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  المجـلس
  االقتصـادي واالجتمـاعي

 

  

  
  (اإلسكوا) للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسياا

  

  يـررقت
  

  ورشة عمل حول تقديم الخدمات اإللكترونية في المجتمع المدني
  2009كانون األول/ديسمبر  29-28، بيروت

  

  وجـزم
  

للمنظمات غير الحكومية دور رئيسي في بناء مجتمع المعلومات، ذلك أن تنوعھا ونھجھا العملي   
إلى تطبيقات وخدمات  فاذنووجودھا في المجتمعات المحلية عوامل تجعلھا من األدوات األساسية لتأمين ال

 سيما في حالة المجتمعات المحرومة.  منصف وبتكلفة معقولة، ال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بشكل
وقد أدرك العديد من المنظمات غير الحكومية في المنطقة أھمية تطبيقات تكنولوجيا المعلومات 

تبنيھا وتوفيرھا تتفاوت كثيراً  الوعي لھا ومستويات ىواالتصاالت والخدمات اإللكترونية، غير أن مستو
  خر، بل وحتى ضمن البلد الواحد.بين بلد عضو وآ

  
   ً من شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اإلسكوا ألھمية تطبيقات تكنولوجيا  إدراكا

مت ورشة عمل حول تقديم الخدمات ظنالمعلومات واالتصاالت في بناء مجتمع المعلومات في المنطقة، 
في بيت األمم المتحدة في  2009انون األول/ديسمبر ك 29و 28اإللكترونية في المجتمع المدني، وذلك في 

وكان الھدف من ھذه الورشة زيادة وعي المنظمات غير الحكومية في منطقة اإلسكوا وقدراتھا .  بيروت
ً ألولويات ھذه المنظمات  وإمكانياتھا في مجال إنشاء خدمات التجارة اإللكترونية واستخدامھا وفقا

  واحتياجاتھا اإلنمائية. 
  

قد وفرت ورشة العمل للمنظمات غير الحكومية المشاركة منبراً لتبادل المعارف والتجارب و  
ى في مضمار تطبيق تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت وتقديم خدمات التجارة مثلوالممارسات ال

خدمات وقد غطت أساسيات التجارة اإللكترونية، وأھمية اللجوء إلى ال.  اإللكترونية في المجتمع المدني
وجھات في مجال الشبكات واألدوات المتوفرة على اإلنترنت، ووضع ت، وأحدث الآليات ذلكاإللكترونية و

تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت والخدمات اإللكترونية في منطقة اإلسكوا؛ وعرضت خاللھا دراسات 
تقدمھا التجارة  حالة وتجارب ناجحة لمنظمات وشركات ورياديي أعمال يستخدمون التسھيالت التي

  اإللكترونية؛ كما تضمنت جلسات ُكّرست لتبادل تجارب المنظمات غير الحكومية. 



  

  

-2-

أكدت النقاشات التي جرت في ورشة العمل األثر اإليجابي للتجارة اإللكترونية على خفض التكاليف   
ط لالستثمار في مع ذلك، على المنظمات غير الحكومية التي تخط.  وزيادة اإليرادات وتحسين الكفاءات

.  حتياجاتھا ومواردھا المتوفرةالمناسبة الالمستلزمات التقنية والمالية  حسن تقييمتُ التجارة اإللكترونية أن 
وأشير في ھذا الصدد إلى ضرورة أن تستخدم المنظمات غير الحكومية األدوات والتطبيقات المجانية 

وعلى ھذه المنظمات أيضاً أن تبذل جھوداً إضافية   .المتوفرة على اإلنترنت لتحسين وجودھا على الشبكة
وبما أن ورشة العمل .  ھمية تكنولوجيات المعلومات واالتصاالتحول ألزيادة وعي المجتمعات المحلية 

منتدى للنقاش عبر اإلنترنت سيدعى إليه تتم المتابعة خالل جزء من مشروع لإلسكوا في المجال نفسه، س
  من منظمات غير حكومية وخبراء. جميع المشاركين 

  
ً من سبعة من البلدان األعضاء في اإلسكوا، باإلضافة    حضر ورشة العمل واحد وعشرون مشاركا

  .إلى خبيرة من تركيا تعمل حالياً في فنلندا
  

  المحتويات
  

  لصفحةا     لفقراتا                            
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  9  22-18    .........................................  تجارب المنظمات غير الحكومية  -دال  
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  مقدمة
  
في السنوات األخيرة، أدى استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والخدمات اإللكترونية   - 1

ً إلى نتائج واعدة في الحياة اليومية للمواطنين  فدمج تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت في الخدمات .  جميعا
، ويسّرع المعالجة، ويحسن المشاركة والشفافية، ويسھل نشر ، ويوفر الوقت والجھودالتقليدية يحسن الكفاءة

ً اقتصاديًة جديدة لدوالمعلومات والمعارف، وي في ھذا السياق، دعت مؤتمرات مجتمع المعلومات .  فرصا
المحلية واإلقليمية إلى استخدام وتنفيذ تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتقديم خدمات إلكترونية ذات 

الضوء بوجه  تسلط لمجتمع المعلومات ةالقمة العالميواألبرز في ھذا المضمار أن .  ة عالية للجميعنوعي
خاص على أھمية تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ودورھا في التنمية المستدامة وفي مجاالت 

  عة، والعلوم.اإلدارة العامة، واألعمال، والتعليم، والصحة، والعمالة، والبيئة، والزرا
  
ً في بناء مجتمع المعلومات  - 2 فتنوعھا والنھج العملي الذي .  تلعب المنظمات غير الحكومية دوراً رئيسيا

كثيراً ما تعتمده في معالجة مختلف القضايا ذات الصلة يجعالنھا من أبرز المساھمين في تأمين وصول األفراد 
  إلى تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت،  المحرومين في المجتمع بشكل عادل وبتكلفة معقولة

وتعزز عوامل رئيسية أخرى دور .  سيما إلى تطبيقات ھذه التكنولوجيات وإلى الخدمات اإللكترونية وال
ً المنظمات غير الحكومية في تقديم الخدمات اإللكترونية إلى المواطنين  ، من بينھا التواجد القوي لھذه جميعا

يفية، وفھمھا للثقافات المحلية وألولويات السكان األصليين وألعمال المشاريع المنظمات في المناطق الر
  الصغيرة. 

  
تعزز تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت بشكٍل عام وتكنولوجيات شبكة اإلنترنت بشكٍل خاص   - 3

رة مع قدرات المنظمات غير الحكومية على جمع ونشر المعلومات والمعارف، وإنشاء شراكات وروابط مباش
المنظمات األخرى، وجذب المانحين واألموال، والوصول إلى فئات مستھدفة أوسع، كما توسع وجود ھذه 

فرص  توليدوباإلضافة إلى ذلك، تحتل الخدمات اإللكترونية موقعاً يمكنھا من  المنظمات في الفضاء السيبراني. 
  تحسين ما ھو موجود من ھذه الفرص.و اقتصادية جديدة على مستوى القاعدة الشعبية للمنظمات والمواطنين

  
أدرك العديد من المنظمات غير الحكومية في المنطقة أھمية تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   - 4

  .وآخر بلد بين كثيراً  تتفاوت وتوفيرھا تبنيھا ومستويات الوعي لھا ىمستو أن والخدمات اإللكترونية، غير
ً ااحد، وحتى داخل حدود البلد الو يفتقر تبادل التجارب إلى الفعالية وال حيث م تنسيق الجھود انعديالحظ أحيانا

  تنفذ الخدمات اإللكترونية وفقاً ألولويات المجتمعات المحلية.
  
5 -   ً من شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اإلسكوا ألھمية تطبيقات تكنولوجيا المعلومات  إدراكا

ً لفريق الخبراء حول  2009عقدت في عام مع المعلومات في المنطقة، واالتصاالت في بناء مجت اجتماعا
وقد ناقش المشاركون .  تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والخدمات اإللكترونية في القطاع العام

وأعطى االجتماع .  خالل االجتماع التحديات التي تواجه إنشاء وتبني وتقديم خدمات إلكترونية في القطاع العام
للقطاع العام فرصًة لتبادل األفكار ومناقشة سبل مواجھة ھذه التحديات، إال أن وجھات نظر المواطنين 

  والمجتمعات المحلية ال تزال مطلوبة. 
  
ً مع ما تقدم، نّظمت الشعبة في   - 6 في بيت األمم المتحدة في  2009كانون األول/ديسمبر  29و 28تماشيا

 زيادة الورشة ھذه من الھدف وكان.  ل حول تقديم الخدمات اإللكترونية في المجتمع المدنيبيروت ورشة عم
 التجارة خدمات إنشاء مجال في وإمكانياتھا وقدراتھا اإلسكوا منطقة في الحكومية غير المنظمات وعي
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ً  واستخدامھا اإللكترونية رت للمنظمات غير وقد وف.  اإلنمائية واحتياجاتھا المنظمات ھذه ألولويات وفقا
في مضمار تطبيق تكنولوجيات  مثلىالحكومية المشاركة منبراً لتبادل المعارف والتجارب والممارسات ال

وتشكل ورشة العمل ھذه جزءاً من مشروٍع تمّوله .  المعلومات واالتصاالت وتقديم خدمات التجارة اإللكترونية
بعتھا وتقييم التقدم الذي أحرزته اإلسكوا والمنظمات غير للنقاش لمتا تدىاإلسكوا، ومن ھنا فإنھا ستكتمل بمن

  الحكومية المشاركة.
  

  التوصيات  -أوالً 
  
  في ما يلي قائمة بالتوصيات الرئيسية التي قدمھا المشاركون وناقشوھا خالل ورشة العمل:  - 7
  

على لھا على المنظمات غير الحكومية إدراك أھمية أن يكون لھا و/أو أن تحافظ على وجود   (أ)  
  اإلنترنت يتراوح ما بين صفحات جامدة على الشبكة ومواقع تفاعلية؛

  
 رفةيعزز وجود المنظمات غير الحكومية على اإلنترنت قدراتھا على جمع المعلومات والمع  (ب)  

ً إلنشاء شراكات وروابط مباشرة مع المنظمات األخرى وجذب المانحين واألموال،  ونشرھا، ويوفر لھا فرصا
ع المنظمات غير .  لھا إلى فئات مستھدفة أوسع، ويوسع وجودھا في الفضاء السيبرانيوييسر وصو ولذا ُتشجَّ

وُتحّدثه، وجود يتراوح ما بين الصفحات الجامدة  الحكومية على أن يكون لھا على اإلنترنت وجود تحافظ عليه
  البوابات التفاعلية؛و على الشبكة

  
فرص جديدة على مستوى القاعدة الشعبية إتاحة طيع معه التجارة اإللكترونية في موقع تست  (ج)  

للمنظمات والمجتمعات المحلية وتحسين الفرص الموجودة، إالّ أن المنظمات غير الحكومية في المنطقة لم 
تحقق فوائد التجارة اإللكترونية، باإلضافة إلى أن تمثيلھا في المواقع المتوفرة للتجارة اإللكترونية بين 

من ھنا، مطلوب بإلحاح من المنظمات غير الحكومية التي تقدم .  ارية والمستھلكين محدود جداً المؤسسات التج
ً أو خدمات أن تستفيد من بوابات التجارة اإللكترونية بين الشركات والمستھلكين ھذه لمساعدة المجتمعات  سلعا

  فرص عمل؛  إتاحةحدة الفقر والمحلية على عرض منتجاتھا على اإلنترنت، ما قد ينعكس إيجاباً على تخفيف 
  

على المنظمات غير الحكومية المحدودة الموارد والمھارات في مجال تكنولوجيا المعلومات أن   (د)  
ً عن  تسعى إلى االنضمام إلى األسواق التي تقدم خدمات تجارية إلكترونية آمنة المتوفرة على اإلنترنت عوضا

  ي أحد األسواق من خالل تقديم خدماٍت أو منتجات فريدة؛وعليھا أن تتخصص ف.  إنشاء ھذه النظم بنفسھا
  

ثبت أن التجارة اإللكترونية تقلل النفقات وتزيد اإليرادات وتحسن الكفاءة، لكن النجاح فيھا   (ھ)  
  ولذا على المنظمات غير الحكومية أن:.  يتطلب موارد وتسويقاً وبناء قاعدة عمالء والتواصل معھم

  
ً التي تناسب التجارة اإللكترونية تجري دراسة جدو  )1(     ى لتحديد السلع/الخدمات المنتجة محليا

  يات المحلية واإلقليمية والدولية؛والتي يكون الطلب عليھا ھو األكثر ارتفاعاً على المستو
وفي .  تدرس األوجه التقنية والقانونية كافة عند التخطيط لمشروع في التجارة اإللكترونية  )2(    

  عض العوائق، يتوجب البحث عن حلول من ضمن الموارد المتوفرة؛حال مواجھة ب
  

تضع استراتيجيات لتسويق منتجاتھا/عروضھا عبر التجارة اإللكترونية وأن تشرك الشباب   )3(    
  في ذلك؛
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تجذب اھتمام العمالء عبر عرض مجموعة متنوعة من المعلومات المكيفة الحتياجات   )4(    

  المستخدمين؛
  

صوصية العمالء وأمن المعلومات على اإلنترنت عند تقديم خدمات التجارة تضمن خ  )5(    
اإللكترونية، وأن تكون شفافة بشأن التدابير األمنية وسياسات الخصوصية التي تتبناھا كي 

  تستطيع اكتساب ثقة المستخدمين؛
  

ث تخصص الوقت لإلجابة على األسئلة/االستفھامات المطروحة عبر اإلنترنت وتحدي  )6(    
  وفرة ونشر معلومات جديدة بانتظام؛المعلومات المت

  
  يمكن لالنضمام إلى تطبيقات الشبكات االجتماعية عبر اإلنترنت (على غرار   (و)  

Facebook وTwitter ً ً يتطلب متابعة غير أن استخدام ھذه األدوا . ) أن يكون مفيداً ومجزيا ً ناجحا ت استخداما
  خدامھا بتأنٍّ قبل أن تنضم إليھا؛المنظمات غير الحكومية أن تزن فوائد است ولذا على . وجھداً كبيراً  منتظمة

  
  تتطلب استدامة المنظمات غير الحكومية حلوالً خالقة في مجال الخدمات اإللكترونية   (ز)  

ع المنظمات غير  ال تنحصر بالخدمات عبر اإلنترنت بل تتعداھا لتشمل تطبيقات الھواتف الخلوية.  وتشجَّ
  مية على االستفادة من ھذه التطبيقات في مجاالت كجمع التبرعات والتطوع؛ الحكو

  
تتطلب تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بشكل عام والتجارة اإللكترونية بشكل خاص   (ح)  

إنشاء نقاط  نبغيولضمان ربط الجميع بتكلفة معقولة للمستخدم، ي.  بنية تكنولوجيا معلومات واتصاالت متينة
  لمناطق الريفية والمھّمشة؛اتصال السيما في ا

  
يتطلب استخدام خدمات التجارة اإللكترونية واعتمادھا مھارات في مجال تكنولوجيا المعلومات   (ط)  

وينبغي زيادة إلمام العامة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عبر برامج تدريب وبناء قدرات  واالتصاالت. 
  ير الحكومية؛تجرى بمساعدة المنظمات غ

  
للشراكات بين أصحاب المصلحة المختلفين، وھم المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص   (ي)  

تحسين التعاون فيما بينھا لتشجيع استخدام تكنولوجيات المعلومات  ينبغيوالحكومات المحلية، أھمية كبيرة، و
  واالتصاالت وخدمات التجارة اإللكترونية في المجتمعات المحلية؛

  
وضع وتنفيذ خطط وقوانين وأنظمة وطنية لبناء الثقة في الخدمات اإللكترونية وتعزيز  نبغيي  (ك)  

  أمان استخدامھا، وذلك لتأمين البنية األساسية الالزمة للتجارة اإللكترونية؛
.  توفير طرق متنوعة وآمنة لدفع األموال عبر اإلنترنت لتلبية مختلف احتياجات المنطقة نبغيي  (ل)  

  ينبغي تشجيع حلول ابتكارية لدفع األموال إلكترونياً تراعي احتياجات المجتمعات المحلية؛ولذا، 
  

تفتقر المنظمات الحكومية والمواطنون إلى الفھم الكافي لفوائد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   (م)  
لذا ھناك حاجة إلى حمالت توعية .  سيما التجارة اإللكترونية وتطبيقاتھا في التنمية االجتماعية االقتصادية، وال

  في ھذا المجال؛
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ينبغي إدراج منھاج متخصص في التجارة اإللكترونية في التدريب على بناء القدرات الذي توفره   (ن)  
  المنظمات غير الحكومية.

  
 ً   العروض وجلسات المناقشة  - ثانيا

  
  لمحة عامة عن التجارة اإللكترونية  -ألف

  
األول بعرٍض تناول أساسيات التجارة اإللكترونية قدمته السيدة سكينة  استھلّت جلسات اليوم  - 8

وحددت السيدة .  في شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتكنولوجيا المعلومات معاون ل النصراوي، موظف
ارية في إحدى النصراوي التجارة اإللكترونية على أنھا عملية استخدام االتصال اإللكتروني للقيام باألعمال التج

الفئات الخمس التالية: بين الشركة والمستھلك، وفيما بين الشركات، وفي العمليات التجارية، وبين الشركات 
وقدم العرض لمحة شاملة عن القضايا القانونية المتعلقة بالتجارة اإللكترونية .  والحكومة، وفيما بين المستھلكين

ولجأت السيدة النصراوي إلى دليٍل .  ر اإلنترنت وسرية المعلوماتمن حيث االلتزامات التعاقدية والشروط عب
مفصل لتقديم خدمات التجارة اإللكترونية، أطلعت من خالله المشاركين على وضع التجارة اإللكترونية في 

  منطقة اإلسكوا، مشيرة إلى الحاجة إلى بذل جھود إضافية لتعزيز وجودھا. 
  
ً تناول وسائل استخدام الخدمات قدمت السيدة إتير أكدوغان، ال  - 9 محاضرة في جامعة ھلسنكي، عرضا

وشددت على األھمية الحيوية للتجارة .  اإللكترونية بشكل عام لتحقيق استدامة عمليات المنظمات غير الحكومية
 اإللكترونية في تعزيز استدامة المنظمات غير الحكومية من خالل تحسين الكفاءة، وتقليل التكاليف، وتشجيع

وأشارت إلى أن خدمات التجارة اإللكترونية ليست بعيدة .  العمل الجماعي ومشاركة المجتمعات المحلية
.  تتميز بتكلفتھا المتدنية وبشيوعھا وطابعھا االبتكاري وفعاليتھا Web 2.0المتناول، ذلك أن العديد من تطبيقات 

ً وسائل قيمة لجمع التبرعات اً من دراسات الحالة المتعلقة بأحدث وتناول العرض عدد.  وھي تعد أيضا
الوجھات في التسوق عبر اإلنترنت، والتعلم عبر اإلنترنت، والمحافظة على البيئة، وأعطى أمثلة عن وسائل 

وفي الجزء األخير من العرض، قدمت السيدة أكدوغان .  اإلعالم الحالية المختصة بالشبكات االجتماعية
اإلنترنت ھو األكثر النفاذ إلى الخدمات اإللكترونية مشددة على أن مجموعة من التوصيات حول استخدام 

وتناولت التوصيات األخرى: (أ) الحاجة إلى تقييم احتياجات المنظمات غير الحكومية وأولوياتھا على .  أھميةً 
نحٍو صحيح قبل اختيار خدمة إلكترونية معينة والمباشرة بتقديمھا، (ب) تبادل المعلومات باستمرار، (ج) 

  لجوء التدريجي إلى أحدث الخدمات والتطبيقات المتوفرة عبر اإلنترنت وأكثرھا ابتكاراً، ال
  (د) االستفادة من التكنولوجيات النقالة. 

  
تكنولوجيا المعلومات في شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،  وظفمقدم السيد ماثيو بركنز،   -10

ً عن األدوات والتطبيقات المتوف رة التي يمكنھا تيسير تقديم المنظمات غير الحكومية للخدمات عرضا
منتجاتھا لتسويق البوابات اإللكترونية المتوفرة م استخدا ھاوشرح كيف أن ھذه المنظمات يمكن.  اإللكترونية
ً والتي تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات والخيارا وخدماتھا .  تكاألسواق اإللكترونية السھلة االستخدام نسبيا

وقد يلجأ بعض المنظمات غير الحكومية إلى إنشاء بواباته أو مدوناته الخاصة به، لكن ھذا الخيار قد يستھلك 
وعرض السيد بركنز عدداً من المواقع لتبيان .  الكثير من الموارد من حيث متطلبات التمويل والمھارات

  مختلف النماذج المستخدمة في عرض المنتجات وبيعھا. 
  

  اسات حالة وتجارب ناجحةدر  -باء
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حاالت ات في ورشة العمل باعتباره يمثل شارك عدد مختار من المنظمات غير الحكومية والشرك  -11
مصر، وھي مؤسسة تجارية مسجلة، من تحقيق  في العادلة التجارة نظمةفقد تمكنت م.  تجارة إلكترونية ناجحة

ً نجاح كبير على الصعيدين اإلقليمي والدولي، عبر تعز وقدمت السيدة منى .  يز وجودھا على اإلنترنت تدريجيا
ً تناول التجربة، شرحت فيه أن المؤسسة تسعى إلى تمكين المجتمعات  السيد، المدير العام للمؤسسة، عرضا

وقد اعتمدت المؤسسة نھجاً .  المصرية المحلية، وبالتحديد الحرفيين، عبر تطبيق مبادئ التجارة العادلة العشرة
وتعّد .  ين نجحت به في تحويل موقعھا الجامد إلى بوابة للتجارة اإللكترونية فيما بين الشركاتمن مرحلت

المؤسسة محتوى بوابتھا من نصوص وصور بمساعدة مستشارين ومتطوعين، أما الصيانة الفنية فتقوم بھا 
بوابٍة أكثر حداثًة وقدرًة وفي مرحلة ثالثة مقبلة، ستعمل المؤسسة على تحويل بوابتھا إلى  . المؤسسة بنفسھا
ومن بين التوصيات التي تقدمت بھا السيدة السيد، شددت على أھمية االحتفاظ بإحصاءات الموقع .  على التفاعل
  والمبيعات.

  
مدلج، وھي فنانة ومصممة تعمل لحسابھا الخاص، مشروعھا الشخصي للتجارة  اوصفت السيدة جومان  -12

نية محدودة استخدام اإلمكانيات التي تقدمھا التكنولوجيا لرياديي األعمال تقارات فقد استطاعت بمھ.  اإللكترونية
وأعطت أمثلة عدة عن مواقع على اإلنترنت تقدم حلوالً وتطبيقاٍت مجانية تساعد .  الشباب والمشاريع الصغيرة

أما المنتجات المعروضة فيمكن أن تتوزع بين األشغال .  على بدء أنشطة التجارة اإللكترونية ومواصلتھا
وأعطت على سبيل المثال معلومات عن أداة نشر إلكترونية تسمح للكاتب .  اليدوية واألعمال الفنية والكتب
أي حصول  –وفي الختام، شددت على أھمية العالمة التجارية اإللكترونية .  بنشر عمله بنفسه على اإلنترنت

  الخاصة.  على اإلنترنتالخاصة مته التجارية المرء على عال
  

استھلت السيدة ندى حمزة، مديرة برنامج المرأة والتكنولوجيا في لبنان، عرضھا بمقدمة تناولت فيھا   -13
وھي تھدف إلى تمكين النساء من خالل .  منظمة المرأة والتكنولوجيا لمنطقة الشرق األوسط وشمالي أفريقيا

وأعطت أمثلة عدة عن نساء .  التجارية والتنمية المھنية وتكنولوجيا المعلوماتالتدريب على التخطيط لألعمال 
تدربن في إطار برنامج المرأة والتكنولوجيا ونجحن في إنشاء مدونات إلكترونية أو إطالق أعمال تجارية 

ة في الثامنة ومن األمثلة التي أعطتھا مثل سيدٍة لبناني.  إلكترونية لبيع ھدايا تذكارية أو مصنوعات حرفية
.  والستين من العمر نجحت في بيع منتجات يدوية ُصنعت في قريتھا إلى أسواٍق عالمية عبر اإلنترنت

  وعرضت شريط فيديو تتكلم فيه ھذه السيدة عن تجربتھا. 
  

.  نھضة المحروسة من المنظمات غير الحكومية المستفيدة التي ُدعيت إلى المشاركة في ورشة العمل  -14
ً تناول رسالة ھذه المنظمة المتمثلة في إشراك وتنشيط  ة مجلس اإلدارةيسقدمت رئ السيدة نھى سالّم عرضا

من  حاضنة للمشاريع االجتماعية المبتكرة تعتبرو.  أصحاب المھن الحرة من الشباب المصري في مجال التنمية
، وجوائز توظيفيةتنمية المھارات الومن البرامج األخرى مكتب .  التي تقوم بھا المنظمة األنشطة األساسية

ومع أن المنظمة لم تساھم بعد في الخدمات .  المبتكرين الشباب، وبرامج متخصصة أخرى في المواطنية
اإللكترونية، إالّ أنھا تطمح إلى تعزيز وجودھا عبر اإلنترنت تدريجياً وتقديم خدمات إلكترونية تلبي احتياجات 

طار الجھود التي تبذلھا إلنشاء عالمة تجارية إلكترونية لھا إلى وقد تنبھت بالفعل في إ.  المستفيدين من أنشطتھا
  ضرورة أن يكون لھا موقع إلكتروني وأن تختار اسم نطاق مناسب.

  
 لكترونيإلا المزارع ركز السيد أحمد عيسى، رئيس منظمة مدينة القضارف الرقمية، على مشروع  -15

 الجغرافية الدولي ونظام المعلومات ععالمي لتحديد المواقال نظامالوقد استخدم المشروع .  الذي نفذته المنظمة
وُيزّود المشروع المزارعين بخيارات تسويق إلكتروني، .  لتمكين المزارعين من تخطيط إنتاجھم الزراعي

ولدى .  ويؤمن لھم التدريب وفرصة التشبيك مع مزارعين آخرين لتبادل التجارب والممارسات الفضلى
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مزارع في السودان ويوفر موقعه اإللكتروني  10 000ن أكثر من المشروع قاعدة بيانات فيھا معلومات ع
ثم شرح السيد عيسى كيف استخدمت المنظمة التكنولوجيا .  يومياً معلومات عن أسعار المنتجات الزراعية كافة

فمن خالل ھاتٍف خلوي يحصل المزارعون .  النقالة في تقديم الخدمات ذات القيمة المضافة كجزء من المشروع
كذلك استخدم المشروع في رسم .  معلومات عن الطقس، وأسعار المنتجات، واألسمدة، وما إلى ذلك على

  خرائط الغابات ومراقبتھا في القضارف في السودان. 
  

  لمحة عامة عن الخدمات اإللكترونية ودور المنظمات غير الحكومية  -جيم
  

قدم فيه لمحة عامة عن الخدمات اإللكترونية  زعتريالاسُتھلّت جلسات اليوم التالي بعرض للسيد رامي   -16
التي شددت على  المجتمع المعلومات ونتائجھ ةالقمة العالميوأعطى معلومات خلفية عن .  في منطقة اإلسكوا

ثم بحث وضع بنية تكنولوجيا .  أھمية تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في دعم التنمية المستدامة
ً أحدث اإلحصاءاتالمعلومات واالت أما في ما يتعلق بالخدمات اإللكترونية، فقد .  صاالت في المنطقة عارضا

فالبلدان ذات الدخل القومي .  ذكر أن مستويات تبنيھا وتغلغلھا تتفاوت بين خدمة وأخرى وبين بلٍد وآخر
مما فعلت البلدان األخرى  اإلجمالي العالي، والسيما بلدان منطقة الخليج، اعتمدت التجارة اإللكترونية بأسرع

فمثالً، .  وتتفاوت البلدان أيضاً في مدى تركيزھا على تيسير أنشطة التجارة اإللكترونية.  األعضاء في اإلسكوا
لتجارة اإللكترونية والتوقيع اإللكتروني غير نصف البلدان بالم يصدر أو يعمل على إصدار قوانين تتعلق 

زال التجارة اإللكترونية تواجه مجموعة متنوعة من العوائق كالمقاومة وال ت.  األعضاء في اإلسكوا فحسب
االجتماعية والثقافية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وقلة اإللمام بھذه التكنولوجيا، وتدني ثقة المستھلك 

بوابات  ثم عّدد السيد زعتري بعض أفضل حلول دفع األموال عبر اإلنترنت وأفضل.  بالخدمات اإللكترونية
التجارة اإللكترونية في المنطقة، واختتم بمجموعة من التوصيات، منھا: (أ) وضع خطط وطنية لبناء الثقة 
بالخدمات اإللكترونية وتعزيز أمنھا، (ب) تمكين المناطق الريفية والمھمشة من الوصول إلى ھذه الخدمات 

  تصاالت. بتكلفة معقولة، (ج) تحسين مھارات تكنولوجيا المعلومات واال
  

ركز السيد خليل عبد المسيح، وھو مدير برامج المواطنة في شركة مايكروسوفت، في العرض الذي   -17
قدمه على العالقة بين الحكومة والمواطن مشيراً إلى أن الحكومات المحلية أقرب إلى الناس من الحكومات 

ھذه وتلك ولديھا معرفة عملية  وأما المنظمات غير الحكومية فھي أقرب إلى المواطن من.  المركزية
وشرح كيف أن ازدياد الشبكات االجتماعية فرض .  باحتياجات المجتمعات المحلية وبالموارد المتوفرة لتلبيتھا

ً إضافيًة على الخدمات اإللكترونية بسبب العوائق الحالية: المواطنون المقيمون في المناطق الريفية الذين  عبئا
نولوجيا المعلومات واالتصاالت، بل معدوم أحياناً، والجيل "البعيد عن اإلنترنت" لديھم وصول محدود إلى تك

ھكذا، الحاجة ملحة إلى التغيير وإلى إيجاد حلول عملية. وھنا .  غير القادر على االنضمام إلى حركة اإلنترنت
يات المعلومات أن تؤديه المنظمات غير الحكومية وھو دور ناقل تكنولوج نبغييكمن الدور الحاسم الذي ي

وختم السيد عبد المسيح عرضه بتعداد ما يمكن .  واالتصاالت والخدمات اإللكترونية إلى جميع طبقات المجتمع
أن توفره شركة مايكروسوفت من منح برامج الحاسوب ومناھج محو أمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

  وورش تدريب المدربين. 
  

  حكوميةتجارب المنظمات غير ال  -دال
  

أعطي الكالم للمنظمات غير الحكومية المشاركة لعرض ما تقوم به من أعمال والتقدم المحرز في تقديم   -18
شمالي، مديرة التسويق في منظمة التجارة العادلة  اوشرحت السيدة رند.  الخدمات اإللكترونية أو التخطيط لھا

ة والمزارعين في لبنان من بيع منتجاتھم في السوق في لبنان، أھداف المنظمة وھي تمكين صغار منتجي األغذي
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ولھذه الغاية، تشدد المنظمة على ضبط النوعية والمعايير العالية في إنتاج .  الدولية تحت اسم تجاري واحد
وشرحت السيدة شمالي رحلة منظمة التجارة العادلة في المجال .  الغذاء، ووضع العالمات الصحيحة

ائل اإللكترونية البسيطة لبناء شراكات على المستوى العالمي والبحث عن شركاء إلى اإللكتروني بدءاً بالرس
الوضع الحالي حيث للمنظمة موقعھا الخاص على اإلنترنت، وموقع لمدوناتھا، ومجموعة خاصة بھا على 

  فايسبوك. 
  

جتماعية قدم السيد محمد األخضر كبير موظفي التكنولوجيا في جمعية المواساة والخدمات اال  -19
ً وصف فيه أنشطة ھذه المنظمة غير الحكومية الكائنة في مدينة صيدا في لبنان وأقسامھا  (المواساة) عرضا

وللمنظمة .  وتھدف المنظمة إلى تمكين المجتمعات المحلية من خالل توفير التدريب وفرص العمل.  المختلفة
جاالت عدة كقطع تذاكر السفر والتطريز مركز تربوي يمنح شھاداٍت من المستوى التقني للشابات في م

، وعيادة توفر الخدمات الطبية أطفال وفيھا أيضاً قسم لتقديم خدمات المطاعم وحضانة.  وتكنولوجيا المعلومات
  بتكاليف زھيدة. 

  
قدم السيد أمجد كمال المسؤول عن الموقع على اإلنترنت التابع لمؤسسة إنعاش األسرة، وھي منظمة   -20

ً اھتمام المؤسسة بتعزيز وجودھا على اإلنترنتغير حكومية، لمح وأشار إلى أن .  ة عن ھذا الموقع كاشفا
وآخر وجھات تطوير المواقع كتوفير خدمة  ASP.NETعملية تطوير الموقع تجري باستخدام تكنولوجيات 

ت عن طريق ، وإمكانات العرض المتتابع لإلعالناMultiview، وقدرات تعدد المنظورات )RSS(التوزيع المبسط 
وتعرض المنظمة بعضاً من منتجاتھا عبر اإلنترنت، غير أنھا لم تبدأ بعد بعملية التسويق .  ad rotatorsالتدوير 

  على الشبكة. 
  

عّرفت السيدة ردينة الكندي بشبكة المعرفة الريفية، وھي مشروع مشترك بين صندوق األمم المتحدة   -21
األول ھو .  ولھذه الشبكة مسارا تنفيذ.  في الجمھورية العربية السوريةاإلنمائي ووزارة االتصاالت والتقانة 

.  إنشاء مراكز اتصاالت في المجتمعات المحلية توفر التدريب في مواضيع متعددة متعلقة بتكنولوجيا المعلومات
.  اء البلدمركز اتصاالت في مختلف أنح 40في إنشاء وتشغيل  2002وقد نجح البرنامج منذ أن ُبدء به في عام 

.  بلدة حتى اآلن 45اما المسار الثاني فھو إنشاء بوابات مجتمع محلي على اإلنترنت، أطلقت بالفعل في كل من 
وقد أصبحت .  وتھدف ھذه البوابات إلى تعزيز التنمية االجتماعية االقتصادية من خالل التشبيك وتبادل المعرفة

ً لمواضيع معرفية عربية عديدة في الق وتلت .  انون والزراعة والتعليم والقضايا الصحية وغيرھامستودعا
  العرض لمحة عامة سريعة عن بوابة يبرود قدمتھا السيدة نسيبة مطلق. 

الكائنة في اليمن عدداً من العوائق في الوصول إلى  تواجه جمعية التكافل االجتماعي الخيرية  -22
ية التحتية في اليمن ومعدالت االنتشار المتدنية ومقاومة تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت بسبب محدودية البن
ووصف السيد عبد هللا الصھيبي، عضو مجلس .  المجتمع الستخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت

وتوفر ھذه المنظمة غير .  ، الجھود التي تبذلھا لردم الفجوة الرقمية بالرغم من العوائق المذكورةجمعية
يب في مجال تكنولوجيا المعلومات بمساعدة شركائھا، وتنتمي إلى شبكة المعرفة في منطقة الحكومية التدر

  اإلسكوا.
  

  الختام ونظرة إلى المستقبل  -ھاء
  

أعطيت الكلمة في الجلسة الختامية للمشاركين كي يطرحوا أسئلتھم ويتداولوا في القضايا التي عرضت   -23
  ضع فريق اإلسكوا قائمة بالتوصيات قدمتھا السيدة نبال إدلبي. وو.  خالل ورشة العمل التي امتدت يومين
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ثم قدمت السيدة ھانية صبيدين ديماسي بياناً موجزاً عن أنشطة المتابعة المقبلة لورشة العمل التي تدخل   -24
وسيتألف نشاط المتابعة الرئيسي من منتدى للنقاش عبر اإلنترنت ستدعى .  في إطار مشروع تموله اإلسكوا

.  إليه جميع المنظمات غير الحكومية المشاركة لمناقشة خططھا أو مشاركتھا الحالية في الخدمات اإللكترونية
وستدير .  كما سيدعى الخبراء المشاركون في ورشة العمل إلى مناقشة مواضيع مقترحة وتقديم المشورة

.  إسبر- المعلومات لمنطقة اإلسكوا المنتدى شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وستستضيفه بوابة مجتمع
وفي المرحلة األخيرة من المشروع، ستقّيم الشعبة التقدم المحرز من جھتھا ومن جھة المنظمات غير الحكومية 

  المستفيدة. 
  

 ً   األعمالتنظيم   -ثالثا
  

  المكان والزمان  -ألف
  

  م المتحدة في بيروت، لبنان. في بيت األم 2009كانون األول/ديسمبر  29و 28عقدت ورشة العمل في   -25
  

  االفتتاح  -باء
  

فرحبت االتصاالت، و قسم تطبيقات تكنولوجيا المعلوماتالسيدة نبال إدلبي رئيسة الجلسة افتتحت   -26
وأشارت في كلمتھا االفتتاحية إلى أن العديد من المنظمات غير .  بالمشاركين وعرفت بأھداف ورشة العمل

.  ا لم يحقق بعد إمكانيات تحسين كفاءة العمل التي توفرھا الخدمات اإللكترونيةالحكومية في منطقة اإلسكو
وكثيرة ھي المنظمات التي تفوت الفرص التي تقدمھا تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت اليوم ألسباب عدة 

ثم شرحت السيدة .  يركالنقص في البنية التحتية المالئمة، وتكاليف النفاذ المرتفعة، والمقاومة االجتماعية للتغي
وقدمت عرضاً عاماً عن اإلسكوا ومھمتھا .  إدلبي برنامج العمل الذي يغطي يومين والجداول الزمنية المتوقعة

ثم انتقل العرض إلى تقديم لمحة عامة عن شعبة تكنولوجيا .  إقليمية ورؤيتھا ووكالتھا باعتبارھا لجنة
  وأنشطتھا في فترة السنتين المقبلة.المعلومات واالتصاالت وأھدافھا وإنجازاتھا 

  
  المشاركون  -جيم

  
ً من سبعة من البلدان األعضاء في اإلسكوا، ھي األردن والجمھورية  21حضر ورشة العمل   -27 مشاركا

ً في  العربية السورية والسودان وفلسطين ولبنان ومصر واليمن، باإلضافة إلى خبيرة من تركيا تعمل حاليا
وترد قائمة المشاركين .  اإلسكوا ستة موظفين من شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتوشارك من .  فنلندا

  في المرفق األول.
  

  جدول األعمال  -دال
  

ويمكن تلخيص جدول أعمال ورشة العمل كما .  قدمت العروض وجرت المناقشات في سبع جلسات  -28
  يلي:

  
  .جلسة االفتتاح  - 1  
  .التجارة اإللكترونية واستخداماتھا جلسة تمھيدية حول أساسيات  - 2  
  .اجتماع مائدة مستديرة للمستفيدين  - 3  
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  تجارب ناجحة ودراسات حالة مختارة.عرض ل  - 4  
  .نظرة عامة إلى التجارة اإللكترونية  - 5  
  .جلسة حول تجارب المنظمات غير الحكومية  - 6  
  .جلسة الختام ونظرة إلى المستقبل  - 7  

  
  الوثائق  -ھاء

  
الموقع المذكور أدناه قائمة بوثائق ورشة العمل والعروض التي قدمت خاللھا:  يتضمن  -29

http://www.escwa.un.org/information/meetingdetails.asp?referenceNum=1188E.  
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  (*)المرفق األول
  

  قائمة المشاركين
  

  جمھورية مصر العربية
  

  السيدة نھى سالم
  رئيس مجلس إدارة
  نھضة المحروسة
  noha.sallam@nahdetmasr.orgبريد إلكتروني: 

  
  السيدة منى السيد

  المدير العام
  مصرالتجارة العادلة،  منظمة

  yed@fairtradeegypt.orgmelsaبريد إلكتروني: 
  

  المملكة األردنية الھاشمية
  

  السيدة منال عبيدة
  وحدة مبادرات الشباب ةمدير

  مؤسسة نھر األردن
  manal_obieda@jrf.org.joبريد إلكتروني: 

  
  الجمھورية اللبنانية

  
  السيد أمير سلھب
  مسؤول الشبكة

  سيال آن آرك
  it@arcenciel.org  بريد إلكتروني:

  amirs@arcenciel.org  
  

  السيدة جومانا مدلج
  فنانة ومصممة

  Cedar Seedبزرة األرز 
  mana@cedarseed.comبريد إلكتروني: 

  
  السيد فيليب عديمي

  أمين صندوق
  لبنان، التجارة العادلة ةجمعي

  padaime@fairtradelebanon.orgبريد إلكتروني: 
  
  
  
  
  
  

  السيد ُبنوا بيرجي

  مدير مشاريع
  لبنان ،التجارة العادلة ةجمعي

  b.berger@fairtradelebanon.orgبريد إلكتروني: 
  

  السيدة رندا الشمالي
  مديرة تسويق

  لبنان، التجارة العادلة ةجمعي
  r.elchemali@fairtradelebanon.orgيد إلكتروني: بر
  

  السيد خليل عبد المسيح
  مدير المواطنية
  مايكروسوفت

  khalilam@microsoft.comبريد إلكتروني: 
  

  السيدة مي حاسبيني
  المدير العام

  ي صيداف جمعية المؤاساة والخدمات االجتماعية
  mayhasbini@hotmail.comبريد إلكتروني: 

  
  السيد محمد األخضر

  مسؤول قسم المعلوماتية
  جمعية المؤاساة والخدمات االجتماعية في صيدا

  makhdar@almoasat.orgبريد إلكتروني: 
  

  جمال عيسى ةالسيد
  منسقة مشاريع

  جمعية المؤاساة والخدمات االجتماعية في صيدا
  uj79@hotmail.comjoبريد إلكتروني: 

  
  السيد عماد محمد

  منسق برامج
  والتأھيل المھني ؤسسة الوطنية للرعاية االجتماعيةالم

  mkniscvt@socialcare.org  بريد إلكتروني:
  imad@socialcare.org  

  
  السيدة ندى حمزة

  مديرة البرنامج في لبنان
  كنولوجياالمرأة والت

  nhamzeh@wit.org.lbبريد إلكتروني: 
  
  

  فلسطين
  

_________________  

  د من القسم المعني.صدر ھذا المرفق كما ور  (*)  
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  السيد أمجد كمال
  مطور ومصمم مواقع الكترونية

  جمعية إنعاش األسرة
  AmjadKamal@live.com  بريد إلكتروني:

  usra@palnet.com  
  

 الجمھورية العربية السورية
  

  السيدة ردينة الكندي
  معاونة إدارية

  المعلومات ام تقانةنامج االستراتيجي الستخدالبر
  صاديةتاالجتماعية واالق واالتصاالت في التنمية  
  في سورية  

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
  Rudaina.kindi@undpprojects.syبريد إلكتروني: 

  
  يبة مطلقسالسيدة ن

  مديرة موقع بوابة المجتمع المحلي لمدينة يبرود
  شبكة المعرفة الريفية

  oud4dev.syyabrبريد إلكتروني: 
  

  السيدة مريم غزال
  نكليزيةإمدّرسة لغة 

  ثانوية بنات ضمير
 marghazal@gmail.comبريد إلكتروني: 

  
  جمھورية السودان

  
  السيد أحمد عيسى

  رئيس منظمة مدينة القضارف الرقمية
  منظمة مدينة القضارف الرقمية

  ahmed22digital@gmail.comبريد إلكتروني: 
  

  اليمن
  

  السيد عبدهللا الصھيبي
  عضو مجلس إدارة

  مؤسسة التكافل والرعاية االجتماعية
  Suhaibe@hotmail.comبريد إلكتروني: 

  تركيا

  
  السيدة عطر أكدوغان

  دكتوراه مرشح، محاضر
  جامعة ھلسنكي، فنلندا

  itir.akdogan@helsinki.fiبريد إلكتروني: 
  

  قتصادية واالجتماعية لغربي آسيااللجنة اال
  

  السيدة نبال إدلبي 
  المعلومات تطبيقات تكنولوجيا قسمرئيس 

  واالتصاالت   
  شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  idlebi@un.orgبريد إلكتروني: 
  

  السيد رامي الزعتري
  ات واالتصاالتتكنولوجيا المعلومموظف أول 

  شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  zaatari@un.orgبريد إلكتروني: 

  
  السيد ماثيو بيركنز

  موظف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
  شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  perkinsm@un.orgبريد إلكتروني: 
  

  النصراوي  السيدة سكينة
  معاون لتكنولوجيا المعلوماتوظف م

  شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  nasrawi@un. org-Alبريد إلكتروني: 

  
  ن ديماسي يالسيدة ھانيا صبيد

  مساعد أبحاث
  شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  un. orgdimassi@بريد إلكتروني: 
  

  السيد أيمن الشربيني
  االتواالتص موظف أول تكنولوجيا المعلومات

  شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  sherbiny@un.org-Elبريد إلكتروني: 
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  المرفق الثاني
  

  قائمة الوثائق
  

 العنوان

 
1. Documents: 
 

- Agenda 
- Information Note 

 
2. Presentations: 
 

- Overview of ESCWA and ICTD 

- E-commerce fundamentals 

- Why and how to use e-commerce services for sustaining your NGO 

- E-services for NGOs 

- E-services: Fair Trade Egypt experience 

- Women in Technology – Case study 

- Nahdet El Mahrousa – Case study 

- Gedaref Digital City Organization: e-agriculture project (in Arabic) 

- E-services landscape in the ESCWA region 

- ICT enabling NGOs for e-services 

- Fair Trade Lebanon – Case study 

- Social Relief and Welfare Association in Saida – Case study 

- ReefNet – Case study 

- E-services at Attakaful Establishment for Solidarity and Social Care – Case study (in Arabic) 

- Delivery of e-services in civil society: upcoming project activities 
 

  
  
  
  


