجية اال إعداد تم وكذلك  
   .ترونيةاإللك التجارة مجال في تقنية قدرات تطوير على المجتمع

 
 الحكومة كمشروع متعددة ومشاريع برامج في النجاحات  منالعديد إنجاز من الحكومة استطاعت كما  

 قطاع في العاملة للشركات الهيكلة وإعادة الدمج وبرامج الضوئية األلياف وبرنامج المعرفة ومحطات اإللكترونية

ذي بدوره يسهل حركة المواطن من خالل عملية  والاألردن عنونة ومشروع المعلومات، وتكنولوجيا االتصاالت
  .ترقيم المنازل والبنايات والمحال وتوضيحها على مستوى العاصمة

  
 والتي تشمل قطاع  وتكنولوجيا المعلوماتاالتصاالت لوزارة  الوطنيةستراتيجية اال الخطة وتم إطالق  

 تنظيم كافة الجهود على مختلف إلى وتهدف الخطة) ٢٠١١-٢٠٠٨( للفترة  وتكنولوجيا المعلوماتاالتصاالت
 وتكنولوجيا المعلومات االتصاالتتحقيق الرؤية في رفع تنافسية قطاعي و وتوجيهها نحالوزارةالمستويات في 

 على وثيقة السياسة ٢٠٠٧كما تمت الموافقة في منتصف عام . وقطاع البريد بما يخدم تحسين حياة المواطنين
  ٢. وتكنولوجيا المعلومات والبريداالتصاالتقطاعات  في ٢٠٠٧العامة للحكومة لعام 

  
 كما ١٩٩٩ مجتمع معرفي عام إلى استراتيجيته لتحويل األردن  أطلق األردن أنإلىوتجدر اإلشارة   

). جمعية شركات تكنولوجيا المعلومات( من قبل مؤسسة إنتاج ٢٠٠٠ في عام )Reach(تم نشر مبادرة ريتش 
 التي دعت ة في األردن ولكن ليس بنفس الوتيراالتصاالتكنولوجيا المعلومات وفي قطاع تووقد تم تحقيق نم

                                                            
  )"٢٠٠١- ٢٠٠٨(الخطة  االستراتيجية للفترة "وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  ٢



  

  

-٣-

 المرجوة من هداف، حيث تم إصدار تقارير الحقه من مبادرة ريتش جرى بها تعديل األستراتيجية االإليها 
  .هذا القطاع لتكون أكثر واقعية

  
 الالزمة للحفاظ على راءاتج بعرض خطة عمل توضح الخطوات واإلستراتيجية االتقوم هذه حيث   

 العالمي المبني على المعرفة، كما تشجع بدورها قطاع تكنولوجيا المعلومات االقتصادمكانة األردن في 
  .قليمية والعالميةإلوقدرته التنافسية في األسواق المحلية وا

  
لنشاط والتي توضح التحفيز الناتج ل) ريتش(ومن النتائج الناجمة عن تنفيذ توصيات مبادرة   

 ضمن القطاعات االتصاالت وظيفة في قطاع تكنولوجيا المعلومات و٢٠،٠٠٠خلق :  في القطاعاالقتصادي
 مليون دوالر أمريكي من ١٧٠جذب مليون دوالر أمريكي من الصادرات، و ١٠٠المساندة، وتحقيق 

  ٢٠٠٤.٣ات األجنبية المباشرة مع حلول عام االستثمار
  

 والمعلومات في األردن نمواً مطرداً حيث ارتفعت قيمة رأسمال تصاالتاالوقد شهد قطاع تكنولوجيا   
   مليون دوالر للفترة بين ١٦٧ إلى مليون دوالر أمريكي ليصل ٦٠العامل في القطاع من 

  .  في المائة٣٥٠، كما ارتفعت الصادرات بنسبة تتجاوز )٢٠٠٧-٢٠٠٠(
  

 .ن الكفاءات المؤهلة بدرجة عالية جداً م١٠،٠٠٠ إلىلتصل  ١،٢٥٠وارتفعت نسبة التوظيف من   
 وتكنولوجيا االتصاالت بإصالحات تدريجية متعاقبة في قطاعات ١٩٩٤ويذكر أن المملكة قامت ومنذ العام 

  .المعلومات والبريد
  

 وتكنولوجيا المعلومات االتصاالت وإدراكاً للدور الهام الذي تقوم به قطاعات ٢٠٠٣وفي عام   
 الهامة في هداف، وحددت تلك الوثيقة عدد من األ٢٠٠٣مة وثيقة السياسة العامة والبريد، تبنت الحكو

  . وتكنولوجيا المعلومات والبريداالتصاالتقطاعات 
  

ونصت الوثيقة كذلك على أن الحكومة تقرر تطبيق مبادئ السوق المفتوح على قطاع تكنولوجيا   
 قررتئة قانونية وتنظيمية داعمة، إال أن الحكومة المعلومات، وعلى الرغم من أن للحكومة دور في توفير بي

المحددة في وثيقة  تنظيمية مقيدة على قطاع تكنولوجيا المعلومات باستثناء الحاالت إجراءاتعدم تطبيق أي 
 السياسة وثيقة إلى تستند ،٢٠٠٧ العامة السياسة وثيقة أن إلى اإلشارة أيضا المهم ومن . ٢٠٠٧ السياسة العامة

 مكانها وتحل تستبدلها وسوف ،البريد وقطاع المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت قطاعي في لحكومةل العامة

تجد الحكومة من و. االتصاالت على تحرير قطاع ٢٠٠٣ حيث ركزت وثيقة السياسة العامة بالمجمل
ل من  على خلق الظروف الالزمة التي يصبح في ظلها ك٢٠٠٧الضرورة أن تركز وثيقة السياسة العامة 

  .  الثابتة والمتنقلة قطاعاً تنافسياً بشكل تاماالتصاالتقطاعي 
  

 المنصوص عليها في وثيقة السياسة العامة هدافوفيما يخص قطاع البريد لم يتم تحقيق العديد من األ  
 ال يعكس ٢٠٠٣ أن قانون البريد الذي تم تبنيه قبل السياسة العامة إلى، ويعود سبب ذلك بشكل كبير ٢٠٠٣
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 ذلك هناك إلى باإلضافة  .هدافلك الوثيقة، ونتيجة لذلك فإنه ال يوفر األساس القانوني الالزم لتحقيق تلك األت
  ٤: المهم تبني وثيقة سياسة عامة جديدةعدة أسباب أخرى لقناعة الحكومة أنه من

  
 تعتبر دوافع  في األردن االجتماعية وعوامل التنمية ، بشكل عاماالقتصادجات السوق الفعلية ويااحت

 ؛جراءاتإلتخاذ مزيد من اإل

  وتكنولوجيا المعلومات تخلق الحاجة االتصاالتإن التطورات التقنية السريعة ال سيما في قطاعي 
وكذلك فإن التغيير من تقنية الدارات التبديلية . ٢٠٠٣أيضاً لتحديث وتعديل وثيقة السياسة العامة 

 اإلنترنتت جديدة مثل الخدمات الصوتية عبر بروتوكول  تقنية التبديل بالحزم واستحداث خدماإلى
 مع وسائل اإلعالم المرئي والمسموع ومع تكنولوجيا المعلومات تتطلب أيضاً االتصاالتواندماج 

 ؛٢٠٠٣تحديث وتعديل وثيقة السياسة العامة 

  ياد في اتها يعني االزداستخدام الالسلكية واالتصاالتإن الطلب على مجموعة متنوعة من خدمات
الطلب على طيف الترددات الراديوية والذي يعتبر ثروة وطنية ويقتضي ذلك وجود نظام شامل 

ه بشكل فعال كجزء أساسي من اقتصاد المملكة والذي يجب أن ينعكس على وثيقة ستخداموخطة ال
 ؛٢٠٠٧السياسة العامة 

 الدولية االلتزاماتة العالمية و الثنائية واتفاقية منظمة التجاراالتفاقياتإن التشريعات القائمة و 
، وفي ذلك الخصوص تدرك الحكومة إلتزامها ٢٠٠٧األخرى تدعم تبني وثيقة السياسة العامة 

 الدولية التي تعتبر المملكة أحد األطراف الموقعة عليها وستعمل االتفاقياتالمنصوص عليها في 
 أهدافالتي اتخذت كجزء من ، ومثال ذلك التعهدات العامة االلتزاماتفي سبيل تحقيق تلك 

 األلفية التنمية أهدافوخطط القمة العالمية حول مجتمع المعلومات التي عقدت في جنيف وتونس و
 مم المتحدة؛لأل

  الهاشمية لفترة  األردنية للمملكة اإللكترونية الوطنية للتجارة ستراتيجيةاال تم إقراروكذلك  
  ٥.)٢٠٠٨(في الربع الثالث من عام ) ٢٠١٢-٢٠٠٨(

  
 واسعة النطاق، فهي تغطي العديد من -بحكم طبيعتها- اإللكترونية التجارة استراتيجيةوتعتبر   
، والمرافق قانون، والنقل، والخدمات البريدية ولها مكونات مختلفة مرتبطة بالتكنولوجيا، والاالقتصادمجاالت 

ات الخالقه مثل تلك المرتبطه بتطوير العامة، والتعليم، والجمارك، والضرائب والخدمات المالية، والصناع
  . الخدماتو للسلع أإلكترونيةقوائم 

  
 أربعة في المملكة، وتحدد اإللكترونية على رؤية واضحة لتطوير التجارة ستراتيجية االتحتوي هذهو  
 ةاإللكتروني خطط عملية الستغالل الفرص المتاحه للتجارة إلىوتترجمها  رئيسية لتحقيق هذه الرؤية أهداف

  .اإللكترونيةطوير التجارة تولتجاوز العقبات ومواطن الضعف التي تعرقل حالياً 
  

 بدعم المبادرات والبرامج  تقوم وتكنولوجيا المعلوماتاالتصاالت وزارة  أنإلىوتجدر اإلشارة   
ع مؤسسات القطا التعاون مع  وسد الفجوة الرقمية من خاللاالتصاالت زيادة انتشار وسائل إلىالرامية 

ربحية، والقطاع الخاص، حيث أطلقت عدة مبادرات في هذا اإلتجاه، وكذلك قامت الوزارة الالخاص غير 
                                                            

 في قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا ٢٠٠٧ة وثيقة السياسة العامة للحكوم" وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ٤
 . والبريدالمعلومات
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 وتكنولوجيا المعلومات االتصاالت الوطنية لقطاع ستراتيجية االوبالتعاون مع جمعيات القطاع الخاص بإعداد 
  .هاأهدافوالعمل معاً على تحقيق 

 
  لمجتمع المعلومات  األردن والمؤشرات العالمية -باء

  
 والذي ٢٠٠٨-٢٠٠٧صدر التقرير العالمي لتنافسية قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لعام 

 حيث جاءت مرتبة األردن ٢٠٠٨-٢٠٠٧ وقد تقدم ترتيب األردن عام ٦ه المنتدى االقتصادي العالمي،ديع
  . دولة١٢٧ من أصل ٤٧لهذا العام 

  
 من أصل ٥٧ والتي كانت ٢٠٠٦ تقدماً ملحوظاً مقارنة بمرتبة عام وبذلك فإن األردن يكون قد أحرز

، وتجدر اإلشارة إلى أن تحسن ٢٠٠٦ دولة متقدماً عشر مراتب عن المرتبة التي إحتلها في تقرير عام ١٢٢
 ٤٩/١٢٧(مرتبة األردن يعود إلى تقدم مرتبة األردن في المؤشرات الفرعية أهمها مؤشر البيئة التكنولوجية 

وقد حقق األردن تقدماً ). ٤٧/١٢٧(ومؤشر االستخدام التكنولوجي ) ٥٢/١٢٧(شر الجاهزية التكنولوجية ومؤ
 في ٧٢واضحاً في المراتب النسبية في كل من مؤشر جاهزية الحكومة ومؤشر استخدام الحكومة حيث كانت 

 على الترتيب لعام  في المائة٥٠ في المائة و٥١ مقارنة بـ ٢٠٠٨-٢٠٠٧ في المائة لعام ٧١المائة و
٢٠٠٧-٢٠٠٦.  

  
 دولة ١٢ من بين الدول العربية المشاركة وعددها ٥وعلى صعيد الدول العربية إحتل األردن المرتبة

وعمان ) ٥٢/١٢٧(والكويت ) ٦٣/١٢٧(ومصر ) ٤٨/١٢٧(حيث جاءت متقدمة على كل من السعودية 
إال أنها جاءت متأخرة عن كل ) ١١٠/١٢٧(وسوريا ) ١٠٥/١٢٧(وليبيا ) ٧٤/١٢٧(والمغرب ) ٥٣/١٢٧(

  ).٤٥/١٢٧(والبحرين ) ٣٥/١٢٧(وتونس ) ٣٢/١٢٧(وقطر ) ٢٩/١٢٧(من اإلمارات العربية المتحده 
  

  دور المنظمات غير الحكومية  -جيم
  

 تم في أواخر العام حيث. غير الحكومية دوراً في بناء مجتمع المعلومات في المملكةتلعب المنظمات   
مركز تعليمي يقدم برامج في تكنولوجيا المعلومات لكافة شرائح  و، وه" للحاسوبإنتلنادي " إفتتاح ٢٠٠٤

المجتمع وخاصة الشباب وتم إنشاء النادي ضمن شراكة فاعلة بين الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية 
 إنتل ةعلوم وشركممثالً بمعهد الملكة زين الشرف التنموي ومنظمة الشباب العالمية، ومتحف بوسطن لل

  .اإللكترونيةالعالمية لصناعة الرقائق 
  

عمل على بال، ٢٠٠٥كذلك قامت شركة شبكة األردن وهي شركة غير ربحية تم تأسيسها في عام   
 االقتصاديةمبنية على قيادة وتنفيذ استراتيجيات التغير اإليجابي المعنية بالتنمية تطبيق برامج وطنية 

 بالحياة االتصاالتت المحلية وتعمل على دمج تطبيقات تكنولوجيا المعلومات و في المجتمعااالجتماعيةو
 ٢٠٠٠ التي تأسست عام) إنتاج (األردنية، كما وأن هنالك دوراً هاماً لجمعية شركات تقنية المعلومات اليومية

تطوير  إلى حيث تسعى ، وتكنولوجيا المعلومات في األردناالتصاالتكجمعية غير ربحية لشركات قطاع 
 وتكنولوجيا االتصاالت شركة من شركات ١٣٠) إنتاج(القطاع كقطاع رائد في المملكة وتضم جمعية 

 .المعلومات

                                                            
 في التقرير العالمي لتنافسية قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لعام األردن"وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  ٦

٢٠٠٨-٢٠٠٧.  
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  االتصاالتالبنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات و  -ثانياً
  

  البنية األساسية  -ألف
  

 االتصاالتنظيم قطاع  الصادرة عن هيئة ت٢٠٠٨بينت المؤشرات المتعلقة بخدمة الهاتف الثابت لعام   
، متراجعة عن  في المائة٨,٩ ألف مشترك مع نسبة إنتشار ٥١٩ إلىأن عدد مشتركي الهاتف الثابت وصل 

المتنقل أن والخلوي والراديالهاتف كما بينت المؤشرات المتعلقة بخدمة   . في المائة١,١ بمقدار ٢٠٠٧عام 
، حيث ارتفعت  في المائة٩١ إلىة انتشار وصلت  مع نسب ألف٥٣١٤ إلى وصل ٢٠٠٨ لعام عدد المشتركين

  .٢٠٠٧، عما كانت عليه في عام  في المائة٧,٧ بحوالي االنتشارنسبة 
 ٦٢٠ إلى الرئيسية فقد تم رفع سعة الخطوط الدولية لإلنترنت لتصل اإلنترنتأما بالنسبة لقنوات   
هذا ، ٢٠٠٨ في نهاية عام لمائة في ا٢٦) مستخدمين (اإلنترنتووصلت نسبة إنتشار خدمة  .ث/ميجابت

  .اإلنترنت لمراكز انتشار واسع إلىباإلضافة 
  

 أن حوالي إلى تكنولوجيا المعلومات في المنازل استخداموفيما يتعلق بتوافر الحاسوب أشار مسح   
 يتوفر لديها حاسوب، واتضح أن هناك اختالفات في توافر أجهزة  في المائة٣٩ األردنية األسر يخُمس
سوب لدى األسر في كل من الحضر والريف، حيث أن نسبة األسر التي يتوافر لديها أجهزة الحاسوب في الحا

  :أعلى من نسبة األسر في مناطق الريف حسب الجدول التاليمناطق الحضر 
  
  ٢٠٠٨ ،ألقاليماوية لألسر التي يتوافر لديها أجهزة الحاسوب حسب مكان اإلقامة وئالنسبة الم -١ جدولال
  

    األقاليم  مكان اإلقامة
  الجنوب  الشمال  الوسط  ريف  حضر  ع األجهزةنو

  
  المملكة

  شخصي أومحمولحاسوب
  فيحاسوب ك

٤١,٦  
١,٥  

٢٧,١  
٠,٦  

٤٢,٦  
١,٨  

٣٣,١  
٠,٦  

٣٣,٩  
٠,٧  

٣٩,٣  
١,٤  

  ٣،١٤٥  ٢٨٩  ٨٣٣  ٢،٠٢٣  ٥٠١  ٢،٦٤٤  مجموع األسر في العينة

  ."٢٠٠٨ولوجيا المعلومات داخل المنازل تكناستخداممسح "دائرة اإلحصاءات العامة :المصدر
  

   وتطوير خدمات جديدةاالتصاالت في البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات والمشاريع/المبادرات -باء
  

) ٢٠٠٨-٢٠٠٠( خالل الفترة االتصاالتات في قطاع االستثمار تطور حجم إلىيشير الجدول التالي   
  .٢٠٠٨ في نهاية عام  مليون دينار١١٥ إلىات االستثمارك موزعة حسب نوع الخدمة وقد وصل مجموع تل

  
  بالمليون) ٢٠٠٧-٢٠٠٠ (االتصاالت في قطاع االستثمار تطور حجم -٢ الجدول

  
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  الخدمة

  ٢٣  ١٢,٢  ١٢,٣  ١٠  ١١,٤  ٣٨,٢  ٩٠,١  ٥٥,٧  ة الثابتاالتصاالتخدمة 
 الخلوية االتصاالتخدمة 

  ٦٥  ٩٢,٥  ١٣٧  ١٠٠,٣  ٩١,٩  ٩٣,٣  ٨٩,٢  ٩٢,٩  المتنقلولراديوا

  ٢٢  ١١,١  ٥,٦  ٠,٧  ١,٥  ٣,٥  ٥,٥  ٤,٣  اإلنترنتخدمة 
  ٥  ٠,٥  ٠,٤  ٠,٤  ١,١  ٢,٦  ٠,١  --  صاالت أخرىاتخدمة 

  ١١٥,٠  ١١٦,٣  ١٥٥,٣  ١١١,٤  ١٠٥,٩  ١٣٧,٦  ١٨٤,٩  ١٥٢,٩  المجموع

  ."arabic=lang&arabic=lang&978=Itemid&481=id&view=task&content_com=option?php.index/jo.gov.trc.www://http :المصدر
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 االنتهاءل، وتم  بشكل متكاماإلنترنت من ربط شبكة الجامعات على االنتهاء ٢٠٠٧وقد تم خالل عام   
المرحلة ( بمشروع توريد وتركيب كوابل األلياف الضوئية من أعمال تمديد كوابل األلياف الضوئية الخاصة

  .وذلك ضمن برنامج شبكة األلياف الضوئية) ىولاأل
    

  االتصاالت ترابطية تكنولوجيا المعلومات و -جيم
  

 وتكنولوجيا المعلومات والبريد االتصاالت في قطاعات ٢٠٠٧أشارت وثيقة السياسة العامة للحكومة   
 ال يمكن اعتبار تكنولوجيا االتصاالت المتزايد بين قطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع االندماجأنه وبسبب 

. االتصاالتوثيق بتنمية قطاع وبل إن تنميته المستقبلية ترتبط على نح. المعلومات قطاعاً منفصالً بحد ذاته
 الكثير، إال أن هذين القطاعين لم يحققا بعد إنجازوبينما تم  . طاعات إمكانيات واعدة كبيرةومعاً تمتلك هذه الق
انتشار : إن أحد أهم الخطوات هي زيادة كالً من .  والشعب األردني بشكل كاٍفاألردنيةطموحات الحكومة 

  .ة العربيةمحتوى باللغ والمحتوى المحلي والاإلنترنت إلىملكية الحواسيب الشخصية والنفاذ 
  

وتدرك الحكومة أن تكنولوجيا المعلومات ال تقتصر فقط على توفير األجهزة وبرمجيات الحاسوب   
 مثل توفير المعلومات والتطبيقات المقدمة االتصاالتولكنها تتضمن بشكل متزايد توفير الخدمات عبر شبكات 

  .اإللكترونيةعن بعد وخدمات المعامالت مثل التجارة 
  

  لإلنترنت األساسية ةالبني -دال
    
 حيث يرتبط معها جميع مزودي  في االردناإلنترنت العمود الفقري لقطاع األردنيةتمثل محطة هاشم   
 BGPv4 - Border Gateway (ذلك من خالل اإلصدار الرابع من بروتوكولو.  المحلييناإلنترنتخدمة 

Protocol(. من األمثلة عليهاوي األردن  فستخداموتعتبر شبكات الحزمة العريضة واسعة اال) ADSL, ISDN, 

Leased Lines, SDH( مؤخرا شبكة األلياف الوطنيةو؛) NBN( هي شبكة وطنية تستخدم األلياف الضوئية و
 اإلنترنت خدمة االتصال بأنكما . )SGN(كبنية تحتية للمشاريع الحكومية كمشروع الشبكة الحكومية اآلمنة 

 رخصة )Wi-tribe ( نالت شركة٢٠٠٨في عام و . متوفرة في األردن)VSAT(من خالل األقمار الصناعية 
رعة المقدمة من خالل تكنولوجيا الـ  وتتراوح الس.)GHz 3.6 ( بتردد مقداره)WiMAX( ـتكنولوجيا ال

)WiMAX( ما بين) 256 Kbps (إلى) 3 Mbps( .ـ بالنسبة لتكنولوجيا الو)Wi-Fi( فإنها منتشرة انتشارا واسعا 
االستراحات بسرعات تتراوح بين والفنادق والمطاعم و األردنيةالجامعات والصغيرة والشركات الكبيرة بين 

)11 Mbps(  إلى) 54 Mbps(.  ـ  ب٢٠٠٨في األردن في عام  اإلنترنتعة  سوتقدر)4,615 Mbps(. 
  

   المعلومات والمعرفةإلى  النفاذ -ثالثاً
  

  متاحة للعمومالمعلومات ال -ألف
  

 مجلس ٢٠٠٧ لسنة ٤٧ األردن بمقتضى أحكام قانون ضمان الحصول على المعلومات رقم أسس في  
صدرت اإلرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون ضمان حق الحصول على المعلومات المعلومات، حيث 

ي الحق في  على أن لكل أردنالسابعة، ويتضمن القانون عشرون مادة تركز المادة بهالذي أصبح نافذاً للعمل 
سبب مشروع، والحصول على المعلومات التي يطلبها وفقاً ألحكام هذا القانون إذا كانت له مصلحة مشروعة أ

وأكدت المادة الثامنه من القانون أنه على المسؤول تسهيل الحصول على المعلومات وضمان كشفها دون 
 طالبيها إلى ضمان تزويد المعلومات وماتمجلس المعليتولى و، ابطاء وبالكيفية المنصوص عليها في القانون
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ويتمثل الهدف الرئيسي منه في ضمان تزويد . والنظر في الشكاوى المقدمة من طالبي الحصول عليها
ال يوجد في األردن أية تشريعات تمنع المواطن من االطالع على المعلومات لطالبيها في حدود القانون و
  ٧.األمني وطابع الشخصي أالمعلومات، باستثناء المعلومات ذات ال

  
   المعلومات والمعلومات العامةإلى النفاذ -باء

  
 االتصاالتالتطور في خدمات ، ٢٠٠٨ لعام االتصاالت هيئة تنظيم قطاع تشير البيانات الصادرة عن  

  :التالي والمرخصة وعلى النح
  

  )باآلف( ٢٠٠٨-٢٠٠٠  المرخصة،االتصاالتعدد المشتركين في خدمات   -٣ الجدول
  

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  الخدمة
 االتصاالتخدمة 
  ٥١٩  ٥٥٩  ٦١٤  ٦٢٨  ٦٣٨  ٦٢٣  ٦٧٤  ٦٦٠  ٦٢٠  الثابتة

 االتصاالتخدمة 
  ٥,٣١٤  ٤٧٧٢  ٤٣٤٣  ٣١٣٨  ١٦٢٤  ١٣٢٥  ١٢٠٠  ٨٦٦  ٣٨٩  المتنقلوالخلوية والرادي

  ٢٢٩  ٢٢٨  ٢٠٦  ١٩٧  ١١١  ٩٢  ٦٢  ٦٦  ٣٢  اإلنترنتخدمة 

 http://www.trc.gov.jo/index.php?option=com_content&task=view&id=481&Itemid=978&lang=arabic&lang=arabic :المصدر

  
  ٢٠٠٨-٢٠٠١ ، الثابتةاالتصاالت لخدمة االنتشارسبة  ن -٤ الجدول

  
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  الخدمة
 االتصاالتخدمة 
  %٨,٩  %١٠  %١١  %١١,٦  %١١,٩  %١٢  %١٣,٣  %١٣,٤  الثابتة

 االتصاالتخدمة 
  %٩١  %٨٣,٣  %٧٨  %٥٧  %٣٠,٣  %٢٥,٥  %٢٤,١  %١٥,٥  المتنقلوالخلوية والرادي

 اإلنترنتخدمة 
  )مشتركين(

٤  %٤  %٣,٧  %٣,٦  %٢,٠٧  %١,٨٤  %١,٢٣  %١,٣٣%  

 اإلنترنتخدمة 
  %٢٦  %٢٠  %١٣,٧  %١٣,٢  %١٠  %٧,٧  %٥,٥  %٤,٨  )مستخدمين(

  http://www.trc.gov.jo/index.php?option=com_content&task=view&id=481&Itemid=978&lang=arabic&lang=arabic :المصدر

   
ت وقد عملت المبادرا. ٢٠٠٨ في عامخدم ست م١,٥٠٠,٠٠٠و نحاإلنترنت عدد مستخدمي وصلوقد   

مات في المنازل  تكنولوجيا المعلواستخدام الحواسيب في األردن، وأشار مسح استخدامالمختلفة في دعم زيادة 
 في ٢٢ إلى بنسبة وصلت اإلنترنتسنوات فأكثر يستخدمون  ٥ حوالي خُمس األفراد ممن أعمارهم  أنإلى

  .اإلنترنت طريقة اإلتصال بإلى من مجموع األفراد، ويشير الجدول التالي المائة
  

                                                            
٧ jo.gov.ic.www://http  
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   داخل المنزل حسب طريقة االتصال، اإلنترنت التي تستخدم نسبة األسر  -٥ جدولال
  ٢٠٠٨ ،مكان اإلقامة واإلقليم

  
  اإلقليم  مكان اإلقامة

  االتصالطرق 
  الجنوب  الشمال  الوسط  ريف  حضر

  
  المملكة

  ٢٩,٢  ٤١,٢  ٣١,١  ٢٨,٢  ٥٧,١  ٢٧,٢  االتصال بالهاتف عن طريق بطاقة مدفوعة مسبقاً
  ٨,٢  ١٧,٦  ٦,٨  ٨,٠  ١٠,٧  ٨,٠  اإلنترنتالترقيم بالهاتف عن طريق اشتراك 

لهاتف عن طريق دفع الخدمة ضمن االتصال با
  ٢٢,٧  ١٧,٦  ٢٣,٠  ٢٢,٦  ١٧,٩  ٢٣,١  فاتورة الهاتف

  ٥١,٢  ٣٥,٣  ٤٠,٥  ٥٤,٥  ٢٨,٦  ٥٢,٨ ADSL إنترنتخط 
  ٩,٤  ٣٥,٣  ١٢,٢  ٧,٤  ١٧,٩  ٨,٨  عن طريق الهاتف الخلويإنترنت خدمة 
  ١,٤  ٠,٠  ٤,١  ٠,٩  ٠,٠  ١,٦ WiMAXعن طريق الهاتف الخلوي إنترنت خدمة 

  ٤١٤  ١٧  ٧٤  ٣٢٣  ٢٨  ٣٨٦  سر في العينةمجموع األ

  "٢٠٠٨ تكنولوجيا المعلومات داخل المنازل استخداممسح "دائرة اإلحصاءات العامة: المصدر
  

 للحصول على عدة أنواع من الخدمات تتمثل بالبحث عن معلومات متنوعة اإلنترنت استخدامويأتي  
 اإللكترونيةالتلفاز ومطالعة الصحف والمجالت  الموسيقى ومشاهدة األفالم وبرامج إلىوكذلك لإلستماع 

  .)٦( واستقبال البريد اإللكتروني وذلك حسب مايشير الجدول رسالوإل
  

   اإلنترنتسنوات فأكثر ممن استخدموا  ٥النسب المئوية لألفراد ممن أعمارهم   -٦جدول ال
  ٢٠٠٨ ،قامة واإلقليميها، مكان اإل شهراً السابقة حسب نوع الخدمات التي حصلوا عل١٢خالل الـ 

  
    اإلقليم  مكان اإلقامة

  الجنوب  الشمال  الوسط  الريف  الحضر  نوع الخدمة
  

  المملكة
  معلومات أخرى

 لموسيقى ومشاهدة أفالم وبرامج االستماع
  التلفزيون

  إلكترونيةمطالعة صحف ومجالت 
  استقبال البريد اإللكتروني/إرسال
  إلكترونيةألعاب 

  )ت، صورةكتابة، صو(المحادثة 
  ألغراض التدريب
  معلومات عن الصحةوالخدمات الصحية أ

الحصول على معلومات من المؤسسات 
  الحكومية
  الوظائف

  اإللكترونيةخدمات الحكومة 
  البضائع والخدمات
  التعليم اإللكتروني

  اإلنترنتخدمات بنكية عبر 
  بيع البضائع والخدمات/ شراء

٦٣,٣  
٥٩,٧  
  
٥٦,٣  
٥٤,٩  
٥٠,٢  
٤٤,٩  
٢٥,٧  
٢٤,٩  
٢٠,١  
  
١٤,١  
١٢,٤  
٩,٠  
٥,٨  
٤,٤  
٣,٩  

٦٨,١  
٥٣,٧  
  
٥٣,٤  
٣٢,٩  
٤٦,٣  
٢٦,٩  
٢٩,٨  
٢٣,٦  
٢٢,٦  
  
١٢,٦  
٨,٧  
٢,٨  
٢,٧  
١,٥  
٠,٦  

٦٣,٤  
٦٦,٠  
  
٥٧,٧  
٥٦,٦  
٥٤,٢  
٤٩,٣  
٢٦,٣  
٢٣,٠  
٢٠,٤  
  
١٣,٧  
١١,١  
١٠,٧  
٦,٧  
٥,١  
٤,٩  

٦٩,٢  
٤٢,٨  
  
٥٣,٢  
٤٣,٦  
٣٧,٤  
٢٩,٠  
٢٧,٦  
٢٩,٧  
٢٣,٢  
  
١٤,٦  
١٦,٢  
٢,٩  
٣,٥  
١,٦  
٠,٤  

٥٢,٢  
٥٥,١  
  
٥١,٩  
٤٥,٤  
٥٢,٥  
٣٤,٢  
٢٠,٦  
٢٢,٤  
١٢,٢  
  
١٣,١  
٦,٤  
٥,٥  
١,٨  
٣,١  
٢,٦  

٦٣,٩  
٥٩,٠  
  
٥٦,٠  
٥٢,٢  
٤٩,٧  
٤٢,٧  
٢٦,٢  
٢٤,٧  
٢٠,٤  
  
١٣,٩  
١٢,٠  
٨,٢  
٥,٥  
٤,٠  
٣,٥  

  ٢،٩٥٧  ٢٦٥  ٧٦٢  ١،٩٣١  ٣٥٤  ٢،٦٠٣  مجموع األفراد في العينة

   كون األفراد حصلوا على أكثر من خدمة في المائة١٠٠مجاميع النسب الفرعية ال تساوي *
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 ٨نظام المعلومات الوطني
  

نظام معلومات ال مركزي يقوم مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني على و الوطني هنظام المعلومات  
 في القطاع العام ويصنف المجمعةوتنشر فيه كافة المؤسسات الحكومية المعلومات المنتجة أو، بنائه وإدارته

 المضمون معلومات متجانسة من حيثعنها التي تنتج وفرعية وفقاً لشبكات قطاعية  المركز هذه المعلومات
ولكل شبكة قطاعية نقطة بؤرية تكون النقطة الرئيسية التي تقوم بنشر المعلومات التجميعية الواردة لها من 

 وفيها يتم تبادل المعلومات العامة وتبقى المعلومات التفصيلية في ،المؤسسات المختلفة في القطاع الواحد
 .نتاجها للوصول اليها عند الحاجةمراكز إ

  
 سبع عشرة مجموعة لتيسير استعمالها على إلى  نظام المعلومات الوطنيفي المعلوماتوقد قسمت   

يحرص وكما .  من أجل توفير المعلومات وتبادلهااإلنترنتويعتمد نظام المعلومات الوطني على  .المستخدمين
ي جميع شاملة وحديثة ومتاحة للجميع دون استثناء، تغطنظام المعلومات الوطني على توفير معلومات 

  .القطاعات
  

  مراكز نفاذ مجتمعية متعددة المهام للعموم  –جيم
  

 ٩األردنيةمحطات المعرفة   -١
 

 مجتمع إلى تحول األردن للمساهمة في ٢٠٠١ في عام األردنية  مشروع محطات المعرفةجاء إنشاء  
 من تكنولوجيا ستفادةلالمعرفة يتيح ألفراده بجميع فئاتهم، وخاصة المجتمعات الريفية والنائية، الفرصة 

 لردم الفجوة الرقمية، ولتطوير المهارات والموارد البشرية، ولزيادة التنافسية والقدرة االتصاالتالمعلومات و
 على المستوى الفردي االجتماعية واالقتصادية الوظائف، وذلك بهدف تحقيق التنمية الحصول علىعلى 

أهيل ورفع كفاءة أفراد المجتمعات المحلية وإكسابهم   كما يهدف إلى ت.وعلى مستوى المجتمع المحلي
مهارات جديدة، من خالل التحاقهم ببرامج ودورات تدريبية متقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات 

 محطة معرفة تتوزع ١٥٨ إلى ٢٠٠٨وقد بلغ عدد المحطات العاملة في نهاية عام .  واالتصاالت والشبكات
  . محطة معرفة في مناطق جيوب الفقر٢٨أكثر من طق المملكة، ويتواجد في منا

  
 في مجاالت االتصاالتتساهم محطات المعرفة بسد الفجوة الرقمية وتوظيف تكنولوجيا المعلومات و  

 مواطن، شكل ٥٤٠،٤٥٣الحياة المختلفة حيث تجاوز عدد المستفيدين من المحطات منذ إنشائها أكثر من 
 من  في المائة٤٧جمالي عدد المستفيدين، في حين شكلت اإلناث مانسبته  من ا في المائة٥٣نسبته  الذكور ما
 ألف مواطن على تدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات وتم منحهم ١٢٠وحصل مايزيد عن . المستفيدين

 .شهادات بذلك ساهمت في تحسين ظروفهم الوظيفية
  

 مع المؤسسات الرسمية ومؤسسات تم إنشاء محطات المعرفة بالشراكةوقد ، )٧(كما يشير الجدول   
البلديات، الصندوق األردني ( ضافة المحطات من قبل جهات مختلفةالمجتمع المدني المختلفة حيث تم است

 ١٠.)الخ...الهاشمي، الجمعيات الخيرية، مجالس الشباب،

                                                            
 jo.gov.nis.www://http: التالي العنوان على النظام إلى الوصول ويمكن ٨

٩ jo.gov.ks.www://http 
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 تشمل بناء القدرات والمهارات في مجال محددة فئات إلىصنفت محطات المعرفة نشاطاتها   

باللغة ( وتوعية لتطوير المجتمع، والتعليم اإللكتروني تنمويةولوجيا المعلومات، وتوفير خدمات تكن
  ).اإلنجليزية

 
    منجزات محطات المعرفة-٧جدول ال

  
  إناث  ذكور  عدد المتدربين  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%  
٥٦  %٤٤  ٩١٧٥  ٢٠٠٧%  
٦٠  %٤٠  ١٠٦٩٩  ٢٠٠٨%  

  %٥٥  %٤٥  ١٠٢٣٢٤  المجموع

  
  عدد محطات المعرفة العاملة  السنة
١٥٨  ٢٠٠٨-٢٠٠٠  

  
  عدد المستفيدين من الخدمات  عدد المتدربين  السنة

٥٩٢،٧٧٣  ١٠٢٣٢٤  ٢٠٠٨-٢٠٠٠  
  

   نماذج برمجيات مختلفةاستعمال  -دال
  

يقوم األردن حالياً بالسعي لتوفير البرمجيات لمؤسسات القطاع العام بشكل قانوني التزاماً بقانون 
 بالغاً رسمياً األردنيةوأصدرت الحكومة . حماية الملكية الفكرية، حيث كانت البداية مع منتجات ميكروسوفت

 باستعمال برامج الحاسوب األصلية  يلزم جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة٢٠٠٩في عام 
 المترتبة االلتزامات وذلك لتنفيذ كافة ،بشكل خاص والتأكد من الحصول على الرخصة القانونية الخاصة به

اتفاقية شراكة   تم توقيعوقد،  الدولية والثنائية فيما يتعلق بموضوع الملكية الفكريةاالتفاقياتعلى الحكومة في 
  : تتضمن٢٠٠٧كل في عام  مع شركة أوراستراتيجية

  
  أوركل في كافة الدوائر الحكومية؛ات تكنولوجيااستخدامترخيص كافة  

 دعم فني مقدم من الشركة عن طريق شركة) UTS(؛ 

  في تدريب موظفي الحكومة وفي تنفيذ مشاريع استثماره مليون دوالر ليتم ٣,١دعم مالي بقيمة 
  .  تكنولوجيا أوركلاستخدامفي الحكومة ب
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  االتصاالت مجال تكنولوجيا المعلومات و  بناء القدرات في-بعاًرا
  

  التعليم األساسي  -ألف
  

 وتدريب العاملين في القطاع العام في عام االتصاالتبدأ برنامج التوعية بتكنولوجيا المعلومات و  
يا نولوج تكستخدام من الخطة العامة الكجزءو المدرسين من من المتدربين الجزء األكبر ، وكان٢٠٠٤

دخال آخر  بهدف إ٢٠٠٣ في عام األردنية وقد أطلقت مبادرة التعليم .المعلومات في الصفوف المدرسية
عتماد على تكنولوجيا المعلومات سين مستوى التعليم في األردن باالالمستجدات التربوية والتكنولوجية لتح

تمكين المعلمين من اعتماد أساليب التعليم  في هذا المجال، وتتضمن توفير بنية تحتية وبرمجيات لاالتصاالتو
 كما تضمن المبادرة مساراً للتعلم مدى الحياة لكافة األردنيين على ، محلياًإلكترونيةالجديدة وتوفير مناهج 

 إلى ووصل عددها معرفة كمراكز تنمية للمجتمعات المحليةال محطات تم استحداث وقد  .اختالف أعمارهم
  . في األردناإلنترنت استخدام أماكن إلى ويشير الجدول التالي  .٢٠٠٨ة عام  في نهاي محطة معرفة١٥٨

  
سنوات فأكثر حسب أماكن  ٥  ممن أعمارهم اإلنترنت النسبة المئوية لألفراد مستخدمي -٨ جدولال

  ٢٠٠٨ ،، مكان اإلقامة واإلقليمستخداماال
  
  اإلقليم  مكان اإلقامة

  ستخدامأماكن اال
  الجنوب  الشمال  لوسطا  ريف  حضر

  
  المملكة

  المنزل
  العمل

  اإلنترنتمقاهي 
  المدارس والجامعات

  األردنيةمحطات المعرفة 
  الجمعيات والمنظمات المدنية

  *أماكن أخرى

٤٣,٩  
٢٥,٦  
٢٨,٩  
٤٥,٠  
٣,٦  
٢,٧  
١٠,٩  

٢٥,٧  
٢٦,٦  
٢٠,٩  
٥٦,٢  
٢,٥  
٤,٥  
١٠,٧  

٥٠,٢  
٢٧,٩  
٢٧,٠  
٤٣,١  
٣,٧  
٢,٠  
١١,٩  

٢٩,٠  
١٨,٠  
٣٠,٥  
٥٢,٠  
٢,٧  
٤,١  
٩,٧  

١٦,٣  
٣١,٤  
٢٦,٦  
٥٢,٩  
٤,٧  
٦,٦  
٦,١  

٤١,٧  
٢٥,٧  
٢٧,٩  
٤٦,٣  
٣,٥  
٣,٠  
١٠,٩  

  ٢٩٥٧  ٢٦٥  ٧٦٢  ١٩٣١  ٣٥٤  ٢٦٠٣  مجموع األفراد في العينة

  "٢٠٠٨ تكنولوجيا المعلومات داخل المنازل استخداممسح " دائرة اإلحصاءات العامة:المصدر
  .تشمل األصدقاء واألهل واألقارب*
  

   في التعليم والتدريباالتصاالتعلومات و  تكنولوجيا الم-اءب
  

 باإلضافة الي تركيب ٢٠٠٧ بشكل متكامل عام اإلنترنت من ربط شبكة الجامعات على االنتهاءتم   
 والتحكم واألجهزة الخاصة بتجهيزات ربط بالتشغيلأجهزة ربط وزارة التعليم العالي واألجهزة الخاصة 

روبية وتم إضافة جامعة الطفيلة على شبكة الجامعات ليصل وألواشتراك شبكة الجامعات بخدمات الشبكة ا
ى من مراحل تنفيذ شبكة ولمن المرحلة األ االنتهاءتم و.  حكومية جامعات٩عدد الجامعات المرتبطة 

  .ربطها بمركز العمليات كما جرى تشغيلها و مدرسة حكومية في عمان٢٢٧ارس والتي تضم المد
  

 والمرحلة الثانية من مشروع المدارس والخاص ،ل األلياف الضوئية من تركيب كواباالنتهاءوتم   
الملكي الستكمال إنشاء المراحل المتبقية من شبكة وبمنطقة العقبة وتم كذلك توقيع اتفاقية مع سالح الج

وتم إحالة عطاء   . جهات حكومية أخرىإلىالمدارس والتي تشمل المدارس الحكومية في المملكة باإلضافة 
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وتم أعداد  ). رأس النقبالعقبة، ( كم ٨٥  محلية وبطولشبكة من ربط عمان العقبة على ولاألالجزء 
ليتم وسيسكشركة  مع ستراتيجية االية لربط مدارس الشمال وتوقيع اتفاقية الشراكة ولالتصاميم والدراسات األ

  . والتقارير الفنيةاإلستشاراتمن خاللها تقديم 
  

   في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالقدرات  برامج التدريب لبناء -جيم
  

) ICDL (الحاسوب باعتماد برنامج الرخصة الدولية لقيادة ٢٠٠٦ عامقامت وزارة التربية في   
وقد شارك في هذا . األميه الحاسوبية عند المعلمين والموظفين الرسميين وواعتباره البرنامج المختار لمح

كذلك قامت وزارة .  موظف، حصل أكثر من نصفهم على هذه الرخصة بنجاح٦٠،٠٠٠البرنامج حوالي 
 باعتماد برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب من أجل تدريب موظفيها االتصاالتتكنولوجيا المعلومات و

 لية التدريب من خالل الوزارة فقط، تدريب موظفي المؤسسات العامة ولم تقتصر عمإلى باإلضافة وعامليها
محطات /ركز تكنولوجيا المعلومات الوطني بتوقيع اتفاقية مع م٢٠٠٨ في عام قامت وزارة البلدياتفقد 

 ألف موظف بلدية في مختلف محافظات المملكة على مهارات الحاسوب ٣٠يقارب  المعرفة لتدريب ما
لمؤسسات غير  قامت العديد من اكماوبعض البرامج المتخصصة لتساعدهم على أداء مهامهم المختلفة، 

  .ربحية بتنفيذ برامج تدريبية للشباب من خالل برامج مشتركة بين هيئة شباب كلنا األردن ومحطات المعرفةال
  

ورلد لينكس المنطقة العربية، في تحسين مخرجات التعليم ) World Links (مشروعوتتمثل مهمة   
، اإلنترنت التقنية واستخدامنامية من خالل  والتفاهم العالمي بين الشباب في البلدان الاالقتصاديةوالفرص 

وتساعد هذه المهارات الشباب . حيث يتعلم المدرسون كيفية دمج التقنية في التعليم لتحقيق نتائج تعليمية أفضل
يقدم البرنامج في أربع مراحل مدة كل .  عرفة العالمي المبني على المعرفةفي المشاركة بنجاح في اقتصاد الم

 بعد ٢٠٠٣بدأ المشروع الريادي في األردن بسنة وقد .  تدريبية ويستمر على مدى عامينة ع سا٤٠منها 
 الخاصة بالتدريب حيث تم تدريب ربعة المراحل األإنجاز تم ٢٠٠٤وفي عام  . توقيع اتفاقية التفاهم المشترك

الب من خدمات  ط١٠٠،٠٠٠ مدرسة ومن المتوقع أن يستفيد ١٥٠ مدرساً من ٥٦٠ مدرباً قاموا بتدريب ٥٥
  .ورلد لينكس على ومدى خمس سنوات

  
 تنوي ورلد لينكس االتصاالتولتطبيق المقاييس الدولية في التعلم في مجال تكنولوجيا المعلومات و  

  .االتصاالتاألمية في مجال تكنولوجيا المعلومات ووالبدء بتدريب المشاركين بقصد منحهم شهادة مح
م أن من يحصل على التدريب الكامل في هذا البرنامج يعتبر له كحافز يضاف واعتمدت وزارة التربية والتعلي

  .على راتبة وعلى رتبته في الوزارة
  

  االختراع وبراءات االبتكار -دال
  

 )٢٠١١-٢٠٠٧ ( وتكنولوجيا المعلوماتاالتصاالت البحث والتطوير في قطاع استراتيجيةداد تم إع  
اع أكثر ديناميكية من خالل تشجيع اإلبداع وتعزيز مفهوم الملكية  جعل القطإلى ستراتيجيةاالوتهدف هذه 

، وجاءت االقتصاديةالفكرية وزيادة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة وبالتالي المساهمة في عملية التنمية 
 للتغلب على نقاط الضعف والمعوقات التي تواجه القطاع والتي من أهمها غياب السياسات ستراتيجيةاال

ة لتنمية بيئة تشجيعية للبحث والتطوير بما يشمل محدودية الموارد المالية المخصصة للمشاريع المتعلقة الداعم
 شح الموارد البشرية خصوصاً تلك المدربة تكنولوجياً في مجاالت البحث إلىبالبحث العلمي، إضافة 

  .والتطوير فضالً عن ضعف العالقة بين مؤسسات البحث العلمي والقطاع الخاص
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 إلىخلق بيئة تشريعية وتمكينية للبحث والتطوير إضافة ب تتمثل على عدة محاور ستراتيجيةاالوتعتمد   

 تمكين وتطوير الموارد والقوى البشرية واستغالل خبرات األردنيين والمغتربين في الخارج، وترتكز 
 واستقطاب استثمارات  في مجال البحث والتطويراالستثمار على تشجيع القطاع الخاص على ستراتيجيةاال

  .ة في هذا المجاليخارج
  

 االتصاالت ايجاد عدد من الصناديق المخصصة لدعم البحث العلمي في مجال ستراتيجيةاالواقترحت   
 وكذلك اإللكترونية قطاعات مختلفة مثل الصحة والتعليم والحكومة  لدعموتكنولوجيا المعلومات التي ستستخدم

  حاضنات األعمال وردم الهوة الرقميةودعم برامج تمكين القوى البشرية 
  

  االتصاالت تكنولوجيا المعلومات واستخدام بناء الثقة واألمن في -خامساً
  

  اإللكترونية والوثائق المعامالت استخدام –ألف 
  

 خاصة في قطاع البنوك من خالل اإللكترونية المعامالت إلىيشهد األردن تحوالً سريعا في التحول   
ل الصحة فهناك عمليات  أما في مجا .ب واإليداع والتحويل واالستفسار عن أرصدة الحساباتعمليات السح

 من مؤسسات  في المائة٦٠ كذلك فأن أكثر من  .مين الصحي في القطاع الخاصأالتكلكترونيً  إلللتعامل ا
، وال يوجد باألردن جهة تقوم  العمليات التي تقوم بهاإنجاز لدعم إلكترونيةالقطاع العام تملك ملفات 

 مازالت ضعيفة نوعاً ما اإللكترونية أن التعامالت إلى وتجدر اإلشارة . بالمصادقة على التوقيع اإللكتروني
 تكنولوجيا استخدام حيث أظهر مسح اإلنترنت استخداممقارنة مع عمليات التصفح التي تتم في عملية 

 كان للحصول على خدمات متنوعة متعلقة اإلنترنت استخدامن  أإلى ٢٠٠٨عام المعلومات في المنازل في 
 واستقبال البريد اإللكتروني، في حين أن إرسال واإللكترونيةبالتصفح في مطالعة الصحف والمجالت 

 كان ضعيفاً وفي مجاالت محددة كالتعليم اإللكتروني والخدمات اإللكترونية في التعامالت اإلنترنت استخدام
  .ء وبيع البضائع والخدمات وشراالمصرفية

 
   والشبكاتلكترونيةاإل أمن المعامالت  -باء

  
 مؤسسات القطاع العام فإن إلكترونية،نظراً للحساسية وقيمة المعلومات المستخدمة في المعامالت   

غير ووالخاص ملزمة بالحفاظ على المعلومات الحساسة التي تمتلكها وضمان عدم تعرضها للتلف المقصود أ
 حيث تقوم هذه المؤسسات بتوفير أنظمة األمان الحسية والمنطقية لضمان منع وصول المعلومة ،ودالمقص

 والتي ،٢٠٠٨، ولقد تم اعداد السياسات الوطنية ألمن وحماية المعلومات في عام لمن ال يملكون الحق بذلك
ومات وسياسة مكافحة حددت األدوار والمسؤوليات والواجبات العامة وميثاق السلوك الخاص بأمن المعل

 . الفيروسات والبرامج الخبيثة وأمن الشبكات وسياسة التشفير وتم تعميمها على جميع المؤسسات العامة
وتتضمن وثيقة السياسات الوطنية ألمن وحماية المعلومات وضع أطر العمل وتحديد األدوار والمسؤوليات 

متعاملين مع الدوائر الحكومية لضمان أمن وحماية وبيان اإللتزام األدنى المطلوب من جميع العاملين وال
تم تخزينها في  و أإلكترونيةغير و أإلكترونيةالمعلومات التي يتعاملون معها على أي صورة سواء كانت 

 كانت منذ إنشائها مروراً وإلكترونيةأي وسائط تخزين مادية أوأقراص أووثائق أوصور أوأفالم أوملفات أ
 ١١.ينها وانتهاًء بالتخلص منها بشكل آمن وصحيحبنقلها ومعالجتها وتخز

                                                            
 "السياسات الوطنية ألمن وحماية المعلومات" اللجنة الوطنية الفنية ألمن وحماية المعلومات  ١١
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   االتصاالت تكنولوجيا المعلومات واستخدام مجابهة سوء  -جيم

  
 ١٩٩٨في مديرية األمن العام وذلك في عام ) اإللكترونيةالجرائم (تم إنشاء قسم جرائم الحاسوب   

جرائم وا سواء كانت هذه الجرائم مستحدثة أ الوسائل التكنولوجية فيهاستخدامليتعامل مع كافة الجرائم التي يتم 
 أحدث األنظمة واألجهزة الفنية المؤهلة للعمل في هذا المجال للتحقيق الفني  في هذا القسميتوافرو.  تقليدية

ال يوجد   ويمكن القول أنه.اإللكترونية على األدلة بالطرق  الحقائق التقنية بناًءإظهارفي جرائم الحاسوب و
 منظمة وذات آثار االتصاالتات تكنولوجيا المعلومات واستخدام في ما يتصل بةمة جرميفي األردن أنظ

 والحاسوب وقد تكون غير معلنة اإلنترنت استخدامكبيرة وقد يكون هنالك بعض المشاكل الناتجة عن سوء 
خاص محمية المعلومات ذات الطابع ال فإن حماية الخصوصية وحماية البياناتوفيما يتعلق ب  .وغير منشورة

  .األردنيةبموجب القوانين 
  

   البيئة التمكينية -سادساً
  

  البيئة القانونية والتنظيمية  -ألف
  

 في االتصاالت والذي نظم أحكام تقديم خدمات ١٩٩٥ لسنة ١٣ رقم االتصاالتتم إصدار قانون   
 شبكات المملكة وتحديد مسؤوليات المرخص له وتنظيم شروط الحصول على رخصة إدارة وإنشاء

صدار قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في وكذلك تم إ.  العامة والخاصة في المملكةاالتصاالت
 تحقيق التوظيف األمثل لتكنولوجيا المعلومات في إلى والذي يهدف ٢٠٠٣ لسنة ١٣المؤسسات الحكومية رقم 

يلها وإدارتها وصيانتها بطرق فاعلة المؤسسات الحكومية من خالل الحصول عليها وإنشائها وتوفيرها وتشغ
وذلك بما يتالئم مع مقتضيات لتسهم في تحسين خدمات المؤسسات الحكومية ورفع أدائها وخفض كلفها 

  .المصلحة الوطنية واألمن الوطني
  

 وتكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق بمؤشر البيئة االتصاالتأظهر التقرير العالمي لتنافسية قطاع وقد   
 في ٤٠صل على المرتبة  دولة حيث ح١٢٧ من أصل ٣٨عية والتنظيمية أن األردن حقق المرتبة التشري

وتجدر   اإلنترنت في نوعية المنافسة في قطاع مزودي ٢٢المؤشر الفرعي لحماية الملكية الفكرية والمرتبة 
 التجارة العالميةوبعد انضمامه لمنظمة  ،)WIPO (ة على معاهد٢٠٠٤ عام  أن األردن وقع فيإلىاإلشارة 

التجارة  المتعلقة بجوانب الملكية الفكرية من) تربس(ومصادقته على اتفاقية التجارة الدولية التي تضم اتفاقية 
  .ت مختلف موضوعات الملكية الفكريةأول تم تنفيذ مجموعة من التشريعات التي تن،العالمية

  
 فينظم قانون، ألردني العديد من التشريعاتوني اتحكم موضوعات الملكية الفكرية وفق النظام القانو  

  ونظام إيداع المصنفات٢٠٠١ و١٩٩٩ و١٩٩٨ وتعديله ألعوام  ١٩٩٢ لسنة ٢٢حماية حق المؤلف رقم 

 الحماية القانونية للمصنفات األدبية والفنية وضمنه وبموجبه تحمي ،١٩٩٤ لسنة ٤الصادر بموجبه رقم 
  بالملكية األدبية والفنية بشكل مباشر قانون مراقبة المصنفاتويتصل, برامج الحاسوب وقواعد البيانات

 ١٩٩٨ لسنة ١٩ ونظام رقابة المصنفات المرئية والمسموعة رقم ١٩٩٧ لسنة ٨المرئية والمسموعة رقم 

  وضمن مسعى األردن الستكمال تشريعات الملكية الفكرية تنفيذاً لمتطلبات عضوية،الصادر بموجب القانون

 بذلك امتدت و٢٠٠٠ لسنة ١٠ائر المتكاملة رقم ة العالمية تم سن قانون حماية التصاميم للدومنظمة التجار

  البرمجيات وقواعد المعلومات والدوائر المتكاملة من بين مصنفاتإلىقواعد الحماية في القانون األردني 



  

  

-١٦-

 لضمان التطبيق األمثل  مراجعة التشريعات ووضع األطر القانونية الالزمة٢٠٠٧وتم في عام ة، المعلوماتي
 في الحكومة وخاصة في معايير الحماية وتبادل المعلومات الحكومية بشكل الكتروني، اإللكترونيةللمعامالت 

، وكذلك تم تحديث وثيقة ٢٠٠٧ لسنة ٣٤ واصدار قانون الخدمات البريدية رقم  اقرار٢٠٠٧كما تم في عام 
 ٢٠٠٧ وتكنولوجيا المعلومات واقرارها في منتصف عام االتصاالتالسياسة العامة للحكومة في قطاعات 

  ١٢.االتصاالتوتم تعميمها على كافة أصحاب العالقة واإلهتمام بقطاع تكنولوجيا المعلومات و
  

  إدارة أسماء النطاقات -باء
  

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

وتوفير بيئة ) ICANN (المركز على تقديم أفضل خدمة للمستخدمين من خالل تطبيق األساليب التي تطورها
  ،عالية ين ذي خبرات تعيين موظفين مؤهلإلى باإلضافة ،آمنة وااللتزام بأفضل المعايير لحماية األسماء

وتتبع سياسة المركز السياسة العالمية في التسجيل مع بعض التعديالت   .مراعاة السرعة واإلتقان في العملو
 واللجنتان ١٣،)ICANN( ـالالتابعة في لجان النطاقات العالمية ووالمركز عض  .األردنيةللتناسب مع البيئة 

  ١٥.)GAC(و ١٤)ccNSO(التابعتان لها 
  

 اإلنترنت للملكية الفكرية والعالمات التجارية وحماية األسماء على األردنية المركز القوانين ويطبق  
الخالف علماً و القانون األردني في حاالت النزاع أإلىكما يلجأ المركز   .)Cybersquatting (وتجنب ما يسمى

   . طريق التحكيمبأن هنالك مكتب في جنيف لمنظمة الملكية الفكرية يعتني بحل النزاعات عن
 

 وتم ١٦قدمت الحكومة األردنية مقترحات إلنشاء جمعية عربية ألسماء النطاقات العليا لإلنترنت  
عرضها على فريق العمل العربي ألسماء النطاقات وشؤون اإلنترنت حيث أن حال األردن كبقية الدول 

 باألسماء العربية في الوقت العربية في مجال استخدام أسماء نطاقات عربية، حيث ال وجود لنطاقات
 .الحاضر

  
  واالتصاالتتكنولوجيا المعلومات مجال  في توحيد المعايير  -مجي

  
 باإلشراف على التقييس باألردن ولكن ال يوجد أية األردنيةتقوم مؤسسة المواصفات والمقاييس   

ت تحكم هذه التكنولوجيا بشكل مقاييس أردنية معتمدة في مجال تكنولوجيا المعلومات وإنما هناك أدلة وتعليما
  . المقاييس الدولية في هذا المجال بشكل فرديإلى اللجوء ويجري.  جزئي

 
  
  
  

                                                            
 "٢٠٠٧التقرير السنوي "وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  ١٢
١٣   Internet Corporation for Assigned names and numbers 

١٤ Country code names supporting organization   

١٥ Government Advisory Committee  

١٦ jo.dns.www://http 
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  واالتصاالتتطبيقات تكنولوجيا المعلومات   -سابعاً
  

 فقط على توفير األجهزة وبرمجيات الحاسوب تقتصرتدرك الحكومة أن تكنولوجيا المعلومات ال   
 مثل توفير المعلومات والتطبيقات المقدمة االتصاالتتوفير الخدمات عبر شبكات ولكنها تضمن بشكل متزايد 

 وطالبت الحكومة عبر وثيقة السياسة العامة للحكومة . اإللكترونيةعن بعد وخدمات المعامالت مثل التجارة 
يا  وتكنولوجيا المعلومات والبريد أن تسخر المؤسسات الحكومية تكنولوجاالتصاالت في قطاع ٢٠٠٧

تاح في تعاملها مع المواطنين وقطاع األعمال تحقيق مستوى أعلى من الكفاءة واالنف لاالتصاالتالمعلومات و
 التطبيقات المستخدمة في مؤسسات القطاع العام أنظمة أتمتة المكاتب ومعالجة  يغلب علىوبشكل عام

 وتم تنفيذ أعمال مشروع بوابة .  نظم إدارة المعلوماتإلى إضافة  المطبقة في هذه المؤسساتجراءاتاإل
الدفع اإللكتروني وتنفيذ أعمال مشروع إصدار وتجديد رخص المهن وتم طرح عطاءات لمشاريع مشروع 

ومشروع أتمتة أنظمة المكتبة الوطنية، ومشروع إصدار شهادات عدم ، الشبكة الحكومية اآلمنة المرحلة الثالثة
  . محكومية

  
   اإللكترونيةالحكومة   -ألف

  
 كجزء من أعمال مؤسسة الحكومة األردنية في المؤسسات اإللكترونيةتم تطوير وحدات الحكومة   

 الخدمات  وتم كذلك البدء في أعمال التخطيط والمتابعة على المستوى الوطني لتنفيذ وربطاإللكترونية
تطبيقات : لمحاور التالية على تطبيق ااإللكترونيةيعتمد برنامج الحكومة و. العامودية لدى المؤسسات المختلفة

 وتوفير بنية تحتية وتشريعية وتنظيمية تكنولوجية مناسبة وإعادة هندسة ،اإللكترونيةذات عالقة بالخدمات 
 والتحول والتطور في مجال التعليم والتدريب ونقل المعرفة وإدارة التغيير وإعادة هيكلة جراءاتاإل

) www.jordan.gov.jo (اإللكترونيةالحكومة  بوابة اإللكترونية وقد أطلق برنامج الحكومة. المؤسسات الحكومية
 معظم المؤسسات والدوائر الحكومية المتوفرة للمواطنين والمستخدمين إجراءاتوتحتوي البوابة على 

 عدد من الدوائر والمؤسسات  من قبل حيةإلكترونية وتوفر البوابة خدمات  . على مدار الساعةللخدمات
سيسهم مشروع الحكومة و .مواطنين، أعمال وحكومة:  المختلفةللقطاعاتالحكومية المختلفة والموجه 

مشاريع الحكومة و، اجب توفرها في المؤسسات الحكومية في تحويل مفهوم التطبيقات الواإللكترونية
خدمات الحكومة ألنظمة والخدمات الشامل، يوصل ظام ربط امشروع نمثل  التنفيذ قيد التي هي اإللكترونية
كما يتم تنفيذ أعمال مشروع بوابة الدفع .  )Service Bus ( بواسطة الرسائل الشاملةبينها فيما اإللكترونية

 وتنفيذ أعمال مشروع تقديم خدمات عبر الرسائل ن،اإللكتروني ومشروع إصدار وتجديد رخص المه
 لدائرة األحوال إلكترونية العمل على تنفيذ مشروع تطوير بوابة  ويجري. القصيرة في الهواتف الخلوية

 ترغب بالتواصل األردنية أن حوالي ثلثي األسر وبينت الدراسات اإلحصائية.  )Extranet(المدنية والجوازات 
ديهم  سنة فأكثر ل١٥ هناك حوالي ثلث األفراد ممن أعمارهم وأن ،اإللكترونيةللحصول على خدمات الحكومة 

 األسر الراغبة بالحصول على خدمات إلىويشير الجدول التالي . اإللكترونيةمعرفة بما تقدمه الحكومة 
  . حسب طريقة تلقي الخدمةاإللكترونيةالحكومة 
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   اإللكترونيةلألسر الراغبة بالحصول على خدمات الحكومة * النسبة المئوية  -٩ جدولال
  ٢٠٠٨ ،امة واإلقليم، مكان اإلقاتحسب طريقة تلقي الخدم

  
  اإلقليم  مكان اإلقامة

  طريقة تلقي الخدمة
  الجنوب  الشمال  الوسط  ريف  حضر

  
  المملكة

 استخدام باإلنترنتتصفح  والرسائل القصيرة أ
  الخلوي 
  اإلنترنت

  مراكز االستعالمات المتوفرة في األماكن العامة
  االتصال بمراكز الخدمة/ الثابتوالهاتف النقال أ

ل شباك استعالم واحد لدى المؤسسات من خال
  الحكومية

  IVRالهاتف النقال أو الثابت 
  البريد

  األردنيةمحطات المعرفة 
  الفاكس

٣١,١  
٢٩,٣  
٢٦,٣  
٢٥,٥  
٢٢,٩  
٢٢,٠  
٢٢,٦  
٨,٠  
٧,٠  

٢٩,٣  
٢٠,٦  
٢٥,١  
٢٥,٩  
٢٤,٢  
٢٢,٨  
١٨,٨  
٦,٨  
٥,٨  

٣١,٠  
٢٧,٩  
٢٨,١  
٢٥,٢  
٢٢,٣  
٢١,٣  
٢٢,٥  
٩,٢  
٧,٠  

٣٢,٧  
٢٩,١  
٢٣,٥  
٢٦,٨  
٢٦,٨  
٢٤,٤  
٢١,٦  
٤,٢  
٥,٣  

٢٤,٢  
٢٤,٢  
١٩,٧  
٢٤,٩  
١٨,٠  
٢١,١  
١٩,٠  
٨,٠  
٩,٣  

٣٠,٨  
٢٧,٩  
٢٦,١  
٢٥,٦  
٢٣,١  
٢٢,١  
٢١,٩  
٧,٨  
٦,٨  

  ٣،١٤٥  ٢٨٩  ٨٣٣  ٢،٠٢٣  ٥٠١  ٢،٦٤٤  مجموع األسر في العينة

  اإللكترونيةمة  كون أن األسرة لديها أكثر من طريقة للحصول على خدمات الحكو في المائة١٠٠مجاميع النسب ال تساوي *
  "٢٠٠٨  تكنولوجيا المعلومات داخل المنازلاستخداممسح " اإلحصاءات العامة دائرة:المصدر

  
  اإللكترونيةالتجارة   -باء

  
 اإللكترونية وطنية للتجارة استراتيجيةمعلومات على إعداد ال وتكنولوجيا االتصاالتقامت وزارة   
 تحضير المجتمع على تطوير قدرات تقنية إلى تهدف ١٧،)٢٠١٢-٢٠٠٨( الهاشمية للفترة األردنيةللمملكة 

 بين في تبادل السلع والخدمات اإللكترونية واعتماد مبادئ التجارة ،اإللكترونيةوتجارية في مجال التجارة 
مساهمة األردن في السير و اإللكترونية المتعلقة بالتجارة  وذلك لتحقيق المنافع،شركات األعمال والمستهلكين

هذه وقد تمت الموافقة على . لتطور في مجال التجارة والمشاركة في التحول التجاري العالميا ونح
 استخدامتقوم مؤسسة الشراء الموحد بدراسة إمكانية كما ، ٩/٩/٢٠٠٨ وإقرارها بتاريخ ستراتيجيةاال

لجمارك العامة تقوم  دائرة اوأنكما   . لكافة العطاءات المعلنة من قبل المؤسسةاإللكترونيبرمجيات الشراء 
 الجمارك  لكي يتم تطبيق المعايير الدولية إجراءاتالخاصة ب )ASYCUDA(حالياً بتطبيق برمجيات اسيكودا 

   .في هذا المجال
  

  م االلكتروني التعل -مجي
  

   األردنيةمبادرة التعليم 
  

التربوية  إدخال آخر المستجدات إلىتهدف وهي  ٢٠٠٣ عام األردنيةمبادرة التعليم أطلقت   
تعتبر هذه المبادرة ثمرة للتعاون المشترك الدولي  بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم و وذلكوالتكنولوجية

 ما استخدامبمشاركة القطاعين العام والخاص بغرض تحسين مستوى التعلم في األردن من خالل ووالمحلي 

                                                            
 .لومات في مؤسسات القطاع العام قاعدة بيانات مسح اإلمكانات والقدرات في مجال تكنولوجيا المع١٧



  

  

-١٩-

إلضافة للتأسيس لبناء قدرة صناعية في تكنولوجيا  با،هذا المجال  فياالتصاالتتوفره تكنولوجيا المعلومات و
  . في هذا المجاليحتذى  وجعل األردن نموذجاًاالتصاالتالمعلومات و

  

  :األردنيةمسارات تنفيذ مبادرة التعليم 
  
 )Discovery Schools( المدارس اإلستكشافية -ولالمسار األ  -١

وتعريفهم باألساليب التعليمية الجديدة  الطلبة،قدرات اإلبداعية للمعلمين وتهدف بشكل رئيسي لبناء ال  
  :المتوافقة مع التطورات العالمية في هذا القطاع، وذلك من خالل

  
  التقنيات الصفية)In-Class Technology(؛ 
  إلكترونيةتطوير مناهج) E-Curricula Development :( محلياً إلكترونيةالعمل على تطوير مناهج 

النظام التربوي لدى وزارة التربية والتعليم وتعريف األردن كأحد مما يساهم في رفع قدرات 
: وقد تم تطوير ستة مناهج وهي. المصادر العالمية في توفير الخبرات المتعلقة بالتعليم اإللكتروني

 وتكنولوجيا المعلومات، اللغة اإلنجليزية، التربية االتصاالتالرياضيات، اللغة العربية، العلوم، 
  .الوطنية

 تدريب ال)Training :( دعم جهود وزارة التربية والتعليم في رفع كفاءة العاملين لديها من معلمين
تم تقديم دورات تعليمية  الموضوعة على أتم وجه، حيث يهدافوكوادر إدارية لضمان تحقيق األ

 .للمعلمين
  
  )Life Long Learning( التعلم مدى الحياة -المسار الثاني  -٢
 

 في بناء اقتصاد المعرفة من خالل توفير الفرص لكافة األردنيين على األردنيةمة دعم رؤية الحكو  
شكل فاعل اختالف أعمارهم وأماكن تواجدهم للحصول على التعليم والمهارات التي تمكنهم من المشاركة وب

  .العمال و سواء كانوا من الرواد أصحاب األعمال الصغيرة أاالقتصاديةفي عملية التنمية 
  
   وتكنولوجيا المعلومات المحليةاالتصاالت تطوير صناعة -لمسار الثالثا  -٣
  

  اإللكترونيةالصحة   -دال
  

 شراكة بين شركة نتيجةوالتي جاءت   العربية لصحة األسرةاإللكترونيةتم تدشين مشروع البوابة   
 . معة جونزهوبكنز بدعم فني من جاالمنفذاألردن وبرنامج شركاء اإلعالم لصحة األسرة في األردن وبتلك

 تعزيز الكفاءة الصحية لدى جميع أفراد وأسر ومجتمعات ومؤسسات في مختلف أرجاء إلىوتهدف البوابة 
تم بناء قاعدة  وكذلك . المتعلقة بالصحة من كافة جوانبهاالمملكة من خالل تزويدهم بالمعرفة والمهارات 

  . التامين الصحي لموظفي الحكومة وعائالتهمتإجراءابيانات وتوفير األجهزة والبرمجيات الخاصة بضبط 
آلي تسهيالً لتطبيق كذلك، فان التامين الصحي في القطاع الخاص يقدم خدمة تلقي الخدمات الصحية بشكل 

 وكذلك ،وتقوم وزارة الصحة حالياً بتطوير أنظمة خاصة ببنك الدم  .اتفاقيات التامين الصحي للمواطنين
   . بحوسبة الجزء األكبر من أعمالهااألردنيةء قامت مؤسسة الغذاء والدوا

  



  

  

-٢٠-

 تطبيق الطب عن ويجري ،جزء من نظام المعلومات الوطنيكتم إنشاء بوابة للمعلومات الصحية و  
 تم الربط مع عدة مؤسسات صحية في الواليات المتحدة مثل مستشفى حيث؛  زمن بعيدمنذبعد في األردن 

  . كلينيكوهيوستن ومستشفى ماي
  

  ة االلكترونيالعماكلة  -هاء
  

 في تنمية الموارد البشرية ويعتمد على دعم الوزارات والمؤسسات المعنية ١٨يتخصص مشروع المنار  
 ورفع األردنيةمباشرة في التعليم والتدريب والتشغيل ويسعى لبناء منظومة وطنية لتنمية الموارد البشرية 

والتي من خاللها يتم الموائمة بين العرض والطلب، تنتشر في األردن شركات التوظيف و . درجة تنافسيتها
  ). بيت(بعضها يستخدم تكنولوجيا الحاسوب في هذه الموائمة مثل مشروع المنار وبرنامج 

  
 ويعمل على جمعها من مصادرها ،مشروع ببناء مخازن للبيانات المتعلقة بالموارد البشريةاليقوم و  

 جعلها إلىها من خالل الدراسات واالبحاث ويسعى استخدامعم  ويد،وتنظيفها وبرمجتها وتخزينها ونشرها
  .ساس في اتخاذ القرارات وبناء السياسات في مجاالت الموارد البشريةأ
  

يبين دني وألر في سوق العمل اوالعاطلين العاملين حوليحصل على بيانات تفصيلية بشكل ربعي كما   
 من العاملينويحصل كذلك على معلومات سنوية عن   . العامةاإلحصاءاتمؤهالتهم وخصائصهم من دائرة 

 كما يحتفظ المشروع بقاعدة بيانات عن ، والتي تنفذها دائرة االحصاءات العامةستخدامخالل دراسة اال
  . المسجلين لدى ديوان الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للضمان االجتماعيالعاملين

  
لتعليم العالي ومؤسسة التدريب المهني، بالتأسيس لقاعدة  مشروع المنار، وبالتعاون مع وزارة اويعمل  

ى منها، والتي تشمل على بيانات أكاديمية عن الملتحقين ول المرحلة األإنجاز تم وقد.  بيانات تعليم وطنية
 إنجازويتم حالياً العمل على  .  حسب الكلية والتخصصاألردنية وعن خريجي الجامعات ،بالتعليم العالي
 المتدربين والخريجين من مؤسسة التدريب المهني، وسيتم في المرحلة المقبلة شمول التعليم معلومات عن

بناء المؤشرات التعليمية بمن ناحية أخرى فقد بدأ المشروع و . األساسي والثانوي في قاعدة البيانات التعليمية
يعمل مشروع المنار على زيادة كما   . لمؤشرات التعليم المهني والتقني في األردنولحيث أصدر الدليل األ

وتحسين خدمات التشغيل في سوق العمل األردني، وقد قام من أجل ذلك بتطوير نظام للتشغيل اإللكتروني 
ويوفر .  مفتوح للباحثين عن عمل على مدار الساعة ومن أي مكان لتقديم طلباتهماإلنترنتينطلق من شبكة 

  .ن الشواغر المتوفرة لديهمكذلك فرصة ألصحاب العمل لإلعالن المجاني ع
  

  الثقافي واللغوي والمحتوى المحلي  التنوع -ثامناً
  

   لدعم التنوع الثقافي واللغوياالتصاالت تكنولوجيا المعلومات واستخدام -ألف
  

 باللغتين العربية واإلنجليزية بشكل ى في األردن باحتوائها على محتواإللكترونيةتتمتع معظم المواقع   
ين المذكورتين، مما يعزز دعم ك تحتوي معظم هذه المواقع على روابط تحتوي معلومات باللغتكذل . أساسي
 البدء في عملية ٢٠٠٩، ومن المتوقع خالل عام تفادة من التنوع الثقافي واللغوي لمستخدمي هذه المواقعاالس

                                                            
١٨ jo.almanar.www://http 
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حف، وكذلك رقمنة  في المجال الثقافي والتراث الوطني والصةصابخرقمنة المحتويات لبعض المجاالت و
  .بعض المكتبات العامة

  
  تطوير المحتوى الرقمي المحلي والوطني  -باء

  
 وتكنولوجيا المعلومات على تطوير وتعزيز المحتوى الرقمي المنشور على االتصاالتتعمل وزارة   

ظهرت وقد  . وتشجع المؤسسات الحكومية على تعزيز المحتوى الرقمي المتعلق بهااإللكترونيةبوابة الحكومة 
وتقتصر الجهود في المملكة على  المتخصصة في النشر اإللكتروني اإللكترونيةمؤخراً العديد من المواقع 

أكثرية الصحف المحلية اليومية متوفرة  أن إلىباإلضافة  . اإلنترنتالمحتوى العربي المنشور على شبكة 
ية، مما يعزز صناعة المحتوى الرقمي ، كما هي الحال مع الكثير من الصحف العالماإلنترنتعلى شبكة 

  .األردن ترتكز على المحتوى العربي المطورة في اإللكترونيةالعربي، كما أن الغالبية العظمى من المواقع 
  

 في أرشفة الدراسات والبحوث ورسائل الماجستير األردنيةوهناك جهود من قبل بعض الجامعات   
، التي بدأت هذه الحال في جامعة اليرموك و لتلك الجامعات كماهيةاإللكترونوالدكتوراة ونشرها عبر المواقع 

 االتصاالت قيام دائرة المكتبة الوطنية بالتعاقد من خالل وزارة إلىإضافة ، ب٢٠٠٨-٢٠٠٧العملية خالل عام 
  . المكتبة الوطنية محتويات ألرشفةاإللكترونيةبرنامج الحكومة /وتكنولوجيا المعلومات

  
  اإلعالم وسائل  -تاسعاً

  
   تنوع واستقاللية اإلعالم -ألف

  
الم بتنوعه السياسي يتمتع اإلعالم باستقاللية نسبية تفوق العديد من الدول في المنطقة ويتميز اإلع  

 اإلعالم المقروء تغلب حيث أن  .جتماعي، ويتوفر في األردن إعالماً مقروءاً ومسموعاً ومرئياًوالثقافي واال
 الرسمية، مع وجود بعض المنابر ليه الصفةن اإلعالم المسموع والمرئي فتغلب عستقاللية، ولكعليه اال

  . وهي في ازدياد مستمراإلعالمية الخاصة ضمن هذا اإلطار اإلعالمي
  

   في مجتمع المعلوماتهاإلعالم ودور  -باء
  

 على كافة نتشار المنابر اإلعالميةإن ايلعب اإلعالم دوراً هاماً في بناء مجتمع المعلومات حيث   
األقمار الصناعية شكل منافسة جدية لإلعالم و أاإلنترنتأصنافها عالمياً، وإمكانية الوصول إليها عبر شبكات 

 تقنيات حديثة تعينه في سوق استخدامفي األردن، مما حدى به لتطوير آلياته من حيث الوصول للمواطنين و
إن اإلهتمام الكبير بدور اإلعالم في   . التقاليد والعاداتالمنافسين مع المنابر اإلعالمية الخارجية حفاظاً على

ويات ول ألول الفرصة ليكون المشكل األتسليط الضوء على أحوال وقضايا المجتمع منح اإلعالم بشكل عام
 ومن هنا فإن دور اإلعالم في مجتمع المعومات مقتصر حالياً على نقل المعلومات ذات الصبغة  .المجتمع

  .جتماعية والثقافيةاإلخبارية وإل
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  دولي واإلقليمي  التعاون ال-عاشراً
  

   وخدماتهااالتصاالتتمويل شبكات تكنولوجيا المعلومات و  -ألف
  

  :في األردن ومنها متعددة استراتيجيةتم عقد اتفاقيات 
  

 ؛ مع شركة مايكروسوفتستراتيجية االاتفاقية الشراكة .١
 ؛Bearing Point مع شركة ستراتيجيةاالاتفاقية الشراكة  .٢
  . مع شركة أوراكلستراتيجيةاالاتفاقية الشراكة  .٣
  
تتعاون األردن دولياً وإقليمياً لتوفير التمويل الالزم إلنشاء شبكات وتطوير خدمات قطاع كما   

  :التالي و على النحاالتصاالتتكنولوجيا المعلومات و
  

   مشاريع ممولة من جهات دولية وإقليمية -١٠جدول ال
  

  الممول  نوع التعاون  طبيعة المشروع  روعاسم المش
The e-village Projectقليميإ  بنية تحتية  UNIFEM 
Intel International Science and 
Engineering Fair ISEF 

 Intel  دولي  بنية تحتية

Intel Teach to the Future دولي  شبكات Intel 
Intel Computer Clubhouse دولي  بنية تحتية Intel 
University Broadband Network 
Utilization 

 Unico-University Company دولي  شبكات

Jordan e-Government متعدد دولي  بنية تحتية  
Jordan s Digital Inventory of Culture & 
Heritage-JaDIR 

 UNIFEM دولي  كوادر بشرية

Get Connected UK/Jordan IT Initiative دولي كوادر بشرية British Embassy/Amman 

Arab Women Connect (AWC)  دولي كوادر بشرية The Royal Government of 
the Netherlands 

Jordan Health Web Portal دولي  معلومات USAID 

  
  القمة العالمية لمجتمع المعلوماتمتابعة   -باء

  
كرية وحماية جال حقوق الملكية الف التشريعية والتنظيمية قام األردن بالتقدم في ماألطر  جانبفي  

  .عتماد التشريعات الخاصة للمعامالت والتوقيع اإللكترونيالخصوصية والتحضير ال
  

وقوانين األمن والخصوصية  اإلنترنت،وتنظيم   التنظيمي لالتصاالت،اإلطاركما تم التركيز على   
 .االتصاالتجيا المعلومات و قوانين وقواعد أخرى تتعلق بتكنولوإلىافة إلض با،وقواعد تطبيقها

  
 من أطلق خدمة أوليطبق األردن أحدث تكنولوجيا متوفرة عالميا اليوم للهاتف الخلوي فقد كان و  

)MMS ( بالشرق األوسط وثاني دولة تطلق خدمة)GPRS(.   وزيادة قدرة اإلنترنتوتظهر ايضا زيادة انتشار 
 لتكنولوجيا األردنية االجتماعيةل إطالق المراكز  تكنولوجيا المعلومات من خالإلىالشعب على الوصول 

 محطة في ١٥٨ إلى ٢٠٠٨ والمعروفة بإسم محطات المعرفة وقد وصل عددها في نهاية عام المعلومات
، يقوم األردن االتصاالت لتكنولوجيا المعلومات والكوادر البشريةوفيما يتعلق ببناء   .مختلف مناطق األردن
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 وتتبنى وزارة التربية برنامجاً كومة ليحصلوا على الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب موظفي الحافةبتدريب ك
 ،االتصاالتوفي مجال بناء قطاع تكنولوجيا المعلومات و  .متكامالً لتدريب جميع معلمي ومعلمات الوزارة

الريفية ليكونوا بناء المجتمعات أ من خالل خلق الفرص لدى اإلنتاجيةيقوم األردن بتنفيذ برنامج تطوير 
في المؤسسات الحكومية إن التطبيقات التي أجريت .  مساهمين في الصناعات المولدة للدخل والذاتية الدعم

ارات العامة من خالل حدائق تكنولوجيا المعلومات ورقمنة المعلومات من خالل خطط الحكومة إلدكحوسبة ا
شاء صندوق وطني لتقديم نواة رأس المال للشركات  من خالل إناإللكترونيد  وتطبيقات التزّواإللكترونية

كما أن التطبيقات في التعليم كالتعليم اإللكتروني الذي يعد   .تعتبر مؤشرات على التقدم في هذا المجال
 مواضيع التعلم إلى التكنولوجيا لتحسين عملية التعلم ولتوفير إمكانات الوصول التفاعلي استخدام استراتيجية
في مجال التطبيقات في التجارة واألعمال يعمل األردن على نشر تطبيقات التجارة واألعمال  أما  .عن بعد

، كما ويجري العمل على إنشاء نظام إدارة المعلومات المالية  بجودة عاليةاإللكترونيةالصيرفة و اإللكترونية
لوزارات والدوائر  إعداد نظام معلومات موحد وقياسي في جميع اإلى والذي يهدف )GFMIS( الحكومية

 تقديم معلومات مناسبة إلىالحكومية وذلك لغايات تحقيق إدارة أفضل للموارد الحكومية المالية باإلضافة 
وموثوقة لغايات دعم نشاطات األعمال ورفع القرارات في الحكومة وسينتهي بناء هذا النظام في شهر أيلول 

ت لتطوير بوابة أوالت شركات القطاع الخاص بمح الرعاية الصحية قام مجال وفي التطبيقات في.٢٠١٠
ت حكومية لتطوير أوال وحاليا هناك مح. لخدمات الرعاية الصحية وتحديدا خدمات التأمين الصحيإلكترونية

  .واألطباء واألدوية قاعدة بيانات وطنية لكل خدمات الرعاية الصحية
 

   اإلنمائية لأللفيةافهداألتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحقيق   -حادي عشر
  

  أللفيةا أهدافتحقيق  و التقدم المحرز نح -ألف
  

 اإلنمائية لأللفية وما تضمنته الخطط هدافيسير األردن على المسار الصحيح في تطبيق غالبية األ  
 الوطنية من برامج تتماشى مع التحديات التي يواجهها األردن في مجاالت الفقر االقتصادية االجتماعية

يتبين من عملية تقييم المؤشرات الواردة في تقرير و  .الة والتعليم والصحة ومساواة التنوع اإلجتماعيوالبط
 أهم إلى ١١ويشير الجدول  ٢٠٠٧ حتى ١٩٩٢ تطور المؤشرات من سنة إلى اإلنمائية لأللفية هدافاأل

  . اإلنمائية لأللفيةهدافمؤشرات األ
  

  ئية لأللفية اإلنماهدافأهم مؤشرات األ  -١١الجدول 
  

  السنة
  المؤشر

٢٠٠٧  ٢٠٠٤  ١٩٩٢  
المستهدف 
٢٠١٥  

  ٣,٣  *٢,٣  ٣,٥  ٦,٦  (%)اليوم /نسبة األسر التي يقل دخل الفرد فيها عن دوالر
  -  *٢,٨  ٢,٩  ٥,٣  ) (%) عمق الفقرxتعدد الحاالت(نسبة فجوة الفقر 

  ١٠  *٧,٧  ٧,٠  ٦,٥  (%)من السكان في االستهالك الكلي % ٢٠حصة أفقر 
  ١٠٠  ٩٦,٠  ٩٥,٠  ٩١,٤  (%) معدل صافي االلتحاق في التعليم األساسي

  وينهون الصف الخامسولنسبة التالميذ الذين يبدأون الصف األ
(%)  ١٠٠  ٩٩,٠  ٩٩,٠  ٩٢,٢  

  ١٠٠  ٩٩,٠  ٩٨,٨  ٩٧,٤  (%)  سنة٢٤- ١٥نسبة التعليم لفئة العمر 
نوي  الفتيان في مراحل التعليم األساسي والثاإلىنسبة الفتيات 

  ١٠٠  ٩٨,٧  ٩٧,٨  ٩٤,١  (%) األكاديمي

  ١٠٠  ٩٠,٤  ٩٢,٥  ٨٨,٥   (%)٢٤-١٥ الذكور في الفئة العمرية إلىنسبة اإلناث المتعلمات 
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  ٥٠  ١٥,٨  ١٥,٤  ١١,٠  (%) حصة المرأة في العمل مدفوع األجر في القطاع غير الزراعي
  ١٣  ٢١,٠  ٢٥,٠  ٣٩  )لكل ألف(معدل الوفاة لألطفال دون سن الخامسة 

  ١١,٣  ١٩,٠  ٢٠,٠  ٣٤  )لكل ألف(معدل الوفيات الرضع 
  ١٠٠  ٩٩,٠  ٩٦,٩  ٨٥  نسبة األطفال في سن سنة واحدة تم تطعيمهم ضد الحصبة

نسبة األطفال الذين تم تطعيمهم ضد الدفتيريا والسعال الديكي 
  ١٠٠  ٩٧,٠  ٩٨,٠  ٩٢  (%) والكزاز

  ١٠٠  ٩٨,٠  ٩٨,٥  ٩٢  (%) نسبة األطفال الذين تم تطعيمهم ضد شلل األطفال
  -  ٩١,٠  ٤١,١  ١٥,٨  ) (%)التدرن الرئوي(نسبة األطفال الذين تم تطعيمهم ضد السل 
  ١٠٠  ٩٨,١  ٩٧,٧  ٩٢,٨  نسبة السكان المرتبطين بالشبكة العامة للمياه

  ١٠٠  ٦٥,٠  ٦٢,١  ٤٨  نسبة المساكن الموصولة بشبكة الصرف الصحي

  "٢٠٠٩ ثانيالكانون  والعطاء، نجازتقرير حول مسيرة اإل" وزارة التخطيط: المصدر
  ٢٠٠٦ مسح نفقات ودخل األسر لعام إلىتعود هذه األرقام : مالحظة

  
   االنمائية لأللفيةهداف لتحقيق األاالتصاالت تكنولوجيا المعلومات واستخدام  -اءب

  
 هدافوغ األ أمام األردن لبل التقدم الحاصل في مجال تكنولوجيا المعلومات سوف يفتح الباب واسعاًإن  
 األعمال بتأثير من التكنولوجيا الخاصة بالمعلومات إنجازحيث سيتم االستفادة من تسهيل  المعلنة،

  .االتصاالتسواق العلم المفتوحة بفعل ثورة أوكذلك االستفادة من  االتصاالت،و
  

 ببعض ردنيةاأل ربط المستشفيات األلفية أهدافات تكنولوجيا المعلومات لتحقيق استخدام أبرز من إن  
 التكنولوجيا لألستفاده من الخبرات العالمية في استخداممما يتيح لألطباء االردنيين  المستشفيات في أمريكا،
  .األطفال لتخفيض وفيات مجال الطب وصوال مثالً

  
 ستحسن من االتصاالت المعلومات للجميع عبر وسائل تكنولوجيا المعلومات وإتاحةكذلك فإن   

  .معرفة كيفية مكافحة مرض نقص المناعةأو  اإلنجابية المعرفة بالصحة
  

  :األلفية أهدافهناك عدة مشاريع ميدانية تساهم في تحقيق و  
  

  ومنظمة اليونيسف يوقعان خطط العمل السنوية لدعم خطط العمل االجتماعيةوزارة التنمية 
 اليونيسف وتبلغ والتي تنفذ بدعم من ،السنوية لمشاريع الطفوله المبكرة ومشاريع الحماية

  ؛ردنيألف دينار أ ٤٦١مخصصاتها 
 ؛برنامج ادارة الحكم في الدول العربية لتعزيز دور المرأة في المجتمع المحلي  
  ؛األلفية أهدافاألجندة الوطنية والتي تتقاطع مع أكثرية النقاط الواردة في 
  ؛األردنيةمحطات المعرفة مشروع 
  إنقاذ الطفل"مشاريع مؤسسة") Save the children(. 

 
   وتكنولوجيا المعلوماتاالتصاالتقطاع بناء   -ثاني عشر

 
على مستويات عديدة أهمها   ملحوظاًتقدماً في األردن  وتكنولوجيا المعلوماتاالتصاالتشهد قطاع ي  

، لقطاع والعمالة في هذا ااالستثمارزيادة حجم  وارتفاع نسبة انتشار الخدمات المقدمة،، واإللكترونية جاهزيةال
البيئة  وتكنولوجيا المعلومات بداية على تطوير القطاع من خالل النهوض باالتصاالتحيث عملت وزارة 
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 وتعديل السياسات واإلستراتيجيات التي من شأنها تعزيز تنافسية القطاع وتوفير البيئة إصداروالتشريعية 
 وتكنولوجيا المعلومات من االتصاالتطاع ات في القطاع، كما ويعد قاالستثمارية التي تشجع تدفق االستثمار

 من الناتج القومي اإلجمالي في  في المائة١٢,٢نسبته أكثر القطاعات الحيوية في المملكة بحيث يسهم بما 
  ٢٠٠٧.١٩ العام

  
 من ٢٠١١–٢٠٠٧ لألعوام  وتكنولوجيا المعلوماتاالتصاالتلقطاع  الوطنية ستراتيجيةاالوضع تم   
 رئيسية، أهداف على ثالثة ستراتيجية اال، حيث جاءت هذه بين القطاعين العام والخاصفاعلةالشراكة خالل ال
حجم القطاع من ، وزيادة  في المائة٥٠ إلى  في المائة١١  مناإلنترنترفع نسبة انتشار مستخدمي وهي 
 ٣٥تصبح ف وظيفة لأل ١٧زيادة العمالة في القطاع من  إلى، إضافة  مليار دوالر٣ إلى مليار دوالر ١،٥

  . ألف وظيفة
  

  من خاللهدافاألتحقيق هذه على القطاع الخاص  بشكل حثيث مع الوزارةوفي هذا السياق، تعمل   
ه خاللوالذي يتم من  ،اإللكترونيةبرنامج الحكومة عدد من المشاريع والمبادرات على المستوى الوطني، ك

 بما يلبي احتياجاتهم ويتواءم والتقدم التكنولوجي لاألعماتقديم الخدمات للدوائر الحكومية والمواطنين ورجال 
وفر القدرة على االتصال لحوالي مليون ي سيذوالية ئ الضواألليافشبكة ومشروع الذي شهدته المملكة، 

 إلىضافة إيرها من مشروعات البنية التحتية ونصف المليون من الطلبة مع نهاية العام الحالي وغ
زيادة العمالة وتشجيع و،  التي تعزز الكفاءة وتحسن الخدمات العامةاإللكترونيةالمشروعات الريادية للخدمات 

  .االستثمار
  

  منافسة القطاع  -ألف
  

 االتصاالتية في المملكة مواتية وجاذبة لالستثمارات في قطاع االستثمارلقد أصبحت البيئة   
مات بشكل مستمر على تطوير نماذج  وتكنولوجيا المعلواالتصاالتتكنولوجيا المعلومات، حيث تعمل وزارة و

للشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص المحلي والدولي، سعياً لجعل األردن ضمن الئحة البلدان األكثر 
 في االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، حيث يشهد قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتنفاذاً في مجال 

.  ة تساهم في تطوير القطاعف المجاالت وذلك لوجود عدة عوامل رئيسياألردن تحسناً ملحوظاً في مختل
 ية والقوانين المحفزة، يأتي توفر شبكة إتصاالت وتوفر العمالة الماهرة نسبياًاالستثمار البيئة إلىفإضافة 

 في مجال حيث أن عدداً كبيراً من الشركات استثمرتة وكذلك الدعم الكبير من الحكومة، والمتخصص
أصبحت مصدر رئيس لدول المنطقة في هذا المجال، كما تم العمل مع ة وتطوير البرمجيات وصناع

 إلى وتكنولوجيا المعلومات في المملكة، إضافةً االتصاالتمستثمرين على خلق منطقة اقتصادية حرة لقطاع 
 عالمياً وجذب برامج التدريب المعتمدة االستثمار قانون تشجيع إلىتضمين صناعة مراكز االتصال 

 تم فتح مركزين لالتصال في وقد.  والضرورية لبناء القدرات المحليةوالمتخصصة بصناعة مراكز االتصال 
ويبرز عامل القوى البشرية  .  مراكز اتصال المشغلينإلىإلضافة عمان يخدمان منطقة الشرق األوسط، با

تمع في األعمار دون العشرين والذين كعامل أساسي فاعل في هذا المجال، إذ يتركز الجزء األكبر من المج
 إلى الحلول التكنولوجية في كافة مناحي الحياة، إضافة استخداميتميزون بتحررهم النسبي من التخوف من 

حقيقة أن نسبة األمية في المجتمع األردني هي من أدنى النسب في العالم العربي، مما يعطي األردن الفرصة 
  .ين الدول المتقدمة في هذا المجاللتقليل الفجوة الرقمية بينه وب

  
                                                            

  هيئة تنظيم قطاع االتصاالت ١٩
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  الجهات المشرفة على القطاع  -باء
  

  المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت وزارة  -١

 وتكنولوجيا المعلومات مسؤولية وضع السياسات الخاصة بقطاعات االتصاالت وزارة تولى  
عداد مسؤولة عن إهي ولية وفي المحافل الدالمملكة  وتمثيل،  والبريداالتصاالتتكنولوجيا المعلومات و

 االتصاالتكما تقوم الوزارة بتقديم كافة أوجه الدعم للمبادرات المتعلقة بتكنولوجيا  . التشريعات الالزمة
 والمعلومات من قبل االتصاالت تكنولوجيا استخداموالمعلومات على المستوى المحلي وتنمية الوعي حول 

 االتصاالت جهود الوزارة في الترويج لقطاع إلىهذا باإلضافة . ةكافة القطاعات السكانية وفقا لخطة شمولي
 ذلك تسعى الوزارة من خالل إلى باإلضافة . ات المحلية واألجنبيةاالستثماروالمعلوماتية األردني وتشجيع 

 خلق استثمارات جديدة في القطاع وبالتالي تطوير إلىتشجيع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص 
 المعرفي وتأهيل األردن ليصبح أحد أهم أقطاب صناعة االقتصاد وذلك بهدف خلق مجتمع ة محلياًالصناع

 إيجاد بيئة قانونية كما تعمل الوزارة مع شركائها على  . في المنطقةاالتصاالتتكنولوجيا المعلومات و
اجتماعية اقتصادية أوسع تنمية ووتجارية وتنظيمية مساعدة قادرة على استيعاب التكنولوجيا كعامل تغيير نح

  .داخل األردن
  

  المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت قطاع تنظيم هيئة  -٢

 أقدم الهيئات التنظيمية في األردن، وقد أنشئت بموجب  هي واحدة مناالتصاالتهيئة تنظيم قطاع   

  لتكون هيئة تتمتع بالشخصية االعتبارية٢٠٠٢ لسنة ٨ وتعديالته رقم ١٩٩٥لسنة  ١٣رقم  االتصاالتقانون 

 وتكنولوجيا المعلومات والبريد بموجب االتصاالتوتتولى الهيئة تنظيم قطاع . وباالستقالل المالي واإلداري
 وتكنولوجيا المعلومات وتصدر عن مجلس االتصاالت قبل وزارة السياسة العامة التي يتم اعداها من

وبدعم من جاللة الملك ،  مفوضينأربعةويدير الهيئة مجلس مفوضين متفرغ يتكون من رئيس و . الوزراء
فاعالً،   العام للمملكة دوراًاالقتصاد وتكنولوجيا المعلومات في االتصاالتالمعظم، لعب قطاع  عبد اهللا الثاني

 الثابتة االتصاالتسوق قطاع   ملحوظا في عملية تحريراًهد األردن في السنوات القليلة الماضية تطورحيث ش
 لتتعدى من توفير خدمات كانت النتائج إيجابية جداً ولقد .  المتنقلةاالتصاالتوالتوسع الكبير في سوق قطاع 

 إن دور هيئة  . مع قدراتهم الشرائيةاألسعار وتنوع الخيارات بما يتناسب  انخفاضإلىجديدة للمستفيدين، 
لتعزيز   التركيز على خلق وتطوير بيئة تنظيمية مفتوحة والمحافظة عليهاإلى يهدف االتصاالت تنظيم قطاع

 .للمنافسة المتقدمة في المملكة  المتقدمة كنتيجة مباشرةاالتصاالت توفير خدمات إلىالتنافسية الهادفة 
  

  الوطني تالمعلوما تكنولوجيا مركز  -٣

 الموارد التكنولوجية في استخدام بالعمل على زيادة يقوم مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني  
 الموارد التكنولوجية استخدامكافة المواضيع المتعلقة بشراء وتوظيف وبالمؤسسات الحكومية، وتتعلق مهامه 

ات لكافة موارد التكنولوجيا ووضع المعايير لها والمساهمة في وضع الموازنفي المؤسسات الحكومية 
 ويعتبر )jo.(كما يتولى المركز إدارة  . الحكومية من معدات وبرمجيات ومعلومات وعمليات وموارد بشرية

  ٢٠.اإللكترونيةالذراع التنفيذي للوزارة حيث يدير مركز عمليات الحكومة 

                                                            
 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ٢٠
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  الوضع الحالي للقطاع  -جيم

  
  شركة اتصاالت ٢٤ العامة في المملكة، تصاالتاالبلغ عدد الشركات المرخصة لتقديم خدمات 

 ؛ شركة اتصاالت حاصلة على رخصة اتصاالت فئوية٥٤حاصلة على رخصة اتصاالت فردية و
  شركة عاملة موزعة ٢٠ ما مجموعه ٢٠٠٨بلغ عدد المرخصين في قطاع البريد لنهاية العام 

   ؛ة محلي مشغلي بريد خاص فئ١٤ مشغلي بريد خاص مرخصين فئة دولي و٦ على
  لعام االتصاالتوارد في تقرير تنافسية قطاع و عالمياً حسب ما ه٤٧ة األردن المرتبيحتل 

 .٢٠٠٨ لعام االتصاالتوارد في تقرير تنافسية قطاع و عالمياً حسب ما ه٤٤، والمرتبة ٢٠٠٧
  ؛ بالكاملاالتصاالتتم خصخصة شركة 
  ؛ مليار دينار١,٩ بما يقرب ٢٠٠٨ام  وتكنولوجيا المعلومات لعاالتصاالتتقدر عوائد قطاع 
  ؛٢٠٠٨ من عدد السكان حتى نهاية  في المائة٢٦ إلى اإلنترنتوصل عدد مستخدمي 
  ؛ محطة منتشرة في أنحاء المملكة١٥٩بلغ عدد محطات المعرفة  
  والعمل جار ، مؤسسة حكومية على شبكة األلياف الضوئية٥٧ مدرسة و٣٠٠تم ربط حوالي 

   ؛٢٠١١افة المدراس مع نهاية عام على استكمال ربط ك
 المرتبطة على شبكة األسر يتوفر لديها جهاز حاسوب وتبلغ نسبة األسر من  في المائة٣٦ 

 ؛ في المائة١٦ اإلنترنت
  عامل٢٢،٠٠٠ وتكنولوجيا المعلومات االتصاالتبلغ عدد العاملين في قطاع . 

  
  أهم التحديات التي تواجه القطاع  -دال

 
 واالتصاالت؛المعلومات تكنولوجيااع قط في والدولية ليميةاإلق المنافسة  
  عدم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتضعف القدرات البشرية المؤهلة لتلبية احتياجات قطاع 

  ؛والكفاءات الخبرات على المحافظة على القدرة
  اساً بمستوى دخل المواطن األردني؛ قياإلنترنت شبكة إلىارتفاع كلفة الوصول 
 بالنسبة للعالم؛اإلنترنتدني نسبة انتشار مستخدمي ت  
 ؛تباين الفجوة الرقمية بين مختلف مناطق المملكة 
 ؛عدم مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل األردني 
 وتكنولوجيا المعلومات؛االتصاالتقطاعي  لنشاطات  الكافيالترويج غياب  
 لياً في المجتمعثقافة مقاومة التغيير الموجودة حا. 
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   والمراجعالمصادر
  
  

 .)٢٠٠٩كانون الثاني (تقرير حول مسيرة اإلنجاز والعطاء " وزارة التخطيط  )١(

 
 .)٢٠٠٧حقائق وأرقام (دائرة اإلحصاءات العامة   )٢(

 
  .٢٠٠٨مسح استخدام تكنولوجيا المعلومات داخل المنازل "دائرة اإلحصاءات العامة  )٣(

  
  . في قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والبريد٢٠٠٧ة العامة للحكومة وثيقة السياس  )٤(

  
عمان في المي لإلتصاالت ومجتمع المعلومات، كلمة معالي وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بمناسبة اليوم الع  )٥(

١٧/٥/٢٠٠٨.  
  
  ."٢٠٠٧مسح السكان والصحة األسرية "دائرة اإلحصاءات العامة   )٦(
  
  .)القدرات واإلمكانات في مجال تكنولوجيا المعلومات في مؤسسات القطاع العام(مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني   )٧(
  
  ).٢٠١١-٢٠٠٨الخطة  االستراتيجية للوزارة للفترة (وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات   )٨(
  
  jo.gov.moict.www://http، وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  )٩(
  
  jo.gov.trc.www://http  تصاالت،هيئة تنظيم قطاع اال  )١٠(
  
  jo.gov.nis.www://http، نظام المعلومات الوطني  )١١(
  
  jo.gov.ks.www://http، ة األردنيةمحطات المعرف  )١٢(
  
  jo.almanar.www://httpمشروع المنار،   )١٣(
  
  jo.dns.www://http، أسماء النطاقات  )١٤(


