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  (اإلسكوا) اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
 

  تقريـر
  

  راكات بين القطاعين العام والخاصورشة عمل إحداث الش
  لمبادرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  2007آذار/مارس  1 - شباط/فبراير 26ان، عمّ 
  

  زـموج
  

غير أن أصحاب  تعتبر الشراكة إحدى أكثر آليات بناء مجتمع المعلومات أھمية في منطقة اإلسكوا.   
ھناك بضعة و  المصلحة المعنيين لم يسّخروا بعد التحديات والفرص المتعددة المرتبطة بالتعاون والشراكة.

أصحاب المصلحة المسائل المتشابھة بطرق مختلفة ضمن  حيث يعالجيدة، سبل للتعاون ضمن أية شراكة جد
ويمكن تبني نماذج شراكة محددة مثل نموذج  نطاق ما ھم مكلفون به وأھدافھم التنموية االستراتيجية. 

  الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير مكامن قوة القطاعين.
  

اعين العام والخاص لمبادرات تكنولوجيا المعلومات عقدت ورشة عمل إحداث الشراكات بين القط  
في مقر وزارة االتصاالت وتكنولوجيا  2007آذار/مارس  1شباط/فبراير إلى  26واالتصاالت من 

متھا اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)، و"شراكة وقد نظ المعلومات في عمان، األردن. 
وكان ھدفھا الرئيسي زيادة قدرة   االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في األردن.المعرفة العالمية"، ووزارة 

المؤسسات العامة والخاصة في البلدان األعضاء في اإلسكوا على إحداث شراكات بين القطاعين العام 
  والخاص ترّكز على بناء مجتمع المعلومات على المستويين الوطني واإلقليمي.

  
ليومين األولين ثماني وحدات تدريب على الجوانب اإلستراتيجية والتشغيلية وشملت ورشة العمل في ا  

والتنظيمية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، شملت مواضيعھا، ضمن أمور أخرى، األطر القانونية 
وأشرف على التدريب خبيران  والمشتريات.  مناقصاتوالتنظيمية، وتمويل المشاريع وتحليالت الجدوى، وال

ً عاما لھيكلية وعمل "شراكة   ن معھد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.م وشمل اليوم الثالث عرضا
 المعرفة العالمية"، ولبرنامجھا للشراكة اإلقليمية في دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 

ً أطلقت وفي ا  .مما سمح للمشاركين بمناقشة المشاريع اإلقليمية المحتملة والتعاون فيما بينھ ليوم ذاته أيضا
ً بعنوان "الحزمة العريضة من أجل التنمية في منطقة -اإلسكوا وشركة "ألكاتيل لوسنت" تقريراً مشتركا

ً دراسات حاالت من بلدان وُخص اإلسكوا".  ص اليوم الرابع لعروض المشاركين الذين استعرضوا أيضا
واختتمت الورشة  القطاعين العام والخاص. مختارة تسلط الضوء على أمثلة ناجحة لمشاريع شراكة بين 

  ن العام والخاص في منطقة اإلسكوا.بحلقة نقاش عن مستقبل الشراكة بين القطاعي
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مشاركاً، منھم مسؤولون من البلدان األعضاء معنيون بوضع السياسات المتعلقة  38حضر الورشة   
جيا معلومات واتصاالت؛ وأصحاب بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ ورياديون في مشاريع تكنولو

ون في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ ومنظمات من المجتمع المدني لديھا ئمشاريع/مھنيون ناش
  خبرة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص في حقل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

  
اعين العام والخاص وذلك من خالل إصالح وقد أوصت الورشة بخلق بيئة تمكينية للشراكات بين القط  

للسياسة العامة يعزز إقامة المشاريع في القطاع العام، والتركيز على مجاالت معينة ذات أولوية تجذب 
االستثمار إلى مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتطوير المشاريع وتقديم "مردودات سريعة" بأقصى 

أخرى لتيسير إحداث الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المنطقة، كما قّدمت الورشة توصيات  أثر. 
تشمل تجھيز مركز معرفة إقليمي لدول الشرق األوسط وشمال أفريقيا للشراكات بين القطاعين العام 
والخاص في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، يزود معلومات عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

لممارسات، ويخلق مرفقاً إقليمياً لتطوير مشاريع إقليمية في دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا وعن أفضل ا
  شراكة بين القطاعين العام والخاص.للمساعدة على تحديد وتعزيز استثمارات ال
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  مقدمة
  
اإلقليمية لبناء  ملتعتبر الشراكة إحدى أكثر اآلليات أھمية لبناء مجتمع المعلومات وھي أساس خطة الع  - 1

ويشمل نموذج الشراكة المقترح للمنطقة أصحاب المصلحة التالين: .  )1(اإلسكوامجتمع المعلومات التي طورتھا 
ؤثرين، وشركات محلية وإقليمية ودولية ناضجة، وحكومات، وجامعات، ومستثمرين، أصحاب المشاريع الم

  ومانحين، ومنظمات دولية/إقليمية.
  
ولم يتمكن أصحاب المصلحة في بناء مجتمع المعلومات في منطقة اإلسكوا بعد من تسخير الفرص   - 2

تثمار في المنطقة نحو تفضيل القطاعات المتعددة المرتبطة بالتعاون والشراكة، إذ تتجه التنمية وأنماط االس
المضمونة، مثل العقارات والتجارة، على القطاعات األكثر ابتكاراً وتعقيداً من الناحية التقنية، مثل قطاع 

  ة والثقافة وتتكامل مواردھا، وفي حين تشترك بلدان المنطقة في اللغ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
  من المشاريع من ھذه المزايا ألجل بناء مجتمع المعلومات.يستفد إال قليل جداً لم 
  
ھناك بضعة ممارسات للتعاون في أية شراكة مستحدثة؛ فمختلف أصحاب المصلحة يتعاملون مع   - 3

وقد يتطلب  المسائل المتشابھة بصور مختلفة ضمن نطاق ما ھم مكلفون به وأھدافھم التنموية االستراتيجية. 
اكات بين أصحاب مصلحة متعددين، من القطاع العام والقطاع الخاص والمنظمات حجم بعض المشاريع شر

غير الحكومية ومنظمات دولية أخرى، يقرنون نقاط جوانب القوة لديھم في مجاالت مختلفة لتحقيق األھداف 
قوة كل  وينبغي تبني نماذج شراكة محددة مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير مكامن المبتغاة. 

  .)2(القطاعينمن 
 
 للمنطقة وبلدانھا.  وتتأثر الشراكة بين القطاعين العام والخاص كثيرا بالقيم الثقافية والسلوكية والتاريخية  - 4

وكانت ھناك في  وقد حققت ھذه المنطقة قصص نجاح قليلة جداً في الشراكة بين القطاعين العام والخاص. 
شراكات بين البلدان األعضاء في اإلسكوا في مجال تكنولوجيا المعلومات السنوات األخيرة محاوالت لتطوير 

واالتصاالت، شملت شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجاالت مختلفة، مثل االستثمارات المشتركة في 
العربية  الجمھوريةمصر، ونماذج البناء والتشغيل ونقل الملكية في لبنان، والخطط األخيرة لتقاسم العائدات في 

وقد نجح بعض ھذه المحاوالت، بينما لم يساھم غيرھا بصورة كافية في تحقيق األھداف الوطنية  . السورية
ومن الضروري دراسة وتحليل أفضل نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واالستفادة من  واإلقليمية. 

والمحتملة في المنطقة بين القطاعين العام  الدروس المستقاة من أجل تعظيم فرص نجاح الشراكات الراھنة
  والخاص.

  
والخاص  وبناًء على دعوة من اإلسكوا، عقدت ورشة عمل إحداث الشراكات بين القطاعين العام  - 5

، في مقر وزارة 2007ذار/مارس آ 1شباط/فبراير إلى  26تصاالت من لمبادرات تكنولوجيا المعلومات واال
مات في عمان، األردن، واشترك في تنظيمھا كل من اإلسكوا، ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلو

 االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في األردن وشراكة المعرفة العالمية.
                                                 

منطقة  صممت خطة العمل اإلقليمية لبناء مجتمع المعلومات، التي اعتمدت تحديداً إطار عمل استراتيجي لتحفيز الشراكات في  )1(
اعتبارھا التحديات  وتأخذ خطة العمل في  سكوا/البلدان العربية، واستمالة مشاركة طيف واسع من أصحاب المصلحة مشاركة تفاعلية.اإل

 المرتبطة بالحفاظ على الجھود المتكاملة والمستدامة لبناء مجتمع المعلومات في المنطقة، بھدف التعاون العربي في إطار شراكة تضم كافة
 أصحاب المصلحة.

أن تزال الحواجز وينبغي  غير أن ھناك أيضاً شراكات بين قطاع عام وقطاع عام وشراكات بين قطاع عام وأطراف دولية.   )2(
 الوطنية واإلقليمية بين مثل ھذه الشراكات جميعاً.
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من أجل  وتأتي الورشة وفق الھدف الثامن من األھداف اإلنمائية لأللفية وھو "إقامة شراكة عالمية  - 6

، كما ترد في البند 2007- 2006جي لإلسكوا لإلنجازات المتوقعة للفترة التنمية" وكذلك وفق اإلطار االستراتي
(ب): تنشيط الشراكة من أجل تنفيذ مشاريع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحقيق التنمية االجتماعية 

لبناء واالقتصادية، مع التركيز بوجه خاص على األھداف اإلنمائية لأللفية؛ إضافة إلى "خطة العمل اإلقليمية 
  المعلومات" التي طورتھا اإلسكوا.مجتمع 

  
مشاركاً، منھم مسؤولون في البلدان األعضاء معنيون بوضع السياسات  83وحضر ورشة العمل   - 7

المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ ورياديون في مشاريع تكنولوجيا معلومات واتصاالت؛ وأصحاب 
نولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ ومنظمات من المجتمع المدني لديھا خبرة في مجال تك ناشئونمشاريع/مھنيون 

وكان الھدف الرئيسي  في الشراكة بين القطاعين العام والخاص في حقل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
 للورشة زيادة قدرات المؤسسات العامة والخاصة في البلدان األعضاء في اإلسكوا على إحداث شراكات بين

  القطاعين العام والخاص ترّكز على بناء مجتمع المعلومات على المستويين الوطني واإلقليمي.
  
وحدات  وخالل اليومين األولين قّدم خبيران من معھد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ثماني  - 8

وقد غطت  لعام والخاص. تدريب تتعلق بالجوانب اإلستراتيجية والتشغيلية والتنظيمية للشراكة بين القطاعين ا
المواضيع خيارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والھياكل لخدمات البنية التحتية؛ واألطر القانونية 

والمشتريات؛ وحاالت دراسة للشراكة بين  مناقصاتوالتنظيمية، وتمويل المشاريع؛ وتحليالت الجدوى؛ وال
لمعلومات واالتصاالت؛ ورصد وتنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تكنولوجيا ا

وعرضت خالل اليومين  القطاعين العام والخاص؛ وتطوير وحدات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. 
الثالث والرابع لمحة عامة لتنظيم وعمل "شراكة المعرفة العالمية"، ولبرنامجھا "الشراكة اإلقليمية في دول 

كما عرضت أيضاً دراسات حاالت من بلدان مختارة تلقي الضوء على أمثلة  وشمال أفريقيا". الشرق األوسط 
كما أطلق في اليوم الثالث تقرير مشترك لإلسكوا  ناجحة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. 

ذلك في مؤتمر لوسنت" بعنوان "الحزمة العريضة من أجل التنمية في منطقة اإلسكوا" و-وشركة "ألكاتيل
واختتمت ورشة العمل بحلقة نقاش   صحفي عقد في مقر وزارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عمان.

  حول مستقبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة اإلسكوا.
  

  التوصيات  -أوالً 
  
النقاش، على ما  في حلقة اتفق المشاركون نتيجة للمناقشات التي جرت خالل االجتماع، والتي لخصت  - 9

 يلي:
 

تشھد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تحوالً في مفھوم ملكية األصول من الملكية العامة   (أ)  
وعليه  ومن المھم تحديد مدى ھذا التحول.  الخاصة وإلى الملكية الخاصة بالكامل. -الصرفة إلى الملكية العامة

وينبغي في نھاية المطاف تحديد جوانب   ان أھمية حيوية.بكتسفإن التزام الحكومة ورؤيتھا الواضحة ي
ففي حين أن القطاع  عالقة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل جيد منذ البداية. في االستدامة والملكية 

ر ، يمكن أن يصبح شريكا في أصول البنى التحتية للخدمات ونوعيتھا وكميتھا، تقع مسؤولية توفيالخاص، مثالً 
وقد يحتاج القطاع العام إلى رصد وتقييم أو تنظيم الخدمات ومزود   الخدمات في النھاية على القطاع العام.

 الخدمات من القطاع الخاص؛
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البيئة التمكينية ھي المسألة األكثر أھمية لضمان نجاح الشراكات بين القطاعين العام والخاص،   (ب)  
وعليه يلزم خلق بيئة إصالح متماسكة لتمكين الشراكة  التصاالت. وخاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات وا

وتشمل ھذه إصالحات في السياسة العامة   بين القطاعين العام والخاص تتضمن عدداً من وحدات بناء أساسية.
لتحرير وظائف القطاع العام، وااللتزام على أعلى المستويات (كما في األردن، حيث ھناك التزام ملكي 

كما تشكل  درة والتمويل)، وبناء الثقة في البيئة المحيطة بالعالقات بين القطاع العام والقطاع الخاص. بالمبا
التغييرات داخل الحكومات عامال ھاما، وھي تشمل إعادة ھندسة العملية المتصلة باألعمال والھيكلة الداخلية، 

ن تكون بيئة اإلصالح والقوانين والسياسات وإلى أ داخل المؤسسات الحكومية.  بادرةوكذلك تحفيز ثقافة الم
دائماً  إلى أنه من غير المجدي قائمة تماما، قد يكون من الضروري المبادرة بمشاريع تجريبية ناجحة، نظراً 

 نبغي أن تقود التغيير وليس العكس؛فالتطبيقات ھي التي ي نتظار حتى تتحقق البيئة المثالية. اال
  

األولوية في التحديد الصحيح للمجاالت ذات رئيسية التي يلزم التغلب عليھا يتمثل أحد التحديات ال  (ج)  
وبصورة أولية  في منطقة اإلسكوا التي يستطيع أن ينخرط فيھا القائمون بالشراكة بين القطاع العام والخاص. 

ت ذات ينبغي على أصحاب المصلحة في المنطقة تحديد التطبيقات الصحيحة ذات المردود السريع والمجاال
- ويعتقد األردن أن التعليم اإللكتروني واحد من مجاالت األثر المرتفع التي لھا أثر اجتماعي األثر األضخم. 
فمثالً، غالباً ما تنحو مشاريع الحكومة اإللكترونية تجاه التركيز على تطبيقات الطرف الخلفي  اقتصادي كبير. 

 اطنين واألكثر جاذبية للمستثمرين؛ر فائدة للموبدالً من الطرف األمامي، بينما األخيرة ھي األكث
  

بسبب الخوف من الفشل يتردد كثير من المسؤولين في القطاع العام وكذلك من الشركاء   (د)  
ويتطلب ذلك اتخاذ  المحتملين من القطاع الخاص في المبادرة إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص. 

وينبغي بذل الجھود لتشجيع إقامة مشاريع  لمشاريع في القطاع العام. إجراءات قوية لتشجيع مناخ إلقامة ا
 طاع الخاص؛القطاع العام في حقل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولجذب المستثمرين من الق

  
  )(   تبادر الحكومات في منطقة اإلسكوا عادة إلى طرح أفكار مشاريع الشراكة بين القطاعين العام

وفي   غي توسيع ھذه العقلية إلعطاء القطاع الخاص حرية المبادرة في المشاريع الخاصة به.والخاص؛ وينب
حاالت كثيرة، يمكن أن تطول الفترة الزمنية بين المبادرة بمشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص 

ولھذا ھناك   ى آخر.شھراً، وإن كان ذلك يختلف من بلد إل 24والموافقة عليه من داخل الحكومة إلى أكثر من 
ھا أسرع حاجة ماسة لتغيير آلية مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص التي يبادر بھا القطاع العام لجعل

 وأكثر كفاءة؛
  

يمكن أن يساعد خلق وحدات شراكة بين القطاعين العام والخاص داخل وزارات محددة (مثل   (و)  
المعرفة وتطوير مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص داخل وزارة المالية) على توليد األفكار ونقل 

ولربما كانت ھناك طريقة بديلة ھي خلق ھيئة مركزية ولكن شبه حكومية لتطوير الشراكة   البلدان األعضاء.
ً من االستقالل الذاتي  بين القطاعين العام والخاص.  وينبغي أن تعطى ھذه الھيئة شبه الحكومية نوعا

وھذا مشابه  مستقلة من الميزانية الوطنية فقط لغاية تحقيق شراكة مع القطاع الخاص بكفاءة.  ومخصصات
بطريقة ما لوكاالت التنمية الصناعية، في بعض البلدان، والتي يعھد إليھا عادة بالموافقة على مشاريع القطاع 

دالً من التركيز على عامة بالخاص، ولكن مع التركيز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص بصورة 
 التصنيع فقط؛

  
يمكن أن يساعد إنشاء مركز معرفة إقليمي لدول الشرق األوسط وشمال أفريقيا للشراكات بين   (ز)  

القطاعين العام والخاص في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على التعامل مع االھتمام الذي أبداه أصحاب 
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ويمكن  القطاعين العام والخاص.  نكوا طوال االجتماع في الشراكات بيالمصلحة المختلفون من منطقة اإلس
لمثل ھذا المركز تقديم خدمات عديدة، تشمل المعلومات و"أفضل الممارسات" عن الشراكة بين القطاعين العام 
والخاص في المنطقة، وإحداث شبكة لوحدات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وشركات تكنولوجيا 

ومات واالتصاالت والمستثمرين، وخلق الفرصة للحوار والتعاون، ورعاية التدريب وبناء القدرات، المعل
وتوفير الدعم لمنظمات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الموجودة في البلدان األعضاء في اإلسكوا، 

 شراكة بين القطاعين العام والخاص؛وإصدار نشرة إخبارية منتظمة عن ال
  

مثل أحد أكبر عوائق إحداث شراكات بين القطاعين العام والخاص وجذب االستثمار الخاص يت  (ح)  
الجديد إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنطقة في أن عدداً قليالً من مشاريع الشراكة 

 "قابلة للتمويل". االستثمارية بين القطاعين العام والخاص يجري تحليلھا تحليالً كامالً وإعدادھا كصفقات 
ويمكن أن يساعد إحداث مرفق إقليمي لتطوير المشاريع في دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا لدعم تحديد 
وإعداد استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على 

 طار القانوني والتنظيمي الصحيح.اب اإلزيادة عدد االستثمارات الناجحة في المنطقة حتى في غي
  

 ً   مواضيع النقاش  -ثانيا
  

 طرق إليھا خالل جلسات االجتماع:ُيعرض في األجزاء التالية ملخص للمواضيع التي تم الت  -10
  

  خدمات البنية التحتية خيارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وھياكل  -ألف
  

ى التحديات التي تعيق توفير خدمات البنية التحتية، وكيف يمكن لتكوين أبرزت الوحدة التدريبية األول  -11
الشراكات بين القطاعين العام والخاص أن يساعد في مواجھة ھذه التحديات التي تشمل عدم كفاية النفاذ، وعدم 

بين  وتناولت الوحدة بتفصيل أكثر ست تقنيات مختلفة لتشكيل شراكات الكفاءة، واالفتقار إلى التمويل. 
القطاعين العام والخاص وھي: تأسيس الشركات؛ تعاقدات الخدمة؛ تعاقدات اإلدارة؛ التأجير؛ البناء والتشغيل 

كما أكدت الوحدة على الحاجة إلى الفھم الحريص   ونقل الملكية/البناء والتملك والتشغيل؛ وخصخصة الملكية.
شراكة ام المطلوبين قبل انتقاء الخيار األفضل لصفقة اللالحتياجات والخيارات األكثر مالءمة، واإلعداد وااللتز

  بين القطاعين العام والخاص.
 

  والمؤسسية للشراكات بين القطاعينواألطر القانونية والتنظيمية  اتالسياس  -باء
  العام والخاص في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت     

 
عين العام والخاص ضمن السياسة الشاملة لقطاع تناولت الوحدة الثانية دور الشراكات بين القطا  -12

وعرضت إحصاءات دولية عن استثمارات  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واإلصالحات المؤسسية. 
الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البنية التحتية لالتصاالت السلكية والالسلكية، بما في ذلك استثمارات 

كذلك ألقت الضوء على الممارسات الجيدة   الستثمارات في منطقة اإلسكوا.االتصاالت حسب المنطقة وا
المتعلقة باإلطار القانوني والمؤسسي والتنظيمي للشراكات بين القطاعين العام والخاص، وعلى أطر قانونية 

فية تقليلھا ومؤسسية وتنظيمية مختارة لدعم القطاع العام، وكذلك على المخاطر المرتبطة بدعم القطاع العام وكي
ً دراسة حالة بعنوان: "شراكات فيكتوريا"   إلى أدنى حد. إطار قانوني ومؤسسي وتنظيمي  –ونوقشت أيضا

للشراكة بين القطاعين العام والخاص في فيكتوريا، استراليا، كما لخصت الدروس المستقاة األكثر أھمية، ومن 
 المرونة.بينھا وضع أھداف واضحة والقيام بتحليل صحيح للمخاطر و
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  الشراكات بين القطاعين العام والخاص متطلبات التقييم المسبق وتحليل جدوى   - جيم

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في
  

تناولت الوحدة الثالثة تحديد وانتقاء مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مبرزة القيود   -13
كما ُعرضت الخطوط العريضة لتقنيات تحليل  لتي طبقت فيھا. والخصائص المشتركة، وأمثلة عن القطاعات ا

كما  جدوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك الجوانب الفنية واالقتصادية والمالية والبيئية. 
نوقشت تقنيات ھيكلة المخاطر في شكل مصفوفات توزيع ركزت على النقطة الھامة، وھي أن من األفضل 

ً دراسة حالة  على إدارته.  ن المخاطر إلى الطرف (العام أو الخاص) األقدرتوزيع كل م وعرضت أيضا
"، التي وّضحت عوامل النجاح الفلبينبعنوان "برمجة نظام البناء والتملك ونقل الملكية لمكتب النقل البري في 

الوظائف والتمكين، والتنظيم الرئيسية في الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مثل النھج االستباقي، وخلق 
  السليم وضمان الميزة التنافسية طويلة األمد للخدمات العامة.

  
  دراسة حالة عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص  -دال

  
ً عريضة لطرق تحديد وانتقاء وتقييم مشاريع الشراكة بين القطاعين   -14 عرضت الوحدة الرابعة خطوطا

اكل المختلفة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في تكنولوجيا المعلومات العام والخاص، وكذلك الھي
كما ألقت الوحدة الضوء على عدة حاالت دراسة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في   واالتصاالت.

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من بينھا ما يلي:
  

المعلومات واالتصاالت في فرجينيا، الواليات عقد اإلدارة: مقر إدارة لخدمات تكنولوجيا   (أ)  
 المتحدة؛

  
 خدمات حكومة إلكترونية للكنديين؛-عقد التأجير: خدمة نيو برونسويك  (ب)  

  
بوابة في لغتين في ھونغ  - عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية: بوابة خدمة التوصيل اإللكتروني  (ج)  

 ام والخاص في التصميم والبناء والتملك والتشغيل؛كونغ، طورت من خالل شراكة بين القطاعين الع
  

ضمان وصل المناطق الريفية  - عقد البناء والتملك والتشغيل: التشبيك الريفي في إستونيا  (د)  
 والمناطق قليلة السكان؛

  
  )(   :شراكات بين القطاعين العام والخاص في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للحكومة المحلية
 لويب لحكومات الواليات في الواليات المتحدة؛بوابات ا
عقود تزويد خدمات متعددة: ملء استمارات الضرائب مباشرة على اإلنترنت في تشيلي؛ ممر   (و)  

الوسائط المتعددة في ماليزيا؛ برنامج مصر لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والحكومة اإللكترونية، 
 ة الذكية.مجاني لإلنترنت، والقريواالشتراك ال

  
  خصائص البنية والتمويلومدخل لتمويل المشاريع: المبررات   -ھاء

 
في تكنولوجيا  عّرفت الوحدة الخامسة أساسيات تمويل مشاريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص  -15

شاريع المإقراض وتبين أن ھذه الوحدة كانت مناسبة جداً، وذلك الرتفاع معدالت  المعلومات واالتصاالت. 
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  ) وزيادة الطلب على البنية التحتية في الشرق األوسط الذي تجاوز 2006-2005في المائة خالل  30(
ونوقشت نھج تمويل الديون  مشروعاً على مدى السنوات الخمس التالية.  120وإنشاء  2006مليار في عام  25

"، كما نوقشت العناصر واألطراف "المدرجة في الميزانية" وتمويل المشاريع "غير المدرجة في الميزانية
ط الضوء على مخاطر المشاريع، وھي المخاطر التقنية والمالية وُسل األساسية المعنية بتمويل المشاريع. 

وفي الختام تطرقت الوحدة   والبيئية والسياسية، إلى جانب طرق توزيع ھذه المخاطر بين األطراف المشاركة.
اريع، وبصورة أساسية: مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية؛ لالتجاھات العالمية في تمويل المش

ونشوء تقنيات إدارة المخاطر؛ وتعميق أسواق رأس المال في البلدان الناشئة؛ وإصدار السندات في بعض 
 أسواق البلدان النامية.

  
  راكات بين القطاعين العام والخاصوالمشتريات للش مناقصاتتقنيات ال  -واو

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتفي 
  

ناقشت الوحدة السادسة الغرض من مشتريات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأھدافھا وغاياتھا،   -16
كما حددت الخيارات المختلفة للشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقاً لحجم المشروع، وخطوات المشتريات 

فريق المشروع الحكومي؛ وتنفيذ توصيات دراسة جدوى الشراكة بين القطاعين التي تم تحديدھا كما يلي: تعيين 
للشراكة بين القطاعين  مناقصاتالعام والخاص؛ وإعداد وإصدار وثائق تحديد األھلية المسبقة؛ وتطوير وثائق ال

فاذ الشامل كما عرضت دراسة حالة عن نھج الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الن العام والخاص. 
ومشتريات الشراكة بين القطاعين  مناقصاتللھاتف "لصالح الفقراء" في تشيلي، موضحة الممارسات الجيدة ل

  العام والخاص.
  

  رصد األداء التقني والتنظيمود ووحدة التقيد بالعق  -زاي
  

ين العام وضحت الوحدة السابعة الغرض من رصد األداء التقني والتنظيمي للشراكات بين القطاع  -17
 وغطت أھمية الرصد، وكيفية إدارة عملية الرصد، وكيفية إدارة المنازعات المتعلقة بالعقود واألداء.  والخاص. 

وأّكدت الوحدة على أھمية استخدام مؤشرات األداء الرئيسية لضمان القدرة على اإلنجاز، وأوضحت بعض 
بادل المعلومات، والتشاور، واالتساق، وقابلية التوقع، أفضل الممارسات التنظيمية إلدارة العقود، بما في ذلك ت

 ئح بين أوقات مراجعة وتائر الدفع.والمرونة، والمساءلة، والشفافية، والفترة الفاصلة التي تحددھا اللوا
  

  طاعين العام والخاص: تطوير وحداتاألطر المؤسسية للشراكة بين الق  -حاء
  الشراكة بين القطاعين العام والخاص

  
غطت الوحدة الثامنة سياسات وقوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي ال يمكن بدونھا   -18

وعرضت ھذه الوحدة فوائد إنشاء وحدات الشراكة بين  وضع األطر المؤسسية المناسبة لمثل ھذه الشراكات. 
ل المعامالت أسھل وأسرع القطاعين العام والخاص التي يمكنھا، رغم أنھا غير ضرورية دائماً، أن تجع

كما وضحت الوحدة  وأرخص، وأن تحافظ على المعرفة المتعلقة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص. 
 أيضاً الخيارات الرئيسية وأفضل الممارسات لوحدات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مثل:

  
 المجمعة مقابل السلطات المفككة؛ السلطات العامة  (أ)  

  
االقتراض العام الجديد: تحليل خيارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المطلوبة مقابل تلك   (ب)  

 "الُمشجعة"؛
  



-10- 

 

صالحيات وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص: صالحيات تشجيعية مقابل صالحيات   (ج)  
 منح الموافقة؛

  
لعام والخاص: شبكات رسمية مقابل شبكات المؤسسات المترابطة لقطاع الشراكة بين القطاعين ا  (د)  

 غير رسمية أو شبكات تقام لغرض محدد؛
  

  )(   (قانونية ومالية وغيرھا) تنظيم وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص: مصفوفة وظيفية
 مقابل تخصص قطاعي؛

  
ة يارية: مطلوبنماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص والھياكل وإجراءات التشغيل المع  (و)  

 مقابل أخرى توضع ألغراض محددة؛
  

الموارد البشرية والمھارات لوحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص: من الداخل أو متعاقد   (ز)  
 معھا من الخارج؛

  
موارد إعداد مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص: مؤقت مقابل مرفق لتطوير مشاريع   (ح)  

 قطاعين العام والخاص؛راكة بين الالش
  

التدريب وبناء القدرات للشراكة بين القطاعين العام والخاص: مؤقت مقابل شبكة لمؤسسات   (ط)  
 .التدريب المحلي

  
ً لبنية تحتية لالتصاالت السلكية   -19 ً دراسة حالة عن جنوب أفريقيا تبين إنشاء ناجحا عرضت أيضا

وشراكات من خالل تمويل من بنك التنمية ألفريقيا الجنوبية  والالسلكية في فترة ما بعد التمييز العنصري
  القطاعين العام والخاص.

  
  عروض "شراكة المعرفة العالمية"  -طاء

  
خصص اليوم الثالث لعرض لمحة عامة عن عمل وتنظيم " شراكة المعرفة العالمية" وكذلك عن   -20

ر للمشاركين في ورشة العمل أفريقيا"، ما وفرق األوسط وشمال برنامجھا "الشراكة اإلقليمية في دول الش
فرصة لمعرفة المزيد عن مشاريع الشراكة المحتملة أو لكي يصبحوا أعضاء أو شركاء في "شراكة المعرفة 

  العالمية".
وقدم مندوبو "شراكة المعرفة العالمية" لمحة عامة عن ھيكل "شراكة المعرفة العالمية" ومشاريعھا   -21

تركيزھا الرئيسي ھو المعرفة من أجل التنمية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل ومجال  وبرامجھا. 
أعضاء  105وتضم "شراكة المعرفة العالمية"  التنمية مع التركيز على شراكات أصحاب المصلحة المتعددين. 

كامن قوة القطاعات وھي نشطة في بناء الشراكات ولديھا توجه شمولي، يعتمد على م.  )3(أقاليموتغطي سبعة 
لتي تركز عليھا المنظمة ھي: الوصول إلى المعرفة؛ والتعليم؛ وتقليص اوالمواضيع األربعة الرئيسية   المختلفة.

وفوائد االنضمام إلى عضوية "شراكة المعرفة العالمية" ھي التعاون في أنشطة تبادل  الفقر؛ وحشد الموارد. 
  يع التحالفات االستراتيجية، والعمل المشترك لحشد الموارد.المعرفة، ونشر الممارسات الجيدة، وتوس

                                                 
"شراكة المعرفة العالمية" لألقاليم السبعة التالية: أفريقيا، أوروبا الوسطى والشرقية، شرق آسيا، ـ أقيمت شبكات إقليمية ل  )3(

 .جنوب آسياالكاريبي، الشرق األوسط وشمال أقريقيا، وأوقيانيا و أمريكا الالتينية وبحر
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وكانت الفرصة سانحة ألعضاء "شراكة المعرفة العالمية" الراھنين لعرض مشاريع منظماتھم ونطاق   -22

 عملھا:
 

قدمت اإلسكوا موجزاً عن خلفية دورھا كمؤسسة خبيرة تخدم المنطقة، إذ أنھا تقوم بدراسات   (أ)  
وشعبة تكنولوجيا المعلومات  ات وتقدم استشارات للحكومات وتنفذ مشاريع تجريبية. وتنظم اجتماع

واالتصاالت ھي إحدى الشعب الخمس الرئيسية في اإلسكوا، وھي تركز على تكنولوجيا المعلومات 
ات، وتعّد الشعبة دراسات ولمحات مختصرة للمنطقة فيما يتعلق بمجتمع المعلوم واالتصاالت من أجل التنمية. 

وقد أنشئت شبكات عديدة  وتعقد اجتماعات لمجموعات الخبراء وورش عمل لبناء قدرات الدول األعضاء. 
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، كان آخرھا يتعلق بالمصدر المفتوح الحر ومؤشرات تكنولوجيا المعلومات 

ط نفاذ لتكنولوجيا المعلومات كما بادرت إلى إنشاء شبكة معرفة لشبكات تتألف من نقا  واالتصاالت.
وقد لوحظ أن ھذه المشاريع جميعھا تعتمد على الشراكات ولذا ينبغي تعزيزھا من خالل  واالتصاالت. 

 وية في "شراكة المعرفة العالمية"؛العض
  

تمھد وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في مصر الطريق لتطوير صناعة تكنولوجيا   (ب)  
وتنفذ عدداً من المشاريع التي تشجع  صاالت من حيث السياسة والتنظيم واالستراتيجية. المعلومات واالت

ً لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ً وطنيا تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية وتدير برنامجا
 ات"؛بعنوان "مبادرة مصر لمجتمع المعلوم

  
ومحلية لتنمية الشباب وتديرھا  ي مصر عدة برامج دوليةتستضيف جمعية التنمية المستدامة ف  (ج)  

وتمّكن ھذه البرامج الشباب من تحديد المشاكل ذات األولوية التي تواجھھم وتواجه مجتمعاتھم،  وتنفذھا. 
ومشروعھا التالي ھو إنشاء  لمواجھة تحديات بيئة اليوم دائمة التغير.  ذلكوتعدھم لمواجھة تلك المشاكل وك

 ؛اى المنظمة إلى البحث عن شركاء لھع اإللكتروني، وتسعمنبر للدف
  

معدات بتھدف مؤسسة العلوم والفنون إلى تزويد خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   (د)  
وقد رّكزت خبرتھا في إيران على تجھيز شبكة من المدارس العليا في إيران تربط  للتطوير التعليمي والمھني. 

مدرسة ثانوية، لتساعد في نھاية األمر صغار السن على إيجاد وظائف وبدء مھن  180طالب في  60 000
وأقامت مؤسسة العلوم والفنون نوادي إلكترونية،  وأعمال في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 

ت ھذه وكان ومجتمعات أكاديمية افتراضية تتراوح من الروبوتية إلى التكنولوجيا البيولوجية إلى الفنون. 
المؤسسة أول من استخدم نظام لينوكس في إيران، كما أنھا طّورت "طرابا" وھو متصفح صوتي لضعيفي 

 المناطق المحرومة مثل بام وزاھدا؛ويتركز معظم عملھا في  النظر. 
  

  )(   المركز اإلقليمي لتكنولوجيا المعلومات وھندسة البرامج ومقره القاھرة، مصر، ھو منظمة  
كل من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والصندوق  1992وھذا المركز، الذي أنشأه عام   ربح.ال تتوخى ال

العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي وتستضيفه الحكومة المصرية، يقدم خدمات تقنية ومھنية وتنموية 
 ولية.للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية واألجھزة على المستويات الوطنية واإلقليمية والد

  
"شراكة  بحثت "شراكة المعرفة العالمية" فرص ارتباطاتھا اإلقليمية من خالل عرض بعنوان عمل  -23

عرض للشبكة اإلقليمية لدول الشرق األوسط وشمال أفريقيا"، التي  - المعرفة العالمية على المستوى اإلقليمي
وتقدم  أصدقاء لشراكة المعرفة العالمية. يمكن للمنظمات االنضمام إليھا كشركاء أو أعضاء أو مستشارين أو 

شراكة المعرفة العالمية ألعضائھا تمويالً لبداية المشاريع ومساعدة على تقديم طلبات التمويل؛ وإمكان استخدام 
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اإلسم التجاري لشراكة المعرفة العالمية؛ وأھلية التقدم للحصول على مكافأة المشروع البارز؛ وإدراجھم في 
 عالمية؛ واحتمال توسيع مشاريعھم.رفة السجل شراكة المع

  
المتعددين في عرض  كما بحثت شراكة المعرفة العالمية الجوانب المختلفة لشراكات أصحاب المصلحة  -24

النموذج والمنافع ودراسات حالة"، تناولت فيه بالتفصيل  -  بعنوان "شراكات أصحاب المصلحة المتعددين
ددين، والتي تقوم على تقاسم الشركاء لمسؤولياتھم ومواردھم ومعارفھم طبيعة شراكات أصحاب المصلحة المتع

ً كفريق.  وعادة يكون لدى كل شريك خبرة في مجال محدد، مع اختصاصات رئيسية ومصالح  والعمل معا
ً عوامل النجاح في إنشاء شراكات أصحاب المصلحة المتعددين وحدد  استراتيجية.  وبحث العرض أيضا

كما قدم العرض   ة في عملية ھذه الشراكة: استكشاف الشراكة؛ بناء الشراكة؛ صون الشراكة.الخطوات الرئيسي
وتتيح ھذه المبادرة للعائالت  مثاالً لشراكة ناجحة ھي "األعمال المصرفية على الھاتف المحمول في ساموا". 

قدية إلى البنوك من خالل الريفية التي ال تستطيع الوصول إلى البنوك على البر الرئيسي إجراء تحويالت ن
وفي ختام تقديم  شركة االتصاالت بمجرد شحن المبلغ على الھاتف وإرساله عبر نظام الرسائل القصيرة. 

العروض توزع المشاركون على مجموعات في موائد مستديرة، وطلب من كل مجموعة مناقشة واقتراح أفكار 
وجرى تناول ھذه األفكار بتفصيل أكثر في  شاركين. لمشاريع ثم عرض فرص الشراكة المحتملة على باقي الم

 قسم "مناقشات المجموعات".
  

 عروض ودراسات حاالت قدمھا المشاركون  -ياء
  

عرض المشاركون من البلدان األعضاء في اليوم الرابع في جلستين مختلفتين دراسات حاالت ناجحة   -25
 لشراكات بين القطاعين العام والخاص في المنطقة. 

  
بحث المستشار اإلقليمي لإلسكوا عبد اإلله الدويجي المبادىء التوجيھية وأنماط الشراكات في   -26

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عرض بعنوان "بناء الشراكات في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت"، 
ً الض ً الشراكات في سياق مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات وملقيا وء على الوضع اإلقليمي من واضعا

ومن الجدير بالمالحظة أن معظم االستثمارات في منطقة  حيث عوائق النجاح وأولويات االستثمار الراھنة. 
وطرح العرض   .اإلسكوا يتركز في العقارات والتجارة، بينما االستثمار في صناعات المعرفة منخفض جداً 

ً النمط المقترح لشراكات خطة العمل اإل قليمية لإلسكوا، وأعطى أمثلة عن الشراكة في مشاريع اإلسكوا أيضا
 لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، مثل " أكاديميات أنظمة الشبكات اإللكترونية في الجامعات العراقية".

  
في الشراكات ع المحتملة وبحث مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني في األردن طرق تحديد المشاري  -27

إمكانية لشراكات بين  –عين العام والخاص في عرض بعنوان" تحديد فرص الحكومة اإللكترونية بين القطا
القطاعين العام والخاص، وجھة نظر البنك الدولي"، أوضح فيه األسئلة والمسائل المتنوعة التي عالجھا مسح 

 البنك الدولي عن الحكومة اإللكترونية.
  

وبحثت جمعية الكومبيوتر العراقية الجوانب االجتماعية والثقافية لمجتمع المعرفة وأثره على التنمية   -28
وأوضح العرض بالتفصيل  رؤية عربية".  –شراكة تكنولوجيا المعلومات ئ االقتصادية في "مباد-االجتماعية

ً مورد ومنبر وجسر نحو تحقيق  الطبيعة الفريدة لتكنولوجيا المعلومات؛ فھي أكثر من مجرد أداة إذ أنھا أيضا
ً إلى التحديات التي تواجه مجتمع المعرفة في تحويل المعرفة إلى  بيئة الكترونية جديدة.  وأشار العرض أيضا

  جديد للتنمية في مجتمع المعرفة. أداة إنتاج، وألقى الضوء على "الفكرة" كمؤشر
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29-   ً مفصالً لتجربتھا الناجحة كشراكة بين القطاعين العام  كما قدمت "المبادرة التعليمية األردنية" شرحا
والخاص، ورؤيتھا بأن تصبح نموذجاً للشراكة الفّعالة بين القطاعين العام والخاص تدعم اإلصالح لتوليد القيمة 

في المنتدى االقتصادي العالمي، وتشكلت في األصل من  2002وقد أطلقت المبادرة عام  من خالل التعليم. 
من منظمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت غير الربحية التي اجتمعت من أجل تحسين التعليم مجموعة 

وللمبادرة ثالثة مسارات  داخل بلد نام، وقد اختير األردن بسبب شبابه وااللتزام الملكي وتركيزه على التعليم. 
نشاء تكنولوجيا الصف ختيرت إلان امدرسة حكومية في عم 100ھي: مدرسة االستكشاف، وھي شبكة من 

  ي؛ والتعلم مدى الحياة؛ والتدريب.المدرسي والمنھج اإللكترون
  

وُعرضت التجربة اليمنية بالتفصيل في عرض بعنوان "وضع شراكات تكنولوجيا المعلومات   -30
ليمنية أن وتعتقد الحكومة ا  .بين البلدان األعضاء في اإلسكوا واليمن ھو األقل نمواً  واالتصاالت في اليمن". 

، 2025ولھذا طّورت رؤية   تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ھي مفتاح التنمية االجتماعية واالقتصادية.
مذھالً في  مبرزة أھمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطبيقاتھا وخدماتھا، وشھد البلد نمواً 

وتشمل الشراكات في قطاع تكنولوجيا   ت الخمس الماضية.قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية في السنوا
لتسھيل وصول اليمنيين للحواسيب  2004المعلومات واالتصاالت تأسيس جمعية محلية للحاسوب عام 

  يمن. إطالق شركتين خاصتين للھواتف المحمولة وھما سبأفون وسبيستل 2004كما شھد عام  الشخصية. 
  

تزويد  - في عرض قدمه "منتدى شارك الشبابي" بعنوان "خطوة إلى األمام وُبحثت التجربة الفلسطينية  -31
وقد  الشباب بالمھارات والتدريب وفرص العمل من خالل مبادرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت". 

من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بھدف تنمية الشباب في  1996أطلقت مبادرة "شارك" في األصل عام 
مركزاً في غزة والضفة الغربية، بالشراكة  22وھي تقوم بتنسيق عمل  . 2003طين، وأصبحت مستقلة عام فلس

وأحد مشاريعھا الرئيسية ھو "خطوة إلى األمام"،  مع البلديات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص. 
كما ا المعلومات واالتصاالت، وھو يقدم اإلرشاد للمتخرجين في المجال الوظيفي، وخاصة في مجال تكنولوجي

ً ودورات تعليمية والنفاذ ً ميدانيا ومن المبادرات   إلى مراكز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. يوفر تدريبا
الناجحة التي استھدفت الشباب ما يلي: تزويد مھارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتدريب؛ التعليم من 

واالتصاالت؛ وتشجيع الشراكات بين مبادرة "شارك" والقطاعين العام والخاص خالل تكنولوجيا المعلومات 
  لتوليد فرص عمل للشباب (مھن إلكترونية).

 
وألقى السيد منصور فرح، رئيس فريق سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اإلسكوا،   -32

والخاص في عرض بعنوان "الشراكة من  الضوء على واحدة من شراكات اإلسكوا الناجحة بين القطاعين العام
وھدف ھذا المشروع ھو زيادة العمالة وتقليص  مشروع المجتمع المحلي الذكي".  - أجل تنمية المجتمع المحلي

ويتشكل كل مشروع مجتمع محلي ذكي من  الفقر في المناطق الريفية من خالل التمكين المحلي وبناء القدرات. 
ھما المركز التكنولوجي المتعدد األغراض، ووحدة إنتاج األغذية الزراعية،  مرفقين يكّمل أحدھما اآلخر،

وتوجد في الوقت الراھن   ويضمن التفاعل بينھما االستدامة باإلضافة إلى التعاون مع المجتمع المحلي والبلدية.
ل مذكرات تفاھم مشاريع لمجتمع محلي ذكي في العراق والجمھورية العربية السورية واليمن، بودر بھا من خال

  ات غير الحكومية في ھذه البلدان.مع الحكومة والمنظم
  

  مناقشات المجموعات  - كاف
  

جرت مناقشات المجموعات في اليوم الثالث خالل حلقات نقاش أدارتھا "شراكة المعرفة العالمية" عن   -33
حلقة نقاش لفريق خبراء يتشكل من المشاريع اإلقليمية المحتملة، وكذلك خالل الجلسة الختامية لورشة العمل في 
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خبراء من األطراف األربعة المنظمة لورشة العمل: اإلسكوا و"شراكة المعرفة العالمية" ووزارة تكنولوجيا 
  المعلومات واالتصاالت في األردن ومعھد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 
المعرفة  شات التي أدارتھا "شراكةوقدم المشاركون من قطاعات ومنظمات مختلفة خالل المناق  -34

 العالمية" أعمالھم، ومن بين ھؤالء:
 

: وھي منظمة غير حكومية أردنية تھدف إلى تعزيز التنمية Net Corpsشبكة "نيت كور"   (أ)  
وتدرب المنظمة الناس/الطالب من المجتمعات  المجتمعية من خالل تطبيق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والمھارات المتعلقة بھا حتى يستطيعوا بدورھم تدريب اآلخرين،  المحلية في
 جيع الريادية المھنية بين الشباب؛شتكما تقوم ب

 
الجمعية األردنية للحواسيب: تدرب المتخرجين على مھارات السوق لتحسين فرص توظيفھم   (ب)  

 برامج تدريب يسيرة المنال؛ ن خاللوتھيئتھم للعمل في السوق، وذلك م
  

بلوغ مجتمع  وزارة االقتصاد الوطني الفلسطينية: تيّسر العناصر التي ستساعد فلسطين على  (ج)  
ً الستخدام تكنولوجيات  المعرفة.  وقد كان انعدام االستقرار السياسي واالقتصادي في البالد حافزاً قويا

 العوائق؛ المعلومات واالتصاالت للتغلب على ھذه
  

وزارة االتصاالت اللبنانية: دور الوزارة داعم للمنظمات غير الحكومية، ال مالياًً◌ فحسب ولكن   (د)  
ً في التخطيط والتنظيم. فالقطاع الخاص قوي جداً ويساعد على تشجيع تعميم تكنولوجيا المعلومات   أيضا

 ماً بعد.، وإن لم يكن منظية القطاع الخاصفاألخذ بالحزمة العريضة يعود إلى ديناميك واالتصاالت. 
  

بعد أن تعّرف المشاركون على طبيعة عمل ومشاريع كل منھم، وجدوا الكثير من الجوانب المشتركة   -35
والمتكاملة التي انتفع بھا بعدئذ في التمارين الجماعية التي جرت في نھاية اليوم الثالث للتفكير بشراكات إقليمية 

، اقترحت شبكة حاضنة إقليمية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وذلك فعلى سبيل المثال قابلة للبقاء. 
باالنتفاع من مشاريع حاضنات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الموجودة في الجمھورية العربية السورية 

بين  واقترحت أفكار أخرى لبرنامج "شراكة المعرفة العالمية" اإلقليمي المحتمل للشراكة والعراق وفلسطين. 
 القطاعين العام والخاص في دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا  شملت ما يلي:

  
 دكان إلكتروني إقليمي للنساء في المناطق الريفية (أعمال حرفية)؛  (أ)  

  
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للحفاظ على البيئة؛ جمع طالب من برامج تكنولوجيا   (ب)  

 معاً في حاضنة لدعم البيئة على المستوى اإلقليمي؛المعلومات واالتصاالت والبيئة 
  

مشروع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل السالم يستند إلى مراكز سلكية والسلكية   (ج)  
 ومواقع على االنترنت؛

  
لتشجيع التنمية  أغراض تعليمية من بينھا ألواح للقصص وكراسات باستخدام مواد من االنترنت  (د)  
 مدارك حول المسائل الصحية؛وتوسيع ال

  
  )(   بوابة تعلم من أجل التنمية المجتمعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لمساعدة المتخرجين على

 اكتساب المھارات الكافية لدخول قوة العمل؛
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ً   (و)    وعن طريق الھاتف المحمول تخدم التجار والمستھلكين؛ بوابة عربية لتسديد األموال إلكترونيا

  
 مركز دعم مھني افتراضي؛  )(ز  

  
 ألبحاث الباحثين والمفكرين العرب.مركز إيداع إلكتروني   (ح)  

  
الرئيسية التي جرى من الخبراء بھدف تلخيص النقاط  اختتم اليوم األخير لورشة العمل نقاش لفريق  -36

لعام والخاص في االطالع عليھا خالل ورشة العمل وبحث خريطة الطريق ومستقبل الشراكة بين القطاعين ا
ول وقد أدار النقاش السيد أيمن الشربيني، الموظف األ  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في منطقة اإلسكوا.

وشمل فريق الخبراء ممثلين  في تكنولوجيا المعلومات في شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اإلسكوا. 
بين القطاعين العام والخاص ووزارة تكنولوجيا المعلومات  عن "شراكة المعرفة العالمية" ومعھد الشراكة

وتمحور النقاش حول التحديات وفرص الشراكة بين القطاعين العام  واالتصاالت في األردن واإلسكوا. 
والخاص في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المناسبة لمنطقة اإلسكوا، وتوصيات لجلب كل فوائد الشراكة 

عام والخاص الكاملة ألصحاب المصلحة المعھود لھم ببناء مجتمع المعلومات في منطقة بين القطاعين ال
 اإلسكوا.

  
ً بحد ذاتھا، لكنھا  -37 ً على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ليست ھدفا وسيلة لبلوغ  واتفق عموما

ً فيما يتعلق ببنا غاية.  ء مجتمع المعلومات، تعتبر وفي سياق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وخصوصا
الشراكات بين القطاعين العام والخاص وكذلك شراكات أصحاب المصلحة المتعددين وسائل لتحقيق أھداف 

  االقتصادية.-التنمية االجتماعية
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 ً   لوسنت-الشراكة بين ألكاتيل - إطالق: الحزمة العريضة من أجل التنمية  -ثالثا
  بي آسيا (اإلسكوا)واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغر

  
في اليوم الثالث، وفي مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في   -38

لوسنت تقريراً مشتركاً -األردن، أصدرت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) وشركة ألكاتيل
ا: تعزيز النفاذ إلى خدمات تكنولوجيا المعلومات عن "الحزمة العريضة من أجل التنمية في منطقة اإلسكو

  واالتصاالت في مجتمع المعرفة العالمي".
  

كلمة افتتاحية  وألقى السيد يوسف نصير، رئيس شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اإلسكوا،  -39
، كما عرض رؤية عرض فيھا الخطوط العريضة ألنشطة شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اإلسكوا

وأبرز دور التقنيات   لوسنت.-اإلسكوا فيما يتعلق بمفھوم الحزمة العريضة من أجل التنمية وشراكتھا مع الكاتيل
االقتصادية -ماعيةتالجديدة مثل الحزمة العريضة والالسلكية في ردم الفجوة الرقمية وتحقيق التنمية االج

ً تلك التي تؤد ي إلى تحسن في العناية الصحية والتعليم والخدمات العامة.  المستدامة في المنطقة، خصوصا
وتحدث السيد نصير بالتفصيل عن ازدھار الحزمة العريضة منذ التسعينات واالختالل اإلقليمي في توزيعھا، 

 المائة. في  1تتعدى  حيث تسجل منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا نسبة من المجموع الكلي للمشتركين ال
ً كيف أن شراكة اإلسكوا مع ألكاتيلوأضاف ش لوسنت تقدم مثاالًً◌ً◌ جيداً للنھج الذي تتبعه الشراكة بين -ارحا

 القطاعين العام والخاص في جسر الفجوة الرقمية اعتماداً على تجربتي المنظمتين اللتين تكمل إحداھما األخرى. 
طقة اإلسكوا وھي تتجه نحو ثورة الحزمة ونوه بأن التقرير يلقي الضوء على إمكانية التنمية الضخمة في من

  العريضة، وأن القصد منه مساعدة أصحاب المصلحة في تطوير الحزمة العريضة في المنطقة.
  

وألقى السيد تييري ألبراند، نائب رئيس ألكاتيل لوسنت الكلمة التالية، والتي شرح فيھا كيف أن التقرير   -40
الفجوة الرقمية، وأن فكرته تكونت خالل المؤتمر التحضيري  المشترك ھو جزء من خطة عمل اإلسكوا لسدّ 

ر الرقمي" ومضى ليصف "مبادرة الجس . 2004للقمة العالمية لمجتمع المعلومات الذي عقد في دمشق عام 
ية لوسنت والتي تقوم على اإليمان بدور تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت كأداة للتنم-التي أطلقتھا ألكاتيل

وسيبلغ عدد مستخدمي االنترنت المليار نسمة في أقل من عشر سنوات، معظمھم من  االقتصادية. -عيةاالجتما
عالوة على ذلك، فإن  المناطق الحضرية والضواحي، في حين أن النفاذ نادر في المناطق الريفية والمعزولة. 

ضيقة؛ وتوفر المحتوى المناسب ھو النفاذ إلى اإلنترنت في بلدان ناشئة كثيرة باھظ الثمن ومن نمط الحزمة ال
ثم شرح السيد ألبراند النشاطين الرئيسين لمبادرة   مفتاح توسيع القدرة على الوصول والنفاذ إلى االنترنت.

الجسر الرقمي وھما: تطوير مشاريع تجريبية في المناطق الريفية والبلدان الناشئة، وتطوير محتوى مناسب 
  حلية.وتطبيقات وخدمات للمجتمعات الم

  
وقدم السيد منصور فرح، رئيس فريق سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لإلسكوا، لمحة عامة   -41

لوسنت، والذي بدأ العمل عليه بناء على مذكرة تفاھم وقعت عام -موجزة عن التقرير المشترك لإلسكوا وألكاتيل
ً تطوير أداة لتشجيع العمل. وأشار إلى أن مبرر التقرير ليس تقديم دراسة فحسب، ب . 2005 وتبرز  ل أساسا

فرصة لتسريع التنمية السلكية وتوفير لالدراسة كيفية تغيير الحزمة العريضة للمشھد العام لالتصاالت السلكية وا
االقتصادية، وھي تستند إلى التكامل بين خبرة إحدى الشركات الرائدة في مجال االتصاالت السلكية -االجتماعية
االقتصادية - لوسنت) وخبرة الذراع اإلقليمي لألمم المتحدة للتنمية االجتماعية- في العالم (ألكاتيل والالسلكية
  (اإلسكوا).

 لوسنت، نتائج وتوصيات التقرير. -بعد ذلك شرح السيد سھيل مارين، مدير الجسر الرقمي في الكاتيل  -42
العريضة في البلدان المتقدمة بسبب تقديم رزمة ومن بعض النتائج الرئيسية التسارع المذھل للنفاذ إلى الحزمة 
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شاملة قادرة على المنافسة، والحاجة إلى التركيز على العوامل التي لھا أثر على العرض والطلب فيما يخص 
وشملت التوصيات تخفيض أسعار الحزمة العريضة عن طريق عرض خدمات  الحزمة العريضة في المنطقة. 
قليمية والتقارن؛ وتحسين العوامل التقنية والبشرية المتعلقة بجودة الخدمة؛ وتزويد شاملة؛ وتحسين التوصيلية اإل

محتوى عربي محلي مناسب وتطبيقات مناسبة؛ وجعل إدخال الحزمة العريضة جزءاً من التزام المشغلين بتقديم 
  الخدمة الشاملة.

  
 ً   تنظيم األعمال  -رابعا

  
  المكان والتاريخ  -ألف

  
شباط/فبراير  27في وزارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عمان، األردن، من  عقد االجتماع  -43

 .2007ذار/مارس آ 1إلى 
  

  االفتتاح  -باء
  

أّكد السيد منصور فرح، الموظف األقدم في تكنولوجيا المعلومات ورئيس فريق سياسات تكنولوجيا   -44
االتصاالت في اإلسكوا، أن ھذه الورشة ھي طريقة المعلومات واالتصاالت في شعبة تكنولوجيا المعلومات و

ملموسة لتوضيح كيفية عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خالل الجمع بين منظمات غير حكومية 
 ومنظمات دولية وشركات خاصة.

  
وممثل االستشارية  )A.G.ENT(جي.إنت" .وألقى السيد عمر حمدي عبد الغني، المدير اإلداري  لـ "إيه  -45

"شراكة المعرفة العالمية"، كلمة تمھيدية للكلمات االفتتاحية، قائالً إنه يأمل أن تكون ورشة العمل بداية لعدد من 
  شراكات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

  
 الت، كلمة افتتاح االجتماع. ثم ألقى السيد يوسف نصير، رئيس شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصا  -46

وتطرق في كلمته إلى تقارب القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع المدني والدور الحيوي الذي تلعبه 
ً في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.   الشراكات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، خصوصا

ل وھو زيادة قدرات المؤسسات العامة والخاصة في البلدان وألقى الضوء على الھدف الرئيسي من ورشة العم
األعضاء لإلسكوا على إحداث شراكات بين القطاعين العام والخاص ترّكز على بناء مجتمع المعلومات على 

وأشار إلى أن خطة عمل اإلسكوا اإلقليمية تؤكد الحاجة إلى شراكة أصحاب   المستويين الوطني واإلقليمي.
ددين لتنفيذ مشاريع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وأنه يمكن تبني نماذج شراكة محددة مثل المصلحة المتع

وبرغم قلة قصص النجاح في   الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير مواطن القوة لھذين القطاعين.
لھا لالطالع على أفضل الطرائق القلة كانت ناجحة جداً وينبغي دراستھا وتحلي هالسيد نصير أن ھذ المنطقة، أكد

ومضى بعد ذلك ليعرض الخطوط العريضة لھيكل ورشة العمل وللمواضيع التي ستناقش،  واكتساب الدروس. 
 والتي تغطي الجوانب الھيكلية والتشغيلية للشراكة بين القطاعين العام والخاص ودراسات حالة لبلدان مختارة. 

  لوسنت/اإلسكوا حول الحزمة العريضة سيتم في اليوم الثالث.- ر ألكاتيلكما جذب االنتباه إلى أن إطالق تقري
الكلمة الثانية، المعلومات واالتصاالت األردني،  وألقى معالي السيد باسم روسان، وزير تكنولوجيا  -47

ً ھو بدا ية، وشكر فيھا اإلسكوا لتنظيمھا ورشة عمل مفيدة وفي الوقت المناسب، مؤكداً على أن "االجتماع معا
ً نجاح".  ثم ألقى الوزير الضوء على الجھود التي قامت بھا وزارة تكنولوجيا  ً تقدم، والعمل معا والبقاء معا
المعلومات واالتصاالت لتعظيم االنتفاع من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتوجيه األردن نحو مجتمع 
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وھو اآلن ناضج ولديه ميزة  2005ل في عام وأشار إلى أنه تم تحرير قطاع االتصاالت بالكام المعلومات. 
غير أنه الزالت ھناك فسحة لتسارع أكبر  والكفاءة.  اإلنتاجيةتنافسة مرتفعة، ما أدى إلى تحسينات مذھلة في 

 بالتركيز على مجاالت قوية، مثل النفاذ إلى االنترنت والحاسوب الشخصي، ال يمكن تحقيقھا دون شراكة. 
الشراكات الناجحة في مبادرات األردن في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وأضاف بعض األمثلة عن 

مثل: القرية اإللكترونية، والمبادرة التعليمية األردنية، وبرنامج شبكة الحزمة العريضة الوطنية التي ستربط 
واختتم السيد  ام. مدرسة لوصلھا ھذا الع 200المدارس والكليات ومحطات المعرفة في أرجاء األردن، وإعداد 

الخاص القائم على االحتياجات ھو الذي يضمن النجاح -روسان بمالحظة ھامة مفادھا أن نموذج القطاع العام
  ھذه. واالستدامة االقتصادية لمشاريع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  
  المشاركون  - جيم

  
ً من سبعة بلدان أعضاء في اإلسكوا 25حضر االجتماع   -48 العربية  ھي األردن والجمھورية مشاركا

السورية وفلسطين والعراق ومصر واليمن، وكذلك مشاركان من كل من إيران والجزائر (دعيا وغطيت 
تكاليف مشاركتھما من قبل "شراكة المعرفة العالمية"، المشتركة في التنظيم)، وآخرون من استراليا وفرنسا 

خبيراً من القطاع األكاديمي والقطاع العام ومجتمع  38ان ھناك وك وماليزيا والواليات المتحدة األمريكية. 
  لھذا التقرير. األولالمرفق وترد قائمة المشاركين في  األعمال والمنظمات الدولية. 

  
 جدول األعمال  -دال

  
 ملخص جدول األعمال:  -49

 
 االفتتاح وكلمات الترحيب.  - 1  

  
 ):4- 1وحدات التدريب (  - 2  

  
 اكة بين القطاعين العام والخاص وھياكل خدمات البنية التحتية؛خيارات الشر  (أ)    

  
واألطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية للشراكات بين القطاعين العام والخاص  اتالسياس  (ب)    

 في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛
  

خاص في لشراكات بين القطاعين العام والامتطلبات التقييم المسبق وتحليل جدوى   (ج)    
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛

  
 دراسة حالة.  (د)    

  
 ):8- 5وحدات التدريب (  - 3  

 
 والتمويل؛ بنيةمدخل لتمويل المشاريع: المبررات وخصائص ال  (أ)    
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والمشتريات للشراكات بين القطاعين العام والخاص في تكنولوجيا  مناقصاتتقنيات ال  (ب)    
 ؛المعلومات واالتصاالت

  
 األداء التقني، والتنظيم؛ رصدوحدة التقيد بالعقود، و  )(ج    

  
األطر المؤسسية للشراكة بين القطاعين العام والخاص: تطوير وحدات الشراكة بين   (د)    

 القطاعين العام والخاص؛
 

 عروض ومناقشة "شراكة المعرفة العالمية":  - 4  
  

 ولي واإلقليمي؛إشراك "شراكة المعرفة العالمية" على المستويين الد  (أ)    
 النموذج والمنافع وحاالت دراسات؛ –شراكات أصحاب المصلحة المتعددين   (ب)    
 ؛2و 1ب المصلحة المتعددين، الجزء إنشاء شراكات أصحا  (ج)    
 عملية برنامج الشراكة اإلقليمية.  (د)    

  
 الشراكة بين ألكاتيل واإلسكوا. - إطالق الحزمة العريضة من أجل التنمية  - 5  

  
 عروض المشاركين:  - 6  

  
 خطة عمل اإلسكوا اإلقليمية: الشراكة؛  (أ)    

  
تحديد إمكانية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الحكومة اإللكترونية: وجھة نظر   (ب)    

 البنك الدولي؛
  

 شراكة تكنولوجيا المعلومات/الرؤية العربية؛ ئمباد  (ج)    
  

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  لخاص من أجل مبادراتالشراكات بين القطاعين العام وا  (د)    
 المبادرة التعليمية األردنية؛ -

  
    )(  وضع شراكات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اليمن؛ 

  
تزويد الشباب بالمھارات والتدريب وفرص العمل من خالل مبادرات  - خطوة إلى األمام  (و)    

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛
  

 تجربة مشروع المجتمع الذكي. -اكة من أجل تنمية المجتمع المحلي الشر  (ز)    
 اإلسكوا. حلقة نقاش عن مستقبل الشراكات بين القطاعين العام والخاص في منطقة  - 7  

  
 الجلسة الختامية.  - 8  

  
  وثائقال  -ھاء
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على  ماع، ويمكن االطالع عليھاجترير قائمة بالوثائق التي قدمت لاللھذا التق الثانييرد في المرفق   -50

 .http://www.escwa.org.lb/divisions/ictd/events/26feb07.aspموقع اإلسكوا على اإلنترنت: 
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  المرفق األول
  

  (*)قائمة المشاركين
  

  الجزائر
  

  السيد محمد سعد لعيب
  المدير العام

  اإلعالم توتكنولوجيا تسييردايدكتيكا، المدرسة العليا لل
  نو ھبة محمد، عنابةشارع ب 41

  213-38835609ھاتف: 
  213-832798فاكس: 

  213-75618270 :وييخل
   didactica@yahoo.comلكتروني:إبريد 

  
  مصر

  
  السيد عمرو حمدي عبد الغني

  المدير اإلداري
  شركة آيجنت االستشارية

  المعاديشارع الالسلكي،  4
  القاھرة
  20- 2-5216158فاكس: 

  20-103174090وي: يخل
  ahamdy@aucegypt.edu لكتروني:إبريد 

  
  السيد أحمد نصر عبد الھادي

  المدير التنفيذي
  رابطة التنمية المستدامة

  شارع جمال عبد الناصر 150
  اإلسكندرية

  20- 3-5556625ھاتف: 
  20- 3-5556625 فاكس:

  20- 12-6863326وي: يخل
  aahady@gmail.com لكتروني:إبريد 

  
  السيد إبراھيم أحمد

  مدير المشروع
  – االتصاالتلتكنولوجيا المعلومات و يالصندوق المصر

  وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  
  يرشارع خليل الحص 1

  المھندسين
  القاھرة
  20- 2-3088115ھاتف: 
  20- 2-3088166فاكس: 
 20- 12-4811741ي: خليو
 iahmed@mcit.gov.egلكتروني: إبريد 

  السيد أحمد السبكي

  مدير مشروع التعليم عن بعد
  المركز اإلقليمي لتكنولوجيا المعلومات وھندسة البرامج

  (RITSEC)  
  11211زمالك الشارع حسن صبري،  11

  القاھرة
  20- 2-7391371ھاتف: 
  20- 2-7360955فاكس: 

  20- 10-1413604يوي: خل
  asobky@ritsec.org.egلكتروني: إبريد 

  
  فرنسا

  
  السيد تييري آلبراند

  نائب رئيس الجسر الرقمي
  لوسنت-ألكاتيل

  جادة موران سولنيير 7-9
  فيليزي سيدكس 78141
  33-130778192ھاتف: 
  33-130772550فاكس: 

  33-612743614 :وييخل
  lucent.fr-thierry.albrand@alcatel وني:لكترإبريد 

  
  السيد سھيل مارين
  مدير الجسر الرقمي

  لوسنت-ألكاتيل
  جادة موران سولنيير 7-9

  فيليزي سيدكس 78141
  33-130778192ھاتف: 
  33-130772550فاكس: 

  33-612743614 :وييخل
  lucent.fr-souheil.marine@alcatel لكتروني:إبريد 

  
  العراق

  
  السيدة إيمان عبد

  رئيس قسم الصيانة والشبكات
  المنظمة المركزية لإلحصائيات وتكنولوجيا المعلومات

  بغداد
  964- 1-7744383 ):بغدادھاتف (
  962-797101506): عّمانھاتف (

  964-7901744230 :وييخل
 Imanabdulwahhab@yahoo.comلكتروني: إبريد 
  (تابع) العراق

  ________________  

 (*) صدر ھذا المرفق كما ورد من القسم المعني.  
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  الدكتور أكرم محمد عثمان
  ر مستشاري استراتيجيات تكنولوجياكبي - رئيس الجمعية

  المعلومات  
  الجمعية العراقية لعلوم الحاسبات

  بغداد
  962- 06-5545350ھاتف: 

  962- 796-184806خليوي: 
  ram.othman@gmail.comakلكتروني: إبريد 

  
 إيران

  
  السيدة إالھي سعدات الدجيفاردي

  مدير التنمية
  مؤسسة العلوم والفنون

  طريق كنيسة الثالوث 44منزل جيلبرت،  5
  المملكة المتحدة، SW13 8EGلندن 

  )44(- 20-87487404ھاتف: 
  )44(- 20-87489783فاكس: 

  )44(-077818840824خليوي: 
  sahbalajevardi@yahoo.co.uk لكتروني:إبريد 

  
  المملكة األردنية الھاشمية

  
  السيدة يارا عبد الصمد

  رئيس قسم سياسات تكنولوجيا المعلومات
  االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وزارة

  9903 ص. ب.:
  انعمّ 

  962- 6-5805629ھاتف: 
  962- 6-5861059فاكس: 

  962-777303330 وي:يخل
  yara.a@moict.gov.jo لكتروني:إبريد 

  
  السيد حيف بنيان

  المدير العام
  يةاألردنالتعليم  مبادرة

  الدوار الثامن، بيادر وادي السير
  انعمّ 

 962- 6-5805727ھاتف: 
  962- 6-5813804فاكس: 

  962-799800888وي: يخل
  haif.b@moict.gov.jo روني:بريد الكت

  
  

  السيد محمد فيومي
  مھندس شبكات

  المركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات

  259 . ب.:ص
  انعمّ 

  962- 6-5337184ھاتف: 
  962- 6-5337168فاكس: 

  962- 777-492647 وي:يخل
  Mohammad.f@nitc.gov.jo لكتروني:إبريد 

  
  السيد حيدر فريحات

  المدير العام
  المركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات

  259 .:ب .ص
  انعمّ 

  962- 6-5358564ھاتف: 
  962- 6-5357168فاكس: 

  962- 7-95532931 وي:يخل
 .f@nitc.gov.johaidar لكتروني:إبريد 

 
  السيدة تانيا جوردان

  المدير التنفيذي
  Netcorps - شبكة األردن

  شارع سالم الھنداوي، الشميساني
  942382: .ب .ص
  انعمّ 

  962- 6-8/569236ھاتف: 
  962- 6-569237فاكس: 

  962- 7-9552544 وي:يخل
  an@netcorpsjordan.orgtjord بريد الكتروني:

  
  السيدة ربى كاجو

  ةلكترونيالتخطيط االستراتيجي والخدمات اإلمدير قسم 
  بالوكالة  

  وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
  9903: ص. ب.

  انعمّ 
  962- 6-5805758ھاتف: 

  962- 7-95895700وي: يخل
  haidar.f@nitc.gov.jo بريد الكتروني:

  
  
  
  
  
  

  (تابع) المملكة األردنية الھاشمية
  

  السيد محمد قراعين
  ول الترويج لالستثمارؤمس
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  وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
  9903.: ب .ص
  انعمّ 

  962- 6-5805629ھاتف: 
  962- 6-5861059فاكس: 

  962- 7-77303330 وي:يخل
  mohammad.q@moict.gov.jo لكتروني:إبريد 

  
  السيد ھشام قطان

  رئيس
  ة للحاسباتاألردني الجمعية

  شارع علي أبو فرا، ضاحية الرشيد 15
  انعمّ 

  962- 6-5154094ھاتف: 
  962- 6-5154093 فاكس:

  962- 7-9552259يوي: خل
  ohq@hq.j لكتروني:إبريد 

  
  السيدة بريا سود
  ضابط برامج

  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
  94631 .:ب .ص

  شارع عبادى بن الصامت
  انعمّ 

  962- 6-5667181ھاتف: 
  962- 6-5676582: فاكس
  priya.sood@undp.org لكتروني:إبريد 

  
  السيد سائد يونس
  المدير التنفيذي

  حثالبا
  شميساني، 927495 .:ب .ص
  انعمّ 

  962- 6-5605440ھاتف: 
  962- 6-5693306فاكس: 

  syounis@albahith.com بريد الكتروني:

 لبنان
  

  السيد سامي بيضون
  مستشار

  707بناية ستاركو (أ)، غرفة 
  بيروت
  961- 1-361382ھاتف: 
  961- 1-361858 فاكس:

  961- 3-951871 وي:يخل
  samibeyd@cyberia.net.lb لكتروني:إبريد 

  
  السيدة ديانا بو غانم

  المعلومات واالتصاالت والمستشار رئيس مكتب تكنولوجيا
  التقني للوزير  

  وزارة االتصاالت
  بيروت
  961- 1-979979ھاتف: 
  961- 1-979372: فاكس
  961- 3-483606 وي:يخل

 diana@ogero.gov.lb لكتروني:إبريد 
 

  فلسطين
  

  السيد ليث قسيس
  المدير العام

  الحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  البيرةشارع القدس، ، 54807.: ب .ص
  البيرة

  972- 2-2409290ھاتف: 
  972- 2-2409294 فاكس:

  972-599225090 وي:يخل
 laith.kassis@picti.ps لكتروني:إبريد 

 
  السيد حازم حسين محمد قواسمي

  وزارة االقتصاد
  985 .:ب .ص

  رام هللا
  972- 0-2400735ھاتف: 
  972- 0-2400741 فاكس:

  972- 599-667777 وي:يخل
  smi@palnet.comhkawa: بريد الكتروني

  
  
  
  
 

  (تابع) فلسطين
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  السيد خالد ربايح

  علومات واالتصاالتمدير مركز األبحاث لتكنولوجيا الم
  جل التنميةأمن   

  الجامعة العربية األمريكية
  240.: ب .ص
  جنين

  970- 4-2517435ھاتف: 
  970- 599-672885 وي:يخل

 k.rabayah@gmail.com لكتروني:إبريد 
  

  السيد فادي رزق هللا
  جتمعيةمدير مشروع مراكز تكنولوجيا المعلومات الم

  يلشبابامنتدى شارك   
  شارع اإلرسال، 500.: ب .ص

  رام هللا
  970- 2-2967741ھاتف: 
  970- 2-2967742 فاكس:

  972- 545-854799 وي:يخل
  fadi.rezqallah@sharek.ps لكتروني:إبريد 

  
  الجمھورية العربية السورية

  
  السيد محمد فراس بكور
  رئيس مجلس اإلدارة

  ية السورية لتكنولوجيا المعلوماتالمھن الجمعية
  واالتصاالت   

  33662ص. ب.: 
  دمشق

  963- 11-3349100ھاتف: 
  963- 11-3349103 فاكس:

  963- 92-553552 وي:يخل
  feras@aloola.sy-bلكتروني: إ بريد

  
  السيدة ريما شعبان
  المعلومات واالتصاالت نةاقمدير حاضنة ت

  الجمعية العلمية المعلوماتية السورية
  طريق المزة

  دمشق
  963- 11-6626010ھاتف: 
  963- 11-6626012 فاكس:

  963- 93-460401 وي:يخل
  scs.org-director@ti بريد الكتروني:

  
  

  اليمن
  

  وييالسيد يحي الر
  أستاذ محاضر في مجال المعلوماتية

  – قسم اإلحصاء والمعلوماتية, كلية العلوم اإلدارية
  جامعة عدن  

  3، شقة رقم 10بناية األحمدي رقم 
  عدن

  967-22360136ھاتف: 
  967-22360136 فاكس:

  733206025 وي:يخل
  i@hotmail.comdralrew: لكترونيإبريد 

  
  شراكة المعرفة العالمية

  
  السيد ستيوارت ماثيسون

  مدير البرنامج
  جل التنميةأمؤسسة التعاون من 

  شرفة آستور 67الطابق الثاني، 
  كوينالند، أستراليا

  61- 7-38318722ھاتف: 
  61- 7-38318755 فاكس:
  stuartmathison@fdc.org.au: لكترونيإبريد 

  
  السيد جون سك
  موظف برنامج

  شراكة المعرفة العالمية
  23، الطابق 2جاالل بنانج، البرج  11

  لمبور، ماليزيا كواال
  603-21623000ھاتف: 
  603-21622823 فاكس:
 john@gkps.org.my: لكترونيإبريد 

  
  بين القطاعين العام والخاص معھد الشراكة

  
  السيد سكوت جازينكا

  مدير البرنامج
  ولوجيا المعلومات واالتصاالتمركز التنمية التجارية لتكن

  ، المعاديشارع وادي النيل
  القاھرة، مصر

  20- 10-377-4040 وي:يخل
  omsjazynka@ibdcegypt.c لكتروني:إبريد 

  
  
  
  

  (تابع) معھد الشراكة بين القطاعين العام والخاص
  

  السيد ند وايت
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  مار الدولي للشراكة بين القطاعينمتخصص في االستث
  العام والخاص  

  معھد الشراكة بين القطاعين العام والخاص
  رستون، والية فرجينيا

  األمريكية الواليات المتحدة، 4323-20191
  1- 703-472-3965ليوي: خ

  EWhite4379@aol.com: الكتروني بريد
  

  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)
  

  السيد يوسف نصير
  رئيس

  إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 ساحة رياض الصلح

 11-8575.: ب. ص
  بيروت، لبنان

  961- 1-978549تف: ھا
  961- 1-981510 فاكس:
  nusseir@un.org: لكترونيإبريد 

  
  السيد عبد اإلله الديوه جي

  إقليمي لالتصاالت وشبكات الحاسوب مستشار
  إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 ساحة رياض الصلح
 11-8575ص. ب.: 

  بيروت، لبنان
  961- 1-978539تف: ھا

  961- 1-981510 فاكس:
  dewachi@un.org: لكترونيإبريد 

  

  السيد منصور فرح
  موظف أقدم لتكنولوجيا المعلومات ورئيس فريق

  إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 ساحة رياض الصلح

 11-8575ص. ب.: 
  بيروت، لبنان

  961- 1-978538تف: ھا
  961- 1-981510 فاكس:
  farah14@un.org: لكترونيإبريد 

  
  السيد أيمن الشربيني

  تكنولوجيا المعلومات أول موظف
  إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 ساحة رياض الصلح
 11-8575ص. ب.: 

  بيروت، لبنان
  961- 1-978555تف: ھا

  961- 1-981510 فاكس:
  sherbiny@un.org-el :بريد الكتروني

  
  السيدة رشا مرتضى

  مساعدة أبحاث
  إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 ساحة رياض الصلح
 11-8575ص. ب.: 

  بيروت، لبنان
  961- 1-978544تف: ھا

  961- 1-981510 فاكس:
  mourtada@un.org: بريد الكتروني
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  المرفق الثاني
  

 ئمة الوثائققا
  

Title 

1. Training Modules: 

 PPP Options and Structures for Infrastructure Services 

 Policy, Legal and Regulatory, and Institutional Frameworks for PPPs in ICT  

 PPPs in ICT Appraisal and Feasibility Analysis Requirements 

 Case Study 

 Introduction to Project Finance: Rationale, Structure and Financing Characteristics 

 Tendering and Procurement Techniques for PPPs in ICT 

 A Contract Compliance Unit, Monitoring the Technical Performance and Regulation 

 PPP Institutional Frameworks: Developing PPP Units 

2. Presentations: 

 Engaging GKP at the Global Level - GK3, Emerging People, Emerging Markets, Emerging 
Technologies 

 Engaging GKP at the Regional Level - Introducing the MENA Regional Network 

 Multi-Stakeholder Partnerships (MSP) - the Model, Benefits and Case Studies 

 Regional Partnership Programme (RPP) Process 

 ESCWA’s Regional Plan of Action: Partnership 

 Identification of Potential Public Private Partnerships in e-Government: a World Bank view 

 IT Partnership principles/Arab Vision 

 PPP for ICT Initiatives - Jordan Education Initiative 

 Status of ICT partnerships in Yemen 

 A Step Forward - Providing Youth with Skills, Training and Employment Opportunities through 
ICT Initiatives 

 Partnership for Community Development - the Smart Community Project experience 

  
  
  
  


