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 دـتمهي
 

ة               م المتحدة إعالن األلفي ة             عندما اعتمدت الدول األعضاء في األم م المتحدة إعالن األلفي ول    عندما اعتمدت الدول األعضاء في األم ول     في أيل بتمبر   // في أيل بتمبر   س ى    ٢٠٠٠٢٠٠٠س ى    ، وافقت عل ، وافقت عل
وتشك ل األهداف اإلنمائية لأللفية خارطة طريق ترمي     وتشّكل األهداف اإلنمائية لأللفية خارطة طريق ترمي       . . خطة طموحة لتحقيق التنمية في القرن الحادي والعشرين       خطة طموحة لتحقيق التنمية في القرن الحادي والعشرين       

ات          اني غاي ى ثم وي عل ي تنط ة، وه الن األلفي ذ إع ى تنفي ات         إل اني غاي ى ثم وي عل ي تنط ة، وه الن األلفي ذ إع ى تنفي ى         . . إل اء عل ي القض ى ف ة األول ن الغاي ى       وتكم اء عل ي القض ى ف ة األول ن الغاي  وتكم
تناداً   إلىإلى  ن يعيشون بأقل من دوالر واحد يوميا  ن يعيشون بأقل من دوالر واحد يومياً الفقر المدقع وخفض نسبة السكان الذي     الفقر المدقع وخفض نسبة السكان الذي      تنادا  النصف، اس ام   النصف، اس ى ع ام    إل ى ع   ١٩٩٩١٩٩٩ إل

ر بكل أشكاله                 .  .  ))١١((آأساس للمقارنة آأساس للمقارنة  ر بكل أشكاله                 وتعّزز الغايات السبع األولى إحداها األخرى، آما ُيتوقع أن تخّفض نسبة الفق   . . وتعز ز الغايات السبع األولى إحداها األخرى، آما ي توقع أن تخف ض نسبة الفق
وراً              ة ف اذ اإلجراءات الالزم ورا              ويستلزم تنفيذ تلك الخطة الطموحة اتخ ة ف اذ اإلجراءات الالزم ى ا     ويستلزم تنفيذ تلك الخطة الطموحة اتخ اظ عل ى ا      للحف اظ عل ة    للحف ة االجتماعي ة   لتنمي ة االجتماعي االقتصادية  االقتصادية  -لتنمي

 ..المستدامة على األصعدة العالمية واإلقليمية والوطنيةالمستدامة على األصعدة العالمية واإلقليمية والوطنية
 

ة                        ودعما ودعمًا  ا في سبيل تحقيق األهداف اإلنمائي قيقة له ة                         للعمل الذي تضطلع به األمم المتحدة والمنظمات الش ا في سبيل تحقيق األهداف اإلنمائي قيقة له  للعمل الذي تضطلع به األمم المتحدة والمنظمات الش
يا    ي آس ة لغرب ادية واالجتماعي ة االقتص عت اللجن ة، وض يا   لأللفي ي آس ة لغرب ادية واالجتماعي ة االقتص عت اللجن ة، وض كوا((لأللفي كوااإلس ل اإل) ) اإلس ة العم ل اإلخط ة العم أن خط ة بش أن قليمي ة بش  قليمي

وز  ي تم ر ف ة والفق ة البطال ا ومكافح وز التكنولوجي ي تم ر ف ة والفق ة البطال ا ومكافح و //التكنولوجي و يولي ًا  . . ٢٠٠٢٢٠٠٢يولي ا ووفق ت أيضًاووفق ي تعاون ة الت ذه الخط ت أيضا  له ي تعاون ة الت ذه الخط دادها  له دادها  إلع  إلع
ا     أ ُأمنظمة العمل الدولية،    منظمة العمل الدولية،     ا     طلقت مبادرة اإلسكوا بشأن التكنولوجي ة وتقليص    ووطلقت مبادرة اإلسكوا بشأن التكنولوجي ق العمال ة وتقليص    خل ق العمال اً    خل ق حالي ر، وهي ُتطّب ا     الفق ر، وهي ت طب ق حالي   الفق

اريع المكّو رامج والمش دد من الب ذ ع اريع المكو بتنفي رامج والمش دد من الب ذ ع ابتنفي ة له ان ة له دعم   . . ن ادرة ب دعم وتحظى المب ادرة ب اء االقتصادي الصندوق الصندوق وتحظى المب ي لإلنم اء االقتصادي العرب ي لإلنم العرب
ة واإلسكوا            واالجتماعي،  واالجتماعي،   ة العمل الدولي ة، ومنظم ة واإلسكوا            وحساب األمم المتحدة للتنمي ة العمل الدولي ة، ومنظم ى         . . وحساب األمم المتحدة للتنمي ادرة إل ى       وتهدف المب ادرة إل استكشاف  استكشاف  وتهدف المب

ة ل       وترويج  وترويج   ة ل       المفاهيم والطرائق المتعلقة بتسخير التكنولوجيا الحديث ي     المفاهيم والطرائق المتعلقة بتسخير التكنولوجيا الحديث ة وتقل ق العمال ي     خل ة وتقل ق العمال ة        ص  ص  خل دان العربي ر في البل ة        الفق دان العربي ر في البل الفق
اً   دة وفق اريع رائ ام بمش ا   والقي دة وفق اريع رائ ام بمش ق  والقي اهيم والطرائ ك المف ق   لتل اهيم والطرائ ك المف دخالت        . .  لتل وفير م ة لت ق الالزم ن الطرائ دد م دد ع ا ُح دخالت      آم وفير م ة لت ق الالزم ن الطرائ دد م ا ح دد ع آم

األغراض  األغراض  للتكنولوجيا المتعددة للتكنولوجيا المتعددة التكنولوجيا الحديثة في المجتمعات المحلية، وتتمثل هذه الطرائق في إنشاء مراآز   التكنولوجيا الحديثة في المجتمعات المحلية، وتتمثل هذه الطرائق في إنشاء مراآز   
ي المجتم ي المجتمف اف اع ةع ةت المحلي اريع ت المحلي ذ مش اريع ، وتنفي ذ مش ات ، وتنفي ة مجتمع ات إقام ة مجتمع ذائيإقام اج الزراعي الغ ام بأنشطة اإلنت ة، والقي ذائيذآي اج الزراعي الغ ام بأنشطة اإلنت ة، والقي د   . . ذآي د وق وق

 ..برمت الشراآات مع البلديات ومؤسسات المجتمع المدني والشرآات القائمة باألنشطة التي تستهدفها المبادرةبرمت الشراآات مع البلديات ومؤسسات المجتمع المدني والشرآات القائمة باألنشطة التي تستهدفها المبادرةأ ُأ
 

تى اإلمكان      ى ش وء عل ليط الض ى تس ة إل ذه الدراس ي ه ه، ترم تى اإلمكان    وعلي ى ش وء عل ليط الض ى تس ة إل ذه الدراس ي ه ه، ترم ا   وعلي ا تكنولوجي وي عليه ي تنط ات الت ا   ي ا تكنولوجي وي عليه ي تنط ات الت ي
ة وتقليص       المعلومات واالتصاالت في مجال      المعلومات واالتصاالت في مجال       ق العمال ة وتقليص       خل ق العمال ي       خل ر في غرب ي       الفق ر في غرب يا آآالفق يا س ذه الدراسة أيضاً       . . س دم ه ذه الدراسة أيضا      وتق دم ه دداً وتق ددا   ع     ع

ذ، وتت  ق التنفي ن طرائ ذ، وتت م ق التنفي ن طرائ ّرم ر ط ى ط ى ق إل ات أفضل أفضل ق إل ات الممارس م   الممارس ي تالئ ية الت تدامة الرئيس اريع المس م   والمش ي تالئ ية الت تدامة الرئيس اريع المس يات والمش يات خصوص خصوص
 ..المنطقةالمنطقة
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 ةـمقدم
 

ا            يا أو أفريقي وب آس ل جن ا          على الرغم من أن الفقر في غربي آسيا ليس بالحدة التي هو عليها في مناطق مث يا أو أفريقي وب آس ل جن على الرغم من أن الفقر في غربي آسيا ليس بالحدة التي هو عليها في مناطق مث
ادئ       آآجنوب الصحراء الكبرى أو شرق      جنوب الصحراء الكبرى أو شرق       ة المحيط اله يا ومنطق ادئ       س ة المحيط اله يا ومنطق ر       ))٢٢((س ا زال الفق ر       ، م ا زال الفق د   ، م د   ُيع دان       ي ع دان       مشكلة رئيسية في البل   مشكلة رئيسية في البل

ة،   ويجب  ويجب  األعضاء في اإلسكوا،    األعضاء في اإلسكوا،     ة،   التصدي له للتخفيف من االضطرابات االجتماعي اعي   وضمان وضمان التصدي له للتخفيف من االضطرابات االجتماعي تقرار االجتم اعي    االس تقرار االجتم  االس
ة    الحفاظ الحفاظ واستمرار  واستمرار  واالقتصادي في المستقبل،    واالقتصادي في المستقبل،     ة في المنطق ى التنمي ة    عل ة في المنطق ى التنمي ا أن      ويكتسي  ويكتسي    . . عل ة، بم ة بالغ ذا األمر أهمي ا أن      ه ة، بم ة بالغ ذا األمر أهمي ه
ا                      رقعة اإلرهاب والتطرف،  رقعة اإلرهاب والتطرف،   ة يطغى عليه ة بيئ ى االتساع في أي ل إل ا                       وهما تهديدان خطيران يحدقان بالمنطقة، تمي ة يطغى عليه ة بيئ ى االتساع في أي ل إل  وهما تهديدان خطيران يحدقان بالمنطقة، تمي

 ..اليأس والفقر واالضطراب االجتماعياليأس والفقر واالضطراب االجتماعي
 

ددة       اد متع ى أبع ر عل وم الفق وي مفه ددة     وينط اد متع ى أبع ر عل وم الفق وي مفه م،          . . وينط دخل المالئ ن ال ان م ي الحرم كل رئيس ي بش و يعن م،        وه دخل المالئ ن ال ان م ي الحرم كل رئيس ي بش و يعن  وه
ر          . . الصحية والتعليم الصحية والتعليم وعدم الحصول على ما يكفي من الغذاء والمأوى وخدمات الرعاية           وعدم الحصول على ما يكفي من الغذاء والمأوى وخدمات الرعاية            ة الفق م طبيع ر        ومن شأن فه ة الفق م طبيع ومن شأن فه

تراتيجيات وخطط    ن صياغة االس ن واضعي السياسات م ان أن يمّك ي آ ع محل د أو مجتم ي أي بل تراتيجيات وخطط   وخصائصه ف ن صياغة االس ان أن يمك ن واضعي السياسات م ي آ ع محل د أو مجتم ي أي بل وخصائصه ف
ة ل المالئم ةالعم ل المالئم ًا  . . العم م أيض ذا الفه ل ه م أيضا ويكف ذا الفه ل ه راً ويكف ة فق ات المحلي ر المجتمع ى أآث ة إل وارد اإلنمائي را   وصول الم ة فق ات المحلي ر المجتمع ى أآث ة إل وارد اإلنمائي الطرق  وصول الم الطرق  ب  ب

رتبط                . .  في قضايا البطالة    في قضايا البطالة   المالئمة، آما يكفل النظر   المالئمة، آما يكفل النظر    ر ي ا أن الفق ة، بم رتبط              وللعالقة بين الفقر وأسواق العمالة أهمية بالغ ر ي ا أن الفق ة، بم وللعالقة بين الفقر وأسواق العمالة أهمية بالغ
ر                 . .  بترد ي مستويات الدخل وبنقص الوظائف      بترّدي مستويات الدخل وبنقص الوظائف      مباشرا   مباشراً ارتباطا ارتباطًا ذا اإلطار، تنص استراتيجيات الحد من الفق ر               وفي ه ذا اإلطار، تنص استراتيجيات الحد من الفق وفي ه
ًا ا أيض جيع       أيض ك بتش دة، وذل ل جدي رص عم ق ف ى خل جيع        عل ك بتش دة، وذل ل جدي رص عم ق ف ى خل حاب   عل طة أص حاب  أنش طة أص اريعأنش اريعالمش اء المش اء  وبإنش   وبإنش

 .. عن دعم الشرآات الصغيرة والصغرى القائمة عن دعم الشرآات الصغيرة والصغرى القائمةالشرآات الصغيرة والصغرى، فضال الشرآات الصغيرة والصغرى، فضًال
 

ات          ين المجتمع ر وتمك ن الفق تخلص م دة لل االت أداة جدي ات واالتص ا المعلوم كل تكنولوجي ه، تش ات        وعلي ين المجتمع ر وتمك ن الفق تخلص م دة لل االت أداة جدي ات واالتص ا المعلوم كل تكنولوجي ه، تش وعلي
ة ووضع          . . تتالمعوزة وتوفير سبل الوصول إلى الموارد الحيوية والمعلوما       المعوزة وتوفير سبل الوصول إلى الموارد الحيوية والمعلوما        ة ووضع        وبخلق الوظائف وخفض معدل البطال وبخلق الوظائف وخفض معدل البطال

ا المعلومات واالتصاالت                     ات تكنولوجي دة، ستساهم تطبيق ا المعلومات واالتصاالت                    قنوات جديدة لتوزيع الموارد وتوفير مزايا تنافسية جدي ات تكنولوجي دة، ستساهم تطبيق قنوات جديدة لتوزيع الموارد وتوفير مزايا تنافسية جدي
دان       ي البل راء ف اء والفق ين األثري وة ب يص الفج ي تقل اف، ف ة المط ي نهاي ر، ف ة والفق ة البطال ى مكافح ة إل دان      الرامي ي البل راء ف اء والفق ين األثري وة ب يص الفج ي تقل اف، ف ة المط ي نهاي ر، ف ة والفق ة البطال ى مكافح ة إل الرامي

ي ال اء ف ي الاألعض اء ف يا  األعض ي آس ة لغرب ادية واالجتماعي ة االقتص يا  لجن ي آس ة لغرب ادية واالجتماعي ة االقتص كوا((لجن كوااإلس ات   ). ). اإلس ا المعلوم وّفر تكنولوجي ذلك، ت ات آ ا المعلوم وف ر تكنولوجي ذلك، ت آ
ة ومكافحة التطّرف                    يم الديمقراطي ذلك الق ّززًة ب ر من السكان، مع ة ومكافحة التطر ف                   واالتصاالت المعلومات والمعرفة لشرائح أآب يم الديمقراطي ذلك الق ر من السكان، معز زة  ب   . . واالتصاالت المعلومات والمعرفة لشرائح أآب

 ::جراءات التاليةجراءات التاليةولذا، ترآ ز هذه الدراسة على التخفيف من حدة الفقر في غربي آسيا باتخاذ اإلولذا، ترّآز هذه الدراسة على التخفيف من حدة الفقر في غربي آسيا باتخاذ اإل
 

ز       ))أأ((  أنه تعزي ن ش ا م ات واالتصاالت، م ا المعلوم طة تكنولوجي دراتهم بواس اء ق راء وبن ين الفق ز      تمك أنه تعزي ن ش ا م ات واالتصاالت، م ا المعلوم طة تكنولوجي دراتهم بواس اء ق راء وبن ين الفق تمك
 ؛؛فرصهم في زيادة دخلهمفرصهم في زيادة دخلهم

 
االت   ))بب((  ات واالتص ا المعلوم خير تكنولوجي االت  تس ات واالتص ا المعلوم خير تكنولوجي طةألألتس طةنش حابنش حاب أص اريع   أص اريعالمش غيرة المش رآات الص غيرة  والش رآات الص  والش

ك                     وو دة في تل ق وظائف جدي ك                     الصغرى، األمر الذي يعّزز اإلنتاجية والقدرة التنافسية والنمو، ويساهم بالتالي في خل دة في تل ق وظائف جدي الصغرى، األمر الذي يعز ز اإلنتاجية والقدرة التنافسية والنمو، ويساهم بالتالي في خل
 ..الميادينالميادين

 
ائداً           إلى عدم االستقرار      إلى عدم االستقرار     ونظرا ونظرًا  ا زال س ذي م اعي ال ائدا           السياسي واالجتم ا زال س ذي م اعي ال اءة             السياسي واالجتم ة، وفي ظل عدم آف اءة              في المنطق ة، وفي ظل عدم آف  في المنطق

ي       في الماضي في الماضي ية واالقتصادية المطب قة    ية واالقتصادية المطّبقة    سياسات التنمية االجتماع  سياسات التنمية االجتماع   ة غرب ي       ، تواجه منطق ة غرب ى نحو خاص خطر          آآ، تواجه منطق يا عل ى نحو خاص خطر          س يا عل س
ر                 . . أن تصبح أآثر عرضة للفقر من أي وقت مضى        أن تصبح أآثر عرضة للفقر من أي وقت مضى         ة اإلسكوا أآث رة في منطق ة الفقي ر               فما زالت المجتمعات المحلي ة اإلسكوا أآث رة في منطق ة الفقي فما زالت المجتمعات المحلي

                                                      
 فـي    فـي   ٠,٧٠,٧) ) ننكنسبة مئوية من العدد اإلجمالي للسكا     كنسبة مئوية من العدد اإلجمالي للسكا      ( ( يوميا   يومياً يبلغ التوزيع اإلقليمي للسكان الذين يعيشون بأقل من دوالر واحد         يبلغ التوزيع اإلقليمي للسكان الذين يعيشون بأقل من دوالر واحد             ))٢٢((

  ٥,١٥,١ في شرق آسيا ومنطقة المحيط الهـادئ، و         في شرق آسيا ومنطقة المحيط الهـادئ، و        ٢٣,٧٢٣,٧ في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، و       في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، و      ٢٩,٣٢٩,٣سيا و سيا و آآ في جنوب     في جنوب    ٣٩,٢٣٩,٢الدول العربية و  الدول العربية و  
نظر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،     نظر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،      ا  ا . .  وسط أوروبا وشرقها ورابطة الدول المستقلة       وسط أوروبا وشرقها ورابطة الدول المستقلة      يي ف  ف ١,٩١,٩في أميركا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و      في أميركا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و      

 .. من النص اإلنكليزي من النص اإلنكليزي١٣٠١٣٠، ص ، ص ))٢٠٠٤٢٠٠٤نيويورك، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، نيويورك، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ((" " ٢٠٠٤٢٠٠٤  للعامللعامتقرير التنمية البشرية تقرير التنمية البشرية ""



 

 

-٢-

ين      منها في المناطق األخرى من ناحية الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات واال             منها في المناطق األخرى من ناحية الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات واال            تهميشا تهميشًا ا أن الفجوة ب ين     تصاالت، آم ا أن الفجوة ب تصاالت، آم
اع     ذة باالتس ا آخ رومين منه ات والمح ن المعلوم تفيدين م اع    المس ذة باالتس ا آخ رومين منه ات والمح ن المعلوم تفيدين م ة      . . المس ة التكنولوجي ار نقص الدراي ن اعتب ة    ويمك ة التكنولوجي ار نقص الدراي ن اعتب ن ويمك ن م م

وعليه، ما زالت الفجوة      وعليه، ما زالت الفجوة      .  .  العوامل الرئيسية المؤدية إلى الفقر نتيجة لتقلص مخزون رأس المال البشري والمعرفة           العوامل الرئيسية المؤدية إلى الفقر نتيجة لتقلص مخزون رأس المال البشري والمعرفة           
ا         اء في اإلسكوا، والاء في اإلسكوا، والالرقمية تتسع في البلدان األعض  الرقمية تتسع في البلدان األعض   نخفض فيهم ذين ي دين الل يما في البل ا       س نخفض فيهم ذين ي دين الل يما في البل ة البشرية   س ل التنمي ة البشرية   دلي ل التنمي ، ، دلي

يمن  ا مصر وال يمن وهم ا مصر وال ات واالتصاالت     .  .  ))٣٣((وهم ا المعلوم ن تكنولوجي ة ع رص الناجم ي الف ة ف ذه الدراس ر ه ذا، تنظ ات واالتصاالت     ل ا المعلوم ن تكنولوجي ة ع رص الناجم ي الف ة ف ذه الدراس ر ه ذا، تنظ ل
ن   ا م ة منه افع النابع ن  والمن ا م ة منه افع النابع ث والمن ث حي ة حي ق العمال ر وخل ن الفق تخلص م ة ال ق العمال ر وخل ن الفق تخلص م ة واضعي    . . ال ذه الدراس تهدف ه ة واضعي  وتس ذه الدراس تهدف ه ات وتس ات سياس سياس

ة  ة الشؤون االجتماعي ن القطاع الالشؤون االجتماعي ن القطاع الم امم امع ة،،ع ر الحكومي ات غي ة والمنظم ر الحكومي ات غي ات، و والمنظم ات، و، والحكوم ة ووزارات ، والحكوم ة ووزارات مؤسسات العمال مؤسسات العمال
ر،   حاالت حاالت اسة دراسات  اسة دراسات  وتستعرض هذه الدر  وتستعرض هذه الدر    . . الشؤون االجتماعية بشكل خاص   الشؤون االجتماعية بشكل خاص    دة الفق ر،   عن التخفيف من ح دة الفق يما    الالعن التخفيف من ح يما  س س

دم الدراسة إطاراً       . . في صفوف الشباب والنساء   في صفوف الشباب والنساء    دم الدراسة إطارا      وتق ام                 وتق ا توصي بوضع السياسات والقي ا أنه ة، آم ام                  وطرائق تنفيذي ا توصي بوضع السياسات والقي ا أنه ة، آم  وطرائق تنفيذي
 ..بعدد من المشاريع ذات األولوية في المنطقةبعدد من المشاريع ذات األولوية في المنطقة

 
ي  ويقد م الفصل األول استعراضا  ويقّدم الفصل األول استعراضاً   ي آس ي   للفقر والبطالة في غرب ي آس ة       للفقر والبطالة في غرب ة الراهن ة االجتماعي د جسامة الحال ة      ا، لتحدي ة الراهن ة االجتماعي د جسامة الحال ا، لتحدي

ارة          وو  . . المنطقةالمنطقةفي  في  ستقرار  ستقرار  الالاازيادة عدم   زيادة عدم   التي بإمكانها   التي بإمكانها    ارة          ينظر في الفقر االقتصادي واالجتماعي وفي خصائص مخت ينظر في الفقر االقتصادي واالجتماعي وفي خصائص مخت
ة          رة في المنطق ة الفقي ة         من خصائص المجتمعات المحلي رة في المنطق ة الفقي ذا  ويتطر ق  ويتطّرق    . . من خصائص المجتمعات المحلي ذا  ه ة الناقصة     ه ة والعمال ى البطال ة الناقصة     الفصل إل ة والعمال ى البطال ى    الفصل إل ى  إل إل

 ..اليد العاملةاليد العاملةمشاآل أخرى آهجرة مشاآل أخرى آهجرة جانب جانب 
 

ات     ن إمكاني ات واالتصاالت م ا المعلوم ات تكنولوجي ه تطبيق ا تنطوي علي اني فينظر فيم ا الفصل الث ات   أم ن إمكاني ات واالتصاالت م ا المعلوم ات تكنولوجي ه تطبيق ا تنطوي علي اني فينظر فيم ا الفصل الث أم
زة الحاسوب   ويضم الفصل ملخصا   ويضم الفصل ملخصاً    . . لمكافحة البطالة والفقر في المنطقة    لمكافحة البطالة والفقر في المنطقة     زة الحاسوب    عن تطبيقات البرمجيات وتكنولوجيا أجه  عن تطبيقات البرمجيات وتكنولوجيا أجه

 ويلي الموجز استعراض سريع         ويلي الموجز استعراض سريع          ..نترنت بهدف تمكين المواطنين وتعزيز وصولهم إلى المعلومات       نترنت بهدف تمكين المواطنين وتعزيز وصولهم إلى المعلومات       القائمة على اإل  القائمة على اإل  
ة    ات واالتصاالت لخدم ا المعلوم خير تكنولوجي ة لتس ات الالزم تى التطبيق ي وش ي العرب وى الرقم ة المحت ة   ألهمي ات واالتصاالت لخدم ا المعلوم خير تكنولوجي ة لتس ات الالزم تى التطبيق ي وش ي العرب وى الرقم ة المحت ألهمي

ذ     ..الصغرىالصغرىالمجتمعات المحلية المعوزة والشرآات الصغيرة و     المجتمعات المحلية المعوزة والشرآات الصغيرة و      ذ    وُيختتم ه ول              وي ختتم ه ى عدد من الحل ول             ا الفصل باإلشارة إل ى عدد من الحل ا الفصل باإلشارة إل
 ..المستمد ة من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والمت بعة في عدد من البلدان الناميةالمستمّدة من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والمّتبعة في عدد من البلدان النامية

 
ى    ث إل تند الفصل الثال ى  ويس ث إل تند الفصل الثال حويس حمس ا    مس دان تكنولوجي ي مي ذة ف ادرات المتخ ن المب راءه ع كوا إج ت اإلس ا     طلب دان تكنولوجي ي مي ذة ف ادرات المتخ ن المب راءه ع كوا إج ت اإلس  طلب

ر       ة والفق ر      المعلومات واالتصاالت لمكافحة البطال ة والفق ادرات التي            ..المعلومات واالتصاالت لمكافحة البطال ى استعراض اإلجراءات أو المب ادرات التي           ويهدف الفصل إل ى استعراض اإلجراءات أو المب  ويهدف الفصل إل
ذ أو  ي طور التنفي ذ أو هي ف ي طور التنفي ي هي ف ي الت اراً الت كوا اعتب ي اإلس دان أعضاء ف تة بل ي س ذها ف م تنفي ارا  ت كوا اعتب ي اإلس دان أعضاء ف تة بل ي س ذها ف م تنفي انيت ن تشرين الث اني م ن تشرين الث وفمبر // م وفمبر ن ن

ادرة المحددة     ٤٨٤٨وتستند السياسات والتوصيات التي تقترحها هذه الدراسة لوضع خطط العمل إلى الـ             وتستند السياسات والتوصيات التي تقترحها هذه الدراسة لوضع خطط العمل إلى الـ               . . ٢٠٠٤٢٠٠٤ ادرة المحددة      مب  مب
 ..مسحمسحالالفي في 

 
دان حسب    استنادا  استنادًا للتنفيذ للتنفيذويقترح الفصل الرابع إطارا    ويقترح الفصل الرابع إطاراً     دان حسب    إلى تصنيف البل ة البشرية    إلى تصنيف البل ل التنمي ة البشرية   دلي ل التنمي ى     ..دلي ى    ويشار إل  ويشار إل

اً            . . أربع مجموعات أساسية من البلدان    أربع مجموعات أساسية من البلدان     ا           وتدرج البلدان األعضاء في أي من المجموعات وفق ى    وتدرج البلدان األعضاء في أي من المجموعات وفق ا إل ى     لجسامة حاجته ا إل  لجسامة حاجته
ات وا  ا المعلوم ات وا تكنولوجي ا المعلوم ر   تكنولوجي ة والفق ة البطال االت لمكافح ر   التص ة والفق ة البطال االت لمكافح دداً     . . التص ل ع رح الفص ا يقت ددا    آم ل ع رح الفص ا يقت ن آم ن  م   م

ذ، وهي              ..العناصر الالزمة لوضع طرائق التنفيذ، ويوصي ببعض الطرائق       العناصر الالزمة لوضع طرائق التنفيذ، ويوصي ببعض الطرائق        ة ُنهج للتنفي ذ، وهي             ويصف هذا الفصل ثالث ة ن هج للتنفي : :  ويصف هذا الفصل ثالث
ج نن ج ه نهج        ه دة، وال ن القاع دء م ج الب ة، ونه ن القم دء م نهج        الب دة، وال ن القاع دء م ج الب ة، ونه ن القم دء م تلطالب تلطالمخ ذآورة    المخ ات الم رتبط بالمجموع ي ت ذآورة    ، وه ات الم رتبط بالمجموع ي ت  ، وه
 ..وت ذآر مؤشرات األداء لتيسير عملية رصد التقدم المحرز في العمل ولتقييم النتائجوُتذآر مؤشرات األداء لتيسير عملية رصد التقدم المحرز في العمل ولتقييم النتائج  . . ا ًاآنفآنف
 

                                                      
اإلنمـائي،  اإلنمـائي،    نظر برنامج األمم المتحـدة    نظر برنامج األمم المتحـدة    اا.  .  ٠,٤٨٢٠,٤٨٢ وفي اليمن     وفي اليمن    ٠,٦٥٣٠,٦٥٣، بلغ دليل التنمية البشرية في مصر        ، بلغ دليل التنمية البشرية في مصر        ٢٠٠٢٢٠٠٢في سنة   في سنة       ))٣٣((

 .. من النص اإلنكليزي من النص اإلنكليزي١٤٥١٤٥، ص ، ص ))٢٠٠٤٢٠٠٤يورك، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، يورك، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، نيونيو((، ، ""٢٠٠٤٢٠٠٤تقرير التنمية البشرية لعام تقرير التنمية البشرية لعام ""
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ة التي                           ادئ التوجيهي ة مجموعة من المب ا بمثاب ة التي                         ويقترح الفصل الخامس خطة استراتيجية يمكن اعتباره ادئ التوجيهي ة مجموعة من المب ا بمثاب ويقترح الفصل الخامس خطة استراتيجية يمكن اعتباره
ا ا   خير تكنولوجي ي، لتس وطني واإلقليم عيدين ال ى الص ة، عل راءات الالزم اذ اإلج ى اتخ ث عل ا ا  تح خير تكنولوجي ي، لتس وطني واإلقليم عيدين ال ى الص ة، عل راءات الالزم اذ اإلج ى اتخ ث عل ات تح ات لمعلوم لمعلوم

ى سبع           . . واالتصاالت لمكافحة البطالة والفقر في منطقة اإلسكوا       واالتصاالت لمكافحة البطالة والفقر في منطقة اإلسكوا        ى سبع         وتنطوي الخطة عل ة     وتنطوي الخطة عل ة     سياسات إنمائي ى    سياسات إنمائي ى    تهدف إل تهدف إل
ر         ر        تسخير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لخلق العمالة وتقليص الفق ى االضطالع بعشرين           تسخير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لخلق العمالة وتقليص الفق ى االضطالع بعشرين           ، وتنص الخطة عل ، وتنص الخطة عل

 .. ذا أولوية في المنطقة ذا أولوية في المنطقةمشروعا مشروعًا
 

ي الفصل     ة ف رد الخالص ي الفصل   وت ة ف رد الخالص ادسوت ادسالس م  . . الس مويض ي   ال الويض ذة ف ادرات المتخ ة بالمب ق قائم ي  مرف ذة ف ادرات المتخ ة بالمب ق قائم المرف ال مج ا  مج ا  تكنولوجي  تكنولوجي
ر،        ة والفق ة البطال ى مكافح ة إل االت والرامي ات واالتص ر،       المعلوم ة والفق ة البطال ى مكافح ة إل االت والرامي ات واالتص ها  المعلوم ري استعراض ها  ويج ري استعراض ث   ويج ل الثال ي الفص ث   ف ل الثال ي الفص  ف

 ..٤٨٤٨وعددها وعددها 
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 الفقر والبطالة في منطقة اإلسكوا  -ال أو
 

تقرار السياسي وا          تقرار السياسي وا        لقد ساهم عدم االس ة و      لقد ساهم عدم االس ة والدولي ة و      لصراعات اإلقليمي ة والدولي طء   لصراعات اإلقليمي طء   ب و االقتصادي     ب و االقتصادي     النم ويض    النم ويض    في تق في تق
ًال ة، فض ي المنطق ة ف ة االجتماعي ال التنمي ة، فض ي المنطق ة ف ة االجتماعي أس  التنمي ن الي و م ى ج يان إل رة يفض د الهج ة وتزاي ي البطال ن أن تفش أس   ع ن الي و م ى ج يان إل رة يفض د الهج ة وتزاي ي البطال ن أن تفش  ع

 ..واالضطراب االجتماعيواالضطراب االجتماعي
 

ن       ق م يا، للتحق ي آس ي غرب ة ف ر والبطال ل الفق ذا الفص تعرض ه ن     ويس ق م يا، للتحق ي آس ي غرب ة ف ر والبطال ل الفق ذا الفص تعرض ه ورة ويس ورة خط ة خط ة الحال ة الحال ة االجتماعي  االجتماعي
دان األعضاء              .  .  ))٤٤((الراهنة التي من شأنها مواصلة زعزعة استقرار المنطقة       الراهنة التي من شأنها مواصلة زعزعة استقرار المنطقة        ين آل البل دان األعضاء              ويكمن العامل المشترك ب ين آل البل ويكمن العامل المشترك ب

ا                     ة فيه ر ومعدالت البطال ا                    في اإلسكوا في افتقارها إلى أرقام حديثة أو دقيقة فيما يتعّلق بمؤشرات الفق ة فيه ر ومعدالت البطال ذا، يرمي      ..في اإلسكوا في افتقارها إلى أرقام حديثة أو دقيقة فيما يتعل ق بمؤشرات الفق ذا، يرمي     ل  ل
ة وا  ود الوطني جيع الجه ى تش ل إل ذا الفص ة وا ه ود الوطني جيع الجه ى تش ل إل ذا الفص رات  ه د المؤش ي تحدي ة ف فافية والدق ادة الش ة لزي ة المبذول رات  إلقليمي د المؤش ي تحدي ة ف فافية والدق ادة الش ة لزي ة المبذول إلقليمي

تقبالً                     دخل مس ة للت ى وضع الخطط الالزم ة عل تقبال                     االجتماعية، األمر الذي يكفل تعزيز قدرة الجهات المعني دخل مس ة للت ى وضع الخطط الالزم ة عل  من أجل      من أجل     االجتماعية، األمر الذي يكفل تعزيز قدرة الجهات المعني
 ..التخفيف من حدة االضطرابات االجتماعيةالتخفيف من حدة االضطرابات االجتماعية

 
 الفقر في منطقة اإلسكوا  -ألف

 
تناد        ادة اس ر ع تناد      يقيَّم الفق ادة اس ر ع دخل أو االستهالك       ا ًايقي م الفق ى ال دخل أو االستهالك        إل ى ال ه وإن      . .  إل ر أن ه وإن    غي ر أن دخل      غي ان ضعف ال دخل       آ ان ضعف ال ع   آ ع   يق ذا        يق ذا        في صلب ه  في صلب ه

ة   قدانقدانوفوف في غياب الحقوق، وفي العجز، واإلقصاء،      في غياب الحقوق، وفي العجز، واإلقصاء،     الفقر يتجلى أيضا   الفقر يتجلى أيضاً  إن  إن  الموضوع، ف الموضوع، ف  ة الكرام ذا القسم      . . الكرام ل ه ذا القسم    ويحل ل ه ويحل
 ..١١ض مفهوم الفقر في اإلطار ض مفهوم الفقر في اإلطار ي ستعرُيستعروو.  .  ))٥٥((وجهي الفقر في غربي آسيا، وهما الفقر االقتصادي واالجتماعيوجهي الفقر في غربي آسيا، وهما الفقر االقتصادي واالجتماعي

 
لها،             //والفقر االقتصادي، الذي يعني غياب السياسات المالية و       والفقر االقتصادي، الذي يعني غياب السياسات المالية و         ة أو فش ة معين ة في حكوم لها،             أو النقدية المالئم ة أو فش ة معين ة في حكوم أو النقدية المالئم

د انكماش االقتصاد     ر عن ادة الفق ى زي ؤدي إل ي ت د انكماش االقتصاد    هو أحد العناصر الرئيسية الت ر عن ادة الفق ى زي ؤدي إل ي ت ر    ..هو أحد العناصر الرئيسية الت ل الفق أن يحّل ادة ب ر   وجرت الع أن يحل ل الفق ادة ب  وجرت الع
تنادًا تنادا االقتصادي اس ل األاالقتصادي اس ى دخ ل األ إل ى دخ رتهم    إل وع أس ذ ن ع أخ تهالآهم، م راد أو اس رتهم   ف وع أس ذ ن ع أخ تهالآهم، م راد أو اس ي ف ي ف بانف بانالحس اً   ..الحس ر أيض رتبط الفق ا   وي ر أيض رتبط الفق    وي

ة               ذ المالئم ات التنفي نقص في آلي ر وب ة في مجال التخفيف من الفق ة              بضعف الرؤيا الوطني ذ المالئم ات التنفي نقص في آلي ر وب ة في مجال التخفيف من الفق دان أعضاء    وو  . . بضعف الرؤيا الوطني اني بل دان أعضاء    تع اني بل تع
كوا  ي اإلس دة ف كوا عدي ي اإلس دة ف وء  ،،عدي وءلس ظ،لس ظ، الح ل مصر       الح ا، مث ي ميزانيته اد ف ز ح ن عج ل مصر    م ا، مث ي ميزانيته اد ف ز ح ن عج ة العربي ))٦٦((م ة العربي  والمملك عودية والمملك عوديةة الس   ))٧٧((ة الس

يمن يمنوال ي مصر .  .  ))٨٨((وال ارة ف ي التج ي الضخم ف غ العجز الهيكل ي مصر وبل ارة ف ي التج ي الضخم ف غ العجز الهيكل نة ٧٫٥٧٫٥وبل ي س ار دوالر ف نة  ملي ي س ار دوالر ف نة   . . ٢٠٠٢٢٠٠٢ ملي ي الس نة وف ي الس وف
ـ         ّدر ب ـ        نفسها، شهدت المملكة العربية السعودية أآبر عجز في ميزانيتها، ق د ر ب ار دوالر ١٢١٢نفسها، شهدت المملكة العربية السعودية أآبر عجز في ميزانيتها، ق ار دوالر  ملي ة      . .  ملي غ عجز الميزاني ة    وبل غ عجز الميزاني وبل

اً ، ، ٢٠٠٣٢٠٠٣ مليون دوالر في سنة  مليون دوالر في سنة ٣٧٨٣٧٨في اليمن زهاء   في اليمن زهاء    ا  علم أن علم أن  ب ـ           ب ك السنة ب درت في تل داتها ُق ا وعائ ـ        نفقاته ك السنة ب داتها ق درت في تل ا وعائ   ٤٫١٠٧٤٫١٠٧نفقاته
ويساهم العجز المالي في غالبية البلدان األعضاء في اإلسكوا            ويساهم العجز المالي في غالبية البلدان األعضاء في اإلسكوا              . .  مليار دوالر، على التوالي     مليار دوالر، على التوالي    ٣٫٧٢٩٣٫٧٢٩مليار دوالر و  مليار دوالر و  

ة  ال وإضعاف اإلنتاجي راآم رأس الم ي خفض ت ة ف ال وإضعاف اإلنتاجي راآم رأس الم ي خفض ت ي ا   . . ف راء ف ن وضع الفق ة تحّس ن إمكاني الرغم م ي ا وب راء ف ة تحس ن وضع الفق ن إمكاني الرغم م دان ذات وب دان ذات لبل لبل

                                                      
 ICT for poverty reduction and employment creation in Western“  ل مـن ل مـن هذا الفصل هو نسخة مستكملة عن الفصل األوهذا الفصل هو نسخة مستكملة عن الفصل األو    ))٤٤((

Asia—a strategic plan” (E/ESCWA/ICTD/2004/WG.1/4)  المستديرة المعنونةالمستديرة المعنونة ورقة قدمت إلى الطاولة  ورقة قدمت إلى الطاولة وهيوهي  Roundtable on ICT as an 
Enabler for Economic Development ، ،)) ،١٢١٢-٩٩، ص ، ص ))٢٠٠٤٢٠٠٤أبريل أبريل // نيسان نيسان٣٠٣٠-٢٩٢٩بيروت، بيروت.. 

))٥٥((    Alexander G. Flor, “ICT and poverty: the indisputable link”   أعدت هذه الورقـة لمناسـبة   ، أعدت هذه الورقـة لمناسـبة ،Third Asia Development 
Forum on Regional Economic Cooperation in Asia ، ،)) ،٢٠٠١٢٠٠١  يونيويونيو// حزيران حزيران١٤١٤-١١١١بانكوك، بانكوك((.. 

))٦٦((    com.Economist  .  . ــع ــى الموق ــاح عل ــع مت ــى الموق ــاح عل eProfil=cfm?folder.profile/Egypt/countries/com.economist.www://http-: : مت
FactSheet                                                                                                                              .                                                                        

))٧٧((    AME Info  .  .متاح على الموقعمتاح على الموقع : :html.16569/Detailed/news/com.ameinfo.www://http.. 

))٨٨((    com.Answers  .  .متاح على الموقعمتاح على الموقع : :yemen-of-economy/topic/com.answers.www://http.. 
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ة      إن  إن  ، ف ، ف ))٩٩(( طفيفا   طفيفاً وإن تدهور توزيع الدخل تدهورا     وإن تدهور توزيع الدخل تدهوراً    حتى  حتى  معدالت النمو االقتصادي المرتفعة،     معدالت النمو االقتصادي المرتفعة،      ة      العجز المالي في غالبي العجز المالي في غالبي
 .. هؤالء الفقراء هؤالء الفقراءحساسية وضعحساسية وضععنصر يساهم في زيادة عنصر يساهم في زيادة البلدان األعضاء في اإلسكوا البلدان األعضاء في اإلسكوا 

 
التغير    رتبط ب ددة ت ة متع ايير اجتماعي ى مع اعي عل ر االجتم وم الفق التغير  ويق رتبط ب ددة ت ة متع ايير اجتماعي ى مع اعي عل ر االجتم وم الفق ين  ويق اواة ب دم المس كانية وع ين  ات الس اواة ب دم المس كانية وع ات الس

ة الصحية                ى خدمات الرعاي ة، وخاصة الحصول عل ة الصحية               األعراق، والرعاية االجتماعي ى خدمات الرعاي ة، وخاصة الحصول عل ل الخدمات        فف  . . األعراق، والرعاية االجتماعي اوت في ني ل الخدمات        التف اوت في ني التف
ثًال  ،،الصحيةالصحية ثال م دو فم دو ف، يب اديي، يب اد ازدي دان   عوضا  عوضًا ازدي ي البل راء ف ل الفق ين يمي ي ح دة، ف اطق عدي ي من دان   عن أن يتضاءل ف ي البل راء ف ل الفق ين يمي ي ح دة، ف اطق عدي ي من  عن أن يتضاءل ف

ة،  ة، النامي ًاالنامي ا خالف حي       خالف دعم الص ن ال غر م ة أص ى حص ول عل ى الحص رى، إل دان األث ي البل رائهم ف حي     لنظ دعم الص ن ال غر م ة أص ى حص ول عل ى الحص رى، إل دان األث ي البل رائهم ف  لنظ
ة صحية            غير أنه غير أنه   . . ))١٠١٠((الحكوميالحكومي وفير خدمات رعاي ادرات لت ة صحية             وإن اتخذت البلدان األعضاء في اإلسكوا بعض المب وفير خدمات رعاي ادرات لت  وإن اتخذت البلدان األعضاء في اإلسكوا بعض المب

راء،      راء،     شبه مجانية للفق ة          شبه مجانية للفق اعي في المنطق ر االجتم ود للتخفيف من الفق ة          ينبغي تكثيف الجه اعي في المنطق ر االجتم ود للتخفيف من الفق  أن  أن مالحظ أيضا   مالحظ أيضاً  ومن ال ومن ال   . . ينبغي تكثيف الجه
ى       ى      ضعف البيئة االجتماعية يعّوق القدرة على تمويل األنشطة االجتماعية، مما يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إل ضعف البيئة االجتماعية يعو ق القدرة على تمويل األنشطة االجتماعية، مما يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إل

لباً       . . إقصاء شريحة آبرى من السكان    إقصاء شريحة آبرى من السكان     لبا      ونتيجة لذلك، تزداد درجة َتَشّكل األقطاب في البنية االجتماعية، مما يؤثر س   ونتيجة لذلك، تزداد درجة ت ش ك ل األقطاب في البنية االجتماعية، مما يؤثر س
 ..ماعيماعيعلى النمو االقتصادي والرفاه االجتعلى النمو االقتصادي والرفاه االجت

 
وع في            رئيسيا  رئيسيًاوليس الفقر بحد ذاته تهديدا  وليس الفقر بحد ذاته تهديداً   ة الوق ل هو إمكاني يا، ب ي آس دان في غرب وع في            في بعض البل ة الوق ل هو إمكاني يا، ب ي آس دان في غرب راثن   في بعض البل راثن  ب ب

د القضايا المرتبطة                      . . الفقرالفقر واطنين، ويعّق دى الم دام األمن ل تقرار وانع واطنين، ويعق د القضايا المرتبطة                    ويسفر هذا الضعف عن الشعور بعدم االس دى الم دام األمن ل تقرار وانع ويسفر هذا الضعف عن الشعور بعدم االس
ة        ة       بالتخفيف من حدة الفقر في المنطق ا أن   . . بالتخفيف من حدة الفقر في المنطق ا أن    آم دن   آم دن   تم زداد   السكان   السكان      تم زداد   ي ك في            ي ا في ذل الم، بم دة من الع ك في            في أرجاء عدي ا في ذل الم، بم دة من الع في أرجاء عدي

كوا ي اإلس دان األعضاء ف كواالبل ي اإلس دان األعضاء ف زداد   . . البل ا ي زداد وبينم ا ي دن وبينم دن تم كلَة  تم ر مش كلة الفق ار مش زداد اعتب يا، ي ي آس ي غرب كان ف كلة   الس ر مش كلة الفق ار مش زداد اعتب يا، ي ي آس ي غرب كان ف الس
 ..متدنية المهارةمتدنية المهارةئف ئف وظاوظاعلى على حضرية ستفضي، بوصفها آذلك، إلى عدد مفرط من العاملين الذين يتنافسون حضرية ستفضي، بوصفها آذلك، إلى عدد مفرط من العاملين الذين يتنافسون 

 
ك     الال في غربي آسيا بمزايا إيجابية،        في غربي آسيا بمزايا إيجابية،       ورغم المالحظات اآلنفة الذآر، تتمتع المجتمعات األآثر فقرا        ورغم المالحظات اآلنفة الذآر، تتمتع المجتمعات األآثر فقراً         ك   سيما تل سيما تل

ان                      . . والحي والحّيالمرتبطة بأهمية العشيرة واألسرة     المرتبطة بأهمية العشيرة واألسرة      اعي شبكة أم اغم االجتم ا التن ى فيه ة التي يتجّل ذه الطريق وّفر ه ان                    وت اعي شبكة أم اغم االجتم ا التن ة التي يتجل ى فيه ذه الطريق وف ر ه وت
اً لللل ي مع ع المحل راد المجتم ع أف ا تجم ا أنه راء، بم ا  فق ي مع ع المحل راد المجتم ع أف ا تجم ا أنه راء، بم ي الضراءفق ي الضراء ف ن    . .  ف ي يمك ذه الخصائص، الت ز ه ي تعزي ن  وينبغ ي يمك ذه الخصائص، الت ز ه ي تعزي وينبغ

 .. رفاه الفقراء رفاه الفقراءلزيادةلزيادة العصرية األخرى،  العصرية األخرى، تتتطويرها باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتكنولوجياتطويرها باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا
 

دول    رض الج دول  يع رض الج ًا١١يع ا  أرقام يا     أرقام ي آس ي غرب ر ف ن الفق يا     ع ي آس ي غرب ر ف ن الفق بياً       . .  ع ر نس ع الفق ّين، يرتف و المب ى النح بيا      وعل ر نس ع الفق ي ن، يرتف و المب ى النح ي وعل ي  ف  ف
ورية وُع ة الس ة العربي ورية وع الجمهوري ة الس ة العربي يمنالجمهوري عودية وال ة الس ة العربي ان ومصر والمملك يمنم عودية وال ة الس ة العربي ان ومصر والمملك ذي   ..م ر البشري، ال ا أن الفق ذي  آم ر البشري، ال ا أن الفق  آم
توياته في صفوف النساء في              الال  ،،يرتبط بعدد متنوع من العناصر   يرتبط بعدد متنوع من العناصر    ى مس غ أعل دخل، يبل يم والصحة وال يما التعل توياته في صفوف النساء في            س ى مس غ أعل دخل، يبل يم والصحة وال يما التعل س

رى              ويالحظ أيضا  ويالحظ أيضاً   . . ألعضاء في اإلسكوا  ألعضاء في اإلسكوا  أآثرية البلدان ا  أآثرية البلدان ا   رى            أن صحة األطفال دون الخامسة من العمر هي مشكلة آب أن صحة األطفال دون الخامسة من العمر هي مشكلة آب
ى نحو خاص في               في عدد من البلدان، و    في عدد من البلدان، و     الغين والشباب منخفضة عل ين الب ة ب القراءة والكتاب ام ب ى نحو خاص في               أن معدالت اإللم الغين والشباب منخفضة عل ين الب ة ب القراءة والكتاب ام ب أن معدالت اإللم

 ..مصر واليمنمصر واليمن
 

                                                      
))٩٩((    ”Does economic growth reduce poverty?“hael Roemer and Mary Kay Gugerty, Mic ، ،ــع ــى الموق ــاح عل ــعمت ــى الموق ــاح عل : : مت

htm.bn04dp/bns/papers/content/htm/2caer/edu.harvard. cid.www://http                                                                                      .              

))١٠١٠((    2. , No80. , vol2002Bulletin of the World Health Organization World Health Organization,   .  .  متاح علـى الموقـع  متاح علـى الموقـع::  
pdf.105-97)2(2002/80-E-2-bul/2002/pdf/bulletin/docstore/int.who.www://http.                                                                                         
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   مفهوم الفقر-١طار اإل
 

اد، وهو      . . الفقر هو أحد أعتى التحديات التي تواجهها التنمية االقتصادية واالجتماعية الفقر هو أحد أعتى التحديات التي تواجهها التنمية االقتصادية واالجتماعية   دد األبع اد، وهو    ومفهوم الفقر متع دد األبع ي ومفهوم الفقر متع ي يعن ، ، يعن
ة               اة عادي ة              إلى حد بعيد، نقص الدخل الكافي لشراء ما يلزم من غذاء للتمتع بحي اة عادي ا     ومن خصائصه أيضا    ومن خصائصه أيضاً     . . إلى حد بعيد، نقص الدخل الكافي لشراء ما يلزم من غذاء للتمتع بحي ى م ا      عدم الحصول عل ى م  عدم الحصول عل

ثالً    . . وهناك مفاهيم مختلفة ترتبط بالفقر    وهناك مفاهيم مختلفة ترتبط بالفقر      . . لرعاية الصحية األساسية والحرمان من التعليم     لرعاية الصحية األساسية والحرمان من التعليم     يكفي من خدمات ا   يكفي من خدمات ا    ثال   فيمكن م تعانة   فيمكن م تعانة    االس  االس
بالقيم المطلقة أو النسبية، ويمكن التطرق إليه من وجهات نظر موضوعية أو شخصية، آما يمكن أن يقسم الفقر إلى شكلين من       بالقيم المطلقة أو النسبية، ويمكن التطرق إليه من وجهات نظر موضوعية أو شخصية، آما يمكن أن يقسم الفقر إلى شكلين من       

 ..لسوسيولوجيلسوسيولوجيالحرمان هما الحرمان الفيزيولوجي والحرمان االحرمان هما الحرمان الفيزيولوجي والحرمان ا
 

 ::ويشار أدناه إلى بعض المفاهيم المألوفة المرتبطة بالفقرويشار أدناه إلى بعض المفاهيم المألوفة المرتبطة بالفقر 
 

 ؛؛ويرتبط بالتوزيع ضمن مجموعة من السكانويرتبط بالتوزيع ضمن مجموعة من السكان: : اإلنصافاإلنصاف ))أأ(( 
 ؛؛ويرتبط بالمخاطر الخارجية والصدمات والضغوط والشعور الداخلي بالعجزويرتبط بالمخاطر الخارجية والصدمات والضغوط والشعور الداخلي بالعجز: : تعرض للوقوع في الفقرتعرض للوقوع في الفقرالال ))بب(( 
اعي  ))جج((  اء االجتم اعي اإلقص اء االجتم ياع ال : : اإلقص رتبط بض ياع ال وي رتبط بض تمعهم     وي ي مج ل ف ارآة بالكام ن المش خاص م ع األش ذي يمن وق ال تمعهم     حق ي مج ل ف ارآة بالكام ن المش خاص م ع األش ذي يمن وق ال حق
 ؛؛وتنميتهوتنميته

ذي                      : : ضعف التنمية ضعف التنمية  ))دد((  ّدم ال ى التق ز عل ذي يرّآ اعي، ال ا المنظور الجم ذي                      ويمكن شرحه من منظورين رئيسيين هم د م ال ى التق ذي يرآ ز عل اعي، ال ا المنظور الجم ويمكن شرحه من منظورين رئيسيين هم
يَّ  ذي يق ان، ال ور الحرم ة، ومنظ ات المحلي ل المجتمع ي آ رة، ف ا والفقي ة منه ا، الثري ات آّله ه المجموع ي  أحرزت ذي يق ان، ال ور الحرم ة، ومنظ ات المحلي ل المجتمع ي آ رة، ف ا والفقي ة منه ا، الثري ات آل ه ه المجموع ور أحرزت ور م التط م التط

 .. لمستوى معيشة الفقراء والمحرومين في آل مجتمع لمستوى معيشة الفقراء والمحرومين في آل مجتمعبموجبه وفقا بموجبه وفقًا
 ــــــــــــــــــــــــــ
poverty/org.undp.www://http /: : متاح على الموقعمتاح على الموقع، ، Review of poverty concepts and indicators“Dessallien, -Renata Lok”  ::ررددالمصالمص

pdf.Review_of_Poverty_Concepts/pov_red/publications.                                                                 
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 ..))٢٠٠٤٢٠٠٤نيويورك، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، نيويورك، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ((" " ٢٠٠٤٢٠٠٤تقرير التنمية البشرية للعام تقرير التنمية البشرية للعام ""برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، : : المصدرالمصدر

 ..على أن البيانات غير متوفرة أو أنه لم يتم التقرير عنها بشكل منفصلعلى أن البيانات غير متوفرة أو أنه لم يتم التقرير عنها بشكل منفصل(..) (..) تدل النقطتان تدل النقطتان : : مالحظةمالحظة

 ..(E/ESCWA/SDD/2003/25)، ، ))بالعربيةبالعربية ( (""الفقر وطرق قياسه في منطقة اإلسكواالفقر وطرق قياسه في منطقة اإلسكوا""اإلسكوا، اإلسكوا،  ))أأ(( 
 البطالة في منطقة اإلسكوا  -باء



 

 

-٧-

 
 معدالت البطالة في منطقة اإلسكوا  -١

 
ة      ات الالزم اب اآللي ة لغي ة الناقصة نتيج ة والعمال ادة البطال ة زي ي المنطق ل ف ن خصائص سوق العم ة    م ات الالزم اب اآللي ة لغي ة الناقصة نتيج ة والعمال ادة البطال ة زي ي المنطق ل ف ن خصائص سوق العم م

تيعاب ا  تيعاب ا الس دة الس ة الجدي وى العامل دة لق ة الجدي وى العامل ل القطاع    ))١١١١((لق ة من القطاعات المنكمشة، مث ة القادم د العامل ائض الي ل القطاع    ، ونتيجة لف ة من القطاعات المنكمشة، مث ة القادم د العامل ائض الي ، ونتيجة لف
ي يالزراع اً        . . الزراع كوا تفاوت ي اإلس اء ف دان األعض ي البل ة ف دالت البطال اوت مع ا       وتتف كوا تفاوت ي اإلس اء ف دان األعض ي البل ة ف دالت البطال اوت مع ائًالوتتف ائال  ه دول  اا((   ه ر الج دول  نظ ر الج ذي ٢٢نظ ذي  ال  ال

ر            ر           يستعرض البطالة في بلدان مختارة من اإلسكوا في الفت د     . . ))٢٠٠١٢٠٠١-١٩٩٦١٩٩٦ة  ة  يستعرض البطالة في بلدان مختارة من اإلسكوا في الفت د   فق ة في البحرين          فق دل البطال غ مع ة في البحرين          بل دل البطال غ مع بل
ثًال ثال م الل   م الل خ رة خ رة الفت ّدل     ٥،٥٥،٥  ،،٢٠٠١٢٠٠١-١٩٩٦١٩٩٦الفت ذا المع غ ه ا بل ة، بينم ي المائ د ل      ف ذا المع غ ه ا بل ة، بينم ي المائ ة  ١٥٫٣١٥٫٣ ف ي المائ ة   ف ي المائ   ف

ين الشباب        باإلضافة إلى ذلك فإن     باإلضافة إلى ذلك فإن    . .  في المائة في فلسطين     في المائة في فلسطين    ٢٥٫٥٢٥٫٥في األردن و  في األردن و   ين الشباب     معدالت البطالة ب   ٤٨٫٩٤٨٫٩بلغت  بلغت     التي  التي معدالت البطالة ب
ة في عُ       ٣٥٫٦٣٥٫٦ائة و ائة و في الم في الم  ة في ع         في المائ ان وفلسطين،      في المائ ان وفلسطين،     م ى      تت أن    أن   يجب يجب ،  ،  بالترتيب بالترتيب م اه الحكومات إل ى      لفت انتب اه الحكومات إل يم  الحاجة  الحاجة  لفت انتب يم  لتعل لتعل
 ..لتدريب المهنيلتدريب المهنيلل   مناسبة مناسبة واستراتيجيات واستراتيجيات مالئم مالئمأساسيأساسي

 
 ٢٠٠١-١٩٩٦البطالة في بلدان مختارة من اإلسكوا،   -٢الجدول 

 

 واواالبلدان األعضاء في اإلسكالبلدان األعضاء في اإلسك
: معدالت البطالة

 بين النساء والرجال
معدل البطالة بين 

 الرجال: الشباب
معدل البطالة بين 

 النساء: الشباب
معدل البطالة بين 

 النساء والرجال: الشباب
 .. .. .. ١٥٫٣ األردناألردن

 .. .. .. .. اإلمارات العربية المتحدةاإلمارات العربية المتحدة
 ٢٠٫٧ ٢٧٫٥ ١٧٫٨ ٥،٥ البحرينالبحرين

 ٢٣٫٥ ٤٠٫٤ ١٧٫٩ ١١٫٢ العربية السوريةالعربية السورية  الجمهوريةالجمهورية
 .. .. .. .. العراقالعراق

 ٤٨٫٩ ٦٠٫٣ ٤٤٫٩ ٢٣ مانمانع ُع
 ٣٥٫٦ ٣٠٫٧ ٣٦٫٢ ٢٥٫٥ فلسطينفلسطين
 ١٧ ٥٠٫٩ ١١٫٦ ٣٫٩ قطرقطر

 .. .. .. .. الكويتالكويت
 ٢١٫٦ ١٣٫٦ ٢٣٫٩ ٨٫٤ لبنانلبنان
 ٢٥٫٨ ٤٣٫٨ ١٨٫٤ ٩٫٢ مصرمصر

 ٢٥٫٩ ٣١٫٦ ٢٤٫٤ ٤٫٦ المملكة العربية السعوديةالمملكة العربية السعودية
 ١٧٫٨ ١٣٫٥ ٢٠٫٥ ١١٫٥ اليمناليمن

در درالمص كوا، : : المص كوا، اإلس كو ""اإلس ة اإلس ي منطق ة ف ادية واالجتماعي ورات االقتص ح للتط كو مس ة اإلس ي منطق ة ف ادية واالجتماعي ورات االقتص ح للتط  ، ، (E/ESCWA/EAD/2004/4)، ، ""٢٠٠٤٢٠٠٤-٢٠٠٣٢٠٠٣ا ا مس
 ..٤٩٤٩-٤٨٤٨ص ص 

 ..على عدم توفر البيانات ذات الصلةعلى عدم توفر البيانات ذات الصلة(..) (..) تدل النقطتان تدل النقطتان : : مالحظةمالحظة
 
 
 
 

 أسباب ارتفاع معدالت البطالة  -٢

                                                      
    سـنة   سـنة  ٣٤٣٤-٢٥٢٥أكثر مـن معـدل البطالـة فـي الفئـة العمريـة              أكثر مـن معـدل البطالـة فـي الفئـة العمريـة               سنة    سنة   ٢٤٢٤-١٥١٥قد يبلغ معدل البطالة في الفئة العمرية        قد يبلغ معدل البطالة في الفئة العمرية            ))١١١١((

   نظـر نظـر اا.  .  واحـد واحـد اثنـين إلـى     اثنـين إلـى     منظمة التعـاون والتنميـة فـي الميـدان االقتصـادي،            منظمة التعـاون والتنميـة فـي الميـدان االقتصـادي،             مرات، بينما ال تتخطى النسبة في بلدان          مرات، بينما ال تتخطى النسبة في بلدان         ٩٩-٨٨بـ  بـ  
“Youth employment in the ESCWA region” ، ، لقمةلقمةااورقة أعدتها اإلسكوا لمؤتمر ورقة أعدتها اإلسكوا لمؤتمر  Youth Employment Summit ، ،))   ،اإلسـكندرية، مصـر،   اإلسـكندرية، مصـر 

 ..))٢٠٠٢٢٠٠٢سبتمبر سبتمبر // أيلول أيلول١١١١-٧٧
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رتفاع معدالت البطالة في المنطقة زيادة الدين الداخلي والخارجي،         رتفاع معدالت البطالة في المنطقة زيادة الدين الداخلي والخارجي،         الالالرئيسية  الرئيسية  سباب  سباب  األاألبشكل عام، تشمل    بشكل عام، تشمل     

يما    رامية إلى حماية الصناعات المحلية، وانخفاض معدالت النمو في عدد من القطاعات، وال               رامية إلى حماية الصناعات المحلية، وانخفاض معدالت النمو في عدد من القطاعات، وال               وإلغاء التدابير ال  وإلغاء التدابير ال   يما  س س
ة                   تثمارات المحلي ة االس و االقتصادي، وانخفاض قيم ة                  القطاع الزراعي، وارتفاع معدالت التضخم، وانخفاض النم تثمارات المحلي ة االس و االقتصادي، وانخفاض قيم القطاع الزراعي، وارتفاع معدالت التضخم، وانخفاض النم

ة   عالوة على ذلك، أدى ارتفاع معدالت النمو السكاني في المن         عالوة على ذلك، أدى ارتفاع معدالت النمو السكاني في المن           . . واألجنبية المباشرة واألجنبية المباشرة  ة   طقة، خاصة في مصر والمملك طقة، خاصة في مصر والمملك
ة             ة            العربية السعودية واليمن، إلى إشباع أسواق الوظائف المحلي دة وإجراء            . . سرعة سرعة ببالعربية السعودية واليمن، إلى إشباع أسواق الوظائف المحلي دة وإجراء          وينبغي إنشاء صناعات جدي وينبغي إنشاء صناعات جدي

ذه المشكلة    ذه المشكلة   إصالحات هيكلية ومؤسسية أساسية لتخطي ه ثالً   ،،التحولالتحولف ف   . . إصالحات هيكلية ومؤسسية أساسية لتخطي ه ثال  م ة   ، ، م اذج التكنولوجي ى النم ة   إل اذج التكنولوجي ى النم االقتصادية  االقتصادية  -إل
خير ال  ي لتس خير ال أساس ي لتس ا، والأساس ا، والتكنولوجي ا   تكنولوجي يما تكنولوجي ا س يما تكنولوجي ة    تتس ة االجتماعي ق التنمي االت، لتحقي ات واالتص ة     المعلوم ة االجتماعي ق التنمي االت، لتحقي ات واالتص  المعلوم

 ..االقتصاديةاالقتصادية
 

اراً                ة اعتب ارا               آذلك، تفاقمت المشاآل في سوق العمالة بتراجع األجور في القطاعات التقليدي ة اعتب   ٢٠٠٠٢٠٠٠ من سنة       من سنة      آذلك، تفاقمت المشاآل في سوق العمالة بتراجع األجور في القطاعات التقليدي
كل اا(( ر الش كل نظ ر الش ة ) ) ١١نظ وة العامل ة الق اض إنتاجي ة وانخف وة العامل ة الق اض إنتاجي را   . . وانخف درة الش ا تقّوضت الق را آم درة الش ا تقو ضت الق اع  آم ة الرتف ور نتيج ذه األج اع  ئية له ة الرتف ور نتيج ذه األج ئية له

 ..معدالت التضخ ممعدالت التضّخم
 

 األجر السنوي المتوسط للموظفين في مجال التصنيع في منطقة اإلسكوا  -١الشكل 
 )بدوالرات الواليات المتحدة(

در درالمص كوا، : : المص كوا، اإلس يا،       ""اإلس ي آس ة لغرب ادية واالجتماعي ة االقتص ة اللجن ائية لمنطق ة اإلحص يا،       المجموع ي آس ة لغرب ادية واالجتماعي ة االقتص ة اللجن ائية لمنطق ة اإلحص ث و ""٢٠٠٣٢٠٠٣المجموع دد الثال ث و ، الع دد الثال رون، ، الع رون، العش العش
(E/ESCWA/SDD/2003/29).. 

 
ة في بعض              ا بهجرة المعرف ة في بعض            وتشكل هجرة القوى العاملة مشكلة مهمة أخرى في هذا اإلطار، يمكن ربطه ا بهجرة المعرف وتشكل هجرة القوى العاملة مشكلة مهمة أخرى في هذا اإلطار، يمكن ربطه
االت االتالح اجر           .  .  ))١٢١٢((الح ة ته ر النفطي ة غي دان الثري ي البل ة ف وة العامل ن الق ة م ة مرتفع بة مئوي ت نس ا زال اجر           فم ة ته ر النفطي ة غي دان الثري ي البل ة ف وة العامل ن الق ة م ة مرتفع بة مئوي ت نس ا زال  فم

ة        .  .  ))١٣١٣(())٢٢نظر اإلطار   نظر اإلطار   اا((إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي والغرب       إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي والغرب        ة        ويزيد هذا األمر من هجرة األدمغ ا    ،،))١٤١٤((ويزيد هذا األمر من هجرة األدمغ ا  بينم بينم
اون الخليجي                      ف  ف  يخفيخف دان مجلس التع ة وظروف المعيشة في بل ة العمال اون الخليجي                      في الوقت نفسه من جاذبي دان مجلس التع ة وظروف المعيشة في بل ة العمال ا أن تستمر       . . في الوقت نفسه من جاذبي ا أن تستمر     أم أم

                                                      
 .. عن فرص عمل في الخارج عن فرص عمل في الخارج، يغادر العديد من المتخرجين الجدد في لبنان واألردن بلدهم بحثا ، يغادر العديد من المتخرجين الجدد في لبنان واألردن بلدهم بحثاًال الًمثمث    ))١٢١٢((

رك، رك، نيويـو نيويـو  ( (""نحو إقامة مجتمـع المعرفـة     نحو إقامة مجتمـع المعرفـة     : : ٢٠٠٣٢٠٠٣تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام      تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام      ""برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،     برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،         ))١٣١٣((
 ..))٢٠٠٣٢٠٠٣برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 

نظر برنامج األمم المتحـدة اإلنمـائي،       نظر برنامج األمم المتحـدة اإلنمـائي،        ا  ا . .  طبيب عربي إلى بلدان أخرى      طبيب عربي إلى بلدان أخرى     ١٥١٥  ٠٠٠٠٠٠، هاجر أكثر من     ، هاجر أكثر من     ٢٠٠٠٢٠٠٠ و  و ١٩٩٨١٩٩٨بين  بين      ))١٤١٤((
 ..١٠١٠  ، ص، ص))٢٠٠٣٢٠٠٣نيويورك، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، نيويورك، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ((، ، ""٢٠٠٣٢٠٠٣تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام ""
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ى معالجة    لمتخصصة، فذلك يبرز الحاجة الماس      لمتخصصة، فذلك يبرز الحاجة الماس      بلدان مجلس التعاون الخليجي في استيراد اليد العاملة ا        بلدان مجلس التعاون الخليجي في استيراد اليد العاملة ا         ى معالجة    ة إل ألة   ة إل ألة    مس  مس
ب       ت المناس ي الوق م وف و المالئ ى النح ا عل ارات وتطويره وين المه ب      تك ت المناس ي الوق م وف و المالئ ى النح ا عل ارات وتطويره وين المه اً    . . تك ذآر أيض دير بال ا   والج ذآر أيض دير بال    والج

م        ل دعمه بحوا بفع ي، أص اون الخليج س التع دان مجل ي بل تقرين ف ة المس رب، وخاص اجرين الع م       أن بعض المه ل دعمه بحوا بفع ي، أص اون الخليج س التع دان مجل ي بل تقرين ف ة المس رب، وخاص اجرين الع أن بعض المه
ة      للمساعدة اإلنمائية في  للمساعدة اإلنمائية في  جديدا  جديدًاألقاربهم والتحويالت التي يرسلونها إليهم مصدرا     ألقاربهم والتحويالت التي يرسلونها إليهم مصدراً     م يساهمون في ديموم ة     بلدهم، وه م يساهمون في ديموم بلدهم، وه

 ..أسرهمأسرهم
 

ة، وال  ي المنطق ة ف ي سوق العمال ة ف ر أن الظروف الراهن ة، والوخالصة األم ي المنطق ة ف ي سوق العمال ة ف ر أن الظروف الراهن ة   وخالصة األم دالت البطال اع مع يما ارتف ة س دالت البطال اع مع يما ارتف س
 ..والعمالة الناقصة، تؤثر على آفاءة رأس المال البشري في المنطقةوالعمالة الناقصة، تؤثر على آفاءة رأس المال البشري في المنطقة

 
   الهجرة في المنطقة العربية-٢اإلطار 

 
واطنين العرب   ٢٠٠٢٢٠٠٢مم المتحدة اإلنمائي في سنة    مم المتحدة اإلنمائي في سنة     لتقرير أعده برنامج األ     لتقرير أعده برنامج األ    وفقا وفقًا  واطنين العرب    عن البلدان العربية، بلغ معدل دخل الم  عن البلدان العربية، بلغ معدل دخل الم

دان االقتصادي            في المائة من معدل الدخل في منطقة          في المائة من معدل الدخل في منطقة         ١٤١٤ ة في المي اون والتنمي ة التع دان االقتصادي           منظم ة في المي اون والتنمي ة التع اء           . . منظم أن زه ر ب اد التقري اء         وأف أن زه ر ب اد التقري  في    في   ٥٠٥٠وأف
فة السكانية شديدة في مناطق عديدة، مثل بيروت وغزة          فة السكانية شديدة في مناطق عديدة، مثل بيروت وغزة          آما أن الكثا  آما أن الكثا    . . المائة من الشباب العرب أعربوا عن رغبتهم في الهجرة        المائة من الشباب العرب أعربوا عن رغبتهم في الهجرة        

ول          ة، ودخ ن جه ائف، م اد الوظ ين إيج ة ب وة القائم ى الفج افة إل كل باإلض ي تش ل، وه وب وادي الني ول         وجن ة، ودخ ن جه ائف، م اد الوظ ين إيج ة ب وة القائم ى الفج افة إل كل باإلض ي تش ل، وه وب وادي الني وجن
 ..حشود جديدة من طالبي العمل إلى سوق العمالة، من جهة ثانية، عوامل تشج ع على الهجرةحشود جديدة من طالبي العمل إلى سوق العمالة، من جهة ثانية، عوامل تشّجع على الهجرة

 
اد            ٢٠٠٢٢٠٠٢ من سنة       من سنة      فاعتبارا فاعتبارًا.  .  ة بالهجرة ة بالهجرة  آخر عن مشكلة مرتبط     آخر عن مشكلة مرتبط    وتوفر مصر مثاال   وتوفر مصر مثاالً    ى إيج اج إل اد            ، آانت مصر تحت ى إيج اج إل   ٠٠٠٠٠٠، آانت مصر تحت
اً  اتفاقا  اتفاقًا١١١١وبما أنها لم تتمكن من ذلك، قامت بتوقيع وبما أنها لم تتمكن من ذلك، قامت بتوقيع   . . وظيفة في السنة الواحدة للحشود الداخلة إلى سوق العمالة   وظيفة في السنة الواحدة للحشود الداخلة إلى سوق العمالة     ٥٠٠٥٠٠ ا   ثنائي  مع   مع   ثنائي

ى    .. لتيسير هجرة مواطنيها  لتيسير هجرة مواطنيها ١٩٩٣١٩٩٣ و  و ١٩٧٤١٩٧٤الدول المجاورة بين    الدول المجاورة بين     ى   وتدل اإلحصاءات عل ا        وتدل اإلحصاءات عل ه م ه في منتصف التسعينات، توّج ا        أن ه في منتصف التسعينات، توج ه م  أن
 .. في المائة من آل المهاجرين المصريين إلى المملكة العربية السعودية في المائة من آل المهاجرين المصريين إلى المملكة العربية السعودية٧٠٧٠يقارب يقارب 
 ــــــــــــــــــــــــ

 Stephen Castles and Mark J. Miller, The Age of Migration, third edition, (Basingstoke, United Kingdom and New: : المصدر المصدر 
York, Palgrave Macmillan, 1993, 1998 and 2003).                                                                                                                            
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 طبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاالستعانة بت  -ا ثاني
 الفقرخلق العمالة وتقليص ل

 
ة وتقليص        من الفرص ل     من الفرص ل    تتيح تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عددا      تتيح تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عدداً       ق العمال ة وتقليص       خل ق العمال ر خل ر الفق ن،    . . الفق ن،  ولك ولك

أداة ال   ل آ ر، ب ة والفق قام البطال ل أس افي لك ات واالتصاالت الحل الش ا المعلوم ر تكنولوجي أداة ال  ينبغي أال ُتعتب ل آ ر، ب ة والفق قام البطال ل أس افي لك ات واالتصاالت الحل الش ا المعلوم ر تكنولوجي ون ينبغي أال ت عتب ون  يك  يك
ة              استعمالها فعاال  استعمالها فعاالً  ة               ما لم يقترن بوضع أطر تالئم السياسات الوطنية وباتخاذ تدابير محلي ة      ترمي   ترمي    ما لم يقترن بوضع أطر تالئم السياسات الوطنية وباتخاذ تدابير محلي ى مكافحة البطال ة      إل ى مكافحة البطال إل

ر روالفق ا              ..والفق عيد تكنولوجي ى ص ة عل ات االبتكاري ي األدوات والتطبيق ل ف ذا الفص ر ه مار، ينظ ذا المض ي ه ا             وف عيد تكنولوجي ى ص ة عل ات االبتكاري ي األدوات والتطبيق ل ف ذا الفص ر ه مار، ينظ ذا المض ي ه  وف
زّود واضعي السياسات ب          زو د واضعي السياسات ب         المعلومات واالتصاالت، وي ا المعلومات واالتصاالت            المعلومات واالتصاالت، وي ا المعلومات واالتصاالت            المعلومات عن بعض تكنولوجي المعلومات عن بعض تكنولوجي

 .. شتى تطبيقاتها شتى تطبيقاتهاإبرازإبرازالواعدة، بهدف الواعدة، بهدف 
 

ادرة              ى اإلنترنت والق ة عل زة الحاسوب القائم ا أجه ات وتكنولوجي ات البرمجي اه تطبيق ذلك، ُتعرض أدن ادرة            آ ى اإلنترنت والق ة عل زة الحاسوب القائم ا أجه ات وتكنولوجي ات البرمجي اه تطبيق ذلك، ت عرض أدن آ
ك استعرا      . . على تمكين الفقراء وتعزيز حصولهم على المعلومات  على تمكين الفقراء وتعزيز حصولهم على المعلومات   ي ذل م يل ك استعرا    ث ي ذل م يل وى الرقمي    ض موجز لم ض موجز لم ث ادرة المحت وى الرقمي    ب ادرة المحت ب

وزة         العربيالعربي ة المع ة المجتمعات المحلي وزة          وشتى التطبيقات الالزمة لتسخير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لخدم ة المع ة المجتمعات المحلي  وشتى التطبيقات الالزمة لتسخير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لخدم
ا                      . . الصغرىالصغرىوالشرآات الصغيرة و  والشرآات الصغيرة و   ا تكنولوجي ول الناجحة التي توفره ى عدد من الحل ا                    وُيختتم الفصل باإلشارة إل ا تكنولوجي ول الناجحة التي توفره ى عدد من الحل وي ختتم الفصل باإلشارة إل

 .. المختارة المختارةمن البلدان الناميةمن البلدان الناميةتصاالت في عدد تصاالت في عدد المعلومات واالالمعلومات واال
 

ه  وآما هو مشار   وآما هو مشار     ه   إلي ة                      إلي ة في مكافحة البطال ر فعالي ا المعلومات واالتصاالت أآث ة                      أعاله، ستكون تكنولوجي ة في مكافحة البطال ر فعالي ا المعلومات واالتصاالت أآث  أعاله، ستكون تكنولوجي
داً             دان األعضاء في اإلسكوا ي دا             والفقر عندما تعمل البل دان األعضاء في اإلسكوا ي ة       والفقر عندما تعمل البل ة المالئم د لوضع السياسات واألطر التنظيمي ة        بي ة المالئم د لوضع السياسات واألطر التنظيمي ه،    . .  بي ه،  وعلي وعلي

ي اتخ ي اتخينبغ ة     ينبغ االت لتلبي ات واالتص ا المعلوم ة بتكنولوجي ة المتعلق ل الوطني ط العم ع خط ادرات ووض ة     اذ المب االت لتلبي ات واالتص ا المعلوم ة بتكنولوجي ة المتعلق ل الوطني ط العم ع خط ادرات ووض اذ المب
ة  ة والمحلي ائص الوطني ة الخص ة والمحلي ائص الوطني طة     . . الخص طالع باألنش در االض ذلك، يج طة   آ طالع باألنش در االض ذلك، يج وح آ وح والمس ط  والمس دوى وخط ات الج ط  ودراس دوى وخط ات الج  ودراس

ين     ز ب ار ضرورة التميي ين االعتب ذ بع ي أن تأخ ي ينبغ دة الت اريع الرائ ل والمش ين    العم ز ب ار ضرورة التميي ين االعتب ذ بع ي أن تأخ ي ينبغ دة الت اريع الرائ ل والمش ك  العم ة وتل ا الالزم ك   التكنولوجي ة وتل ا الالزم  التكنولوجي
ة   عار مقبول وفرة بأس ة  المت عار مقبول وفرة بأس ات          ..المت ا المعلوم ة بتكنولوجي ة المتعلق اريع االبتكاري وي المش الزم أن تنط ن ال يس م ات         ول ا المعلوم ة بتكنولوجي ة المتعلق اريع االبتكاري وي المش الزم أن تنط ن ال يس م  ول

ة        ارات متخصص ب مه ة وتتطل اليف مرتفع ن تك فر ع ي تس ا الت ر صرخات التكنولوجي ى آخ االت عل ة       واالتص ارات متخصص ب مه ة وتتطل اليف مرتفع ن تك فر ع ي تس ا الت ر صرخات التكنولوجي ى آخ االت عل    . . واالتص
ة المعوزة تلك المشاريع التي توضع بناء على مفاهيم بسيطة  ة المعوزة تلك المشاريع التي توضع بناء على مفاهيم بسيطة  حليحليلملم ما تنجح في المجتمعات ا ما تنجح في المجتمعات ابل على العكس، غالبا   بل على العكس، غالباً  

 وعليه، ينبغي استخدام التكنولوجيا المتوفرة بأسعار مقبولة، آلما أمكن، لتشجيع             وعليه، ينبغي استخدام التكنولوجيا المتوفرة بأسعار مقبولة، آلما أمكن، لتشجيع              ..ترمي إلى حل المشاآل الداخلية    ترمي إلى حل المشاآل الداخلية    
ة لتخطي ع               ..الفقراء على استخدام هذه الخدمات بانتظام      الفقراء على استخدام هذه الخدمات بانتظام       ا المالئم ذلك، ينبغي استعمال التكنولوجي ة لتخطي ع              آ ا المالئم ذلك، ينبغي استعمال التكنولوجي ذ    آ ذ   وائق التنفي   . . وائق التنفي

ثًال ثال م ي      م ر ف ي النظ ت، ينبغ تخدام اإلنترن دام اس لكية أو انع لكية والالس ة لالتصاالت الس ة التحتي اب البني ي غي ي      ، ف ر ف ي النظ ت، ينبغ تخدام اإلنترن دام اس لكية أو انع لكية والالس ة لالتصاالت الس ة التحتي اب البني ي غي ، ف
ا االتكنولوجي ي تتتالتكنولوجي ي ت الت وم الت ومق ر ق ر مباش ال غي ى اتص ر  عل ر مباش ال غي ى اتص ت عل تباإلنترن ا باإلنترن ذه التكنولوجي وي ه د تنط ا ، وق ذه التكنولوجي وي ه د تنط  ، وق

 ويمكن استخدام      ويمكن استخدام       ..ة يمكن توزيعها في المراآز المجتمعية     ة يمكن توزيعها في المراآز المجتمعية     على إنتاج عدد من الحلول وتسليمها على أقراص مدمج        على إنتاج عدد من الحلول وتسليمها على أقراص مدمج        
ددة أيضاً       ددة أيضا       وسائط اإلعالم المتع ى الرسوم                     وسائط اإلعالم المتع ات السهلة االستعمال التي تنطوي عل ة بواسطة التطبيق ى الرسوم                      لمكافحة األمي ات السهلة االستعمال التي تنطوي عل ة بواسطة التطبيق  لمكافحة األمي

 ..الالزمةالالزمةالمتحرآة لمساعدة المستخدمين النهائيين على الحصول على المعلومات المتحرآة لمساعدة المستخدمين النهائيين على الحصول على المعلومات البيانية والبيانية و
 

 تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتنطاق   -ألف
 

ات واالتصاالت   ا المعلوم ات تكنولوجي ات برمجي ن تطبيق دد م ات واالتصاالت يمكن تسخير ع ا المعلوم ات تكنولوجي ات برمجي ن تطبيق دد م ة ويمكن تسخير ع ة البطال ة ولمكافح ة البطال رلمكافح رالفق .  .  الفق
م   ذا القس تعرض ه م  ويس ذا القس تعرض ه ك ويس ر تل ك أآث ر تل ات أآث ات التطبيق يوعًاالتطبيق يوعا ش ي  ش ر ف ا ينظ ي  ، آم ر ف ا ينظ ن ال، آم دد م ن الع دد م ول ع ول حل ة االاالحل ة بتكاري ي بتكاري ودة ف ي الموج ودة ف الموج

راء وأن تساعد في      هاهايمكنيمكنوالتي والتي ت ت قائمة على اإلنترنقائمة على اإلنترنوالوالبرمجيات  برمجيات  الال اة الفق راء وأن تساعد في       أن تحدث تغييرات إيجابية في حي اة الفق ق  أن تحدث تغييرات إيجابية في حي ق خل   خل
يم      فرص العمالة، ال سيما عندما تواآبها خدمات استشارية، وعندما تنسج الرواب          فرص العمالة، ال سيما عندما تواآبها خدمات استشارية، وعندما تنسج الرواب           لة الق يم      ط ضمن سلس لة الق اه      . . ط ضمن سلس اه    ويشار أدن ويشار أدن

 ::إلى شتى مجموعات تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتإلى شتى مجموعات تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت



 

 

-١١-

ى تكنول ))أأ((  ّدم عل دريب متق ى تكنولت د م عل دريب متق االتت ات واالتص ا المعلوم االتوجي ات واالتص ا المعلوم داول : : وجي تخدام ج ي اس مل دورات ف داول ويش تخدام ج ي اس مل دورات ف ويش
وعند اختتام دورة معينة بنجاح، تقد م الشهادات        وعند اختتام دورة معينة بنجاح، تقّدم الشهادات          . . البيانات، ومعالجة النصوص وإنشاء الشبكات المحلية وصيانتها      البيانات، ومعالجة النصوص وإنشاء الشبكات المحلية وصيانتها      

هادة      ة ش هادات المعروف مل الش تخدمين، وتش هادة     للمس ة ش هادات المعروف مل الش تخدمين، وتش هادة Cisco Certified Network Associateللمس هادة  وش  Microsoft وش
Certified Professional . .    اد ام أوتوآ ى نظ دريب عل رى الت مل دورات أخ اد  وتش ام أوتوآ ى نظ دريب عل رى الت مل دورات أخ ات، ووضع ووضع ، ، (Autocad)  وتش ات، البرمجي البرمجي

 ؛؛وعادة ما ت فرض رسوم مقابل تلك الدوراتوعادة ما ُتفرض رسوم مقابل تلك الدورات  . . وتصميم المواقع اإللكترونية وتطويرهاوتصميم المواقع اإللكترونية وتطويرها
 

د ومدى       : : التعلم اإللكتروني التعلم اإللكتروني  ))بب((  تعّلم عن بع وفير ال د ومدى       ويرمي إلى القضاء على األمية، وت تعل م عن بع وفير ال اة ويرمي إلى القضاء على األمية، وت اة الحي وفر    . . الحي وفر  وتت وتت
وسيحتاج عدد آبير من    وسيحتاج عدد آبير من      . . معدة محليا  معدة محلياً ل عدد منها في تطبيقات      ل عدد منها في تطبيقات      ثثمجموعة متنوعة من حلول التعلم اإللكتروني، ويتم      مجموعة متنوعة من حلول التعلم اإللكتروني، ويتم      

 ؛؛هذه التطبيقات إلى إدخال تغييرات عليه للتمكن من خدمة المجتمعات المحلية المعوزة بشكل فعليهذه التطبيقات إلى إدخال تغييرات عليه للتمكن من خدمة المجتمعات المحلية المعوزة بشكل فعلي
 

ا المعلوم   ))جج((  ى تكنولوجي ائم عل ي ق دريب مهن ا المعلوم  ت ى تكنولوجي ائم عل ي ق دريب مهن االتت االتات واالتص ارات  : : ات واالتص وير المه ى تط ي إل ارات  ويرم وير المه ى تط ي إل ويرم
ة السر وأصول                            ارات المرتبطة بعمل أمان ز، وهو يغطي المه ة احتياجات سوق متمي ة لتلبي ة السر وأصول                           المتخصصة الالزم ارات المرتبطة بعمل أمان ز، وهو يغطي المه ة احتياجات سوق متمي ة لتلبي المتخصصة الالزم

ل الصغير لتشجيع                       ..الخليويةالخليويةالمحاسبة وصيانة الهواتف    المحاسبة وصيانة الهواتف     دريب مع وضع خطط للتموي ذا الت ل الصغير لتشجيع                      ويمكن أن يترافق ه دريب مع وضع خطط للتموي ذا الت  ويمكن أن يترافق ه
 ؛؛لى االضطالع باألنشطةلى االضطالع باألنشطةأصحاب روح المبادرة عأصحاب روح المبادرة ع

 
ام بالتجارة جذري                 : : التجارة اإللكترونية التجارة اإللكترونية  ))دد((  ة القي بيا يحّول طريق وذج تجاري حديث نس ام بالتجارة جذري                 وهي نم ة القي بيا يحو ل طريق وذج تجاري حديث نس د  ا ًاوهي نم د  ، وق ، وق

دة     دة    يمّكن المجتمعات المحلية المعوزة من در المنافع االقتصادية والوصول إلى أسواق جدي ة     . . يمك ن المجتمعات المحلية المعوزة من در المنافع االقتصادية والوصول إلى أسواق جدي ة   والتجارة اإللكتروني والتجارة اإللكتروني
لى جني العائدات االقتصادية من المعامالت التجارية التي تنطوي على تبادل           لى جني العائدات االقتصادية من المعامالت التجارية التي تنطوي على تبادل           سيما وأنها قادرة ع   سيما وأنها قادرة ع     بالغة األهمية، ال  بالغة األهمية، ال  
دار الساعة   مباشرة عبر اإلنترنتمباشرة عبر اإلنترنتالسلع والخدمات  السلع والخدمات   دار الساعة   ، على م ام  وآل  وآل  ، على م ام  أي ات التجارة       . . األسبوع األسبوع أي ات التجارة     وتشمل أحدث تطبيق وتشمل أحدث تطبيق

ة                   ر المضرة بالبيئ ياحة غي ّزز الس ة التي تع ع اإللكتروني ة                  اإللكترونية المواق ر المضرة بالبيئ ياحة غي ة التي تعز ز الس ع اإللكتروني ة في المنتجات          اإللكترونية المواق ة في المنتجات          وتشجع التجارة العادل وتشجع التجارة العادل
 ؛؛التذآارية أو المصنوعات اليدويةالتذآارية أو المصنوعات اليدوية

 
واطنين والشرآات الصغيرة و         : : الحكومة اإللكترونية الحكومة اإللكترونية  ))•((  واطنين والشرآات الصغيرة و         وترمي إلى خدمة الم ر      . . الصغرى الصغرى وترمي إلى خدمة الم وهي تيس ر    وهي تيّس

لكترونية، بخفض  لكترونية، بخفض  أو األآشاك اإلأو األآشاك اإل//التفاعل مع الحكومات بتعزيز الوصول إلى المعلومات العامة بواسطة المواقع و          التفاعل مع الحكومات بتعزيز الوصول إلى المعلومات العامة بواسطة المواقع و          
ن   التخفيف م امالت، وب إجراء المع ة ب اليف المرتبط ن  الوقت والتك التخفيف م امالت، وب إجراء المع ة ب اليف المرتبط ز الوقت والتك ز ترآ ة ترآ ائف الحكومي ة بعض الوظ ائف الحكومي يبعض الوظ يف اف ا الوآ الت الت  الوآ

ة           . . العامةالعامة ك المرتبطة بالبحث عن وظيف ة وتل ة         وتشمل التطبيقات النموذجية التسجيل المدني وأيضا الخدمات البلدي ك المرتبطة بالبحث عن وظيف ة وتل وتشمل التطبيقات النموذجية التسجيل المدني وأيضا الخدمات البلدي
 ؛؛وبالضمان االجتماعيوبالضمان االجتماعي

 
فر         تتوو: : ةة اإللكتروني اإللكترونيةةللااالعمالعم ))وو((  االت، تس ات واالتص ا المعلوم ى تكنولوجي ة عل ول قائم ي حل ل ف فر         تمث االت، تس ات واالتص ا المعلوم ى تكنولوجي ة عل ول قائم ي حل ل ف  تمث

ور    ا لألج تلزم نظام د، وتس ن بع ل ع ة للعم ادية نتيج يم اقتص ن ق ور   ع ا لألج تلزم نظام د، وتس ن بع ل ع ة للعم ادية نتيج يم اقتص ن ق ل ع ك العم ل ذل ل  مقاب ك العم ل ذل ات العم.  .   مقاب يح تطبيق ات العموتت يح تطبيق   ةةللااوتت
 ؛؛ العمل من أي موقع آان، وهي تستهدف العاطلين عن العمل العمل من أي موقع آان، وهي تستهدف العاطلين عن العملةةاإللكترونياإللكتروني

 
ائعة          : : الصحة اإللكترونية الصحة اإللكترونية  ))زز((  ائعة          وتنطوي على تأمين الخدمات الصحية األساسية في مجال األمراض الش   ،،وتنطوي على تأمين الخدمات الصحية األساسية في مجال األمراض الش

ة الصحية ة الصحيةوالنظاف والدة،،والنظاف ل ال ة قب والدة والرعاي ل ال ة قب دد  ،، والرعاي د الج ددوالموالي د الج ل والموالي ة الطف ل  وتغذي ة الطف المته  وتغذي المته وس ةوس ة األبوي ةوالرعاي ة األبوي مل وو  . . والرعاي مل تش تش
وزة، أو        يقات النموذجية الرامية إلى تحسين رفاه الفقراء      يقات النموذجية الرامية إلى تحسين رفاه الفقراء      التطبالتطب ة المع اطق الريفي د للمن ة عن بع ة الطبي وزة، أو        توفير الخدم ة المع اطق الريفي د للمن ة عن بع ة الطبي توفير الخدم

 ..تكون عبارة عن مقطورة لتوفير الخدمات الصحية للمناطق النائية بالوسائل اإللكترونيةتكون عبارة عن مقطورة لتوفير الخدمات الصحية للمناطق النائية بالوسائل اإللكترونية
 
 

  التمكينية المرتبطة بأجهزة الحاسوبتالتكنولوجيا  -باء
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افس، دوراً      تؤدي االبتكارات   تؤدي االبتكارات     افس، دورا       وقوى السوق، على غرار التن ياً  وقوى السوق، على غرار التن يا    رئيس ا         رئيس ا         في خفض سعر تكنولوجي زة   تت في خفض سعر تكنولوجي زة    أجه  أجه
اء   . . تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وفي زيادة سرعتها وسهولة استعمالها    تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وفي زيادة سرعتها وسهولة استعمالها    لل  الالزمةالالزمةالحاسوب  الحاسوب   اء   آذلك، يسفر التق آذلك، يسفر التق

لكية                 لكية والالس ا، وخاصة في االتصاالت الس لكية                مختلف أوجه التكنولوجي لكية والالس ا، وخاصة في االتصاالت الس ات      وإرسال البيا  وإرسال البيا  مختلف أوجه التكنولوجي ات البرمجي ات وتطبيق ات      ن ات البرمجي ات وتطبيق ن
ن     وب، ع زة الحاس م أجه ن    ونظ وب، ع زة الحاس م أجه زة     ونظ ال األجه ي مج دة ف ة جدي دات تمكيني زة     مع ال األجه ي مج دة ف ة جدي دات تمكيني دد     ..مع اه ع تعرض أدن دد    وُيس اه ع تعرض أدن   وي س

 ..))١٥١٥((الكسبالكسبفرص فرص  أجهزة الحاسوب القادرة على خلق  أجهزة الحاسوب القادرة على خلق تتمن تكنولوجيامن تكنولوجيا
 

د ))أأ((  ة بالي يب المحمول دالحواس ة بالي يب المحمول ية: : الحواس ة الرئيس ن المنفع يةتكم ة الرئيس ن المنفع ن  لل  تكم ه يمك ي أن د ف ة بالي يب المحمول ن  لحواس ه يمك ي أن د ف ة بالي يب المحمول  لحواس
ة                     التنقل بها التنقل بها  اطق النائي ة الصحية في المن املين في الرعاي ة                     ، وهذا مفيد في مساعدة المجتمعات المحلية الفقيرة والع اطق النائي ة الصحية في المن املين في الرعاي   . . ، وهذا مفيد في مساعدة المجتمعات المحلية الفقيرة والع

ة الال  اسوباسوبححالالى  ى  للإإ  صغيرصغيرالجيب ال الجيب ال   حاسوبحاسوبمن  من   الحواسيب المحمولة باليد      الحواسيب المحمولة باليد      أحجام  أحجام تتراوحتتراوحوو ة حقيب راوح    . . (Laptop)  حقيب راوح  وتت وتت
ي و د اإللكترون تخدام البري ام ومعالجة النصوص واس يم المه ين تنظ ا ب ي وتطبيقاته د اإللكترون تخدام البري ام ومعالجة النصوص واس يم المه ين تنظ ا ب د انخفضت تصفحتصفحتطبيقاته ت، وق د انخفضت  اإلنترن ت، وق  اإلنترن

ا المعلومات و      . . أسعارها خالل السنوات القليلة الماضية  أسعارها خالل السنوات القليلة الماضية   ات تكنولوجي ا المعلومات و    ويمكن استخدام العديد من تطبيق ات تكنولوجي االتصاالت  االتصاالت  ويمكن استخدام العديد من تطبيق
 ؛؛الموصوفة أعاله في الحواسيب المحمولة باليد، مما يعود بالفائدة على المجتمعات الفقيرةالموصوفة أعاله في الحواسيب المحمولة باليد، مما يعود بالفائدة على المجتمعات الفقيرة

 
مبيوتر  ))بب((  ز   : : )Simputer(الس مبيوتر الِس د، وتتمي ي الهن اء ف ن العلم ة م د مجموع ى ي ذه األداة عل د صّممت ه ز   وق د، وتتمي ي الهن اء ف ن العلم ة م د مجموع ى ي ذه األداة عل د صم مت ه وق

راءة          ي الق عيفة ف ارات الض خاص ذوي المه اص األش كل خ د بش ا، وتفي اطة واجهته راءة         ببس ي الق عيفة ف ارات الض خاص ذوي المه اص األش كل خ د بش ا، وتفي اطة واجهته ة أو ذوي ببس ة أو ذوي  والكتاب   والكتاب
ة، ومناسب لشتى                  والسمبيوتر هو     والسمبيوتر هو       . . التجربة الضئيلة في الحوسبة      التجربة الضئيلة في الحوسبة       ال من حيث الكلف از حاسوب جوال، وفع ة، ومناسب لشتى                  جه ال من حيث الكلف از حاسوب جوال، وفع جه

 ؛؛))١٦١٦((تطبيقات الحوسبة الجوالةتطبيقات الحوسبة الجوالة
 

ات الال ))جج((  ات شاش ة بشاش ة بالعامل اراته  : : اللمساللمسالعامل ام بخي تخدميها بالقي مح لمس ة تس ات خاص ي شاش اراته  وه ام بخي تخدميها بالقي مح لمس ة تس ات خاص ي شاش س وه س م بلم م بلم
ة     أرة الحاسوب أو لوح تعمال ف ى اس ادين عل ر المعت اعد غي ا يس ة، مم ى الشاش ة عل ات أو األزرار البياني ة    األيقون أرة الحاسوب أو لوح تعمال ف ى اس ادين عل ر المعت اعد غي ا يس ة، مم ى الشاش ة عل ات أو األزرار البياني األيقون

 ؛؛مفاتيحهمفاتيحه
 

ا  ))دد((  ا تكنولوجي ة تكنولوجي ات الهوي ة إثب ات الهوي ات       : : إثب ة عقب القراءة والكتاب عيف ب ام الض خاص ذوو اإللم ه األش د يواج ات       ق ة عقب القراءة والكتاب عيف ب ام الض خاص ذوو اإللم ه األش د يواج  ق
دخول            . . إثبات الهوية إثبات الهوية في الوصول إلى شبكات الحاسوب بسبب مسائل        في الوصول إلى شبكات الحاسوب بسبب مسائل         ة لل دخول          فقد يحتاجون إلى طباعة معلومات معين ة لل فقد يحتاجون إلى طباعة معلومات معين

ة      ة الطباع ون آيفي م ال يعرف ع أنه رية، م ة الس تخدم والكلم م المس ل اس بكة، مث ى الش ة     إل ة الطباع ون آيفي م ال يعرف ع أنه رية، م ة الس تخدم والكلم م المس ل اس بكة، مث ى الش ي    . . إل در البحث ف ذا، يج ي  ل در البحث ف ذا، يج ل
ات         . . وتنفيذهاوتنفيذهاإلثبات الهوية   إلثبات الهوية   استحداث تكنولوجيا جديدة    استحداث تكنولوجيا جديدة     ات       وتشمل الحلول التعّرف على البصمات وبطاق امالت   وتشمل الحلول التعر ف على البصمات وبطاق امالت المع   . . المع
ة،      ؛؛ الشبكة من دون أي إلمام بالطباعة       الشبكة من دون أي إلمام بالطباعة      دخولدخولوتسمح األولى للمستخدمين    وتسمح األولى للمستخدمين     ا الثاني ة،       أم ا الثاني ات   وهي متاحة في    وهي متاحة في     أم ات    شكل بطاق  شكل بطاق

ية  ية مغناطيس تخدامها         مغناطيس يمكن اس لكية، ف لكية والالس االت الس ات االتص رفية وتطبيق امالت المص ي المع تعمل ف تخدامها         تس يمكن اس لكية، ف لكية والالس االت الس ات االتص رفية وتطبيق امالت المص ي المع تعمل ف تس
 ؛؛ رقمية أو إثبات الهوية رقمية أو إثبات الهويةحيازة نقودحيازة نقودخصية أو خصية أو لتخزين معلومات شلتخزين معلومات ش

 
يمكن استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وخاصة      يمكن استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وخاصة      : : ةةييالزراعالزراعاألغذية  األغذية  الحوسبة في معالجة    الحوسبة في معالجة     ))•(( 
 ؛؛البرمجيات وأجهزة الحاسوب، لرصد معالجة األغذية، وبالتالي تعزيز جودتها وإنتاجيتهاالبرمجيات وأجهزة الحاسوب، لرصد معالجة األغذية، وبالتالي تعزيز جودتها وإنتاجيتهاأدوات أدوات 

لكية التكنالتكن ))وو((  ا الالس لكية ولوجي ا الالس ة        : : ولوجي ى التحتي وب األدوات والبن زة الحاس ن أجه ة م ذه الفئ مل ه ة        تش ى التحتي وب األدوات والبن زة الحاس ن أجه ة م ذه الفئ مل ه  تش
لكية   االت الالس لكية  لالتص االت الالس بيك لالتص بيك وتش د ققوتش د واع ل  واع ات، مث ل  البيان ات، مث م البيان م نظ ة و نظ ف الجوال ة و الهوات ف الجوال بكاتالالالهوات بكاتش ة  ش ة بتقني ة   العامل ة بتقني داليتي  العامل داليتي في في

لكية  لكية الالس اي((الالس ايواي ف ل    . . (WiFi)  ))واي ف راهن، يتمث ت ال ي الوق ل  وف راهن، يتمث ت ال ي الوق ي   وف لكية ف وق االتصاالت الالس ي س وذجين ف م نم ي   أه لكية ف وق االتصاالت الالس ي س وذجين ف م نم أه
ات            . . (I-Mode)الحاسوب  الحاسوب  - والهاتف  والهاتف (WAP)بروتوآول التطبيق الالسلكي    بروتوآول التطبيق الالسلكي     ذان النموذجان إلنشاء تطبيق ات          ويستخدم ه ذان النموذجان إلنشاء تطبيق ويستخدم ه

                                                      
))١٥١٥((    ESCWA, Using Information and Communication Technologies to Create Employment and Alleviate Poverty, 

(E/ESCWA/ICTD/2004/1), p. 20.                                                                                                                                                                 

 ..html.index/simputer/com.ncoretech.www://http: : متاح على الموقعمتاح على الموقع، ، Encore Softwareي ي جرى تصميم السمبيوتر فجرى تصميم السمبيوتر ف    ))١٦١٦((



 

 

-١٣-

آذلك، ساهم شيوع الهواتف الجوالة في البلدان النامية في تقليص           آذلك، ساهم شيوع الهواتف الجوالة في البلدان النامية في تقليص             . . التكنولوجيا الالسلكية ومواقعها على اإلنترنت    التكنولوجيا الالسلكية ومواقعها على اإلنترنت    
د      الفجوة الرق الفجوة الرق  د البعي ى األم و عل ع معدالت النم ة ورف د      مي د البعي ى األم و عل ع معدالت النم ة ورف زة هواتف        ..مي اتف لوضع أجه زة اله افس صانعو أجه زة هواتف       ويتن اتف لوضع أجه زة اله افس صانعو أجه  ويتن

داليتي ""وت ستعرض شبكة    وُتستعرض شبكة    .  .  ))١٧١٧((جوالة زهيدة الثمن لطرحها في أسواق جديدة في العالم النامي         جوالة زهيدة الثمن لطرحها في أسواق جديدة في العالم النامي          داليتي في لكية  ""في لكية   الالس واي واي  ( ( الالس
 .. في سياق سد الفجوة الرقمية في سياق سد الفجوة الرقمية٣٣ بإيجاز في اإلطار  بإيجاز في اإلطار (WiFi)  ))فايفاي

 
 شبكة واي فاي  -٣اإلطار 

 
لكية     EEE 802.11شبكة واي فاي هي من عناصر شبكة واي فاي هي من عناصر   ة الالس اذج الشبكة المحلي لكية     ، أحد نم ة الالس اذج الشبكة المحلي اي الموجات      . . ، أحد نم اي الموجات    وتستخدم واي ف وتستخدم واي ف

ا                . . الالسلكية لوصل أجهزة الحاسوب بعضها ببعض في الشبكات المحلية        الالسلكية لوصل أجهزة الحاسوب بعضها ببعض في الشبكات المحلية         دني آلفته اي وت ا              وتساهم بساطة ترآيب شبكة واي ف دني آلفته اي وت وتساهم بساطة ترآيب شبكة واي ف
لكية المناسبة في           وبالفعل، ال وبالفعل، ال   . . إلى حد بعيد في نجاحها    إلى حد بعيد في نجاحها     ة الالس لكية المناسبة في            يحتاج المستخدم لالتصال بشبكة واي فاي إال إلى إدخال البطاق ة الالس  يحتاج المستخدم لالتصال بشبكة واي فاي إال إلى إدخال البطاق

ارب           افة تق ى مس اي، عل ذ واي ف ارب          الحاسوب المكتبي أو الحاسوب الحقيبة، وتهيئة الحاسوب، واستخدام األداة في محيط منف افة تق ى مس اي، عل ذ واي ف   ٩٠٩٠الحاسوب المكتبي أو الحاسوب الحقيبة، وتهيئة الحاسوب، واستخدام األداة في محيط منف
 .. منه منهمترا مترًا

 
ة الخا              بكاتها المحلي ة ش ة الخا            وقد أنشأت بعض المجتمعات المحلي بكاتها المحلي ة ش اً              وقد أنشأت بعض المجتمعات المحلي يح الوصول مجان اي لتت ا               صة باستخدام شبكة واي ف يح الوصول مجان اي لتت ى   صة باستخدام شبكة واي ف ى    إل  إل
   مباشرا  مباشرًا جرى ترآيبه على دراجة نارية، وهو يتصل اتصاال       جرى ترآيبه على دراجة نارية، وهو يتصل اتصاالً      جواال   جواالً منفذا منفذًا  (DakNet)، يستخدم مشروع داآنت     ، يستخدم مشروع داآنت     فمثال فمثًال  . . اإلنترنتاإلنترنت

ة     اطق النائي دم المن ا، فيخ ي آمبودي اور ف ز حضري مج ي مرآ زي ف ة    بصحن مرآ اطق النائي دم المن ا، فيخ ي آمبودي اور ف ز حضري مج ي مرآ زي ف ة لال    بصحن مرآ ة تحتي ى بني ر إل ي تفتق ة لال  الت ة تحتي ى بني ر إل ي تفتق   . . تصاالتتصاالتالت
 بمنفذ داآنت، إال أنه     بمنفذ داآنت، إال أنه     شبيها   شبيهاً  لقرية اإلنترنت في الهند، الذي يستعمل منفذا         لقرية اإلنترنت في الهند، الذي يستعمل منفذاً       (Motoman)والمشروع اآلخر هو مشروع موتومان      والمشروع اآلخر هو مشروع موتومان      

ى            ..مرآ ب على باص  مرّآب على باص   ى           ويسمح المشروعان للمجتمعات، بما فيها النساء والشباب، بإجراء البحوث والوصول إلى المعلومات عل  ويسمح المشروعان للمجتمعات، بما فيها النساء والشباب، بإجراء البحوث والوصول إلى المعلومات عل
 ..اإلنترنتاإلنترنت
 ــــــــــــــــــــــــ

 ,ESCWA, Using Information and Communication Technologies to Create Employment and Alleviate Poverty: : مصدر مصدر الال
(E/ESCWA/ICTD/2004/1), pp. 4-5.                                                                                                                                                    

 
 العربيالرقمي المحتوى   -جيم

 
زة الحاسوب أن تخدم المجتمعات                    ا أجه زة الحاسوب أن تخدم المجتمعات                  ال يمكن لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتكنولوجي ا أجه ال يمكن لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتكنولوجي

ى اإلنترنت                  وى الرقمي المناسب بالكامل عل ى اإلنترنت                 المحلية المعوزة وتمّكنها إال عندما يطوَّر المحت وى الرقمي المناسب بالكامل عل ا      وو  . . المحلية المعوزة وتمك نها إال عندما يطو ر المحت وى هو م ا      المحت وى هو م المحت
 وفي غياب المحتوى المالئم، ستظل        وفي غياب المحتوى المالئم، ستظل         .. إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت      إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت     بشكل رئيسي، بشكل رئيسي، دفع الناس،   دفع الناس،   يي

راء                  ين الفق ا المعلومات واالتصاالت منخفضة، خاصة ب ى تكنولوجي راء                 معدالت الوصول إل ين الفق ا المعلومات واالتصاالت منخفضة، خاصة ب ى تكنولوجي ة        . . معدالت الوصول إل دان المتقدم ة      وفي البل دان المتقدم وفي البل
، ويشكل مستخدمو   ، ويشكل مستخدمو   إال أن المحتوى الرقمي العربي ما زال ضعيفا        إال أن المحتوى الرقمي العربي ما زال ضعيفاً         . . شئةشئةالنمو، يصبح المحتوى الرقمي صناعة نا     النمو، يصبح المحتوى الرقمي صناعة نا     

الم، مع أن السكان            ١١اللغة العربية على الشبكة أقل من        اللغة العربية على الشبكة أقل من         الي لمستخدمي الشبكة في الع دد اإلجم ة من الع الم، مع أن السكان             في المائ الي لمستخدمي الشبكة في الع دد اإلجم ة من الع  في المائ
الم      ٥٥العرب يشكلون زهاء    العرب يشكلون زهاء     الي سكان الع الم       في المائة من إجم الي سكان الع وى        . . ))١٨١٨(( في المائة من إجم وى      وفي العصر الرقمي، يساعد المحت الرقمي  الرقمي  وفي العصر الرقمي، يساعد المحت

راء     على الحفاظ على اللغة العربية، ويسه ل تطورها ويعزز التنوع الثقافي، ويشك ل أيضا            على الحفاظ على اللغة العربية، ويسّهل تطورها ويعزز التنوع الثقافي، ويشّكل أيضاً           العربي  العربي   ين الفق راء      أداة لتمك ين الفق   . .  أداة لتمك
وى        ات المحت وى       وقد وضعت تطبيق ات المحت ة وأنتجت     العربي   العربي   الرقمي   الرقمي   وقد وضعت تطبيق ة وأنتجت     التالي ين مستخدميها، وال      ز  ز  حف حف للالتالي ين مستخدميها، وال      استخدامها وتمك يما    استخدامها وتمك يما  س س

تفادة إل  ن االس راء، م تفادة إل الفق ن االس راء، م ن  الفق ن م د ممك ى ح ن  ى أقص ن م د ممك ى ح  ى أقص
 ::منافع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتمنافع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

                                                      
 تأثيرهـا فـي البلـدان      تأثيرهـا فـي البلـدان       بأن الهواتف الجوالة ترفع معدالت النمو في األجل الطويل، وبـأن              بأن الهواتف الجوالة ترفع معدالت النمو في األجل الطويل، وبـأن             أفادت دراسة أجريت مؤخرا    أفادت دراسة أجريت مؤخراً       ))١٧١٧((

 شخص في بلد نام نموذجي معي ن يرفع نمو          شخص في بلد نام نموذجي معين يرفع نمو         ١٠٠١٠٠ هواتف إضافية لكل      هواتف إضافية لكل     ١٠١٠النامية يبلغ ضعف تأثيرها في البلدان المتقدمة النمو، وبأن توفر           النامية يبلغ ضعف تأثيرها في البلدان المتقدمة النمو، وبأن توفر           
 ..The Economist, “The real digital divide” (12-18 March 2005), p. 11  ::نظرنظر ا ا. .  نقاط مئوية نقاط مئوية٠,٦٠,٦ اإلجمالي بـ  اإلجمالي بـ  المحلي المحليالناتجالناتج

))١٨١٨((    ESCWA, Annual Review of Developments in Globalization and Regional Integration in the Countries of the 
ESCWA Region, 2003, (E/ESCWA/GRID/2003/41).                                                                                                                                   
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ة ))أأ((  معيات والبصريات الرقمي ةالس معيات والبصريات الرقمي وى : : الس ة لنشر المحت ائل فعال وى وهي وس ة لنشر المحت ائل فعال يوهي وس يالرقم يالرقم ي العرب يما   الال  ،،))١٩١٩(( العرب يما س س

 ؛؛وأنها تتخطى عائق األمية الذي يسود بين الفقراء أآثر من غيرهموأنها تتخطى عائق األمية الذي يسود بين الفقراء أآثر من غيرهم
 

واطنين والشرآات الصغيرة و     وهي تسا  وهي تسا ::التطبيقات والخدمات الجوالة  التطبيقات والخدمات الجوالة   ))بب((  ين الم واطنين والشرآات الصغيرة و    هم في تمك ين الم الصغرى،  الصغرى،  هم في تمك
 ؛؛بتمكينها من الوصول إلى المعلومات التي تخدم احتياجاتها على النحو األفضلبتمكينها من الوصول إلى المعلومات التي تخدم احتياجاتها على النحو األفضل

 
اء           : : التعلم اإللكتروني والصحة اإللكترونية   التعلم اإللكتروني والصحة اإللكترونية    ))جج((  ة وبن اء           وهي تطبيقات تقليدية ترمي إلى القضاء على األمي ة وبن وهي تطبيقات تقليدية ترمي إلى القضاء على األمي

 ؛؛الوعي بالصحة العامةالوعي بالصحة العامةالمهارات المهنية وزيادة المهارات المهنية وزيادة 
 

ة  ))دد((  ات الرقمي ة المحفوظ ات الرقمي ؤدي دور : : المحفوظ ي ت ؤدي دور وه ي ت ًاا  ًا وه ا مهم وع    مهم ز التن ة وتعزي ة المحلي ى الثقاف اظ عل ي الحف وع     ف ز التن ة وتعزي ة المحلي ى الثقاف اظ عل ي الحف   . .  ف
 ..))٢٠٢٠(( للمعايير للمعاييرهاهامتثالمتثالواوا  اختزالهااختزالهاوو  ترحيلهاترحيلهاووالمحفوظات المحفوظات تحديث تحديث ويشمل إعداد المحفوظات الرقمية ويشمل إعداد المحفوظات الرقمية 

 
 الفقرخلق العمالة وتقليص ات واالتصاالت لمساعي تكنولوجيا المعلوم  -دال

 
خير           ة تس ي عملي ية ف ر رئيس ي عناص ي العرب وى الرقم وب والمحت زة الحاس ات وأجه كل البرمجي خير         تش ة تس ي عملي ية ف ر رئيس ي عناص ي العرب وى الرقم وب والمحت زة الحاس ات وأجه كل البرمجي تش

ذل            . . تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لمكافحة البطالة والفقر     تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لمكافحة البطالة والفقر      ذل          وباختيار هذه العناصر وجمعها بحذر، يمكن أن تب وباختيار هذه العناصر وجمعها بحذر، يمكن أن تب
ا المعلومات                مساع، بواسطة تكنولوجيا المعلومات      مساع، بواسطة تكنولوجيا المعلومات       ام بتكنولوجي ة وتطوير اإللم ى األمي ا المعلومات                واالتصاالت، للقضاء عل ام بتكنولوجي ة وتطوير اإللم ى األمي واالتصاالت، للقضاء عل

وة         ة المرج ائج اإليجابي ق النت االت، وتحقي ات واالتص ا المعلوم ة لتكنولوجي ارات داخلي اء مه االت، وبن وة        واالتص ة المرج ائج اإليجابي ق النت االت، وتحقي ات واالتص ا المعلوم ة لتكنولوجي ارات داخلي اء مه االت، وبن واالتص
ل    رص العم ق ف ر وخل ن الفق تخلص م ل   لل رص العم ق ف ر وخل ن الفق تخلص م اعي    . . لل ك المس اعي  وتصنف تل ك المس تهدف  وتصنف تل اع تس تهدف  آمس اع تس ا آمس ا إم رة  إم ات الفقي رة  المجتمع ات الفقي أو أو المجتمع

 ..لهالها  ملخ صملّخصفيما يلي فيما يلي وو.  .  الصغرىالصغرىالشرآات الصغيرة والشرآات الصغيرة و
 

 مساعي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي تستهدف المجتمعات المحلية المعوزة  -١
 

ر  يستعرض أدناه عدد من المساعي الرامية إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لمكافحة ا               يستعرض أدناه عدد من المساعي الرامية إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لمكافحة ا                 ر  لفق لفق
 ..بشكل مباشر أو غير مباشربشكل مباشر أو غير مباشر

 
  في المجتمعات المحلية في المجتمعات المحليةلتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتلتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتإنشاء مراآز إنشاء مراآز  ))أأ((
 

ة      تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    مراآز  مراآز  تكمن أهمية   تكمن أهمية     ة       في المجتمعات المحلي درات           في المجتمعات المحلي ز ق اء وتعزي درات        في بن ز ق اء وتعزي في بن
ال تكنو   ي مج رة ف ة الفقي ات المحلي ال تكنو  المجتمع ي مج رة ف ة الفقي ات المحلي االت المجتمع ات واالتص ا المعلوم االت لوجي ات واالتص ا المعلوم اً   . . لوجي مَّمة خصيص ي مص ا  وه م مة خصيص ي مص  للتصدي  للتصدي وه

ات واالتصاالت     ا المعلوم ن تكنولوجي ار م دد مخت تخدام ع ر باس ة والفق ات واالتصاالت    للبطال ا المعلوم ن تكنولوجي ار م دد مخت تخدام ع ر باس ة والفق ز    ..للبطال ك المراآ نح تل ز   وتم ك المراآ نح تل ددًا وتم ددا ع ن ع ن  م  م
ة مصممة                     ..الخدمات األساسية والمطو رة   الخدمات األساسية والمطّورة    ة، ودورات لغوي رامج لمحو األمي ة مصممة                    وتشمل الخدمات األساسية ب ة، ودورات لغوي رامج لمحو األمي حسب  حسب   وتشمل الخدمات األساسية ب

بة، ودورات            ي الحوس ارات ف ى المه ديق عل بة، ودورات للتص ول الحوس تعّلم أص رد، ودورات ل ل ف رة آ بة، ودورات           وتي ي الحوس ارات ف ى المه ديق عل بة، ودورات للتص ول الحوس تعل م أص رد، ودورات ل ل ف رة آ وتي
ات    وب والبرمجي زة الحاس ال أجه ي مج دعم ف ي لل دريب مهن ات   وت وب والبرمجي زة الحاس ال أجه ي مج دعم ف ي لل دريب مهن ّورة    ..وت دمات المط مل الخ و رة   وتش دمات المط مل الخ حة  وتش حة الص  الص

 من    من    عدد  عدد أآبرأآبرينبغي اختياره لجذب    ينبغي اختياره لجذب    إذ  إذ  أهمية بالغة،   أهمية بالغة،   موقع هذه المراآز    موقع هذه المراآز    ويكتسي  ويكتسي      ..ةةاإللكترونية والتجارة اإللكتروني  اإللكترونية والتجارة اإللكتروني  

                                                      
 ..وسائط اإلعالم الشائعة المستخدمة للنشر هي الشاشات الصغيرة واإلنترنت والحواسيبوسائط اإلعالم الشائعة المستخدمة للنشر هي الشاشات الصغيرة واإلنترنت والحواسيب    ))١٩١٩((

))٢٠٢٠((    ESCWA, Harmonization of ICT Standards Related to Arabic Language Use in Information Society Applications, 
(E/ESCWA/ICTD/2003/5).                                                                                                                                                                           



 

 

-١٥-

ة والحضرية    اطق الريفي ي المن ة ف ة المحروم ات المحلي ن المجتمع خاص، خاصة م ة والحضرية   األش اطق الريفي ي المن ة ف ة المحروم ات المحلي ن المجتمع خاص، خاصة م ه   . . األش ي التنب ه وينبغ ي التنب كل وينبغ كل بش بش
اص  اص خ ى أنخ ى أنإل ز المجتمع   إل ز المجتمع مراآ ةمراآ ةات المحلي ا المعلوات المحلي ا المعلو لتكنولوجي االت   لتكنولوجي ات واالتص االت  م ات واالتص اح  تتم رب للنج ون أق اح  ك رب للنج ون أق    ك

ة،  عندما تقوم على قاعدة صلبة من الشراآات  عندما تقوم على قاعدة صلبة من الشراآات   ة،  بين المنظمات المحلية غير الحكومية، والسلطات المرآزية والمحلي بين المنظمات المحلية غير الحكومية، والسلطات المرآزية والمحلي
دة   م المتح ا األم ة، ومنه ات الدولي دة، والمنظم ا الجدي ة بنشر التكنولوجي ة المهتم ة والدولي دة  والشرآات الوطني م المتح ا األم ة، ومنه ات الدولي دة، والمنظم ا الجدي ة بنشر التكنولوجي ة المهتم ة والدولي     ..))٢١٢١((والشرآات الوطني

ى وعوع ه، ينبغي التشجيع عل ى لي ه، ينبغي التشجيع عل ة لي ة إقام ال خاصةإقام ذا المج ي ه ال خاصةالشراآات ف ذا المج ي ه ة   . . الشراآات ف ية المتعلق واغل الرئيس د الش ن أح ة ويكم ية المتعلق واغل الرئيس د الش ن أح ويكم
ة        ة الكهربائي أمين الطاق وزة في ت ة       بإنشاء مراآز مجتمعية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المجتمعات المع ة الكهربائي أمين الطاق وزة في ت   . . بإنشاء مراآز مجتمعية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المجتمعات المع

 .. للتزويد بالطاقة الكهربائية للتزويد بالطاقة الكهربائية بديلة بديلةا ًانظمنظم  ٤٤اإلطار اإلطار   يعرضيعرض، ، وفي هذا الصددوفي هذا الصدد
 

 نظم بديلة لتوفير الطاقة  -٤اإلطار 
 

ا المعلومات واالتصاالت، خاصة             ة لتشغيل تكنولوجي ة الالزم ة الكهربائي ا المعلومات واالتصاالت، خاصة           يمكن استخدام نظم بديلة للطاقة لتوليد الطاق ة لتشغيل تكنولوجي ة الالزم ة الكهربائي يمكن استخدام نظم بديلة للطاقة لتوليد الطاق
 ::ناه عدد من هذه النظم البديلةناه عدد من هذه النظم البديلة ويستعرض أد ويستعرض أد  ..في المناطق الفقيرة والنائية التي تعاني من نقص في الكهرباءفي المناطق الفقيرة والنائية التي تعاني من نقص في الكهرباء

 
ي         : : الطاقة الشمسية  الطاقة الشمسية   ))أأ((  ا الت ي         يمكن استخدام التكنولوجي ا الت ة الكهر    يمكن استخدام التكنولوجي ة الكهر    تعمل بالطاق ة ال تعمل بالطاق ة ال بائي دات    ضوئية ضوئية بائي ة احتياجات مع دات     لتلبي ة احتياجات مع  لتلبي

ة  ن الطاق ات واالتصاالت م ا المعلوم ة تكنولوجي ن الطاق ات واالتصاالت م ا المعلوم ة لل  ..تكنولوجي دات النموذجي اتج الوح راوح ن ة لل ويت دات النموذجي اتج الوح راوح ن ة الكهر ويت ة الكهرطاق ة الطاق ة البائي ين بضعة ضوئيةضوئيةبائي ين بضعة  ب  ب
  واط، حسب مساحة سطح اللوح الشمسي؛ واط، حسب مساحة سطح اللوح الشمسي؛١٠٠١٠٠ من  من واطات وأآثرواطات وأآثر

 
اً          : : طاقة الريح طاقة الريح  ))بب((  ة محدود نوع ا           إن استخدام هذا النظام للطاقة البديل ة محدود نوع ي                 إن استخدام هذا النظام للطاقة البديل اطق الت ه ال يمكن تشغيله إال في المن ا ألن ي                  م اطق الت ه ال يمكن تشغيله إال في المن ا ألن  م

تثمار، ولكن تكا            ريحيةريحيةوالتربينات ال والتربينات ال   . . تهب فيها الريح بانتظام   تهب فيها الريح بانتظام    تثمار، ولكن تكا             غير ضارة بالبيئة وتكاليفها عالية في بداية االس دة       غير ضارة بالبيئة وتكاليفها عالية في بداية االس ا خالل م دة      ليفه ا خالل م ليفه
 ؛؛عملها أدنى من التكاليف المترتبة على مصادر الطاقة التقليديةعملها أدنى من التكاليف المترتبة على مصادر الطاقة التقليدية

 
ة الصغيرة ))جج((  ة المائي ة الصغيرةالطاق ة المائي تثمار : : الطاق ر اس اء وتعتب د الكهرب اه لتولي ق المي ى دف د عل تثمار وتعتم ر اس اء وتعتب د الكهرب اه لتولي ق المي ى دف د عل ليمًاا ًاوتعتم ليما  س ًا س ا  وآمن وهي ذات وهي ذات .  .   وآمن

ريح              تكاليف أدنى نسبيا   تكاليف أدنى نسبياً   ة ال ة الشمسية وطاق ريح               من تلك المترتبة على نظامي الطاق ة ال ة الشمسية وطاق ا تواجه مشكلة رئيسية واحدة، وهي                 .. من تلك المترتبة على نظامي الطاق ا تواجه مشكلة رئيسية واحدة، وهي             إال أنه إال أنه
 ؛؛خطر أن تجف األنهارخطر أن تجف األنهار

 
ة ))دد((  ة الميكانيكي ةالطاق ة الميكانيكي ة    : : الطاق ّول الطاق لكة، ليح ى مس ام عل وط بإحك وع خاص مرب ن ن رك م دوير زنب ى ت وم عل ة    وتق و ل الطاق لكة، ليح ى مس ام عل وط بإحك وع خاص مرب ن ن رك م دوير زنب ى ت وم عل وتق

ة ة آامن ى طاق ة إل ةالميكانيكي ة آامن ى طاق ة إل دًا  . . الميكانيكي دة ج ة مفي ذه الطاق ون ه د تك دا وق دة ج ة مفي ذه الطاق ون ه د تك ة، إوق ة والريفي وزة النائي اطق المع ي المن ة، إ ف ة والريفي وزة النائي اطق المع ي المن ذه  ف مح له ذه ذ تس مح له ذ تس
 ..المناطق بتلقي إنذارات بالفيضانات وفي مجال الصحة وأنشطة المساعدةالمناطق بتلقي إنذارات بالفيضانات وفي مجال الصحة وأنشطة المساعدة

 ــــــــــــــــــــــــ

 ,ESCWA, Using Information and Communications Technologies to Create Employment and Alleviate Poverty  ::المصدر المصدر 
(E/ESCWA/ICTD/2004/1), p. 22.                                                                                                                                                       

 
 
 الصحية للمجتمعات المحلية المحرومةالصحية للمجتمعات المحلية المحرومةالرعاية الرعاية استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتقديم استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتقديم  ))بب((
 

ة الصحية               مكن تلبية االحتياجات الصح   مكن تلبية االحتياجات الصح   يي  املين في مجال الرعاي د الع رة بتزوي ة الفقي ة الصحية               ية للمجتمعات المحلي املين في مجال الرعاي د الع رة بتزوي ة الفقي ية للمجتمعات المحلي
ة     االت المالئم ات واالتص ا المعلوم أدوات تكنولوجي ة    ب االت المالئم ات واالتص ا المعلوم أدوات تكنولوجي ل        ..ب ات ونق ال البيان ط إدخ ذه األدوات أن تبّس ان ه ل       وبإمك ات ونق ال البيان ذه األدوات أن تبس ط إدخ ان ه  وبإمك

ّززة                  ة ومع ال المكتبي الي من األعم ة بالت ة ومعز زة                 المعلومات، وأن تحّسن الموثوقية وتيّسر المعالجة، مخّفف ال المكتبي الي من األعم ة بالت ة المعلومات     المعلومات، وأن تحس ن الموثوقية وتيس ر المعالجة، مخف ف ة المعلومات      دق  دق
ى           . . وتنظيمهاوتنظيمها ة التي تساعد عل واد األساسية والتربوي ى         إضافة إلى ذلك، تقدم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الم ة التي تساعد عل واد األساسية والتربوي إضافة إلى ذلك، تقدم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الم

                                                      
 في عكار، وهي منطقة غيـر        في عكار، وهي منطقة غيـر       ٢٠٠٣٢٠٠٣قامت اإلسكوا بتنفيذ ثالثة مراكز مجتمعية رائدة للتكنولوجيا المتعددة المهام في سنة             قامت اإلسكوا بتنفيذ ثالثة مراكز مجتمعية رائدة للتكنولوجيا المتعددة المهام في سنة                 ))٢١٢١((

 وتقـع المراكـز      وتقـع المراكـز       ..ن، بالتعاون مع إحدى المنظمات غير الحكومية المحلية والقطاعين العام والخاص ومنظمـات إقليميـة              ن، بالتعاون مع إحدى المنظمات غير الحكومية المحلية والقطاعين العام والخاص ومنظمـات إقليميـة              متطورة في لبنا  متطورة في لبنا  
 ..المجتمعية للتكنولوجيا المتعددة المهام في مبان بلدية، وتقدم دورات في اللغات وأصول الحوسبةالمجتمعية للتكنولوجيا المتعددة المهام في مبان بلدية، وتقدم دورات في اللغات وأصول الحوسبة
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ا    . . تحسين الرعاية الصحية وتيسر متابعة التاريخ الطبي لحاالت معي نة     تحسين الرعاية الصحية وتيسر متابعة التاريخ الطبي لحاالت معّينة      ا  وتبين مشاريع عديدة آيف يمكن لتكنولوجي وتبين مشاريع عديدة آيف يمكن لتكنولوجي
ة                   المعلومات واالتصاالت أن تحسن الظروف     المعلومات واالتصاالت أن تحسن الظروف      ة للرعاي وارد الالزم وزة حيث تشح الم اطق المع ة                    الصحية في المن ة للرعاي وارد الالزم وزة حيث تشح الم اطق المع  الصحية في المن

ويس، في السنغال                ويس، في السنغال               الصحية، مثل مشروع أطباء األطفال عبر اإلنترنت في سانت ل ذا المشروع         ..))٢٢٢٢((الصحية، مثل مشروع أطباء األطفال عبر اإلنترنت في سانت ل ذا المشروع        ويستعين ه  ويستعين ه
 ..بحاسوب محمول وباالتصال باإلنترنت لتقديم المساعدة الفعالة في منطقة يقل فيها أطباء األطفالبحاسوب محمول وباالتصال باإلنترنت لتقديم المساعدة الفعالة في منطقة يقل فيها أطباء األطفال

 
 م تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتعزيز العمالةم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتعزيز العمالةاستخدااستخدا ))جج((
 

وزة، وال         مباشرا   مباشراً تؤثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تأثيرا     تؤثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تأثيراً      وزة، وال         على بناء قدرات المجتمعات المحلية المع    على بناء قدرات المجتمعات المحلية المع
ة     ز العمال ال تعزي ي مج يما ف ة    س ز العمال ال تعزي ي مج يما ف دور       ..س االت ب ات واالتص ا المعلوم طلع أدوات تكنولوجي ل، تض دور      وبالفع االت ب ات واالتص ا المعلوم طلع أدوات تكنولوجي ل، تض   وبالفع

ات            . . عن الوظائف عن الوظائف رئيسي في تيسير البحث     رئيسي في تيسير البحث      ات          ويمكن للمجتمعات المحلية الفقيرة االستفادة من قواعد البيان ة ويمكن للمجتمعات المحلية الفقيرة االستفادة من قواعد البيان ة المقارن ، ، المقارن
ى من                          ل ومستويات أدن ارات أق ى من                         خاصة عندما تشمل معلومات عن فرص العمل التي تتطلب مه ل ومستويات أدن ارات أق القراءة    خاصة عندما تشمل معلومات عن فرص العمل التي تتطلب مه ام ب القراءة    اإللم ام ب اإللم

، وهي تعرض تفاصيل عن الوظائف    ، وهي تعرض تفاصيل عن الوظائف    لل وتعرف قواعد البيانات هذه بنظم معلومات سوق العم      وتعرف قواعد البيانات هذه بنظم معلومات سوق العم       ..والكتابة أو التعليم  والكتابة أو التعليم  
 .. بواسطة البريد اإللكتروني بواسطة البريد اإللكترونيالشاغرة، وتخطر األشخاص بفرص العمل المتوفرة حديثا الشاغرة، وتخطر األشخاص بفرص العمل المتوفرة حديثًا

 
 تعزيز الخدمات الحكوميةتعزيز الخدمات الحكومية ))دد((
 

ات      ى المعلوم ادة الوصول إل ة بزي دمات الحكومي ز الخ ات واالتصاالت تعزي ا المعلوم ن لتكنولوجي ات    يمك ى المعلوم ادة الوصول إل ة بزي دمات الحكومي ز الخ ات واالتصاالت تعزي ا المعلوم ن لتكنولوجي يمك
ات،        . . ميةميةالعامة وتبسيط اإلجراءات الحكو   العامة وتبسيط اإلجراءات الحكو    فافية الحكوم ز ش ات،      وترمي الحكومة اإللكترونية، بشكل خاص، إلى تعزي فافية الحكوم ز ش وترمي الحكومة اإللكترونية، بشكل خاص، إلى تعزي

اءلة وي    ن المس د م ذي يزي ر ال اءلة وي   األم ن المس د م ذي يزي ر ال لاألم لقل اد قل ن الفس اد  م ن الفس اعدة       .. م ة لمس ات اإللكتروني ات الحكوم ميم تطبيق ن تص اعدة      ويمك ة لمس ات اإللكتروني ات الحكوم ميم تطبيق ن تص  ويمك
ل المعلومات    المجتمعات المحلية المعوزة، بتوفير الوصول إلى المعلومات األساسية عن األنشطة االقتصادية، م            المجتمعات المحلية المعوزة، بتوفير الوصول إلى المعلومات األساسية عن األنشطة االقتصادية، م             ل المعلومات    ث ث

 ..المتعلقة بالمعونات الحكومية وإنتاج المحاصيل وتربية الماشيةالمتعلقة بالمعونات الحكومية وإنتاج المحاصيل وتربية الماشية
 

 المساعي المبذولة بواسطة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -٢
 الصغرىالشرآات الصغيرة ولصالح 

 
ات واالتصاالت، وال   ا المعلوم ن تكنولوجي ات واالتصاالت، وال تمّك ا المعلوم ن    تمك ن تكنولوجي رآات م ت، الش يما اإلنترن ن  س رآات م ت، الش يما اإلنترن نس تفادة م ناالس تفادة م واق، االس واق،  األس  األس

ان        ت آ ان أو وق ي أي مك ة ف ات التجاري ام بالعملي ة، والقي درة واإلنتاجي ادة الق ان       وزي ت آ ان أو وق ي أي مك ة ف ات التجاري ام بالعملي ة، والقي درة واإلنتاجي ادة الق رًا  . . وزي را ونظ رآات  ونظ ى أن الش رآات   إل ى أن الش  إل
ز                  الصغيرة و الصغيرة و  ى التحفي الي إل ز                  الصغرى هي مصدر رئيسي للدخل وفرص العمالة في البلدان النامية، يرمي القسم الت ى التحفي الي إل الصغرى هي مصدر رئيسي للدخل وفرص العمالة في البلدان النامية، يرمي القسم الت

الصغرى،  الصغرى،  د في توسيع نطاق استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الشرآات الصغيرة و            د في توسيع نطاق استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الشرآات الصغيرة و            ييجدجدتفكير  تفكير  على  على  
 ..وتعزيز القدرة التنافسية مع الحفاظ على التنمية المستدامةوتعزيز القدرة التنافسية مع الحفاظ على التنمية المستدامة

 
  وفي السنوات الماضية، أنشئ عدد متزايد من مواقع التجارة اإللكترونية لتحسين أداء الشرآات الصغيرة              وفي السنوات الماضية، أنشئ عدد متزايد من مواقع التجارة اإللكترونية لتحسين أداء الشرآات الصغيرة               

ا  الصغرىالصغرىوو امنه ث  ،،منه ثم وق االفتراضي""، ، ال ًالم وق االفتراضيالس ك"" و و(Virtual Souk)" " الس كبيوبلن ومفريكانفريكانأأ و و(PEOPLink)" " بيوبلن ت آ ومكراف ت آ " " كراف
(AfricanCraft.com)))ي ""وو    ..))٢٣٢٣ وق االفتراض ي الس وق االفتراض كلياً    ""الس تح ش ذي افت كليا   ال تح ش ذي افت ن    ال ي س مة ف ونس العاص ي ت ن     ف ي س مة ف ونس العاص ي ت    ١٩٩٨١٩٩٨ة ة  ف

دان        دان       هو مبادرة اتخذها معهد البنك الدولي لتحسين الظروف االقتصادية للمجتمعات المحلية المحرومة في خمسة بل هو مبادرة اتخذها معهد البنك الدولي لتحسين الظروف االقتصادية للمجتمعات المحلية المحرومة في خمسة بل

                                                      
.  .  Sarbuland Khan, “By invitation: bridging the digital divide”, Newslink, vol. 9, No. 3, (Fourth quarter, 2001): : نظرنظر  ا  ا))٢٢٢٢((

 ..pdf.invitation/pdf/0104/newslink/com.alcatel.www  ::متاح على الموقعمتاح على الموقع

))٢٣٢٣((    ESCWA, Using Information and Communications Technologies to Create Employment and Alleviate Poverty, 
(E/ESCWA/ICTD/2004/1), pp. 12-13.                                                                                                                                                         



 

 

-١٧-

اح،       " " السوق االفتراضي السوق االفتراضي ""ويعمل  ويعمل    . . عربية، وهي األردن وتونس ولبنان مصر والمغرب      عربية، وهي األردن وتونس ولبنان مصر والمغرب       اح،       آوسيط ال يتقاضى األرب آوسيط ال يتقاضى األرب
دات ا  د عائ طاء ويزي ي الوس ذي يلغ ر ال دات ا األم د عائ طاء ويزي ي الوس ذي يلغ ر ال ين األم ين لمنتج ن   . . لمنتج ك""وتمك ن وتمّك كبيوبلن نغالديش   ""بيوبلن ي ب ين ف رفيين المحلي نغالديش الح ي ب ين ف رفيين المحلي الح

اً  ة إلكتروني واق العالمي اتهم لألس ع منتج ن بي د م ايتي والهن ال وه الي ونب اال وم ا  وغواتيم ة إلكتروني واق العالمي اتهم لألس ع منتج ن بي د م ايتي والهن ال وه الي ونب اال وم وفر   . . وغواتيم وفر وت كرافت كرافت أفريكانأفريكان""وت
 ..االت والمعارض المنظمة على اإلنترنتاالت والمعارض المنظمة على اإلنترنت المعلومات عن تاريخ أفريقيا ولغاتها وثقافتها بواسطة الكتب والمق المعلومات عن تاريخ أفريقيا ولغاتها وثقافتها بواسطة الكتب والمق""آومآوم

 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في بلدان نامية مختارةمشاريع   -هاء

 
ات      ا المعلوم ات تكنولوجي تى تطبيق مل ش ة، وهي تش دان نامي ي بل ارة اتخذت ف ادرات مخت اه مب رد أدن ات    ت ا المعلوم ات تكنولوجي تى تطبيق مل ش ة، وهي تش دان نامي ي بل ارة اتخذت ف ادرات مخت اه مب رد أدن ت

 ::واالتصاالت، وترمي إلى مكافحة البطالة والفقرواالتصاالت، وترمي إلى مكافحة البطالة والفقر
 

امج  ))أأ((  امج برن رى ""برن ي الق ف ف رى هوات ي الق ف ف رآة " " هوات ابع لش رآة الت ابع لش وم  " "الت رامين تلك وم غ رامين تلك ذا  : : )Grameen Telecom(  ""غ وفر ه ذا  ي وفر ه ي
ر          ر         البرنامج الذي يستهدف المناطق الريفية في بنغالديش خدمات االتصاالت الالسلكية الرقمية العصرية لبعض أفق البرنامج الذي يستهدف المناطق الريفية في بنغالديش خدمات االتصاالت الالسلكية الرقمية العصرية لبعض أفق

اتف في إطار خطة            وهو يشجع األفراد الذين عادة ما يكونون من النساء            وهو يشجع األفراد الذين عادة ما يكونون من النساء             ..في العالم في العالم الناس  الناس   اتف في إطار خطة           الريفيات على شراء ه الريفيات على شراء ه
 ؛؛))٢٤٢٤((مالية مقبولة، لتقديم خدمات هاتفية لألفراد اآلخرين في المجتمع المحلي الريفيمالية مقبولة، لتقديم خدمات هاتفية لألفراد اآلخرين في المجتمع المحلي الريفي

 
نغال  ))بب((  ويس، الس انت ل ي س ماك ف يد األس نغال ص ويس، الس انت ل ي س ماك ف يد األس ن   : : ص ويس، تمّك انت ل ي س ة ف نغال، وخاص ي الس ويس، تمك ن   ف انت ل ي س ة ف نغال، وخاص ي الس  ف

ى        صيادو األسماك من تحسين سالمتهم وزيادة عائداتهم بالوصول إلى تو         صيادو األسماك من تحسين سالمتهم وزيادة عائداتهم بالوصول إلى تو          ل عل ى        قعات األرصاد الجوية وجداول النق ل عل قعات األرصاد الجوية وجداول النق
ل اإلبحار     ل اإلبحار    اإلنترنت قب ات الصيد،                 . . اإلنترنت قب د أفضل أوق ة األساسية لتحدي وفير توقعات األرصاد الجوي ى ت ات الصيد،               وباإلضافة إل د أفضل أوق ة األساسية لتحدي وفير توقعات األرصاد الجوي ى ت وباإلضافة إل

 ؛؛))٢٥٢٥((ي ستخدم نفس الموقع الشبكي لإلعالن عن الوظائف لذلك المجتمعُيستخدم نفس الموقع الشبكي لإلعالن عن الوظائف لذلك المجتمع
 

تار  ))جج((  تار جرينس تار  ::)Greenstar(جرينس تارجرينس رآة جرينس ي ش رآةه ي ش نة  ه ي س ئت ف اح أنش درة لألرب نة   م ي س ئت ف اح أنش درة لألرب دف   . . ١٩٩٨١٩٩٨ م دف وته وته
ة                 رى المحروم ة                بشكل رئيسي إلى توفير الطاقة الشمسية والصحة والتعليم واالتصال باإلنترنت والبرامج البيئية للق رى المحروم بشكل رئيسي إلى توفير الطاقة الشمسية والصحة والتعليم واالتصال باإلنترنت والبرامج البيئية للق

 ؛؛في البلدان الناميةفي البلدان النامية
 

وفير الو      : : ))٢٦٢٦((آونيا، نيجيريا آونيا، نيجيريا المرآز الالسلكي المجتمعي الجوال،     المرآز الالسلكي المجتمعي الجوال،      ))دد((  وفير الو      ويكمن هدفه الرئيسي في ت صول  صول  ويكمن هدفه الرئيسي في ت
 ؛؛لكهرباء واالتصاالت السلكية والالسلكيةلكهرباء واالتصاالت السلكية والالسلكيةلل  تفتقرتفتقرإلى اإلنترنت، بسعر مقبول، لمنطقة إلى اإلنترنت، بسعر مقبول، لمنطقة 

 
ع وهي منظمة ال تسعى إلى الربحوهي منظمة ال تسعى إلى الربح: : لمزارع البلدان الناميةلمزارع البلدان الناميةالبث الالسلكي   البث الالسلكي   شبكة  شبكة   ))•((  ع  يق دا،     يق ا في آن دا،     مقره ا في آن  مقره

 ؛؛))٢٧٢٧((لقضاء على الفقر وتحقيق األمن الغذائيلقضاء على الفقر وتحقيق األمن الغذائي ل ل بلدا  بلدًا٧٠٧٠ محطة بث  في أآثر من  محطة بّث في أآثر من ٥٠٠٥٠٠زهاء زهاء بب  وتعمل حاليا وتعمل حاليًا
 

ة  ))وو((  ة الرقمي ة القري ة الرقمي ا      : : القري وب أفريقي برغ، جن ي جوهانس رة ف ة فقي ي منطق ندرا، وه ي ألكس ع ف ا      وتق وب أفريقي برغ، جن ي جوهانس رة ف ة فقي ي منطق ندرا، وه ي ألكس ع ف    . . وتق
ذ وأصحاب                   دارس وتالمي ي وم ذ وأصحاب                  ويمنح المرآز ما يحيط به من مجتمع محل دارس وتالمي ي وم اراتهم في         مشاريع مشاريع ويمنح المرآز ما يحيط به من مجتمع محل اراتهم في          فرصة تطوير مه  فرصة تطوير مه

 ؛؛ من قوة التكنولوجيا وتحسين آفاقهم العملية من قوة التكنولوجيا وتحسين آفاقهم العمليةاستعمال الحاسوب واالستفادةاستعمال الحاسوب واالستفادة
                                                      

))٢٤٢٤((    Canadian International Development Agency (CIDA), “Grameen Telecom’s village phone programme: a multi-
)2000March (” media case study . .متاح على الموقعمتاح على الموقع : :/villagephone/com.telecommons.www.. 

التي اتخذت في جوهانسبرغ، في جنوب أفريقيا، في التي اتخذت في جوهانسبرغ، في جنوب أفريقيا، في   Alcatel Digital Bridge Initiative  هذا المشروع هو جزء من مبادرةهذا المشروع هو جزء من مبادرة    ))٢٥٢٥((
 ..pdf.Digital_Bridge/docs/lead/com.alcatel.www: : على الموقععلى الموقعمتاح متاح   . . ٢٠٠١٢٠٠١نوفمبر نوفمبر //تشرين الثانيتشرين الثاني

 ..تشير المراجع المتوفرة على اإلنترنت والمتعلقة بهذا المشروع إلى كونيا، نيجيرياتشير المراجع المتوفرة على اإلنترنت والمتعلقة بهذا المشروع إلى كونيا، نيجيريا    ))٢٦٢٦((

))٢٧٢٧((    NetworkRadio Developing Countries Farm   .  .متاح على الموقعمتاح على الموقع : :html.index/org.farmradio.www.. 
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أنشئت الشبكة في أنشئت الشبكة في : : )Intel Computer Clubhouse Network(  ""إنتل آمبيوتر آلبهاوس نتويركإنتل آمبيوتر آلبهاوس نتويرك""  شبكةشبكة ))زز(( 

نة  نة س ن      . . ١٩٩٣١٩٩٣س ر م ن أآث ألف م ن    وتت ر م ن أآث ألف م ًا٦٠٦٠وتت ا  نادي ي  نادي ي  ف دان١٠١٠ ف دان بل ز       ..))٢٨٢٨(( بل ي يرآ ي إلكترون ع محل ي مجتم ز      وه ي يرآ ي إلكترون ع محل ي مجتم   وه
ي م ذين يعيشون ف باب ال نح الش ى م ي معل ذين يعيشون ف باب ال نح الش ى م ارات  عل ة ومه اراتهم الفني ة لتطوير مه دخل الفرص الالزم ة ال اطق متدني ارات  ن ة ومه اراتهم الفني ة لتطوير مه دخل الفرص الالزم ة ال اطق متدني ن

 ..استخدام الكمبيوتر، مما يساعد التالميذ على تحصيل التعليم العالي ويعزز اآلفاق المهنية المستقبليةاستخدام الكمبيوتر، مما يساعد التالميذ على تحصيل التعليم العالي ويعزز اآلفاق المهنية المستقبلية
 

                                                      
))٢٨٢٨((    ”Intel Computer Clubhouse Network“Intel,  . .متاح على الموقعمتاح على الموقع : :icc/education/com.Intel.www.. 
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 مختارةفي بلدان  مبادرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -ا ثالث
 اإلسكوامن أعضاء 

 
ذت لمكافحة                      يستيست  ذ أو سبق أن نف ا المعلومات واالتصاالت التي تنف ذت لمكافحة                      عرض هذا الفصل مبادرات تكنولوجي ذ أو سبق أن نف ا المعلومات واالتصاالت التي تنف عرض هذا الفصل مبادرات تكنولوجي

دان األعضاء في اإلسكوا، وهي         ٢٠٠٤٢٠٠٤نوفمبر  نوفمبر  // من تشرين الثاني    من تشرين الثاني   البطالة والفقر اعتبارا   البطالة والفقر اعتباراً   ار من البل دان األعضاء في اإلسكوا، وهي          في عدد مخت ار من البل  في عدد مخت
الذي طلبت اإلسكوا   الذي طلبت اإلسكوا   المسح المسح ة في ة في األردن والجمهورية العربية السورية وفلسطين ولبنان ومصر واليمن، والمذآور   األردن والجمهورية العربية السورية وفلسطين ولبنان ومصر واليمن، والمذآور   

 ..إجراءه بشأن مكافحة البطالة والفقرإجراءه بشأن مكافحة البطالة والفقر
 

ّلط   ل ط وس ح وس ح المس ة        المس ادئ التوجيهي ياغة المب ي ص دة ف ت مفي ي آان ائل الت ن المس دد م ى ع وء عل ة        الض ادئ التوجيهي ياغة المب ي ص دة ف ت مفي ي آان ائل الت ن المس دد م ى ع وء عل  الض
وطني و             وطني و            للسياسات ووضع التوصيات لتنفيذ مشاريع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على الصعيدين ال اإلقليمي  اإلقليمي  للسياسات ووضع التوصيات لتنفيذ مشاريع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على الصعيدين ال

ادرات المحددة في             . . في المستقبل، بغية مكافحة البطالة والفقر     في المستقبل، بغية مكافحة البطالة والفقر      ذلك، تشكل المب ادرات المحددة في           آ ذلك، تشكل المب اً المسح   المسح   آ ا  أساس ه لرصد       أساس تند إلي ه لرصد        ُيس تند إلي  ي س
ة من                   . . العمل في المستقبل  العمل في المستقبل  تقدم  تقدم   ات إلكتروني ة من                 ويمكن أن يكون تجميع هذه المبادرات بمثابة أساس إلنشاء قاعدة بيان ات إلكتروني ويمكن أن يكون تجميع هذه المبادرات بمثابة أساس إلنشاء قاعدة بيان

 ..ات أساسية ألصحاب المصلحة ولحكومات البلدان األعضاء في اإلسكواات أساسية ألصحاب المصلحة ولحكومات البلدان األعضاء في اإلسكواشأنها توفير معلومشأنها توفير معلوم
 

 استعراض المبادرات المذآورة  -ألف
 

ارًا  ارا اعتب انياعتب ن تشرين الث اني م ن تشرين الث وفمبر // م وفمبر ن ددت ٢٠٠٤٢٠٠٤ن ات ٤٨٤٨، ح ددت ، ُح ا المعلوم ال تكنولوجي ي مج ادرة اتخذت ف ات  مب ا المعلوم ال تكنولوجي ي مج ادرة اتخذت ف  مب
رتبط ارتباط              ستة من   ستة من   واالتصاالت في   واالتصاالت في    ا ت ا أنه رتبط ارتباط              البلدان األعضاء في اإلسكوا، بم ا ت ا أنه ر        مباشرا    مباشراً  ا ًاالبلدان األعضاء في اإلسكوا، بم ة والفق ر        بمكافحة البطال ة والفق  بمكافحة البطال

ة   وفروفريي(( ذه الدراس ق ه ة    مرف ذه الدراس ق ه ة  مرف ة قائم ة((قائم ةأو الئح ادرات بالبال) ) أو الئح ادرات مب اء    مب دان األعض ذه البل ا ه ي أطلقته اء    الت دان األعض ذه البل ا ه ي أطلقته تعرض   . . ))الت تعرض وُتس  وت س
 ..والمرتبطة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتوالمرتبطة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالمسح المسح أدناه، بإيجاز، القضايا المرتبطة بالمبادرات المحددة في أدناه، بإيجاز، القضايا المرتبطة بالمبادرات المحددة في 

 
 ادرةموقع المب  -١

 
ـ            ـ          ترد مواقع مبادرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ال اً ٣٣في الجدول     في الجدول     المسح     المسح      التي حددها       التي حددها      ٤٨٤٨ترد مواقع مبادرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ال ا  ، وفق   ، وفق

ادرات    ن مب كوا م ي اإلس ل عضو ف ذه آ ا اتخ ادرات   لم ن مب كوا م ي اإلس ل عضو ف ذه آ ا اتخ ة      . . لم ادرات مقارن ن المب ر م دد أآب ى ع ان إل ار األردن ولبن ة    وأش ادرات مقارن ن المب ر م دد أآب ى ع ان إل ار األردن ولبن وأش
 ..باألعضاء المختارة األخرىباألعضاء المختارة األخرى

 
 وجيا المعلومات واالتصاالت المتخذة في آل من بلدان اإلسكوامبادرات تكنول  -٣الجدول 

 
 المجموع البلد العضو في اإلسكواالبلد العضو في اإلسكوا

 ١٣ األردناألردن
 ٥ الجمهورية العربية السوريةالجمهورية العربية السورية

 ٢ فلسطينفلسطين
 ١٨ لبنانلبنان
 ٨ مصرمصر
 ٢ اليمناليمن

 ٤٨ المجموعالمجموع
 

 المجتمعات المحلية المستفيدة من الخدمات  -٢



 

 

-٢٠-

 
اً          مسح مسح ة في ال  ة في ال  استهدفت غالبية المبادرات المحدد   استهدفت غالبية المبادرات المحدد     ا عموم ان موقعه ا            الشباب والنساء، وآ ا عموم ان موقعه ة        الشباب والنساء، وآ اطق ريفي ة        في من اطق ريفي  في من
ادرة    ٤٨٤٨المبادرات الـ المبادرات الـ  مبادرة من    مبادرة من   ١١١١ولم تستهدف المعوقين سوى     ولم تستهدف المعوقين سوى       . . معوزةمعوزة وفين، وهي مب ادرة    ، وخدمت إحداها المكف وفين، وهي مب ، وخدمت إحداها المكف

ن أجل   ة م ة العربي ي المنطق ات واالتصاالت ف ا المعلوم ن أجل  تكنولوجي ة م ة العربي ي المنطق ات واالتصاالت ف ا المعلوم ي مصر لمكلمكااتكنولوجي ذت ف ي نّف وفين، الت ي مصر ف ي نف ذت ف وفين، الت ويعرض ويعرض   . . ف
 .. للمجموعات المستهدفة للمجموعات المستهدفة معلومات مفص لة عن المبادرات المتخذة، وفقا  معلومات مفّصلة عن المبادرات المتخذة، وفقًا٤٤الجدول الجدول 

 
 عضوبلد مبادرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي اتخذها آل   -٤الجدول 

 في اإلسكوا مقابل المجموعات المستهدفة
 

 األردن المجموعات المستهدفةالمجموعات المستهدفة
الجمهورية 

 اليمن مصر لبنان فلسطين لعربية السوريةا
مجموع المبادرات 

 المحددة
 ٣٢ ٢ ٦ ١١ ١ ٥ ٧ السكان الريفيونالسكان الريفيون

 ٢٠ ٢ ٤ ٦  ٤ ٤ المزارعونالمزارعون
 ١٣ ١  ٦  ٢ ٤ الصناعيونالصناعيون
 ٢١ ٢ ٥ ٧  ٢ ٥ الحرفيونالحرفيون

 ٢٢ ١ ٣ ٦  ٤ ٨ سكان الضواحيسكان الضواحي
 ٢١ ١ ٢ ٧  ٤ ٧ العمال الحضريونالعمال الحضريون

 ٣٨ ٢ ٦ ١٤  ٥ ١١ النساءالنساء
 ٤٤ ٢ ٧ ١٧ ٢ ٥ ١١ ابابالشبالشب

 ١١ ١ ١ ٤  ٢ ٣ المعوقونالمعوقون
 ١٣ ١ ١ ٣  ٤ ٤ آبار السنآبار السن
 ١٦ ٢ ٥ ٢  ٣ ٤ األميوناألميون

 ١٨ ٢ ٥ ٤  ٣ ٤ الشرآات الصغرىالشرآات الصغرى
 ٢٢ ٢ ٥ ٧  ٤ ٤ المتوقفون عن الدراسةالمتوقفون عن الدراسة
 ٢٠ ١ ٤ ٦  ١ ٨ العاطلون عن العملالعاطلون عن العمل

 ١٧  ٣ ٤ ٢ ١ ٧ المربونالمربون//المدربونالمدربون
 ٣   ٢ ١   الالجئونالالجئون

 
  المقد مةالخدمات  -٣

 
ي ال      ّددة ف االت المح ات واالتص ا المعلوم ادرات تكنولوجي ة مب ت غالبي ي ال    آان د دة ف االت المح ات واالتص ا المعلوم ادرات تكنولوجي ة مب ت غالبي حآان حمس كل  مس اِهمة بش كل   والمس اه مة بش   والمس

ة                      ى األمي ة                     مباشر في مكافحة البطالة والفقر تتخذ شكل برامج تدريبية أو مراآز مجتمعية أنشئت بهدف القضاء عل ى األمي مباشر في مكافحة البطالة والفقر تتخذ شكل برامج تدريبية أو مراآز مجتمعية أنشئت بهدف القضاء عل
ين من الوصول إل               ا المعلومات أو التمك ين من الوصول إل              في مجال تكنولوجي ا المعلومات أو التمك ا المعلومات واالتصاالت، التي      في مجال تكنولوجي ا المعلومات واالتصاالت، التي      ى خدمات تكنولوجي ى خدمات تكنولوجي

 ::وبشكل عام، وفرت المبادرات الخدمات التاليةوبشكل عام، وفرت المبادرات الخدمات التالية  . . عادة ما تكون اإلنترنتعادة ما تكون اإلنترنت
 

 ؛؛التدريب على أصول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالتدريب على أصول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ))أأ(( 
 

 ؛؛ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، أي اإلنترنت إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، أي اإلنترنتنفاذنفاذالال ))بب(( 
 

اذالال ))جج((  اذنف ة، أنف ى المعرف ة، أ إل ى المعرف ة   إل ات ذات الصلة باالحتياجات المحلي وى المعلوم ات أو محت ة  ي تطوير البواب ات ذات الصلة باالحتياجات المحلي وى المعلوم ات أو محت ي تطوير البواب
 ؛؛والوطنية للتنمية البشريةوالوطنية للتنمية البشرية



 

 

-٢١-

اء  ))دد((  اء بن ل  بن ي مراح درات ف ل  الق ي مراح درات ف ا   ةةمتخصصمتخصص أو  أو ةةمتقدممتقدمالق ال تكنولوجي ي مج دم ف دريب المتق ا   ، أي الت ال تكنولوجي ي مج دم ف دريب المتق ، أي الت
زة الحاسوب          ات وأجه زة الحاسوب         المعلومات واالتصاالت والتدريب المتخصص في البرمجي ات وأجه ة الشبكات     ((المعلومات واالتصاالت والتدريب المتخصص في البرمجي ك إقام ا في ذل ة الشبكات     بم ك إقام ا في ذل ، ، ))بم

 ؛؛والتواصل وتطوير المهارات المكتبية، أو البرامج االستشارية المتخصصةوالتواصل وتطوير المهارات المكتبية، أو البرامج االستشارية المتخصصة
 

ة         : : مجموعات المساعدة على االستعداد للوظيفة    مجموعات المساعدة على االستعداد للوظيفة     ))•((  دريب بالعمال ود الت ربط جه ا ت ة         أي الخدمات التي إم دريب بالعمال ود الت ربط جه ا ت أي الخدمات التي إم
راد لت     أو  أو  مباشرة،  مباشرة،   راد لت     تساعد على إعداد األف ثالً           تساعد على إعداد األف ك م ة، وذل ة البحث عن وظيف ثال            جرب ك م ة، وذل ة البحث عن وظيف اراتهم في الحوسبة أو          جرب اراتهم في الحوسبة أو           بتطوير مه  بتطوير مه

 ؛؛ الذاتية الذاتيةتهمتهمسيرسيرإعداد إعداد 
 

 ؛؛دراسيةدراسيةمنح منح تقديم تقديم الهبات، أي المساهمات بأجهزة الحاسوب أو الهبات، أي المساهمات بأجهزة الحاسوب أو  ))وو(( 
 

ة  ))زز((  ي أو الحكوم تعّلم اإللكترون ة أو ال تخدام الصحة اإللكتروني ة، أي التحضير الس ة خدمات إلكتروني ي أو الحكوم تعل م اإللكترون ة أو ال تخدام الصحة اإللكتروني ة، أي التحضير الس خدمات إلكتروني
وفير الخدمات            اإللكتاإللكت ى ت وفير الخدمات            رونية أو الخطط اإللكترونية المشابهة األخرى والرامية إل ى ت داً           . . رونية أو الخطط اإللكترونية المشابهة األخرى والرامية إل ل ج دد عدد قلي د ُح دا          وق ل ج د ح دد عدد قلي  من    من   وق

 ..دماتدماتهذه الخهذه الخ
 

دول    دم الج دول  ويق دم الج ًا٥٥ويق ا  ملّخص اً         ملخ ص ات وفق ى فئ مت إل ي قّس االت الت ات واالتص ا المعلوم ادرات تكنولوجي ا          لمب ات وفق ى فئ ي قس مت إل االت الت ات واالتص ا المعلوم ادرات تكنولوجي    لمب
ا     تفيدة منه ا    للخدمات المقّدمة ولبلدان اإلسكوا المس تفيدة منه دف   . . للخدمات المقد مة ولبلدان اإلسكوا المس دف وه ـ     ٤١٤١ت ت وه ادرات ال ادرة من المب ـ      مب ادرات ال ادرة من المب ى    ٤٨٤٨ مب دريب عل ى الت ى     إل دريب عل ى الت  إل

 ..أصول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتأصول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 

  للخدمات والبلد العضو في اإلسكوا وفقا مبادرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -٥ الجدول
 

 األردن الخدمات
الجمهورية 
 مجموعال اليمن مصر لبنان فلسطين العربية السورية

 على أصول تكنولوجيا التدريب
 ٤١ ٢ ٧ ١٣ ٢ ٥ ١٢ المعلومات واالتصاالت

 على تكنولوجيا المعلومات نفاذال
 ٣٣ ٢ ٥ ١٢ ٢ ٤ ٨ واالتصاالت

 ٧ ١ ٣ ١  ٢   إلى المعرفةنفاذال
بناء القدرات في مراحل 

 ٢٢ ١ ٦ ٧ ١ ١ ٦ متخصصة/متقدمة
 ٢٠ ١ ٤ ٧ ١ ١ ٦ المساعدة على التحضير إليجاد وظيفة

 ٣   ٣    اتالهب
 ٦ ١ ٢ ١   ٢ الخدمات اإللكترونية

 
 فرض الرسوم على المستفيدين من الخدمات  -٤

 
كل    ل الش كل  يمث ل الش ي ال  ٢٢يمث ددة ف ادرات المح ع المب ي ال   توزي ددة ف ادرات المح ع المب ح توزي حمس وماً  مس تفيدين رس ى المس ي فرضت عل وما   ، والت تفيدين رس ى المس ي فرضت عل ل ، والت ل  مقاب  مقاب
دمات دماتالخ ى أن   . . الخ دل الشكل عل ى أن وي دل الشكل عل ادرات، أي ٢٩٢٩وي ن المب ة م ي المائ ادرات، أي  ف ن المب ة م ي المائ ادرة، فرضت١٤١٤ ف ادرة، فرضت مب ومًا   مب وما رس ة  رس ةرمزي ل رمزي ل  مقاب  مقاب

ة  دمات الفوري ة والخ دورات التدريبي ة ال دمات الفوري ة والخ دورات التدريبي وم   . . ال ت الرس وم وتفاوت ت الرس ب وتفاوت ب حس ة  ااحس ات المحلي ة والمجتمع دمات الممنوح ة  لخ ات المحلي ة والمجتمع دمات الممنوح لخ
ة   تهدفة والشراآات المبرم ة  المس تهدفة والشراآات المبرم راً      . . المس ر فق ات للمرشحين األآث دمت المعون را     وفي بعض الحاالت، ُق ر فق ات للمرشحين األآث ذه    . . وفي بعض الحاالت، ق دمت المعون ذه  وفي آل ه وفي آل ه

اً  االت تقريب ا  الح االت تقريب دمات ف الح ت الخ دمات ف ، تجّل ت    ، تجل ت الخ ى اإلنترن بة والوصول إل ي أصول الحوس دريب ف ديم ت ت    ي تق ى اإلنترن بة والوصول إل ي أصول الحوس دريب ف ديم ت ين    . . ي تق ن ب ين  وم ن ب وم
ددها  ة وع ادرات المتبقي ددها المب ة وع ادرات المتبقي دمت ٣٤٣٤المب دمت ، ق ًا١٦١٦، ق دماتها مجان ادرة خ ا  مب دماتها مجان ادرة خ ي   مب دمات الت ة الخ ن آلف ات ع وفر بيان ي  ، وال تت دمات الت ة الخ ن آلف ات ع وفر بيان ، وال تت

ة ١٨١٨تقدمها المبادرات الـ  تقدمها المبادرات الـ   ة  المتبقي وحظ       .. المتبقي وحظ      وفي بعض الحاالت، ل د     رسم  رسم  أن فرض  أن فرض   وفي بعض الحاالت، ل ى بعض الخدمات ق د     رمزي عل ى بعض الخدمات ق   رمزي عل
 .. في تعزيز التزام المشارآين المحليين في تعزيز التزام المشارآين المحليينشج ع الناس على أخذ المبادرة على محمل الجد وآان مفيدا شّجع الناس على أخذ المبادرة على محمل الجد وآان مفيدًا



 

 

-٢٢-

 
 توزيع المبادرات، حسب آلفتها  -٢الشكل 

 

مجانية
غير متوفّرة٣٣%

%٣٨

تُفرض الرسوم 
مقابل استخدامها

%٢٩

 
 

 مصدر التمويل والميزانية اإلجمالية  -٥
 

ة      . . رتيب التنازلي رتيب التنازلي ، بالت ، بالت ٤٨٤٨ قائمة بمصادر تمويل المبادرات الـ        قائمة بمصادر تمويل المبادرات الـ       ٦٦ترد في الجدول    ترد في الجدول      ة    وتشكل المنظمات الدولي وتشكل المنظمات الدولي
راً                 ة وأخي ة المحلي ر الحكومي را                 والقطاعان العام والخاص المصادر الرئيسية للتمويل، تليها المنظمات غي ة وأخي ة المحلي ر الحكومي  المنظمات    المنظمات   والقطاعان العام والخاص المصادر الرئيسية للتمويل، تليها المنظمات غي

 ..اإلقليمية والمنظمات الخيريةاإلقليمية والمنظمات الخيرية
 

ة ا وو  ائي ووآال دة اإلنم م المتح امج األم اهمين برن م المس ان أه ة، آ ات الدولي ى صعيد المنظم ة ا عل ائي ووآال دة اإلنم م المتح امج األم اهمين برن م المس ان أه ة، آ ات الدولي ى صعيد المنظم ات عل ات لوالي لوالي
ى صعيد المشارآين من القطاع الخاص،               . . اإلنمائي للمرأة اإلنمائي للمرأة   األمم المتحدة األمم المتحدة وصندوق  وصندوق  المتحدة للتنمية الدولية    المتحدة للتنمية الدولية     ى صعيد المشارآين من القطاع الخاص،             أما عل أما عل

 ..سوفت وسيسكو أهم شريكين للمشروع في غالبية الحاالتسوفت وسيسكو أهم شريكين للمشروع في غالبية الحاالتيكريكراا م مت شرآتات شرآتاآانآانقد قد فف
 

ّدم الشكل            اليف، يق د م الشكل          ومن منظور التك اليف، يق ادرات      رسما    رسماً  ٣٣ومن منظور التك ة المب ع ميزاني ادرات      لتوزي ة المب ع ميزاني ـ     لتوزي ـ  ال ذه      ..٤٨٤٨ال ة ه راوح ميزاني ذه     وتت ة ه راوح ميزاني  وتت
رات    ين عش ادرات ب رات   المب ين عش ادرات ب ن   اآلالف اآلالف المب ين م عة مالي ن   وبض ين م عة مالي دة وبض ات المتح دة دوالرات الوالي ات المتح اهمات     . . دوالرات الوالي ذ المس م تتخ اهمات   ول ذ المس م تتخ  ول

 ..، مثل المساهمات العينية، مثل المساهمات العينية أخرى أيضا  أخرى أيضًافي المبادرات شكل مدخالت نقدية فحسب، بل اتخذت أشكاال في المبادرات شكل مدخالت نقدية فحسب، بل اتخذت أشكاًال
 

 ويلمصادر التم  -٦الجدول 
 

 عدد المبادرات الجهة المساهمةالجهة المساهمة
 ٢٧ المنظمات الدوليةالمنظمات الدولية

 ٢٣ القطاع العامالقطاع العام
 ١٧ القطاع الخاصالقطاع الخاص

 ١١ المنظمات غير الحكومية المحليةالمنظمات غير الحكومية المحلية
 ٦ المنظمات الخيريةالمنظمات الخيرية
 ٣ المنظمات اإلقليميةالمنظمات اإلقليمية

 ميزانية مبادرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المحد دة  -٣الشكل 
 )حدةبدوالرات الواليات المت(
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فوق
١,٠٠٠,٠٠٠ 

%١٧

غير متوفّر
%٤٠

 
 

 دراسات إفرادية  -باء
 

راديتين        راديتين      تستعرض أدناه بالتفصيل مبادرتان ناجحتان آدراستين إف ة        . . تستعرض أدناه بالتفصيل مبادرتان ناجحتان آدراستين إف ذآر بفضل األمثل ا جديرتان بال ة      وهم ذآر بفضل األمثل ا جديرتان بال وهم
ا القطاع                ادرات التي أطلقه ا القطاع               التي تقدمانها عن استراتيجيات توسعهما واستدامتهما وألنهما تخبران قصة نجاح المب ادرات التي أطلقه التي تقدمانها عن استراتيجيات توسعهما واستدامتهما وألنهما تخبران قصة نجاح المب

 ..خاص من جهة والقطاع العام من جهة ثانيةخاص من جهة والقطاع العام من جهة ثانيةالال
 

ان                ة في لبن ة المهني ة المعلوماتي ة لجمعي ى اإلنترنت التابع ذ إل ادرة المنف ان              المبادرة األولى هي مب ة في لبن ة المهني ة المعلوماتي ة لجمعي ى اإلنترنت التابع ذ إل ادرة المنف ، ، (PiPOP)  المبادرة األولى هي مب
وهي تنشئ مراآز الستخدام الحواسيب واإلنترنت في أرجاء لبنان، وتقدم دورات تدريبية في التطبيقات األساسية               وهي تنشئ مراآز الستخدام الحواسيب واإلنترنت في أرجاء لبنان، وتقدم دورات تدريبية في التطبيقات األساسية               

ات                .. استخدام اإلنترنت   استخدام اإلنترنت  للحاسوب ومهارات للحاسوب ومهارات  ات            وقد اختيرت مبادرة المنفذ إلى اإلنترنت لنجاحها في اإلبقاء على عملي وقد اختيرت مبادرة المنفذ إلى اإلنترنت لنجاحها في اإلبقاء على عملي
 ..مستدامة ولكونها مدعومة إلى حد بعيد من القطاع الخاصمستدامة ولكونها مدعومة إلى حد بعيد من القطاع الخاص

 
وفر فرصاً                   وو  ا المعلومات في األردن، وهي ت ة لتكنولوجي وفر فرصا                    المبادرة األخرى هي مبادرة المراآز المجتمعي ا المعلومات في األردن، وهي ت ة لتكنولوجي   المبادرة األخرى هي مبادرة المراآز المجتمعي

ة البشرية               متكافئة لألردنيين لالس  متكافئة لألردنيين لالس   ة البشرية               تفادة من إمكانيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بوصفها أداة لتحقيق التنمي تفادة من إمكانيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بوصفها أداة لتحقيق التنمي
 .. من حيث استمراريتها من حيث استمراريتهاوهذه المبادرة التي تحظى بدعم آبير من الحكومة ناجحة أيضا وهذه المبادرة التي تحظى بدعم آبير من الحكومة ناجحة أيضًا  . . المستدامةالمستدامة

 
  التابعة لجمعية المعلوماتية المهنية في لبنان)PiPOP( مبادرة المنفذ إلى اإلنترنت  -١

 
ى اإلنترنت           ى اإلنترنت         اتخذت جمعية المعلوماتية المهنية مبادرة المنفذ إل ان في سنة          (PiPOP)  اتخذت جمعية المعلوماتية المهنية مبادرة المنفذ إل ان في سنة           في لبن  بهدف    بهدف   ٢٠٠٢٢٠٠٢ في لبن

اير   // من آانون الثاني    من آانون الثاني   واعتبارا واعتبارًا  . . التصدي للفجوة الرقمية في البلد    التصدي للفجوة الرقمية في البلد     اير   ين د أنشأت          ٢٠٠٥٢٠٠٥ين ادرة ق د أنشأت          ، آانت المب ادرة ق زاً  ٣٠٣٠، آانت المب زا    مرآ    مرآ
 ..))٢٩٢٩(( مرفقا  مرفقًا٤٠٤٠ل بأآثر من ل بأآثر من الستخدام الحاسوب واإلنترنت في لبنان، وهناك خطط لبدء العمالستخدام الحاسوب واإلنترنت في لبنان، وهناك خطط لبدء العم

 
ي        ا يل ي      وتشمل األهداف القصيرة األمد لمبادرة المنفذ إلى اإلنترنت م ا يل إنشاء عدد من المراآز في آل       إنشاء عدد من المراآز في آل       ) ) أأ: (: (وتشمل األهداف القصيرة األمد لمبادرة المنفذ إلى اإلنترنت م

وفير  ) ) بب((؛ ؛  إلى التكنولوجيا بكلفة مقبولة     إلى التكنولوجيا بكلفة مقبولة    نفاذنفاذمنطقة، للسماح ألآبر عدد ممكن من األشخاص، مهما بلغ سن هم، بال          منطقة، للسماح ألآبر عدد ممكن من األشخاص، مهما بلغ سّنهم، بال           وفير  ت ت
 .. إلى التكنولوجيا الحديثة إلى التكنولوجيا الحديثةنفاذنفاذالمحلية، مما يتيح لها الالمحلية، مما يتيح لها المراآز تدريب صغيرة للمجتمعات مراآز تدريب صغيرة للمجتمعات 

 

                                                      
 ..٢٠٠٥٢٠٠٥فبراير فبراير // شباط شباط١٤١٤نان، نان،  إلى مقابلة مع نزار زكا، مدير جمعية المعلوماتية المهنية في لب إلى مقابلة مع نزار زكا، مدير جمعية المعلوماتية المهنية في لبا اًاستناداستناد    ))٢٩٢٩((
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ي       ا يل ادرة م د للمب طة األم داف المتوس مل األه ي     وتش ا يل ادرة م د للمب طة األم داف المتوس مل األه ع     ) ) أأ: (: (وتش اء موق ة بإنش توى المعيش ين مس ع     تحس اء موق ة بإنش توى المعيش ين مس ى تحس ى عل عل
دة وسد                 ) ) بب((؛  ؛  ذي منحى اقتصادي  ذي منحى اقتصادي  اإلنترنت  اإلنترنت   ات الجدي دة، واآتشاف اإلمكاني دة وسد                 المساعدة على خلق فرص عمل جدي ات الجدي دة، واآتشاف اإلمكاني المساعدة على خلق فرص عمل جدي

 ..))٣٠٣٠((طق الحضرية والريفيةطق الحضرية والريفيةالفجوة بين المناالفجوة بين المنا
 

ه،   ه، وعلي دم وعلي دم تخ ت    تخ ى اإلنترن ذ إل ادرة المنف ت    مب ى اإلنترن ذ إل ادرة المنف ل      اامب ن العم اطلين ع باب والع اء والش ريفيين والنس كان ال ل      لس ن العم اطلين ع باب والع اء والش ريفيين والنس كان ال لس
وتنف ذ هذه المبادرة بمساعدة مختلف الجهات وعدد من           وتنّفذ هذه المبادرة بمساعدة مختلف الجهات وعدد من             . . والمزارعين والعاملين في الميدان الصناعي والحرفيين     والمزارعين والعاملين في الميدان الصناعي والحرفيين     

ادرة                    ..المحليةالمحليةالشرآات الخاصة   الشرآات الخاصة    ل مب ة، تشمل المصادر الرئيسية لتموي ة المهني ادرة                   وباإلضافة إلى جمعية المعلوماتي ل مب ة، تشمل المصادر الرئيسية لتموي ة المهني  وباإلضافة إلى جمعية المعلوماتي
ت   ى اإلنترن ذ إل ت  المنف ى اإلنترن ذ إل ي المنف ا يل ي  م ا يل ة و   : :  م ة الدولي دة للتنمي ات المتح ة الوالي ة و   وآال ة الدولي دة للتنمي ات المتح ة الوالي نل""وآال نلإس آر آي إنترناش    ""إس آر آي إنترناش

(Sri International)  ربح، و ى ال عى إل وث ال يس تقل للبح د مس و معه ربح، ووه ى ال عى إل وث ال يس تقل للبح د مس و معه زنس ""وه زنس ب وفتويرب وفتويرس نس أال أالس نسي    ""ي
(Business Software Alliance)ايبيريا  " " عن عن، فضال ، فضًالمايكروسوفتمايكروسوفت، وهي منظمة دولية، و، وهي منظمة دولية، و ايبيريا س إنكونت  إنكونت  "" و و(Cyberia)  ""س

 ..وهما مزودان محليان لخدمات اإلنترنتوهما مزودان محليان لخدمات اإلنترنت، ، (Inconet Data Management)" " ديتا مانجمنتديتا مانجمنت
 

تند إل             ا تس ى أنه تند إل           ويمكن أن يعزى نجاح مبادرة المنفذ إلى اإلنترنت إل ا تس ى أنه دعوم بشكل رئيسي من      ويمكن أن يعزى نجاح مبادرة المنفذ إلى اإلنترنت إل وذج م دعوم بشكل رئيسي من      ى نم وذج م ى نم
اص اع الخ اصالقط اع الخ ة       ..القط ر الحكومي ات غي ام والمنظم اع الع ع القط ل م ي تتعام ة الت ة المهني ة المعلوماتي وم جمعي ة      وتق ر الحكومي ات غي ام والمنظم اع الع ع القط ل م ي تتعام ة الت ة المهني ة المعلوماتي وم جمعي  وتق

د     ق جدي ل مرف رآاء لك ب الش ار أنس ة، باختي ات الدولي ة والمنظم ات المدني ة والمجتمع د    المحلي ق جدي ل مرف رآاء لك ب الش ار أنس ة، باختي ات الدولي ة والمنظم ات المدني ة والمجتمع    . . المحلي
والمعايير الرئيسية المطلوبة إلنشاء مرفق       والمعايير الرئيسية المطلوبة إلنشاء مرفق         . . ضافة مرفق جديد  ضافة مرفق جديد  وال يفرض النموذج التجاري أية قيود تعاقدية الست       وال يفرض النموذج التجاري أية قيود تعاقدية الست       

ات،       ات،      جديد هي النقص في الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المجتمعات المحلية التي تتقدم بالطلب جديد هي النقص في الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المجتمعات المحلية التي تتقدم بالطلب
اً                 ادرة، والحق ال المب ا                 والتحلي بالقدرة على تحقيق مستوى مالئم من المشارآة ودرجة من االلتزام حي ادرة، والحق ال المب  من    من   ، التحقق  ، التحقق  والتحلي بالقدرة على تحقيق مستوى مالئم من المشارآة ودرجة من االلتزام حي

ة أيضاً           ..توفر الرغبة في دعم عمليات المرفق المنشأ حديثا        توفر الرغبة في دعم عمليات المرفق المنشأ حديثاً        ة المهني ة المعلوماتي ة أيضا           وتوفر جمعي ة المهني ة المعلوماتي ة لكل        وتوفر جمعي ة لكل        خدمات إداري  خدمات إداري
 ..المرافق، األمر الذي يسمح بتنظيم أفضل للعمليات وباإلبقاء على جودة الخدمات المقد مةالمرافق، األمر الذي يسمح بتنظيم أفضل للعمليات وباإلبقاء على جودة الخدمات المقّدمة

 
ة للش               دات الالزم ة للش             والمرافق الجديدة مجّهزة بزهاء ستة حواسيب، وبالمع دات الالزم ة طباعة، واشتراك في         والمرافق الجديدة مجه زة بزهاء ستة حواسيب، وبالمع ة طباعة، واشتراك في         بكة، وآل بكة، وآل

دّربين، ودعم         على االنترنت على االنترنت اإلنترنت يمو له مزود محلي لخدمات اإلنترنت، وموقع        اإلنترنت يمّوله مزود محلي لخدمات اإلنترنت، وموقع         دريب الم در بين، ودعم         ، والمواد الالزمة لت دريب الم ، والمواد الالزمة لت
واه ويساهم في                               ..ميدانيميداني وارده البشرية ومحت ع الشبكي وم ّر الموق ي المضيف مق ّدم المجتمع المحل ا يق ادة م واه ويساهم في                              وع وارده البشرية ومحت ع الشبكي وم ر  الموق ي المضيف مق د م المجتمع المحل ا يق ادة م  وع

 .. دوالر شهريا  دوالر شهريًا٢٢  ٠٠٠٠٠٠ دوالر و دوالر و١١  ٥٠٠٥٠٠وح معدل آلفة تشغيل مرآز واحد بين وح معدل آلفة تشغيل مرآز واحد بين  ويترا ويترا  ..الموارد الماليةالموارد المالية
 

ي،                        ى اإلنترنت مختلف الخدمات للمجتمع المحل ذ إل ي،                      ويقّدم أي مرآز نموذجي منشأ في إطار مبادرة المنف ى اإلنترنت مختلف الخدمات للمجتمع المحل ذ إل ويقد م أي مرآز نموذجي منشأ في إطار مبادرة المنف
د وهي استخدام اإلنترنت، والتدريب على الحاسوب بإشراف مدرب، و     وهي استخدام اإلنترنت، والتدريب على الحاسوب بإشراف مدرب، و      د تمهي ة  لل  تمهي ة  لتجارة اإللكتروني ع  ويشك ل المو ويشّكل المو   . . لتجارة اإللكتروني ع  ق ق

أ في آل مرآز جزءاً           أ في آل مرآز جزءا           الشبكي المنش اً                 الشبكي المنش ع، غالب ق، وهو يضم معلومات عن آل مجتم ا                   ال يتجزأ من مرف ع، غالب ق، وهو يضم معلومات عن آل مجتم ا تكون    ال يتجزأ من مرف ا تكون    م  م
اً  ويمكن أن يعرض الموقع أيضا       ويمكن أن يعرض الموقع أيضاً       .. ومنتجات أخرى   ومنتجات أخرى  ، ومناسبات ودليال   ، ومناسبات ودليالً  أخبارا أخبارًا ا   جغرافي وارد     جغرافي وارد     المجتمع وتاريخه، وم  المجتمع وتاريخه، وم

ه، فضًال ة في ه، فضال الصناعة الزراعي ة في و الصناعة الزراعي زواج وال ات وال ات الوفي ن إعالن و  ع زواج وال ات وال ات الوفي ن إعالن ًا  . . الدةالدة ع وفر أيض وفر أيضا وت اطق وت ى المن اطق  وصالت إل ى المن  وصالت إل
ع                    ..السياحية والمواقع الشبكية  السياحية والمواقع الشبكية   ة لكل مستخدمي الموق ي مجاني ع                   وتؤدي هذه المراآز التي تقدم عناوين بريد إلكترون ة لكل مستخدمي الموق ي مجاني  وتؤدي هذه المراآز التي تقدم عناوين بريد إلكترون
ط   ق رواب ى خل ط  الشبكي إل ق رواب ى خل عداخل  داخل  الشبكي إل عالمجتم يالمجتم ي المحل ع المحل ين المجتم ع وب ين المجتم ي  وب ي  المحل ربالال و و المحل ربمغت ا ينينمغت ا  والمجتمعات األخرى، مم  والمجتمعات األخرى، مم

 .. الفجوة الرقمية الفجوة الرقميةيقلص منيقلص من
 

ًا  ز أيض دم المراآ ن أن تق ا ويمك ز أيض دم المراآ ن أن تق رىويمك ة أخ دمات مهم رى خ ة أخ دمات مهم تخدمت،     .. خ د اس تخدمت، فق د اس ثًالفق ثال م الل ، ، م وات خ د األص الل لع وات خ د األص لع
ع       . . أو آمخيمات لتكنولوجيا المعلومات خالل الصيف     أو آمخيمات لتكنولوجيا المعلومات خالل الصيف     البلدية  البلدية  االنتخابات  االنتخابات   ة أن يوسَّ ة المهني ة أن يوس ع     وتأمل جمعية المعلوماتي ة المهني وتأمل جمعية المعلوماتي

 ..توفير تطبيقات الحكومة اإللكترونية والخدمات المصرفية في المجتمعات النائية والمحرومةتوفير تطبيقات الحكومة اإللكترونية والخدمات المصرفية في المجتمعات النائية والمحرومةنطاق هذه المراآز لنطاق هذه المراآز ل
 

                                                      
ــة،     ))٣٠٣٠(( ــة المهني ــة المعلوماتي ــة، جمعي ــة المهني ــة المعلوماتي ــت""جمعي ــى اإلنترن ــذ إل ــادرة المنف ــتمب ــى اإلنترن ــذ إل ــادرة المنف ــع، ، “PiPOP initiative”  ،،""مب ــى الموق ــاح عل ــعمت ــى الموق ــاح عل : : مت

/org.pipop.www://http.. 
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وفرة    ع اإلحصاءات المت ه بتجمي ا وتقّيم ذي تحرزه مراآزه دم ال ة التق ة المهني ة المعلوماتي وفرة  وترصد جمعي ع اإلحصاءات المت ه بتجمي ا وتقي م ذي تحرزه مراآزه دم ال ة التق ة المهني ة المعلوماتي وترصد جمعي
ة لكل مرآز           بكية الفردي ع الش ة لكل مرآز          إلكترونيا باستخراجها من موقعها الخاص ومن المواق بكية الفردي ع الش ات العمل     ،،))٣١٣١((إلكترونيا باستخراجها من موقعها الخاص ومن المواق ات العمل   وبتنظيم حلق   . . وبتنظيم حلق

ران              دت في حزي ة عمل عق ران             وفي هذا النطاق، قامت حلق دت في حزي ة عمل عق و   //وفي هذا النطاق، قامت حلق و   يوني ا، وأسفرت عن           ٢٠٠٤٢٠٠٤يوني ات وتقييمه ا، وأسفرت عن            بمناقشة العملي ات وتقييمه  بمناقشة العملي
 ..تقرير ختاميتقرير ختامي

 
ار   رح اإلط ار ويش رح اإلط اً ٥٥ويش ة حالي ة المهني ة المعلوماتي ا جمعي ادرة تطلقه يل مب ا   بالتفص ة حالي ة المهني ة المعلوماتي ا جمعي ادرة تطلقه يل مب ى  بالتفص ول إل ادة الوص ى  لزي ول إل ادة الوص  لزي

 .. الشخصية في لبنان الشخصية في لبنانالمعلومات، وتحسين معدل شيوع الحواسيبالمعلومات، وتحسين معدل شيوع الحواسيب
 

 "حاسوب شخصي للجميع"مبادرة   -٥اإلطار 
 

ى حواسيب شخصية بأسعار                          ع عل أمين حصول الجمي ى ت ى حواسيب شخصية بأسعار                        تطلق الجمعية المعلوماتية المهنية في لبنان مبادرة ترمي إل ع عل أمين حصول الجمي ى ت تطلق الجمعية المعلوماتية المهنية في لبنان مبادرة ترمي إل
وب الشخصي   وب الشخصي   وتنص مبادرة الحاس   وتنص مبادرة الحاس     . . مقبولة، بغية زيادة الوصول إلى المعلومات ومعدل شيوع الحواسيب الشخصية في لبنان           مقبولة، بغية زيادة الوصول إلى المعلومات ومعدل شيوع الحواسيب الشخصية في لبنان           

ى إدراج عدد من الشرآات الخاصة                      ٢٠٠٥٢٠٠٥للجميع التي أطلقت في سنة      للجميع التي أطلقت في سنة       ى إدراج عدد من الشرآات الخاصة                       على إنشاء شرآة تجمع الحواسيب الشخصية، وعل  على إنشاء شرآة تجمع الحواسيب الشخصية، وعل
 .. على تولي عمليات المبيعات والتوزيع في النهاية على تولي عمليات المبيعات والتوزيع في النهايةآشريكة قادرة أيضا آشريكة قادرة أيضًا

 
 وتهدف  وتهدف   ..رآة في المبادرةرآة في المبادرة شرآة تغطي القسم األآبر من البلد عن رغبتها في المشا شرآة تغطي القسم األآبر من البلد عن رغبتها في المشا٤٣٤٣وحتى اآلن أعرب ما مجموعه    وحتى اآلن أعرب ما مجموعه     

ة                  ة                 المفاوضات الجارية مع شرآات مثل مايكروسوفت وإنتل إلى تأمين أآبر عدد ممكن من الحواسيب الشخصية بأسعار مقبول   . . المفاوضات الجارية مع شرآات مثل مايكروسوفت وإنتل إلى تأمين أآبر عدد ممكن من الحواسيب الشخصية بأسعار مقبول
 ويجري العمل    ويجري العمل     .. دوالر، ويشمل ذلك نظام تشغيل مايكروسوفت  دوالر، ويشمل ذلك نظام تشغيل مايكروسوفت ٥٠٠٥٠٠ و و٤٠٠٤٠٠ويقدر سعر الحاسوب الشخصي بما يتراوح بين     ويقدر سعر الحاسوب الشخصي بما يتراوح بين     

ة                وو  . . بخطة مماثلة في مصر   بخطة مماثلة في مصر    ا المعلومات واالتصاالت، وهو آلف م لتكنولوجي ة مؤشر مالئ د قيم ة                عليه، قد يكون من المفيد تحدي ا المعلومات واالتصاالت، وهو آلف م لتكنولوجي ة مؤشر مالئ د قيم عليه، قد يكون من المفيد تحدي
 ..الحواسيب الشخصية مقارنة بمستويات الدخل المتوسطة، وييسر ذلك اعتماد استراتيجية مالئمة للتسعيرالحواسيب الشخصية مقارنة بمستويات الدخل المتوسطة، وييسر ذلك اعتماد استراتيجية مالئمة للتسعير

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 ..٢٠٠٥٢٠٠٥فبراير فبراير // شباط شباط١٤١٤ماتية المهنية في لبنان، في ماتية المهنية في لبنان، في مقابلة أجرتها اإلسكوا مع نزار زآا، مدير جمعية المعلومقابلة أجرتها اإلسكوا مع نزار زآا، مدير جمعية المعلو: : المصدرالمصدر

 
 )٣٢(مشروع المراآز المجتمعية لتكنولوجيا المعلومات في األردن  -٢

 
ة للمعلومات              ة للمعلومات            تستهدف هذه المبادرة السكان األردنيين وترمي إلى إنشاء شبكة وطني ا آل من          . . تستهدف هذه المبادرة السكان األردنيين وترمي إلى إنشاء شبكة وطني د أطلقه ا آل من        وق د أطلقه وق

امج           امج          وزارة التخطيط والتعاون الدولي في األردن وبرن ى إنشاء مراآز                وزارة التخطيط والتعاون الدولي في األردن وبرن ائي، وهي تنطوي عل م المتحدة اإلنم ى إنشاء مراآز                األم ائي، وهي تنطوي عل م المتحدة اإلنم األم
ات، وهي أيضاً        ات، وهي أيضا        مجتمعية لتكنولوجيا المعلوم ا                مجتمعية لتكنولوجيا المعلوم ة بتكنولوجي ة، في أرجاء األردن للتوعي ة بمحطات المعرف ا                 معروف ة بتكنولوجي ة، في أرجاء األردن للتوعي ة بمحطات المعرف  معروف

ة      نفاذنفاذالمعلومات واالتصاالت وتوفير ال  المعلومات واالتصاالت وتوفير ال   ارات المطلوب ى المه دريب عل ة       إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والت ارات المطلوب ى المه دريب عل  إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والت
د  في العص في العص  د  ر الجدي ين مختلف                 . . ر الجدي ة ب ين مختلف               وتشمل أهداف المشروع سد الفجوة الرقمي ة ب اء          وتشمل أهداف المشروع سد الفجوة الرقمي ز بن ة وتعزي اء        المجتمعات المحلي ز بن ة وتعزي المجتمعات المحلي

 ..وتعزيز الفرص االقتصادية في الوقت عينهوتعزيز الفرص االقتصادية في الوقت عينهالقدرات من أجل تنمية تلك المجتمعات القدرات من أجل تنمية تلك المجتمعات 
 

ن           زء م ه ج ي أن ي األردن ف ات ف ا المعلوم ة لتكنولوجي ز المجتمعي روع المراآ ة مش ن أهمي ن         وتكم زء م ه ج ي أن ي األردن ف ات ف ا المعلوم ة لتكنولوجي ز المجتمعي روع المراآ ة مش ن أهمي   وتكم
ي،                 ..االستراتيجية الوطنية للتعليم في األردن    االستراتيجية الوطنية للتعليم في األردن     اني للشباب األردن ي،                والمبادرة هي تنفيذ مباشر لرؤيا الملك عبد اهللا الث اني للشباب األردن  والمبادرة هي تنفيذ مباشر لرؤيا الملك عبد اهللا الث

اً            وو د ملّم د ملم ا             التي تهدف إلى أن يكون آل فرد في البل ي                  التي تهدف إلى أن يكون آل فرد في البل اح لكل مدرسة ولكل مجتمع محل ي                   باستخدام الحاسوب وأن تت اح لكل مدرسة ولكل مجتمع محل  باستخدام الحاسوب وأن تت
ا    دف بن يب، به ت والحواس ى اإلنترن ة الوصول إل ا   إمكاني دف بن يب، به ت والحواس ى اإلنترن ة الوصول إل ة أفضل إمكاني وة عامل ة أفضل ء ق وة عامل ن     . . ء ق ر م دد آبي تند ع ع أن يس ن   وُيتوق ر م دد آبي تند ع ع أن يس وي توق

م شرآاء        . . المبادرات الوطنية، خاصة تلك المرتبطة بالحكومة اإللكترونية، إلى نجاح مراآز المشروع           المبادرات الوطنية، خاصة تلك المرتبطة بالحكومة اإللكترونية، إلى نجاح مراآز المشروع            م شرآاء      ويضم أه ويضم أه
                                                      

: : متـاح علـى الموقـع     متـاح علـى الموقـع       . . نظر الموقع الشبكي لمركز مبادرة المنفذ إلى اإلنترنت فـي بيـت مـري             نظر الموقع الشبكي لمركز مبادرة المنفذ إلى اإلنترنت فـي بيـت مـري             اا: : على سبيل المثال  على سبيل المثال      ))٣١٣١((
asp.Statistics/org.pipop.beitmery://http.. 

  ::متاح على الموقع  متاح على الموقع    . . ""محطات المعرفة محطات المعرفة ""يستند جزء كبير من هذا القسم إلى المعلومات الواردة في الموقع الشبكي لألردن،              يستند جزء كبير من هذا القسم إلى المعلومات الواردة في الموقع الشبكي لألردن،                  ))٣٢٣٢((
/jo.gov.ks.www://http.. 
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وطني و ات ال ا المعلوم ز تكنولوجي دولي ومرآ اون ال ادرة وزارة التخطيط والتع ذه المب وطني وه ات ال ا المعلوم ز تكنولوجي دولي ومرآ اون ال ادرة وزارة التخطيط والتع ذه المب د اهللا صندوقصندوقه ك عب د اهللا  المل ك عب  المل
 ..مية ومختلف الوآاالت المضيفة في البلدمية ومختلف الوآاالت المضيفة في البلدالثاني للتنالثاني للتن

 
ـ        ادرة ب ة للمب ة اإلجمالي ّدر الميزاني ـ      وتق ادرة ب ة للمب ة اإلجمالي د ر الميزاني ون دوالر٢٫٩٢٫٩وتق ون دوالر ملي ا في      ))٣٣٣٣(( ملي م مصادر تمويله ل أه ا في      ، وتتمث م مصادر تمويله ل أه صندوق صندوق ، وتتمث

م       ات األم دعم منظم ي ل يج العرب امج الخل ائي، وبرن دة اإلنم م المتح امج األم ة، وبرن اني للتنمي د اهللا الث ك عب م      المل ات األم دعم منظم ي ل يج العرب امج الخل ائي، وبرن دة اإلنم م المتح امج األم ة، وبرن اني للتنمي د اهللا الث ك عب المل
ى   وأد ت المساهمات العينية المقدمة من مختلف الحكومات ومنظمات القطاع الخاص أيضا                 وأّدت المساهمات العينية المقدمة من مختلف الحكومات ومنظمات القطاع الخاص أيضاً                  . . ئيةئيةالمتحدة اإلنما المتحدة اإلنما  ى    إل  إل

 ..تنفيذ هذه المبادرةتنفيذ هذه المبادرة
 

ا       وطني لتكنولوجي ز ال ي المرآ اريع ف دة إدارة المش ى وح روع إل ادرة المش ي لمب ذ الفعل د بالتنفي د ُعه ا     وق وطني لتكنولوجي ز ال ي المرآ اريع ف دة إدارة المش ى وح روع إل ادرة المش ي لمب ذ الفعل د بالتنفي د ع ه وق
ات اتالمعلوم دد     . . المعلوم يم ع ة لتقي اريع دراس دة إدارة المش رت وح دد   وأج يم ع ة لتقي اريع دراس دة إدارة المش رت وح اؤها    وأج ي إنش ي ينبغ ة الت ات المعرف ز محط اؤها     مراآ ي إنش ي ينبغ ة الت ات المعرف ز محط  مراآ
وفرة                      . . ومواقعهاومواقعها ة المت ة السكانية والبنى التحتي ة والكثاف ة الوطني وفرة                    واستخدمت أربعة معايير توجيهية، وهي التغطي ة المت ة السكانية والبنى التحتي ة والكثاف ة الوطني واستخدمت أربعة معايير توجيهية، وهي التغطي

 ..ةةجديرجديرووجود منظمة مضيفة مستقرة وووجود منظمة مضيفة مستقرة و
 

عية للمجتمعات المحلية   عية للمجتمعات المحلية   وأنشئ قسم التنمية االجتماعية في وحدة إدارة المشاريع لتلبية االحتياجات االجتما          وأنشئ قسم التنمية االجتماعية في وحدة إدارة المشاريع لتلبية االحتياجات االجتما           
ة                  . . المستفيدة من محطات المعرفة   المستفيدة من محطات المعرفة    ة االجتماعي ة التخطيط، يسعى قسم التنمي ة                وبإدماج المجتمعات المحلية في عملي ة االجتماعي ة التخطيط، يسعى قسم التنمي وبإدماج المجتمعات المحلية في عملي

 ..إلى تعزيز إنشاء مراآز مستدامةإلى تعزيز إنشاء مراآز مستدامة
 

ار    واعتبارا واعتبارًا  . . ٢٠٠٠٢٠٠٠أآتوبر  أآتوبر  //وأنشئت أولى محطات المعرفة في تشرين األول      وأنشئت أولى محطات المعرفة في تشرين األول        ار     من أي ايو   // من أي ايو   م ، آانت   ، آانت   ٢٠٠٣٢٠٠٣م
ذه                .. محطة معرفة في أرجاء األردن      محطة معرفة في أرجاء األردن     ٧٥٧٥روع قد أنشأت    روع قد أنشأت    مبادرة المش مبادرة المش  ة ه ر من محطات المعرف دد األآب ذه               ويرّآز الع ة ه ر من محطات المعرف دد األآب  ويرآ ز الع

اء       وأقلها وصوال    وأقلها وصوالً  على أقل المناطق تقدما    على أقل المناطق تقدماً    اء       إلى المعلومات، بهدف تسخير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لالرتق  إلى المعلومات، بهدف تسخير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لالرتق
 ..بمستوى المعيشة في تلك المناطقبمستوى المعيشة في تلك المناطق

 
ى أصول الحوسبة           من الخدم    من الخدم   وتقدم محطات المعرفة عددا    وتقدم محطات المعرفة عدداً     دريب عل ة، والت ا الخدمات الفوري ا فيه ى أصول الحوسبة          ات، بم دريب عل ة، والت ا الخدمات الفوري ا فيه ات، بم

بة   ي الحوس ة ف بة  ودورات متقدم ي الحوس ة ف غيرة و        . . ودورات متقدم رآات الص ة بالش ائل متعلق ى مس دورات إل ذه ال رق ه غيرة و        وتتط رآات الص ة بالش ائل متعلق ى مس دورات إل ذه ال رق ه غرى،  وتتط غرى،  الص الص
ادرة روح المب ع ب ة والتمت ة اإللكتروني ة الصحية والحكوم ادرةوالرعاي روح المب ع ب ة والتمت ة اإللكتروني ة الصحية والحكوم وعي بوالرعاي ا تبث ال ا أنه وعي ب، آم ا تبث ال ا أنه ل ، آم ة مث ل قضايا اجتماعي ة مث قضايا اجتماعي

ت، فضالً            . .  وتنمية الطفل   وتنمية الطفل  النوع االجتماعي النوع االجتماعي  ت، فضال           وتشمل الخدمات الفورية النسخ باآللة والطباعة واستخدام اإلنترن  عن    عن   وتشمل الخدمات الفورية النسخ باآللة والطباعة واستخدام اإلنترن
امج صحة   غيل وبرن ة والتش ا إطار التنمي رامج أخرى، ومنه ى ب ة آي تصل إل ات المحلي دمات للمجتمع ديم خ امج صحة  تق غيل وبرن ة والتش ا إطار التنمي رامج أخرى، ومنه ى ب ة آي تصل إل ات المحلي دمات للمجتمع ديم خ تق

ة   مقابل ال مقابل ال رمزية  رمزية  وت فرض رسوم   وُتفرض رسوم     . . األسرةاألسرة ة والخدمات الفوري ة   دورات التدريبي ة والخدمات الفوري اً     ..دورات التدريبي ا     وتختلف الرسوم وفق  للمجتمعات   للمجتمعات   وتختلف الرسوم وفق
 ..األسر فقرا األسر فقرًاألشد  ألشّد المحلية، وتقد م المعونات المحلية، وتقّدم المعونات 

 
ر من              ة أآث ر من            وقد نّظمت محطات المعرف ة أآث ة، ودّربت     ٦٦  ٠٠٠٠٠٠وقد نظ مت محطات المعرف ة، ودر بت      دورة تدريبي م من    شخصا   شخصاً ٥٧٥٧  ٧٨٠٧٨٠ دورة تدريبي م من   ، معظمه ، معظمه

 ..))٣٤٣٤((٢٠٠٤٢٠٠٤-٢٠٠٠٢٠٠٠ شخص خالل الفترة  شخص خالل الفترة ٣٠٣٠  ١٠٠١٠٠اإلناث، وقدمت خدمات فورية لـ اإلناث، وقدمت خدمات فورية لـ 
 

اذ             ى اتخ تدامته عل ي األردن واس ات ف ا المعلوم ة لتكنولوجي ز المجتمعي روع المراآ اح مش د نج اذ           ويعتم ى اتخ تدامته عل ي األردن واس ات ف ا المعلوم ة لتكنولوجي ز المجتمعي روع المراآ اح مش د نج ويعتم
 ::اإلجراءات األساسية التاليةاإلجراءات األساسية التالية

 

                                                      
 ..ناصر خلف، مدير وحدة إدارة المشاريع، النظام الوطني للمعلومات في األردنناصر خلف، مدير وحدة إدارة المشاريع، النظام الوطني للمعلومات في األردن    ))٣٣٣٣((

 ..htm.stats/jo.gov.ks.www://http: : متاح على الموقعمتاح على الموقع  ). ). تستكمل األرقام بانتظامتستكمل األرقام بانتظام((حكومة األردن، محطات المعرفة حكومة األردن، محطات المعرفة     ))٣٤٣٤((
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اج                     ))أأ((  رة تحت ة والفقي اطق النائي أن المن راف ب اج                    التخطيط إلنشاء شبكة مستقلة تابعة للمشروع، مع االعت رة تحت ة والفقي اطق النائي أن المن راف ب التخطيط إلنشاء شبكة مستقلة تابعة للمشروع، مع االعت
 ؛؛التالي على نموذج االستدامة أن يرآز على تطوير تقديم الخدمات استجابة للطلبالتالي على نموذج االستدامة أن يرآز على تطوير تقديم الخدمات استجابة للطلبإلى دعم إضافي، وبأنه ينبغي بإلى دعم إضافي، وبأنه ينبغي ب

 
ة بالصالحيات تلخَّ                     ))بب((  ع وثيق داد وتوزي ك بإع ان، ويمكن ذل در اإلمك ة بالصالحيات تلخ                     إشراك المجتمعات المحلية ق ع وثيق داد وتوزي ك بإع ان، ويمكن ذل در اإلمك ص ص إشراك المجتمعات المحلية ق

 ؛؛فيها نتائج تقييم االحتياجات، وإعداد دراسة عن استدامة آل مجتمع محليفيها نتائج تقييم االحتياجات، وإعداد دراسة عن استدامة آل مجتمع محلي
 

ات  ))جج((  ة المجتمع ات خدم ة المجتمع اً   خدم ز وفق ي المراآ ّدم ف دريب المق ك بتصميم الت ق ذل ة، ويتحق ا    المحلي ز وفق ي المراآ د م ف دريب المق ك بتصميم الت ق ذل ة، ويتحق ات المحلي ات  الحتياج  الحتياج
ة             رامج األخرى التي تستهدف قطاعات معّين ديم المساعدة للب ة            مجتمع محلي معين، واستخدام محطات المعرفة لتق رامج األخرى التي تستهدف قطاعات معي ن ديم المساعدة للب مجتمع محلي معين، واستخدام محطات المعرفة لتق

 ؛؛من السكانمن السكان
 

ا    للرصد المالي     للرصد المالي     نظاما   نظاماً وضع نظم للرصد، يمكن أن تشمل مثال       وضع نظم للرصد، يمكن أن تشمل مثالً       ))دد((  ا   وقاعدة بيانات ش تفيدين من     وقاعدة بيانات ش تفيدين من     ملة للمس ملة للمس
 ؛؛المشروعالمشروع

 
يلية      ))•((  ة تفص ال تعكس خط نوية لألعم ك بوضع خطط س ق ذل ليمة، ويتحق اريع إدارة س يلية     إدارة المش ة تفص ال تعكس خط نوية لألعم ك بوضع خطط س ق ذل ليمة، ويتحق اريع إدارة س إدارة المش

في المستقبل، في األجل   في المستقبل، في األجل   تابعة  تابعة  وتشمل الخطط إنشاء مراآز     وتشمل الخطط إنشاء مراآز       . . رامية إلى استدامة آل مرآز في إطار زمني معقول        رامية إلى استدامة آل مرآز في إطار زمني معقول        
 ..ناطق ذات الكثافة السكانية األقلناطق ذات الكثافة السكانية األقلالمتوسط، تهدف إلى تلبية احتياجات المالمتوسط، تهدف إلى تلبية احتياجات الم

 
ود                 ود               وخالصة األمر أنه ال غنى عن مشروع المراآز المجتمعية لتكنولوجيا المعلومات في األردن في الجه وخالصة األمر أنه ال غنى عن مشروع المراآز المجتمعية لتكنولوجيا المعلومات في األردن في الجه

ا المعلومات واالتصاالت                   ق تكنولوجي ا المعلومات واالتصاالت                  الرامية إلى سد الفجوة الرقمية في األردن وتمكين المجتمعات الريفية بتطبي ق تكنولوجي الرامية إلى سد الفجوة الرقمية في األردن وتمكين المجتمعات الريفية بتطبي
 ..وير الخدمات المقدمة للمجتمعات المحليةوير الخدمات المقدمة للمجتمعات المحليةوتحسين المهارات الفنية وتطوتحسين المهارات الفنية وتط

 
 االتجاهات والتحديات  -جيم

 
ه            ى مراحل ه          ما زال استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لمكافحة البطالة والفقر في المنطقة في أول ى مراحل   . . ما زال استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لمكافحة البطالة والفقر في المنطقة في أول

ي ال  ددة ف ات واالتصاالت المح ا المعلوم ادرات تكنولوجي ن مب د م ذ العدي ي ال ويتخ ددة ف ات واالتصاالت المح ا المعلوم ادرات تكنولوجي ن مب د م ذ العدي حويتخ ز مجمسحمس ز مج شكل مراآ يح  شكل مراآ ة تت يح تمعي ة تت تمعي
دريب          دريب         الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتبني القدرات وتوّفر الت ادرات          . . الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتبني القدرات وتوف ر الت ذه المب ة ه ادرات        وأنشئت غالبي ذه المب ة ه وأنشئت غالبي

ين،                        ٢٠٠٤٢٠٠٤ و  و ٢٠٠١٢٠٠١بين سنتي   بين سنتي    نتين المقبلت ادرات في الس ذه المب تدامة ه ألة اس ين،                        ، ما يعني بأنه ينبغي النظر في مس نتين المقبلت ادرات في الس ذه المب تدامة ه ألة اس ، ما يعني بأنه ينبغي النظر في مس
ة          دم خدمات مجاني ة         وخاصة المبادرات التي تق دم خدمات مجاني د      ..وخاصة المبادرات التي تق د     وق ون األهداف الرئيسية               وق ون األهداف الرئيسية              شكل الشباب والنساء والسكان الريفي شكل الشباب والنساء والسكان الريفي

ر      . . لغالبية المبادرات لغالبية المبادرات  ر    وآان مق ادرات المحددة في ال      عظم   عظم   مموآان مق ادرات المحددة في ال      المب داً             مسح مسح المب ل ج ذ عدد قلي ان، ونّف دا               في األردن ولبن ل ج ان، ونف ذ عدد قلي  من    من    في األردن ولبن
ي ُع ادرات ف ي ع المب ادرات ف يمنالمب ة السعودية وال ة العربي ان والمملك يمنم ة السعودية وال ة العربي ان والمملك ًا  . . م ذآور آنف ى النحو الم ا وعل ذآور آنف ى النحو الم دمت الوعل دمت ال، ق ة ، ق ات الدولي ة منظم ات الدولي منظم

راً     اع الخاص وأخي ا القط ادرات، يليه ل للمب ن التموي ر م زء األآب ام الج اع الع را     والقط اع الخاص وأخي ا القط ادرات، يليه ل للمب ن التموي ر م زء األآب ام الج اع الع ة  والقط ر الحكومي ات غي ة   المنظم ر الحكومي ات غي  المنظم
 ..المحليةالمحلية

 
ا           ا         وتلَخص أدناه التحديات التي تحول دون استفادة المجتمعات المحلية المعوزة من شتى تطبيقات تكنولوجي وتلخ ص أدناه التحديات التي تحول دون استفادة المجتمعات المحلية المعوزة من شتى تطبيقات تكنولوجي

 .. ال يتجزأ من مجتمع المعرفة ال يتجزأ من مجتمع المعرفة، جزءا ، جزءًايتها البشرية وتصبح، تدريجيا يتها البشرية وتصبح، تدريجيًاالمعلومات واالتصاالت لتحس ن مستوى تنمالمعلومات واالتصاالت لتحّسن مستوى تنم
 
 سياسات حكومية تقييديةسياسات حكومية تقييدية ))أأ((
 

ي من السياسات   ا يكف كوا م ة اإلس ي منطق دان ف ة البل د أآثري ي من السياسات ال تعتم ا يكف كوا م ة اإلس ي منطق دان ف ة البل د أآثري راء االصالح لصالح ال تعتم راء لفق ةلفق ةالرامي ى تشجيع   الرامي ى تشجيع إل إل
ة البطال   ات واالتصاالت لمكافح ا المعلوم تخدام تكنولوجي ة البطال  اس ات واالتصاالت لمكافح ا المعلوم تخدام تكنولوجي راس رة والفق ة     . . ة والفق ات هائل ع بإمكاني ة تتمت ع أن المنطق ة   وم ات هائل ع بإمكاني ة تتمت ع أن المنطق وم

ة     ق القانوني ت العوائ ا زال ة، م ى األمي ر والقضاء عل تخدامها الستئصال الفق ة واس داتها النفطي ة عائ ا تنمي ة    تخّوله ق القانوني ت العوائ ا زال ة، م ى األمي ر والقضاء عل تخدامها الستئصال الفق ة واس داتها النفطي ة عائ ا تنمي تخو له



 

 

-٢٨-

ات        ين المجتمع عه تمك ذي بوس ات واالتصاالت ال ا المعلوم ى تكنولوجي ادل إل ن الوصول الع د م ة تح ات       والتنظيمي ين المجتمع عه تمك ذي بوس ات واالتصاالت ال ا المعلوم ى تكنولوجي ادل إل ن الوصول الع د م ة تح والتنظيمي
ة الم ة المالمحلي ةالمحلي وزة والمهّمش ةع وزة والمهم ش ياغة    . . ع دان بص ض البل ت بع ا قام ياغة  وبينم دان بص ض البل ت بع ا قام ات  وبينم ا المعلوم خير تكنولوجي ات لتس ات  سياس ا المعلوم خير تكنولوجي ات لتس سياس

ة      للواالتصاالت لتحقيق التنمية البشرية، ال سيما من خالل عملية القمة العالمية            واالتصاالت لتحقيق التنمية البشرية، ال سيما من خالل عملية القمة العالمية             ا زالت غالبي ات، م ة      مجتمع المعلوم ا زالت غالبي ات، م مجتمع المعلوم
 ..يعو ق إحراز تقدم في التنفيذيعّوق إحراز تقدم في التنفيذمما مما البلدان األعضاء في اإلسكوا تعاني من نقص في آليات التنفيذ، البلدان األعضاء في اإلسكوا تعاني من نقص في آليات التنفيذ، 

 
 نقص خدمات االتصال المقبولة الكلفةنقص خدمات االتصال المقبولة الكلفة ))بب((
 

ة           اطق الريفي ة         ال شك في أن النقص في خدمات االتصال المقبولة الكلفة، الذي يالحظ بشكل خاص في المن اطق الريفي ال شك في أن النقص في خدمات االتصال المقبولة الكلفة، الذي يالحظ بشكل خاص في المن
لباً                   ؤثر س رى، ي دن الكب لبا                   والنائية وفي األحياء الفقيرة أو المستوطنات غير الشرعية في الم ؤثر س رى، ي دن الكب درة المجتمعات       ع  ع والنائية وفي األحياء الفقيرة أو المستوطنات غير الشرعية في الم ى ق درة المجتمعات      ل ى ق ل

تها             تها            المهّمشة والمعوزة على تسخير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحسين مستوى معيش دداً      . . المهم شة والمعوزة على تسخير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحسين مستوى معيش ددا     ومع أن ع  من    من   ومع أن ع
أن تكون   أن تكون   لضمان   لضمان   البلدان األعضاء في اإلسكوا، ومنها الجمهورية العربية السورية ومصر، اتخذ خطوات إيجابية             البلدان األعضاء في اإلسكوا، ومنها الجمهورية العربية السورية ومصر، اتخذ خطوات إيجابية             

اطق التي       آلفة االشتراك في اإلنترنت مقبولة،    آلفة االشتراك في اإلنترنت مقبولة،     اطق التي        تجدر اإلشارة إلى أنه ال يمكن الستخدام اإلنترنت أن يزداد في المن  تجدر اإلشارة إلى أنه ال يمكن الستخدام اإلنترنت أن يزداد في المن
 ..تفتقر إلى البنى التحتية لالتصاالت السلكية والالسلكيةتفتقر إلى البنى التحتية لالتصاالت السلكية والالسلكية

 
 ارتفاع آلفة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتارتفاع آلفة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ))جج((
 

دا  ما زال شراء أجهزة الحاسوب وتراخيص البرمجيات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات واال     ما زال شراء أجهزة الحاسوب وتراخيص البرمجيات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات واال       دا  تصاالت بعي تصاالت بعي
ديثها وصيانتها               عن  عن   ى تح درة عل ديثها وصيانتها               متناول الفقراء، شأنه شأن امتالك الحواسيب الشخصية والق ى تح درة عل ا ُأطلقت في        . . متناول الفقراء، شأنه شأن امتالك الحواسيب الشخصية والق ا أ طلقت في      وبينم وبينم

يوع   دالت ش ا زالت مع زل بحاسوب، م د آل من ى تزوي ادرات ترمي إل كوا مب ي اإلس دان األعضاء ف يوع  بعض البل دالت ش ا زالت مع زل بحاسوب، م د آل من ى تزوي ادرات ترمي إل كوا مب ي اإلس دان األعضاء ف بعض البل
 ..رجورجوتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أدنى من المستوى المتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أدنى من المستوى الم

 
 عدم مالءمة المحتوىعدم مالءمة المحتوى ))دد((
 

وى              ى صعيد المحت وى            ما زالت منطقة اإلسكوا تعاني من نقص عل ى صعيد المحت وى         .. العربي   العربي   الرقمي   الرقمي  ما زالت منطقة اإلسكوا تعاني من نقص عل ذلك، يغيب المحت وى        آ ذلك، يغيب المحت  آ
اً         ل غياب ن العم اطلين ع ة الع وزة وخدم ات المع ين المجتمع ى تمك ادر عل م الق ا         المالئ ل غياب ن العم اطلين ع ة الع وزة وخدم ات المع ين المجتمع ى تمك ادر عل م الق ة   المالئ ن المنطق ل ع به آام ة    ش ن المنطق ل ع به آام   . .  ش

 .. شبه آامل أيضا  شبه آامل أيضًا غيابا  غيابًاالعربيالعربي  الرقميالرقميات الوطنية أو اإلقليمية الالزمة لتطوير المحتوى ات الوطنية أو اإلقليمية الالزمة لتطوير المحتوى ولألسف، تغيب الصناعولألسف، تغيب الصناع
 
 األميةاألمية ))•((
 

ر          أخير نش ى ت وزة إل ات المع ة المجتمع ي غالبي ة ف توى األمي اع مس ؤدي ارتف ر        ي أخير نش ى ت وزة إل ات المع ة المجتمع ي غالبي ة ف توى األمي اع مس ؤدي ارتف ات  ي ا المعلوم ات  تكنولوجي ا المعلوم تكنولوجي
 ..إللكترونية والتجارة اإللكترونيةإللكترونية والتجارة اإللكترونيةواالتصاالت وجني منافع التطبيقات اإللكترونية على غرار الحكومة اواالتصاالت وجني منافع التطبيقات اإللكترونية على غرار الحكومة ا

 
 استدامة المشاريعاستدامة المشاريع ))وو((
 

ن التحدي   ن التحدي يكم ر يكم ر األآب تدامة االقتصادية األآب ي االس اريع ف ذ المش ى تنفي بة إل تدامة االقتصادية بالنس ي االس اريع ف ذ المش ى تنفي بة إل دًا  ..بالنس ة ج دا  فقليل ة ج اريع  فقليل اريع  هي المش  هي المش
اً  الرامية إلى مكافحة البطالة والفقر التي تتمتع بالكفاية الذاتية االقتصادية، وذلك ألن أآثرية الخد             الرامية إلى مكافحة البطالة والفقر التي تتمتع بالكفاية الذاتية االقتصادية، وذلك ألن أآثرية الخد              ا   مات تقّدم مجان  أو  أو مات تقد م مجان

دة             وغالبا   وغالباً   ..للتأآد من إمكانية حصول الفقراء عليها     للتأآد من إمكانية حصول الفقراء عليها     رمزية  رمزية  مقابل رسوم   مقابل رسوم    تدامة المشاريع بظروف فري رتبط اس دة             ما ت تدامة المشاريع بظروف فري رتبط اس  ما ت
ى نطاق واسع ى نطاق واسعال تتكرر عل ي   . . ال تتكرر عل ي يرغب ف ة الت ا هي مجموعة الخدمات المالئم رر م ى آل مشروع أن يق ي وعل ي يرغب ف ة الت ا هي مجموعة الخدمات المالئم رر م ى آل مشروع أن يق وعل

 ..ى عمليات مستدامة من دون تعريض الجودة للخطرى عمليات مستدامة من دون تعريض الجودة للخطرتقديمها لمجتمعه المحلي بهدف اإلبقاء علتقديمها لمجتمعه المحلي بهدف اإلبقاء عل
 



 

 

-٣٠-

 إطار التنفيذ وطرائقه ون هجه  -رابعا 
 

م    د أه ر تحدي ة والفق ة البطال االت لمكافح ات واالتص ا المعلوم تخدام تكنولوجي وم اس ب مفه م  يتطل د أه ر تحدي ة والفق ة البطال االت لمكافح ات واالتص ا المعلوم تخدام تكنولوجي وم اس ب مفه  يتطل
ن         ف يمك ة آي ل لمعرف ر والتحلي م التفكي وز، ث ي مع ع محل د أو مجتم ل بل ي آ ة ف ا التنمي ي تواجهه ديات الت ن        التح ف يمك ة آي ل لمعرف ر والتحلي م التفكي وز، ث ي مع ع محل د أو مجتم ل بل ي آ ة ف ا التنمي ي تواجهه ديات الت التح

 .. وعلى نحو مستدام في مكافحة البطالة والفقر وعلى نحو مستدام في مكافحة البطالة والفقرؤثر إيجابيا ؤثر إيجابيًالتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن تلتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن ت
 

ا              ة بحد ذاته ا المعلومات واالتصاالت غاي ا            وليست تكنولوجي ة بحد ذاته ا المعلومات واالتصاالت غاي ادرات آي تستخدم         ..وليست تكنولوجي ذا، يجدر تصميم المب ادرات آي تستخدم        ل ذا، يجدر تصميم المب  ل
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت آأداة فعالة قادرة على تحقيق نتائج فعلية عندما تطبق بشكل صائب في إطار                     تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت آأداة فعالة قادرة على تحقيق نتائج فعلية عندما تطبق بشكل صائب في إطار                     

تراتيجي تراتيجياس املةاس ة ش املةة إنمائي ة ش ج   . . ة إنمائي ت أي نه م يثب ج ول ت أي نه م يثب ع""ول ب للجمي عمناس ب للجمي ا  ""مناس تخدام تكنولوجي ي اس ه ف ا   فعاليت تخدام تكنولوجي ي اس ه ف   فعاليت
ر       ر      المعلومات واالتصاالت للتخفيف من حدة الفق د ومستوى                      ..المعلومات واالتصاالت للتخفيف من حدة الفق اوت حسب البل ة اإلسكوا يتف ر في منطق ا أن الفق د ومستوى                     آم اوت حسب البل ة اإلسكوا يتف ر في منطق ا أن الفق  آم

تقرار السياسي،          وليس بإمكان تكنولوجيا المعلومات و    وليس بإمكان تكنولوجيا المعلومات و      . . اإلنجاز االقتصادي فيه  اإلنجاز االقتصادي فيه   ى االس تقرار السياسي،          االتصاالت إلغاء الحاجة إل ى االس االتصاالت إلغاء الحاجة إل
 ..، أو إلى استئصال األمية التي هي مشكلة في مصر، أو إلى استئصال األمية التي هي مشكلة في مصرفي العراق وفلسطين مثال في العراق وفلسطين مثًال

 
 دور أصحاب المصلحة  -ألف

 
ة أو             ة، بطريق الم المالئم ائط اإلع وات ووس طة القن لحة، بواس حاب المص ل أص راك آ ي إش ة أو           ينبغ ة، بطريق الم المالئم ائط اإلع وات ووس طة القن لحة، بواس حاب المص ل أص راك آ ي إش  ينبغ

ادرات تكنولو  يط لمب ي التخط أخرى، ف ادرات تكنولو ب يط لمب ي التخط أخرى، ف ي   ب ر، وف ة والفق ة البطال ى مكافح ة إل ات واالتصاالت الرامي ا المعلوم ي   جي ر، وف ة والفق ة البطال ى مكافح ة إل ات واالتصاالت الرامي ا المعلوم جي
ا      ذها وتقييمه ادرات وتنفي ذه المب ميم ه ا     تص ذها وتقييمه ادرات وتنفي ذه المب ميم ه كل  اا((تص ر الش كل  نظ ر الش ؤوليات     ). ). ٤٤نظ ع المس در توزي ؤوليات   ويج ع المس در توزي حاب   فيفيويج ين أص ا ب حاب   م ين أص ا ب م

راء حوار  راء حوار   إلى القيمة المضافة التي يمكنهم تقديمها، وبالتالي تعزيز فكرة الملكية والحث  على إج          إلى القيمة المضافة التي يمكنهم تقديمها، وبالتالي تعزيز فكرة الملكية والحّث على إج         المصلحة، استنادا  المصلحة، استناداً 
ر                ة والفق ر               وطني حول تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الممكن استخدامها لمكافحة البطال ة والفق اه      . . وطني حول تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الممكن استخدامها لمكافحة البطال رد أدن اه    وت رد أدن وت

 ::قائمة بأصحاب المصلحة المحتملين إضافة إلى ملخ ص ألدوارهمقائمة بأصحاب المصلحة المحتملين إضافة إلى ملّخص ألدوارهم
 

 ؛؛اتيين وتخص ص الموارد العامةاتيين وتخّصص الموارد العامةوو تضع السياسة واإلطار التشريعي الم تضع السياسة واإلطار التشريعي الم التي التيالحكومات، وهيالحكومات، وهي ))أأ(( 
 

ة               التي  التي  المنظمات الدولية واإلقليمية،    المنظمات الدولية واإلقليمية،     ))بب((  ادرات الرامي الزم للمب وفر اإلطار ال زة وت ة               تعمل آعوامل محّف ادرات الرامي الزم للمب وفر اإلطار ال تعمل آعوامل محف زة وت
 ؛؛إلى مكافحة البطالة والفقرإلى مكافحة البطالة والفقر

 
 الشرآاء المحتملون  -٤الشكل 

 

International and
regional

organizations
Government

Private
sector

Educational
sector

Civil
Society

Local NGO

 الحكومة
المنظمات 
الدولية 
 واإلقليمية

المجتمع 
 المدني

القطاع 
القطاع  الخاص

 التربوي

المنظمات 
غير 

الحكومية 
 المحلية



 

 

-٣١-

اص،  ))جج((  اع الخ اص، القط اع الخ ذي القط ذي ال وير   ال ه تط ال، ويمكن تدامة األعم ة واس رة الفني وّفر الخب وير   ي ه تط ال، ويمكن تدامة األعم ة واس رة الفني وف ر الخب واق األاألي واق س دة الالس دة جدي جدي
 ؛؛سيما الشرآات الصغيرة والصغرىسيما الشرآات الصغيرة والصغرى  قائمة، والقائمة، والالالوو
 

ي     ))دد((  ة، وه ة المحلي ر الحكومي ات غي دني والمنظم ع الم ي    المجتم ة، وه ة المحلي ر الحكومي ات غي دني والمنظم ع الم يالمجتم ي الت ات    الت ع المجتمع ط م ئ رواب ات    تنش ع المجتمع ط م ئ رواب  تنش
وعي، والمشارآة في                 وعي، والمشارآة في                المحلية واإلقليمية لتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واالرتقاء بمستوى ال المحلية واإلقليمية لتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واالرتقاء بمستوى ال

ات  يم االحتياج ات تقي يم االحتياج ذ والرصد  تقي ي التنفي ي عمليت عبي وف توى الش ى المس ذ والرصد  عل ي التنفي ي عمليت عبي وف توى الش ى المس د    . . عل دني أح ع الم راك المجتم كل إش د  ويش دني أح ع الم راك المجتم كل إش ويش
 ؛؛العناصر المؤدية إلى نظم أآثر تعدديةالعناصر المؤدية إلى نظم أآثر تعددية

 
ة  ))•((  ول االبتكاري ة بشتى الحل ة، ويجري البحوث المتعلق م وينشر المعرف ذي يعل وي، ال ة القطاع الترب ول االبتكاري ة بشتى الحل ة، ويجري البحوث المتعلق م وينشر المعرف ذي يعل وي، ال القطاع الترب

 ..ن حدة الفقرن حدة الفقرباستعمال مختلف طرائق التنفيذ الالزمة للتخفيف مباستعمال مختلف طرائق التنفيذ الالزمة للتخفيف م
 

 إطار التنفيذ  -باء
 

اً             ٥٥يبي ن الشكل   يبّين الشكل     ددت وفق دان، ُح ا               أربع مجموعات رئيسية من البل دان، ح ددت وفق دليل      أربع مجموعات رئيسية من البل دليل   ل ة البشرية   ل ة البشرية   التنمي دان      . . التنمي دان    وتنتمي البل وتنتمي البل
اً    ات وفق دى المجموع ى إح اء إل ا    األعض ات وفق دى المجموع ى إح اء إل اذ        األعض ة التخ ذ الزم ج تنفي ق ونه اد طرائ ى اعتم ا إل امة حاجته اذ         لجس ة التخ ذ الزم ج تنفي ق ونه اد طرائ ى اعتم ا إل امة حاجته   لجس

اه والم ة أدن ادرات المقترح اه والمالمب ة أدن ادرات المقترح االتالمب ات واالتص ا المعلوم ة بتكنولوجي االترتبط ات واالتص ا المعلوم ة بتكنولوجي اه   . . رتبط ة أدن ات المبّين رد المجموع اه وت ة أدن ات المبي ن رد المجموع وت
ي   ة، وه ل حاج ى األق ة إل ر حاج ن األآث ب، م ي  بالترتي ة، وه ل حاج ى األق ة إل ر حاج ن األآث ب، م ة  ) ) أأ: (: (بالترتي ي مرحل دان ف ة البل ة  مجموع ي مرحل دان ف ة البل ا مجموع ا م راعم د الص راعبع د الص  ؛ ؛ بع

دان ذات ) ) بب(( ة البل دان ذات مجموع ة البل ل مجموع ل دلي نخفض دلي رية الم ة البش نخفض التنمي رية الم ة البش ة الم ) ) جج((؛ ؛ التنمي دان ذات التنمي ة البل ة الم مجموع دان ذات التنمي ة البل طةمجموع طةتوس  ؛ ؛ توس
 ..التنمية البشرية المرتفعالتنمية البشرية المرتفعدليل دليل مجموعة البلدان ذات مجموعة البلدان ذات ) ) دد((
 

 ٢٠٠٢التنمية البشرية في البلدان األعضاء في اإلسكوا،  لدلي  -٥الشكل 

 
 طرائق التنفيذ  -جيم
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نيويـورك، برنـامج األمـم    نيويـورك، برنـامج األمـم     ( (""٢٠٠٤٢٠٠٤تقرير التنمية البشرية للعام تقرير التنمية البشرية للعام ""مائي، مائي،  إلى معلومات برنامج األمم المتحدة اإلن  إلى معلومات برنامج األمم المتحدة اإلن اإلسكوا، استنادا  اإلسكوا، استناداً : : المصدرالمصدر
 ).).٢٠٠٤٢٠٠٤المتحدة اإلنمائي، المتحدة اإلنمائي، 
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ة إل                   ا المعلومات واالتصاالت الرامي ادرات تكنولوجي ة إل                 يقترح هذا القسم بعض الطرائق لتنفيذ مب ا المعلومات واالتصاالت الرامي ادرات تكنولوجي ى مكافحة   ى مكافحة   يقترح هذا القسم بعض الطرائق لتنفيذ مب

 وفيما يتعلق بالطرائق المقترحة، من المعروف بأن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هي عامل     وفيما يتعلق بالطرائق المقترحة، من المعروف بأن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هي عامل      ..البطالة والفقر البطالة والفقر 
ًا ل غالب ها ب ر بنفس ا ال تحدث التغيي ر، بحيث أنه ا مسّبب للتغيي ل غالب ها ب ر بنفس ا ال تحدث التغيي ر، بحيث أنه ب ب للتغيي همس زة إلحداث ا تكون محّف ه م ا تكون محف زة إلحداث ق دور   . .  م ا يتراف ادة م ق دور وع ا يتراف ادة م وع

ي عقلي     ر ف ع تغّي ذا م ر ه بب للتغيي ل المس ي عقلي    العام ع تغي ر ف ذا م ر ه بب للتغيي ل المس ذين    العام ة أو ال ات والمعرف ى المعلوم عون إل ذين يس خاص ال ذين    ة األش ة أو ال ات والمعرف ى المعلوم عون إل ذين يس خاص ال ة األش
ا                . .  التجارية  التجارية األعمالاألعماليمارسون  يمارسون   ع وينبغي إدراجه ة يفرضها األمر الواق درات خدم ا              وفي هذا الصدد، يشكل بناء الق ع وينبغي إدراجه ة يفرضها األمر الواق درات خدم وفي هذا الصدد، يشكل بناء الق

ر، خاصة وأن المجتم                   ة والفق ر، خاصة وأن المجتم                  في آل مبادرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المستخدمة لمكافحة البطال ة والفق عات  عات  في آل مبادرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المستخدمة لمكافحة البطال
 ..التي توفرها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالتي توفرها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالمحلية المعوزة ليست معتادة على التطبيقات العديدة المحلية المعوزة ليست معتادة على التطبيقات العديدة 

 
تنادًا  تنادا واس ا         واس خير تكنولوجي ات بتس عي السياس ين واض وعي ب توى ال ع مس أن رف لف، يتضح ب ا س ى م ا          إل خير تكنولوجي ات بتس عي السياس ين واض وعي ب توى ال ع مس أن رف لف، يتضح ب ا س ى م  إل

را    اعدة الفق ي مس ي ف ر أساس و عنص ر ه دة الفق ن ح ف م االت للتخفي ات واالتص را   المعلوم اعدة الفق ي مس ي ف ر أساس و عنص ر ه دة الفق ن ح ف م االت للتخفي ات واالتص ن المعلوم اطلين ع ن ء والع اطلين ع  ء والع
ة        . . العملالعمل ة      ويكمن هدف ذلك في إيجاد اإلرادة السياسية وإطالق حوار وطني بين أصحاب المصلحة الرئيسيين بغي ويكمن هدف ذلك في إيجاد اإلرادة السياسية وإطالق حوار وطني بين أصحاب المصلحة الرئيسيين بغي

االت    ات واالتص ا المعلوم جيع تكنولوجي بة لتش ات المناس ع السياس ة ووض ة مالئم ى بيئ ل إل االت   التوص ات واالتص ا المعلوم جيع تكنولوجي بة لتش ات المناس ع السياس ة ووض ة مالئم ى بيئ ل إل  التوص
 .. بعض القضايا والوصول إلى البرامج اإلنمائية الدولية بعض القضايا والوصول إلى البرامج اإلنمائية الدوليةادة إبرازادة إبراززيزي آما أن الدعم الحكومي أساسي في  آما أن الدعم الحكومي أساسي في   ..ونشرهاونشرها

 
 المتعلقة بمعدل انتشار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت          المتعلقة بمعدل انتشار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت         اإلحصاءاتاإلحصاءاتوفي منطقة اإلسكوا، عادة ما تدل       وفي منطقة اإلسكوا، عادة ما تدل        

ة ى المعدالت الوطني ةعل ى المعدالت الوطني ر تفصيًالمسوح مسوح وينبغي إجراء وينبغي إجراء   . . عل ر تفصيال أآث ة أآث ة  ودق ي  ودق ي ف تهدف اطق المس تهدالمن اطق المس ي تجدر مكافحة المن ي تجدر مكافحة فة الت فة الت
ا   ر فيه ة والفق ا  البطال ر فيه ة والفق ري         ..البطال ر البش ر الفق ر ومؤش وطني للفق ط ال كل الخ مار، يش ذا المض ي ه ري        وف ر البش ر الفق ر ومؤش وطني للفق ط ال كل الخ مار، يش ذا المض ي ه     وف

""HPI- 1""))مؤشرات مفيدة لرصد التقدم المحرز في العمل وتقديم لمحة تمهيدية عن القضايا    مؤشرات مفيدة لرصد التقدم المحرز في العمل وتقديم لمحة تمهيدية عن القضايا   ))٣٦٣٦((ومعامل جينيومعامل جيني  ))٣٥٣٥ 
 ..الحالية في البلدان أو المناطق المختارةالحالية في البلدان أو المناطق المختارة

 
ي                ٦٦المبي ن في الشكل    المبّين في الشكل    وعلى النحو   وعلى النحو     ر في غرب دة الفق ي                ، ترآز الطرائق المقترحة للتنفيذ على التخفيف من ح ر في غرب دة الفق ، ترآز الطرائق المقترحة للتنفيذ على التخفيف من ح

يين   ورين رئيس ن منظ يا م يين  آس ورين رئيس ن منظ يا م ا       . . آس تخدام تكنولوجي دراتهم باس اء ق راء وبن ين الفق ى تمك ور األول إل ي المنظ ا     ويرم تخدام تكنولوجي دراتهم باس اء ق راء وبن ين الفق ى تمك ور األول إل ي المنظ ويرم
الذي يستهدف تطوير أنشطة    الذي يستهدف تطوير أنشطة     أما المنظور الثاني  أما المنظور الثاني   ..المعلومات واالتصاالت، األمر الذي يعز ز فرص زيادة دخلهم   المعلومات واالتصاالت، األمر الذي يعّزز فرص زيادة دخلهم   

رآات      ك الش ي تل ة ف ادة العمال ى زي ي إل رآات الصغيرة والصغرى، فيرم وير الش ادرة وتط رآات     أصحاب روح المب ك الش ي تل ة ف ادة العمال ى زي ي إل رآات الصغيرة والصغرى، فيرم وير الش ادرة وتط أصحاب روح المب
ية   درتها التنافس ا وق ين إنتاجيته ية  بتحس درتها التنافس ا وق ين إنتاجيته ع       ..بتحس ا تجم ين، بينم د النهج ة أح ق معين د طرائ د تعتم ع      وق ا تجم ين، بينم د النهج ة أح ق معين د طرائ د تعتم   وق

 :: االعتبارات التالية عند وضع خطط العمل االعتبارات التالية عند وضع خطط العملوفي الحالتين، ينبغي التنبه إلىوفي الحالتين، ينبغي التنبه إلى  . . طرائق أخرى المنظورين معا طرائق أخرى المنظورين معًا
 

ي     ))أأ((  ار الريف ل اإلط ري مقاب ار الحض ي    اإلط ار الريف ل اإلط ري مقاب ار الحض ة،      : : اإلط رق مختلف ة بط ر والبطال دي للفق ي التص ة،      ينبغ رق مختلف ة بط ر والبطال دي للفق ي التص ًاينبغ ا وفق   وفق
وارد المعيشية ومستوى                    حيث حيث  في إطار ريفي أو حضري،         في إطار ريفي أو حضري،        هماهماتواجدتواجدلل نقص في الم ة أوجه ال ك يحدد طبيع وارد المعيشية ومستوى                     أن ذل نقص في الم ة أوجه ال ك يحدد طبيع  أن ذل

ا المعلومات واالتصاالت                و  و   ..المعيشة والوصول إلى البنى التحتية    المعيشة والوصول إلى البنى التحتية     ادرات تكنولوجي ى مب ا المعلومات واالتصاالت               بعبارة أخرى، ينبغي عل ادرات تكنولوجي ى مب بعبارة أخرى، ينبغي عل
ة، وأن                      تهدفة حضرية أو ريفي ة المس ة، وأن                     المستخدمة لمكافحة البطالة والفقر أن تأخذ بعين االعتبار ما إذا آانت المنطق تهدفة حضرية أو ريفي ة المس المستخدمة لمكافحة البطالة والفقر أن تأخذ بعين االعتبار ما إذا آانت المنطق

                                                      
))٣٥٣٥((    HPI 1  ـ د يقيس الحرمان وفقا د يقيس الحرمان وفقاًققهو مؤشر معهو مؤشر مع ـ  لألبعاد األساسية الثالثة المشار إليها في دليل التنمية البشرية، وه ي الحيـاة  ي الحيـاة   لألبعاد األساسية الثالثة المشار إليها في دليل التنمية البشرية، وه

ــيش  ــق للع ــتوى الالئ ــة، والمس ــدة والصــحية، والمعرف ــيش المدي ــق للع ــتوى الالئ ــة، والمس ــدة والصــحية، والمعرف ــر  ا ا. . المدي ــر نظ ــرية""نظ ــة البش ــارير التنمي ــريةتق ــة البش ــارير التنمي ــع  ..""تق ــى الموق ــاح عل ــع مت ــى الموق ــاح عل   :: مت
html.1_1_16indic_/indicator/2003hdr/org.undp.www://http.. 

 المسـاواة    المسـاواة   الصفرالصفر، حيث يعني    ، حيث يعني    ١١وهو رقم بين الصفر و    وهو رقم بين الصفر و      . . هو مقياس لمستوى تفاوت الدخل في مجتمع معين       هو مقياس لمستوى تفاوت الدخل في مجتمع معين       معامل جيني   معامل جيني       ))٣٦٣٦((
 يحصل على كـل الـدخل،        يحصل على كـل الـدخل،        واحدا   واحداً  أن شخصا    أن شخصاً  يي، أ ، أ  عدم المساواة بتاتا     عدم المساواة بتاتاً   ١١الكاملة أو، بعبارة أخرى، بأن كل فرد يتقاضى الدخل عينه، ويعني            الكاملة أو، بعبارة أخرى، بأن كل فرد يتقاضى الدخل عينه، ويعني            

 ..Gini_coefficient/wiki/org.wikipedia.en://http: : نظرنظر ا ا. . بينما ال يجني اآلخرون شيئا بينما ال يجني اآلخرون شيئاً
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ائج      الي، نت ق، بالت ر ولتحق ام أآب ى باهتم دمتها لتحظ در خ ي تج رائح الت ك الش د ذل دد بع ائج     تح الي، نت ق، بالت ر ولتحق ام أآب ى باهتم دمتها لتحظ در خ ي تج رائح الت ك الش د ذل دد بع  تح
 ملموسة؛ملموسة؛إيجابية إيجابية 

 
 طرائق التنفيذ  -٦الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رة                  : : الشرائح المستهدفة الرئيسية  الشرائح المستهدفة الرئيسية   ))بب((  يم الشرائح الفقي ا أفضل بتقس ة فهم ر والبطال رة                  يمكن فهم قضايا الفق يم الشرائح الفقي ا أفضل بتقس ة فهم ر والبطال يمكن فهم قضايا الفق
داخل، وهي الشباب               داخل، وهي الشباب              للسكان إلى سبع شرائح من الُمحتمل أن تت ار السن     للسكان إلى سبع شرائح من الم حتمل أن تت ار السن     وآب اطلون عن        وآب ون والع اطلون عن        والنساء والمعّوق ون والع والنساء والمعو ق

ة،  ونظرا ونظرًا  . . الصغرىالصغرىالعمل واألميون والشرآات الصغيرة و    العمل واألميون والشرآات الصغيرة و     ة،   إلى أن آل مجتمع محلي معوز يتمتع بخصائص معين  إلى أن آل مجتمع محلي معوز يتمتع بخصائص معين
ر      . .  إلى النتائج المرجوة إلى النتائج المرجوةفليس من المؤآد أن تفضي الحلول العامة دائما        فليس من المؤآد أن تفضي الحلول العامة دائماً        يح التصنيف المقت ر    ولهذا السبب، يت يح التصنيف المقت ا  ولهذا السبب، يت ا  ح فهم ح فهم

ا              ى تكنولوجي وم عل بة تق اريع مناس ع مش ي وض الي، ف اهم، بالت ا ويس ريحة واحتياجاته ل ش اآل آ ل لمش ا             أفض ى تكنولوجي وم عل بة تق اريع مناس ع مش ي وض الي، ف اهم، بالت ا ويس ريحة واحتياجاته ل ش اآل آ ل لمش أفض
ن       ر م اف أآث ة المط ي نهاي دم ف وف يخ اريع س ض المش أن بع ا ب االت، علم ات واالتص ن      المعلوم ر م اف أآث ة المط ي نهاي دم ف وف يخ اريع س ض المش أن بع ا ب االت، علم ات واالتص  المعلوم

 ؛؛شريحة واحدةشريحة واحدة
 

ة معالجة        ينبغي إشراك أصحاب المصلحة ال      ينبغي إشراك أصحاب المصلحة ال      : : اإلرادة السياسية والحوار الوطني   اإلرادة السياسية والحوار الوطني    ))جج((  ة معالجة        رئيسيين في عملي رئيسيين في عملي
ي   ن ف رب وقت ممك ي أق ة ف ة المحلي ى االقتصادية واالجتماعي ي البن ه الضعف ف ي  أوج ن ف رب وقت ممك ي أق ة ف ة المحلي ى االقتصادية واالجتماعي ي البن ه الضعف ف اتأوج ة وضع السياس اتمرحل ة وضع السياس   . . مرحل

دداً          وستشمل آل سياسة عددا    وستشمل آل سياسة عدداً    امج ع ددا            من البرامج، وسيضم آل برن امج ع أن يكون        . .  من المشاريع ذات الصلة        من المشاريع ذات الصلة        من البرامج، وسيضم آل برن ع ب أن يكون      وُيتوق ع ب وي توق

 المنافع المرجوة من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لصالح الفقراء

ل ل بناء قدرات الفقراء وزيادة وصولهم إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بغية تطوير المهارات التي قد تمك نهم مـن الحصـو                  بناء قدرات الفقراء وزيادة وصولهم إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بغية تطوير المهارات التي قد تمكّنهم مـن الحصـو                  
 ..على وظيفة أو زيادة دخلهمعلى وظيفة أو زيادة دخلهم

تطوير أنشطة أصحاب المشاريع وتطوير الشركات الصغيرة والصغرى بهدف خفض البطالة، وذلك بتحسين إنتاجية هذه الشركات     تطوير أنشطة أصحاب المشاريع وتطوير الشركات الصغيرة والصغرى بهدف خفض البطالة، وذلك بتحسين إنتاجية هذه الشركات     
 ..وقدرتها التنافسيةوقدرتها التنافسية
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  الشركاء -٤ البرامج
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  الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -٦
 المالئمة والمقبولة الكلفة واالستفادة من خدماتها
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ى            لكل برنامج فريق معني بالتنسيق    لكل برنامج فريق معني بالتنسيق     ى          يعمل على وضع المشاريع والترويج لها، إضافة إل ة  يعمل على وضع المشاريع والترويج لها، إضافة إل ة  إقام  ويعمل   ويعمل    ..الشراآات الشراآات إقام
اً    رامج أيض يق الب ي بتنس ق المعن ا    الفري رامج أيض يق الب ي بتنس ق المعن ي        الفري ة تالف ك بمحاول ة، وذل اريع القائم ين المش ق ب ه تواف اد أوج ى إيج ي         عل ة تالف ك بمحاول ة، وذل اريع القائم ين المش ق ب ه تواف اد أوج ى إيج  عل

 ؛؛االزدواجية وعدم الفعاليةاالزدواجية وعدم الفعالية
 

تراتيجيون   ))دد((  تراتيجيون  شرآاء اس ى األنشطة ا        : : شرآاء اس ى األنشطة ا        يجدر التشديد عل دعم            يجدر التشديد عل ى استمرار ال ى المشارآة وعل ة عل دعم            لقائم ى استمرار ال ى المشارآة وعل ة عل لقائم
ذ   المقد م من أصحاب المصلحة       المقّدم من أصحاب المصلحة        ة التنفي اء عملي ذ   أثن ة التنفي اء عملي ن،   ، ، ينبغي ينبغي  و و  ..أثن ا أمك ن،   آلم ا أمك ة في تصميم      آلم ة في تصميم      إشراك المجتمعات المحلي إشراك المجتمعات المحلي

ى             ات عل ذه المجتمع جيع ه االت، وتش ات واالتص ا المعلوم ى تكنولوجي ول إل ة للوص ة الكلف ول المنخفض ى            الحل ات عل ذه المجتمع جيع ه االت، وتش ات واالتص ا المعلوم ى تكنولوجي ول إل ة للوص ة الكلف ول المنخفض الحل
 ؛؛اتخاذ القرار بشأن المسائل المرتبطة بالعمل اليومي لمشروع معين والخدمات التي سيقد مهااتخاذ القرار بشأن المسائل المرتبطة بالعمل اليومي لمشروع معين والخدمات التي سيقّدمهاالمشارآة في عملية المشارآة في عملية 

 
دان                   : : خطط التمويل خطط التمويل  ))•((  ديم المساعدة للبل ة في تق ة والمنظمات الدولي ادرات العالمي دان                   ترغب مختلف المب ديم المساعدة للبل ة في تق ة والمنظمات الدولي ادرات العالمي ترغب مختلف المب

ة التن  االت لخدم ات واالتص ا المعلوم ز تكنولوجي ة وتعزي وة الرقمي د الفج ة لس ة التن النامي االت لخدم ات واالتص ا المعلوم ز تكنولوجي ة وتعزي وة الرقمي د الفج ة لس ادية النامي ة االقتص ادية مي ة االقتص  مي
ة ةواالجتماعي ة     . . واالجتماعي اهمات عيني ة أو مس اعدة فني روض أو مس ة أو ق ات مالي كل هب ى ش اعدة عل ديم المس ن تق ة   ويمك اهمات عيني ة أو مس اعدة فني روض أو مس ة أو ق ات مالي كل هب ى ش اعدة عل ديم المس ن تق   . . ويمك

راد والشرآات الصغيرة و       ويشكل التمويل الصغير مصدرا    ويشكل التمويل الصغير مصدراً    راد والشرآات الصغيرة و        مهما آخر للتمويل، يمّكن األف تفادة     مهما آخر للتمويل، يمك ن األف تفادة    الصغرى من االس الصغرى من االس
 ؛؛المشاريعالمشاريع أصحاب  أصحاب  أنشطة أنشطةتصاالت التي تشك ل قيمة مضافة وتشج عتصاالت التي تشّكل قيمة مضافة وتشّجعمن حلول تكنولوجيا المعلومات واالمن حلول تكنولوجيا المعلومات واال

 
二七((  ))ا       ))وو ا تكنولوجي ي توفره ة الت ة الكلف ة والمقبول دمات المالئم ن الخ تفادة م ا      االس ا تكنولوجي ي توفره ة الت ة الكلف ة والمقبول دمات المالئم ن الخ تفادة م االس

ات  ات المعلوم  المعلوم
ا اواالتصاالت أو الوصول إليه ات واالتصاالت  : : واالتصاالت أو الوصول إليه ا المعلوم دمات تكنولوجي يم خ ن تقس ات واالتصاالت  يمك ا المعلوم دمات تكنولوجي يم خ ن تقس ى يمك ة إل ى الرامي ة إل الرامي

دريب       ي الت ات، وه بع مجموع ى س ة إل ر والبطال ة الفق دريب      مكافح ي الت ات، وه بع مجموع ى س ة إل ر والبطال ة الفق ات   مكافح ا المعلوم ي تكنولوجي دم ف ات   المتق ا المعلوم ي تكنولوجي دم ف المتق
ارة       ة، والتج حة اإللكتروني ي، والص تعلم اإللكترون ي، وال دريب المهن االت، والت ارة      واالتص ة، والتج حة اإللكتروني ي، والص تعلم اإللكترون ي، وال دريب المهن االت، والت ة، ااواالتص ة، إللكتروني إللكتروني

ة ي        . . والحكومة اإللكترونية، والعمالة اإللكترونية   والحكومة اإللكترونية، والعمالة اإللكترونية    ة ي      ويوفر هذا التصنيف بني ول     ويوفر هذا التصنيف بني د حل ول     مكن استخدامها لتحدي د حل مكن استخدامها لتحدي
ات       ي المجتمع رائح ف ة الش ة ممكن ى أقصى درج دم إل ة تخ ات واالتصاالت بطريق ا المعلوم ات      تكنولوجي ي المجتمع رائح ف ة الش ة ممكن ى أقصى درج دم إل ة تخ ات واالتصاالت بطريق ا المعلوم تكنولوجي

ا المعلومات         المرجوة لصالح  المرجوة لصالح   ويمكن أن تت خذ النتائج       ويمكن أن تّتخذ النتائج        ..المعوزة المستهدفة المعوزة المستهدفة  راء والمرتبطة بتكنولوجي ا المعلومات          الفق راء والمرتبطة بتكنولوجي  الفق
ى  ول إل كل الوص االت ش ى واالتص ول إل كل الوص االت ش ة واالتص ارات العمال وير مه ين وتط ات والتمك ة المعلوم ارات العمال وير مه ين وتط ات والتمك ؤة المعلوم ؤة الكف تدامة الكف تدامة واس واس

 ؛؛مستويات المعيشة وتوفير الخدمات الصحية األساسية والقضاء على األميةمستويات المعيشة وتوفير الخدمات الصحية األساسية والقضاء على األمية
 

ود في           : : الرصد والتقييم الرصد والتقييم  ))زز((  ود في           وهما أساسيان لتقييم التقدم المحرز في العمل وإعالن النجاح وتكثيف الجه وهما أساسيان لتقييم التقدم المحرز في العمل وإعالن النجاح وتكثيف الجه
تقبل تقبلالمس يم إل  ..المس ؤدي التقي يم إل وي ؤدي التقي ائج وي ذ والنت ين التخطيط والتنفي ط واضحة ب اء رواب ة بإرس ائجى تحسين الفعالي ذ والنت ين التخطيط والتنفي ط واضحة ب اء رواب ة بإرس وترمي وترمي   . . ى تحسين الفعالي

ى   ذ إل د والتنفي ة الرص ى  عملي ذ إل د والتنفي ة الرص ادل عملي ادل تب ة     تب يم فعالي ى تقي عى إل ي تس ات الت اس والمنظم وارد للن وفير الم ات وت ة     المعلوم يم فعالي ى تقي عى إل ي تس ات الت اس والمنظم وارد للن وفير الم ات وت المعلوم
ينها   رامج وتحس اريع والب ينها  المش رامج وتحس اريع والب ابقة و       ..المش طة الس تعانة باألنش ى االس ة عل اعد العملي ابقة و      وتس طة الس تعانة باألنش ى االس ة عل اعد العملي ا    وتس تخرج منه ة لُتس ا   الجاري تخرج منه ة لت س الجاري

ا                   ا والتخطيط له رامج وتوجيهه ى الب ا                  المعلومات المهمة التي يمكن استخدامها آأساس لوضع اللمسات األخيرة عل ا والتخطيط له رامج وتوجيهه ى الب     ..المعلومات المهمة التي يمكن استخدامها آأساس لوضع اللمسات األخيرة عل
تراتيجية   ة االس ا األهمي ة، ومنه ذه المرحل ّوة للنجاح بتمحيص خاص خالل ه دد من العناصر المرج تراتيجية  ويحظى ع ة االس ا األهمي ة، ومنه ذه المرحل دد من العناصر المرجو ة للنجاح بتمحيص خاص خالل ه ويحظى ع

أثير ا         ات وت تدامة العملي أثير ا        للمشروع المعني واس ات وت تدامة العملي ار في استخدام           للمشروع المعني واس ة بمؤشرات اإلنجاز المرجوة، واالبتك ائج مقارن ار في استخدام           لنت ة بمؤشرات اإلنجاز المرجوة، واالبتك ائج مقارن لنت
االت،    ات واالتص ا المعلوم االت،   تكنولوجي ات واالتص ا المعلوم اة تكنولوجي اة ومحاآ رى،       ومحاآ ة أخ وزة مماثل ة مع ات محلي ي مجتمع اريع ف وذج المش رى،       نم ة أخ وزة مماثل ة مع ات محلي ي مجتمع اريع ف وذج المش نم
 ..وإمكانية نقل الملكية للمجتمعات المحليةوإمكانية نقل الملكية للمجتمعات المحلية

حة أو أآثر من الشرائح السبع في مجتمع           حة أو أآثر من الشرائح السبع في مجتمع            إلى ما سبق، ستستهدف طرائق التنفيذ النموذجية شري         إلى ما سبق، ستستهدف طرائق التنفيذ النموذجية شري        واستنادا واستنادًا 
ة أو     ديات المحلي ة والبل ة المحلي ر الحكومي ات غي اع الخاص والمنظم ع القط راآات م تبرم الش ين، وس وز مع ة أو    مع ديات المحلي ة والبل ة المحلي ر الحكومي ات غي اع الخاص والمنظم ع القط راآات م تبرم الش ين، وس وز مع مع

ل مشروع ا لك ّين فريق ل وتع ة، وستخّصص التموي دارس العام ل مشروعالم ا لك ي ن فريق ل وتع ة، وستخص ص التموي دارس العام تجابة الحتياجات   . . الم ة اس دمات متنوع دَّم خ تجابة الحتياجات وتق ة اس دمات متنوع د م خ وتق
الصغرى،  الصغرى،   الحتياجات الشرآات الصغيرة و        الحتياجات الشرآات الصغيرة و       ات التجارة اإللكترونية المصممة وفقا     ات التجارة اإللكترونية المصممة وفقاً    الشرائح المستهدفة، مثل تطبيق   الشرائح المستهدفة، مثل تطبيق   

داً            ..أو التدريب المهني للشباب والنساء    أو التدريب المهني للشباب والنساء     د الرسوم اإلسمية جي دا            وينبغي تحدي د الرسوم اإلسمية جي تدامة       وينبغي تحدي ى االس اظ عل تدامة       للحف ى االس اظ عل وفي حاالت    وفي حاالت      . .  للحف
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وفير ال      أخرى، سترآز طرائق التنفيذ المقترحة األخرى ترآيزا       أخرى، سترآز طرائق التنفيذ المقترحة األخرى ترآيزاً       ى ت وفير ال       أقوى عل ى ت ة والوصول        أقوى عل ا المالئم ة والوصول       تكنولوجي ا المالئم   ا ًامجان مجان تكنولوجي
ائم                دريب ق ى اإلنترنت وتنظيم ت ة للوصول إل ائم               إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، مثل تقديم الخدمات المجاني دريب ق ى اإلنترنت وتنظيم ت ة للوصول إل إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، مثل تقديم الخدمات المجاني

ا المعلومات واالتصاالت             ا المعلومات واالتصاالت            على الحاسوب لمحو األمية في مجال تكنولوجي د يكون استمرار           ..على الحاسوب لمحو األمية في مجال تكنولوجي ذا الصدد، ق د يكون استمرار          وفي ه ذا الصدد، ق  وفي ه
 ..المجتمعات فقرا المجتمعات فقرًاأشد  أشّد رار المشاريع، خاصة تلك التي تنف ذ في رار المشاريع، خاصة تلك التي تنّفذ في  الستم الستمالتمويل ضروريا التمويل ضروريًا

 
 وينبغي أن تعزز   وينبغي أن تعزز    .. أيضا  أيضًا رئيسيا  رئيسيًااستدامة المشاريع المنفذة، وهو أمر يشكل تحديا  استدامة المشاريع المنفذة، وهو أمر يشكل تحدياً ضمان  ضمان    للغايةللغايةومن المهم   ومن المهم    

ا  ات الخاصة به ن مواصلة العملي ا م ة بتمكينه ات المحلي درة المجتمع ة ق ق النموذجي ا الطرائ ات الخاصة به ن مواصلة العملي ا م ة بتمكينه ات المحلي درة المجتمع ة ق ق النموذجي تدام الطرائ و مس ق نم تدام وتحقي و مس ق نم وتحقي
راءلصالحلصالح راء الفق ة أيضًا  .. الفق ة، المعروف ذه العملي ة أيضا  وه ة، المعروف ذه العملي اس من أن يصبحوا  وه ن الن ى المشارآة، تمّك ة عل اس من أن يصبحوا  بالشراآة القائم ى المشارآة، تمك ن الن ة عل  بالشراآة القائم
ارات أصحاب                      .. في تنميتهم   في تنميتهم  روادا روادًا ة أخرى في الحاالت التي تكون مه ازات إمكاني نح االمتي ارات أصحاب                     ويشّكل م ة أخرى في الحاالت التي تكون مه ازات إمكاني نح االمتي   المشاريع المشاريع  ويشك ل م

 وفي بعض الحاالت، ي نصح األشخاص           وفي بعض الحاالت، ُينصح األشخاص            .. تنتج سعة السوق ما يكفي الستمرار ذلك النموذج         تنتج سعة السوق ما يكفي الستمرار ذلك النموذج        متطورة فيها، وحيث  متطورة فيها، وحيث  
ا                            روج لمشاريع تكنولوجي ديمها للجهات المانحة والتي ت ال التي يمكن تق ا                           بإعداد دراسات الجدوى وخطط األعم روج لمشاريع تكنولوجي ديمها للجهات المانحة والتي ت ال التي يمكن تق بإعداد دراسات الجدوى وخطط األعم

ر ا          االصالح  لصالح  المعلومات واالتصاالت   المعلومات واالتصاالت    ى الحكومات والمنظمات غي ر ا          لفقراء، وتقديمها إل ى الحكومات والمنظمات غي ة      لفقراء، وتقديمها إل ة والمنظمات الدولي ة      لحكومي ة والمنظمات الدولي لحكومي
 ..والقطاع الخاصوالقطاع الخاص

 
ا    ادرات تكنولوجي ذ مب ة لتنفي وات التالي اذ الخط ى اتخ اء عل دان األعض جع البل دد، تش ذا الص ي ه ا  وف ادرات تكنولوجي ذ مب ة لتنفي وات التالي اذ الخط ى اتخ اء عل دان األعض جع البل دد، تش ذا الص ي ه وف

 ::المعلومات واالتصاالت الرامية إلى مكافحة البطالة والفقر في منطقة اإلسكواالمعلومات واالتصاالت الرامية إلى مكافحة البطالة والفقر في منطقة اإلسكوا
 

ي       تحديد مدى تواتر توفير بعض تكنولوجيا المعلومات و       تحديد مدى تواتر توفير بعض تكنولوجيا المعلومات و        ))أأ((  دريب المهن ديم الت ي       االتصاالت المتقّدمة وتق دريب المهن ديم الت االتصاالت المتقد مة وتق
 ؛؛أآثر من الطلبأآثر من الطلبفي األسواق المحلية واإلقليمية في األسواق المحلية واإلقليمية يكون العرض يكون العرض لكي ال لكي ال 

 
 ؛؛تدامةتدامة العمليات المس العمليات المسلضمان استمرارلضمان استمرار  للمنخرطينللمنخرطينمالءمة مالءمة الرمزية الرمزية تحديد أآثر الرسوم تحديد أآثر الرسوم  ))بب(( 

 
زخم                    ))جج((  وفير ال ة ت ة بغي اء الثق زخم                   تقديم خدمات استشارية للتشجيع على االستعمال المتكرر للخدمات ولبن وفير ال ة ت ة بغي اء الثق تقديم خدمات استشارية للتشجيع على االستعمال المتكرر للخدمات ولبن

 ؛؛الالزم إلنجاح العملياتالالزم إلنجاح العمليات
 

ات    ))دد((  ادل المعلوم ات   تب ادل المعلوم ل  تب ل  داخ وزة وفي   داخ ة المع ات المحلي وزة وفي   المجتمع ة المع ات المحلي ا المجتمع ا م ا   م ا بينه راء     بينه ل الفق ط ليحص يس فق راء     ، ل ل الفق ط ليحص يس فق  ، ل
 ؛؛المعرفة المحلية مع المجتمعات األخرىالمعرفة المحلية مع المجتمعات األخرى  يضا يضًاأأتبادلوا تبادلوا ليليعلى المعلومات، بل على المعلومات، بل 

 
ن  ))•((  ن م ا تمّك ادة م االت ع ات واالتص ا المعلوم ع أن تكنولوجي طاء، م ود الوس ى وج اء عل ن اإلبق ا تمك ن م ادة م االت ع ات واالتص ا المعلوم ع أن تكنولوجي طاء، م ود الوس ى وج اء عل اإلبق

خاص     ات أو أش ن منظم طاء م ن الوس تغناء ع خاص    االس ات أو أش ن منظم طاء م ن الوس تغناء ع ض        ..االس ي بع رورية ف ة ض ات آلي ك الكيان ون تل د تك ض       وق ي بع رورية ف ة ض ات آلي ك الكيان ون تل د تك   وق
ة غرف مقاصة               الحاالت، في المستقبل القريب على    الحاالت، في المستقبل القريب على     ة غرف مقاصة                األقل، لتنظيم العرض المحلي للسلع والخدمات ولتكون بمثاب  األقل، لتنظيم العرض المحلي للسلع والخدمات ولتكون بمثاب

 ؛؛لتأمين الجودة وتوفير الحجم الكافي لألسواق الخارجيةلتأمين الجودة وتوفير الحجم الكافي لألسواق الخارجية
درات الشرآات الصغيرة و ))وو((  اء ق درات الشرآات الصغيرة وبن اء ق اطق  بن ي المن ة ف ق العمال اطق  الصغرى، وهي المصدر الرئيسي لخل ي المن ة ف ق العمال الصغرى، وهي المصدر الرئيسي لخل

 ؛؛ فيها بين منخفض ومتوسط فيها بين منخفض ومتوسطدليل التنمية البشريةدليل التنمية البشريةالريفية، خاصة في البلدان التي يتراوح الريفية، خاصة في البلدان التي يتراوح 
 

ا المعلومات                             ))زز((  ى تكنولوجي ائم عل نجم عن أي مشروع ق يم التي ت لة الق ة في سلس ط فعلي ا المعلومات                            إرساء رواب ى تكنولوجي ائم عل نجم عن أي مشروع ق يم التي ت لة الق ة في سلس ط فعلي إرساء رواب
ا                        ..واالتصاالتواالتصاالت ا أنه ا المعلومات واالتصاالت، بم ى تكنولوجي ة عل ا                       وهذه الروابط أساسية في آل المشاريع القائم ا أنه ا المعلومات واالتصاالت، بم ى تكنولوجي ة عل  وهذه الروابط أساسية في آل المشاريع القائم

وات                   تت وات                   كّمل الناتج الفني بالتحالفات وشبكات األعمال الالزمة لإلبقاء على بنية قابلة لالستمرار اقتصاديا وإنشاء قن كم ل الناتج الفني بالتحالفات وشبكات األعمال الالزمة لإلبقاء على بنية قابلة لالستمرار اقتصاديا وإنشاء قن
 ؛؛فعالة للمبيعات والتوزيعفعالة للمبيعات والتوزيع
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ذه        ))حح((  ين ه الي تمك وزة، وبالت ات المع ي المجتمع ات ف ى المعلوم عي إل ى الس ة عل ة قائم وير ثقاف ذه       تط ين ه الي تمك وزة، وبالت ات المع ي المجتمع ات ف ى المعلوم عي إل ى الس ة عل ة قائم وير ثقاف تط
 ؛؛المجتمعات بتزويدها بالمعرفةالمجتمعات بتزويدها بالمعرفة

 
ا المعلومات واالتصاالت                   ))طط((  ى تكنولوجي ة عل ا المعلومات واالتصاالت                  إآمال سنة واحدة قبل إطالق المزيد من الخدمات القائم ى تكنولوجي ة عل إآمال سنة واحدة قبل إطالق المزيد من الخدمات القائم

دات، مع                       نفسها  نفسها المنطقةالمنطقةفي  في   د حد ممكن من هيكل العائ ى أبع تفادة إل دات، مع                      ، وذلك بهدف صقل الخدمات المختارة واالس د حد ممكن من هيكل العائ ى أبع تفادة إل ، وذلك بهدف صقل الخدمات المختارة واالس
 ..اإلبقاء على عمليات مستدامةاإلبقاء على عمليات مستدامة

 
 ن هج التنفيذ  -دال

 
نهج                 هج   هج   ننناه ثالثة نهج للتنفيذ، وهي       ناه ثالثة نهج للتنفيذ، وهي       ت ستعرض أد ُتستعرض أد   دء من القاعدة، وال ة، ونهج الب دء من القم نهج                 الب دء من القاعدة، وال ة، ونهج الب دء من القم   ،،المختلط المختلط الب

ي إطار   ة ف ة المقترح دان المتنوع ألة مجموعات البل ة مس ذ الموصوفة أعاله ومعالج ق التنفي ل طرائ ي إطار  بهدف تكمي ة ف ة المقترح دان المتنوع ألة مجموعات البل ة مس ذ الموصوفة أعاله ومعالج ق التنفي ل طرائ بهدف تكمي
 ..))٣٧٣٧(())ر الفصل الرابع، القسم باء أعالهر الفصل الرابع، القسم باء أعالهنظنظاا ( (دليل التنمية البشريةدليل التنمية البشريةالعمل القائم على تصنيف العمل القائم على تصنيف 

 
 دور المنظمات الشعبية: نهج البدء من القاعدة  -١

 
ة البشرية المنخفضة والمتوسطة                دان ذات مؤشرات التنمي ة البشرية المنخفضة والمتوسطة              يستفيد هذا النهج الذي يوصى باتباعه في البل دان ذات مؤشرات التنمي يستفيد هذا النهج الذي يوصى باتباعه في البل

ين وضع ال      اص لتحس اع الخ دني أو القط ع الم ات المجتم ذها مؤسس ي تتخ ادرات الت ن المب ين وضع ال     م اص لتحس اع الخ دني أو القط ع الم ات المجتم ذها مؤسس ي تتخ ادرات الت ن المب ة م ات المحلي ة مجتمع ات المحلي مجتمع
ة                            ..المعوزةالمعوزة د في المجتمعات المحلي ة قصيرة األم ائج إيجابي ى تحقيق نت ة                           وتكمن أهم مزايا هذا النهج في قدرته عل د في المجتمعات المحلي ة قصيرة األم ائج إيجابي ى تحقيق نت  وتكمن أهم مزايا هذا النهج في قدرته عل

 ..الفقيرة وعلى سد النقص في موارد السلطات الحكومية المحليةالفقيرة وعلى سد النقص في موارد السلطات الحكومية المحلية
 

اع الخ           دني والقط ع الم ات المجتم ين مؤسس ة ب ة القوي ن العالق تفيد م نهج يس ذا ال ا أن ه اع الخ         آم دني والقط ع الم ات المجتم ين مؤسس ة ب ة القوي ن العالق تفيد م نهج يس ذا ال ا أن ه ادة آم ادة اص وق اص وق
اء    ة إلنش ات المحلي اء   المجتمع ة إلنش ات المحلي ل المجتمع ل هياآ ك     هياآ يانة تل وزة ولص ات المع دم المجتمع ك     تخ يانة تل وزة ولص ات المع دم المجتمع ل تخ ل الهياآ االهياآ اوتعزيزه وم   . . وتعزيزه وم وتق  وتق

دني أو    ع الم ل المجتم ين وممث ي مع د مجتمع ين قائ ارف الشخصية ب ى المع ة عل ي المنطق ة ف ات النموذجي دني أو   العالق ع الم ل المجتم ين وممث ي مع د مجتمع ين قائ ارف الشخصية ب ى المع ة عل ي المنطق ة ف ات النموذجي العالق
ي           القطاع الخاص، أو تتخذ شكل هبات تقدمها الجمعيات الخ        القطاع الخاص، أو تتخذ شكل هبات تقدمها الجمعيات الخ         ي           يرية للمساعدة على تنمية منطقة معينة أو مجتمع محل يرية للمساعدة على تنمية منطقة معينة أو مجتمع محل

 ..معينمعين
 

 :: باتباع نهج البدء من القاعدة باتباع نهج البدء من القاعدةمنهجية ترمي إلى تنفيذ المشاريع على أنجع نحو ممكنمنهجية ترمي إلى تنفيذ المشاريع على أنجع نحو ممكنأدناه أدناه وت عرض وُتعرض  
 

ي  تحديد المشاريع ذات األولوية التي ينبغي تنفيذها من أجل مكافحة البطالة والفقر في مجتمع                 تحديد المشاريع ذات األولوية التي ينبغي تنفيذها من أجل مكافحة البطالة والفقر في مجتمع                  ))أأ((  ي  محل محل
 ؛؛مختار أو منطقة مختارة، بالتشاور مع البلدان األعضاء والمنظمات غير الحكومية اإلقليمية والوطنيةمختار أو منطقة مختارة، بالتشاور مع البلدان األعضاء والمنظمات غير الحكومية اإلقليمية والوطنية

 ؛؛مفص لةمفّصلةأعمال أعمال إجراء دراسات جدوى ووضع خطط إجراء دراسات جدوى ووضع خطط  ))بب(( 
 ؛؛الشراآات مع أصحاب المصلحة المحليين واإلقليميينالشراآات مع أصحاب المصلحة المحليين واإلقليميينإقامة إقامة  ))جج(( 
 ؛؛تخصيص األموال الالزمةتخصيص األموال الالزمة ))دد(( 
 ؛؛شاريع الرائدةشاريع الرائدةاختيار الماختيار الم ))•(( 
 ؛؛تقديم المساعدة الفنية والتدريبتقديم المساعدة الفنية والتدريب ))وو(( 
 ؛؛تنفيذ المشاريعتنفيذ المشاريع ))زز(( 

                                                      
 ”ICT for poverty reduction and employment creation in Western Asia—a strategic plan“  يستند هذا القسم إلى الوثيقةيستند هذا القسم إلى الوثيقة    ))٣٧٣٧((

(E/ESCWA/ICTD/2004/WG.1/4)  ،  ،   مت إلى الطاولة المستديرة حول بناء مجتمع المعلومات في غربـي آسـيا            وهي ورقة   وهي ورقةتكنولوجيـا  تكنولوجيـا  : : قد مت إلى الطاولة المستديرة حول بناء مجتمع المعلومات في غربـي آسـيا            قد
 ..))٢٠٠٤٢٠٠٤أبريل أبريل // نيسان نيسان٣٠٣٠-٢٩٢٩بيروت، بيروت، ((المعلومات واالتصاالت أداة لتمكين التنمية االقتصادية المعلومات واالتصاالت أداة لتمكين التنمية االقتصادية 
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ذ             ))حح((  الل تنفي ة خ ر المستخلص ن العب تفادة م ه باالس روع برمت ى المش رة عل ات األخي ع اللمس ذ            وض الل تنفي ة خ ر المستخلص ن العب تفادة م ه باالس روع برمت ى المش رة عل ات األخي ع اللمس وض
 ؛؛المشاريع الرائدةالمشاريع الرائدة

 ..نشر هذه المشاريع في مجتمعات محلية أو مناطق أخرىنشر هذه المشاريع في مجتمعات محلية أو مناطق أخرى ))طط(( 
 

ا  نهج عن مب ذا ال فر ه اويس نهج عن مب ذا ال فر ه ي //دراتدراتويس ون، ف ّزأة تك اريع صغيرة ومج ي مش ون، ف اريع صغيرة ومجز أة تك م مش م معظ ى معظ ل عل االت، ردود فع ى الح ل عل االت، ردود فع الح
ى تسوية وضع محدود المدى والنطاق                 ة إل ى تسوية وضع محدود المدى والنطاق                األنشطة الشعبية الرامي ة إل دء من القاعدة، التي                  ..األنشطة الشعبية الرامي ائج نهج الب ا أن نت دء من القاعدة، التي                 آم ائج نهج الب ا أن نت  آم

ة             ووتنتشر بسرعة   تنتشر بسرعة    ة وإقليمي ادرات محلي اذ مب ة             على نطاق واسع، تمّهد الطريق التخ ة وإقليمي ادرات محلي اذ مب ذآر     . . على نطاق واسع، تمه د الطريق التخ ذآر   والجدير بال يس من       والجدير بال ه ل يس من        أن ه ل  أن
ة        الضروري اإلبقاء على نهج البدء من القاعدة في بلد واحد فحسب، بل يمكن أيضا                الضروري اإلبقاء على نهج البدء من القاعدة في بلد واحد فحسب، بل يمكن أيضاً                ة أو اإلقليمي ة         للمنظمات الدولي ة أو اإلقليمي  للمنظمات الدولي

ده  ده أن تعتم ز أن تعتم ز لتحفي ة، لتحفي ر الحكومي ة والمنظمات غي ات المحلي درات الحكوم اء ق ى بن دة تهدف إل اريع رائ ام بمش ة، القي ر الحكومي ة والمنظمات غي ات المحلي درات الحكوم اء ق ى بن دة تهدف إل اريع رائ ام بمش القي
ًال د اإلراد   فضال فض اجح يوج وذج ن اء نم ن إنش د اإلراد    ع اجح يوج وذج ن اء نم ن إنش االت      ع ات واالتص ا المعلوم تخدام تكنولوجي ة الس ية الالزم االت     ة السياس ات واالتص ا المعلوم تخدام تكنولوجي ة الس ية الالزم ة السياس

 ..لمكافحة الفقر والبطالةلمكافحة الفقر والبطالة
 

 دور واضعي السياسات: نهج البدء من القمة  -٢
 

ى ضرورة                           ة عل ذ السياسات القائم ى تنفي ى ضرورة                         يسعى هذا النهج الذي يالئم آل البلدان األعضاء في اإلسكوا إل ة عل ذ السياسات القائم ى تنفي يسعى هذا النهج الذي يالئم آل البلدان األعضاء في اإلسكوا إل
عف  ه ض ة أوج عف معالج ه ض ة أوج ل معالج ل الهياآ ز االقاالقالهياآ ة لتعزي ة تمكيني اد بيئ وطني، بإيج عيد ال ى الص ة عل ادية واالجتماعي ز تص ة لتعزي ة تمكيني اد بيئ وطني، بإيج عيد ال ى الص ة عل ادية واالجتماعي تص

ة ر والبطال ى مكافحة الفق ة إل ات واالتصاالت والرامي ا المعلوم ى تكنولوجي ة عل ادرات القائم ةالمب ر والبطال ى مكافحة الفق ة إل ات واالتصاالت والرامي ا المعلوم ى تكنولوجي ة عل ادرات القائم ى   . . المب ى وينبغي عل وينبغي عل
 ..الحكومات تشجيع المنظمات الشعبية على إدخال تغييرات جوهرية في حياة الفقراء وخلق وظائف جديدةالحكومات تشجيع المنظمات الشعبية على إدخال تغييرات جوهرية في حياة الفقراء وخلق وظائف جديدة

 
ى تسوية األوضاع التي تكون                         ة األجل تهدف إل ادرات أو مشاريع طويل ى تسوية األوضاع التي تكون                       وتتخذ نتائج هذا النهج شكل مب ة األجل تهدف إل ادرات أو مشاريع طويل وتتخذ نتائج هذا النهج شكل مب

دى  اق والم دودة النط دى مح اق والم دودة النط ات       ..مح ذتها المجتمع بق أن نف ي س ادرات الت ة المب ن القم دء م ج الب ائج نه دعم نت ات      وت ذتها المجتمع بق أن نف ي س ادرات الت ة المب ن القم دء م ج الب ائج نه دعم نت   وت
ا       لبدء من القمة    لبدء من القمة    على المشروع النموذجي الذي قد ينجم عن نهج ا        على المشروع النموذجي الذي قد ينجم عن نهج ا        ومن األمثلة   ومن األمثلة     . . المدنيةالمدنية ة لتكنولوجي ة تحتي ا       إنشاء بني ة لتكنولوجي ة تحتي إنشاء بني

ناعية       اطق الص ية والمن دن الرئيس كان بالم ن الس ة م وزة والمنعزل رائح المع ربط الش ات واالتصاالت ت ناعية      المعلوم اطق الص ية والمن دن الرئيس كان بالم ن الس ة م وزة والمنعزل رائح المع ربط الش ات واالتصاالت ت المعلوم
 ..وقطاع التعليموقطاع التعليم

 
ا        خير تكنولوجي ى تس ة إل ادرات الرامي ي للمب ذ الفعل ل التنفي ن أج ة م راءات مقترح ى إج اه إل ار أدن ا      ويش خير تكنولوجي ى تس ة إل ادرات الرامي ي للمب ذ الفعل ل التنفي ن أج ة م راءات مقترح ى إج اه إل ار أدن ويش
ادرات ذات     المعلومالمعلوم اذ مب رح اتخ ادرات ذات     ات واالتصاالت لمكافحة البطالة والفقر، في إطار نهج البدء من القمة، وُيقت اذ مب رح اتخ صلة  صلة  ات واالتصاالت لمكافحة البطالة والفقر، في إطار نهج البدء من القمة، وي قت

 ::))٣٨٣٨((في بعض الحاالتفي بعض الحاالت
د أساس واضح               ))٣٩٣٩(( الدخل  الدخل  من حيث   من حيث  لفقرلفقرللالنظر في الخط الوطني     النظر في الخط الوطني      ))أأ((  د لتحدي د أساس واضح             ومعدل البطالة في آل بل د لتحدي ومعدل البطالة في آل بل

ة           ة          للمقارنة ورصد التقدم المحرز في العمل ودعم عملي رارات           للمقارنة ورصد التقدم المحرز في العمل ودعم عملي رار من طرف صانعي الق اذ الق رارات           اتخ رار من طرف صانعي الق اذ الق يم      . . اتخ يم    وليست الق وليست الق
 ؛؛الحديثة لهذين المؤشرين مستكملة، آما أنها ال تتوفر في غالبية البلدان األعضاء في اإلسكواالحديثة لهذين المؤشرين مستكملة، آما أنها ال تتوفر في غالبية البلدان األعضاء في اإلسكوا

 
ات واالتصاالت بنشر  ))بب((  ا المعلوم ة لتكنولوجي ة التحتي ي البني تثمار ف ات واالتصاالت بنشر االس ا المعلوم ة لتكنولوجي ة التحتي ي البني تثمار ف ةاالس ية وطني بكة رئيس ةش ية وطني بكة رئيس  ذات  ذات ش
بعض              ةة عريض  عريض حزمةحزمة بعض            لتغطية منطقة واسعة، ووصل الشرائح المنعزلة من السكان بعضها ب ل        . . لتغطية منطقة واسعة، ووصل الشرائح المنعزلة من السكان بعضها ب ل      وال يمكن أن تتكل وال يمكن أن تتكل

لكية   ية لخدمات االتصاالت الس ديم أسعار تنافس ة من خالل تق دعم الحكوم زز ب م تتع ا ل ادرة بالنجاح م ذه المب لكية  ه ية لخدمات االتصاالت الس ديم أسعار تنافس ة من خالل تق دعم الحكوم زز ب م تتع ا ل ادرة بالنجاح م ذه المب ه

                                                      
ـ            ""اإلسكوا،  اإلسكوا،      ))٣٨٣٨(( ـ            بناء القدرات في تطبيقات مختارة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لدى الـدول األعض ، ، ""اء فـي اإلسـكوا    اء فـي اإلسـكوا    بناء القدرات في تطبيقات مختارة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لدى الـدول األعض

 ..(E/ESCWA/ICTD/2003/6)  ،،))بالعربيةبالعربية((

 ..، ومعامل جيني لقياس توزيع الدخل، ومعامل جيني لقياس توزيع الدخل٢٢ و و١١ اللجوء إلى مؤشر الفقر البشري  اللجوء إلى مؤشر الفقر البشري ا اًقد يشمل هذا النشاط أيضقد يشمل هذا النشاط أيض    ))٣٩٣٩((



 

 

-٣٨-

لكية لكيةوالالس د     ..والالس د فق ثًالأبرمت مصرأبرمت مصرفق ثال ، م ًا، ، ، م ا اتفاق دًااتفاق دا  رائ زود لخ رائ ع م زود لخ م ع م ة  م وفير خدمات إنترنت مجاني ة دمات اإلنترنت لت وفير خدمات إنترنت مجاني دمات اإلنترنت لت
 ؛؛لمواطنيهالمواطنيها

 
وفير األمن                   ))جج((  ا المعلومات واالتصاالت وصناعتها بهدف ت وفير األمن                  وضع السياسات لتعزيز قطاع تكنولوجي ا المعلومات واالتصاالت وصناعتها بهدف ت وضع السياسات لتعزيز قطاع تكنولوجي

ًا وم إلكتروني ديد الرس ماح بتس ات والس رية المعلوم ى س اظ عل انوني والحف ا الق وم إلكتروني ديد الرس ماح بتس ات والس رية المعلوم ى س اظ عل انوني والحف ة الق ة الفكري وق الملكي اذ حق ة  وإنف ة الفكري وق الملكي اذ حق   وإنف
د    جعل البرمجيات مفتوحة المصدر     جعل البرمجيات مفتوحة المصدر       مع التنبه إلى أن   مع التنبه إلى أن   (( د     ق اً         يي ق ى استخدام أوسع نطاق ا          شجع عل ى استخدام أوسع نطاق ا المعلومات     شجع عل ا المعلومات      لتكنولوجي  لتكنولوجي

االت االتواالتص ع  ))واالتص م التوقي ع  ، ودع م التوقي ي ، ودع ي اإللكترون رائم ا اإللكترون اب الج ة ارتك رائم ا ومكافح اب الج ة ارتك امالت    إلإلومكافح ة المع ادة حرآ ع زي ة م امالت    لكتروني ة المع ادة حرآ ع زي ة م لكتروني
 ؛؛اإللكترونية على اإلنترنتاإللكترونية على اإلنترنت

 
ة ))دد((  ةإقام ادرات         إقام ي مب ة ف ة والمالي وارد الفني ى ضخ الم جيعه عل اص لتش اع الخ ع القط راآات م ادرات       الش ي مب ة ف ة والمالي وارد الفني ى ضخ الم جيعه عل اص لتش اع الخ ع القط راآات م الش

اد                . .  الحكومات   الحكومات  الصادرة عن الصادرة عن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت     دان األعضاء في اإلسكوا اعتم ى البل اد              وينبغي عل دان األعضاء في اإلسكوا اعتم ى البل وينبغي عل
ال أصحاب    وير أعم جع تط ي تش ات الت ال أصحاب   السياس وير أعم جع تط ي تش ات الت اريعالسياس اريعالمش اهم بش المش ا يس اهم بش ، مم ا يس كان   ، مم ة للس ق العمال ي خل ي ف كان   كل رئيس ة للس ق العمال ي خل ي ف كل رئيس

 ؛؛المحليين، مثل اإلعفاء من الضرائب وخطط التمويل الصغيرالمحليين، مثل اإلعفاء من الضرائب وخطط التمويل الصغير
 

ال   ))•((  ي مج دة ف درات رائ اء ق وث وبن ي إدارة البح ة ف ارات الوطني ز المه وث لتعزي راء البح ال  إج ي مج دة ف درات رائ اء ق وث وبن ي إدارة البح ة ف ارات الوطني ز المه وث لتعزي راء البح إج
زة حاضنة        وقد تتخذ المبادرات النموذجية     وقد تتخذ المبادرات النموذجية      ..تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وإنتاج الفرص التجارية     تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وإنتاج الفرص التجارية      زة حاضنة        شكل أجه  شكل أجه

وير        ال تط ي مج وق ف ز التف ا ومراآ دائق التكنولوجي ة وح دن تكنولوجي ات واالتصاالت وم ا المعلوم وير       لتكنولوجي ال تط ي مج وق ف ز التف ا ومراآ دائق التكنولوجي ة وح دن تكنولوجي ات واالتصاالت وم ا المعلوم لتكنولوجي
 ؛؛البرمجيات والدراسات التشريعية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالبرمجيات والدراسات التشريعية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 
ارات تكنو            ))وو((  ل مه ى نق ادر عل ه ق ن أن د م ي للتأآ اع التعليم ى القط ز عل ارات تكنو           الترآي ل مه ى نق ادر عل ه ق ن أن د م ي للتأآ اع التعليم ى القط ز عل ات   الترآي ا المعلوم ات   لوجي ا المعلوم لوجي

ة لتشمل دورات             . . واالتصاالت ونشرها واالتصاالت ونشرها  اهج التعليمي ة لتشمل دورات           آما يجدر استعراض المن اهج التعليمي ه       آما يجدر استعراض المن ا وصلت إلي ه       ألحدث م ا وصلت إلي ا  ألحدث م ا   تكنولوجي  تكنولوجي
دة        دة       المعلومات واالتصاالت وينبغي تدريب المدرسين على استخدام منهجية جدي ذه        ..المعلومات واالتصاالت وينبغي تدريب المدرسين على استخدام منهجية جدي ذ ه ك، ينبغي تنفي وازاة ذل ذه       وبم ذ ه ك، ينبغي تنفي وازاة ذل  وبم

 ..سسات التدريب المهنيسسات التدريب المهنيالتغييرات في المدارس والجامعات ومؤالتغييرات في المدارس والجامعات ومؤ
 

 حل المشكلة من الطرفين: المختلطالنهج   -٣
 

نهج   ق ال نهج يحق ق ال تلط يحق تلط المخ ول  المخ ار معق وفير إط ة، بت ن القم دء م دة والب ن القاع دء م ي الب ين نهج ا ب ول  توازن ار معق وفير إط ة، بت ن القم دء م دة والب ن القاع دء م ي الب ين نهج ا ب  توازن
نهج    ويكمن الهدف الرئيس ويكمن الهدف الرئيس  ..لتسوية المشاآل القصيرة والطويلة األمد المرتبطة بمكافحة الفقر والبطالة      لتسوية المشاآل القصيرة والطويلة األمد المرتبطة بمكافحة الفقر والبطالة       ذا ال نهج   ي من ه ذا ال ي من ه

ة، والمرتبطة                      ر الحكومي ة أو غي ة، والمرتبطة                     في الحد من المخاطر المرتبطة بالعمل المنعزل الذي تقوم به المنظمات الحكومي ر الحكومي ة أو غي في الحد من المخاطر المرتبطة بالعمل المنعزل الذي تقوم به المنظمات الحكومي
د النظر في    في في ويشمل هذا النهج آلية للتحكم  ويشمل هذا النهج آلية للتحكم    . . بالمحسوبية والفساد بالمحسوبية والفساد  د النظر في    الذات تعي ر    الخطط الخطط الذات تعي ر  غي ة وراء   غي ة وراء   السياسية الكامن السياسية الكامن

ذ         المختلط  المختلط   وأهم خصائص النهج     وأهم خصائص النهج      ..قائمةقائمةالعديد من المبادرات ال   العديد من المبادرات ال    ة بتنفي ر والبطال ى تخطي تحديات الفق ادر عل ه ق ذ         أن ة بتنفي ر والبطال ى تخطي تحديات الفق ادر عل ه ق أن
 ..حل متكامل يرمي إلى تسوية المشاآل من الطرفينحل متكامل يرمي إلى تسوية المشاآل من الطرفين

 
 مؤشرات اإلنجاز  -هاء

 
ة أو  يي  ائل الكمي تخدمت الوس ا إذا اس األخرى، بغض النظر عم ات ب ن البيان ة م ل مجموع ة آ ة أو  نبغي مقارن ائل الكمي تخدمت الوس ا إذا اس األخرى، بغض النظر عم ات ب ن البيان ة م ل مجموع ة آ نبغي مقارن

ة للت ة للتالنوعي ائج  النوعي يم النت ل أو لتقي ي العم رز ف دم المح يم لرصد التق ائج  قي يم النت ل أو لتقي ي العم رز ف دم المح يم لرصد التق در     ..قي ي يج ام الت م المه دى أه ن إح ه، تكم در    وعلي ي يج ام الت م المه دى أه ن إح ه، تكم  وعلي
ويشار أدناه إلى عدد من مؤشرات      ويشار أدناه إلى عدد من مؤشرات        . .  خالل تصميم وسيلة للتقييم في تحديد أنسب مؤشرات اإلنجاز          خالل تصميم وسيلة للتقييم في تحديد أنسب مؤشرات اإلنجاز          بها  بها االضطالعاالضطالع

ايتين المحددتي              يم اإلنجاز وتحقيق الغ ايتين المحددتي             األداء التي يمكن استخدامها لتقي يم اإلنجاز وتحقيق الغ ة الستئصال           األداء التي يمكن استخدامها لتقي ة لأللفي ة الستئصال           ن في األهداف اإلنمائي ة لأللفي ن في األهداف اإلنمائي
 ..الفقرالفقر



 

 

-٣٩-

 
دد           ))أأ((  ل وع االت الفش دد ح اح، وع االت النج دد ح ا، وع ل به دأ العم ي ب دة الت اريع الرائ دد المش دد          ع ل وع االت الفش دد ح اح، وع االت النج دد ح ا، وع ل به دأ العم ي ب دة الت اريع الرائ دد المش ع

 ؛؛المشاريع الرائدة المنطوية على عمليات مستدامةالمشاريع الرائدة المنطوية على عمليات مستدامة
 

 ؛؛عدد الوظائف الجديدة ومستوى تزايد الدخل حسب نوع الجنس والعمرعدد الوظائف الجديدة ومستوى تزايد الدخل حسب نوع الجنس والعمر ))بب(( 
 

اس ))جج((  اسمقي ل  مقي ة، مث ر والبطال ل   للفق ة، مث ر والبطال رية  للفق ة البش ل التنمي رية دلي ة البش ل التنمي ي والخط   دلي ل جين ري ومعام ر البش ر الفق ي والخط    ومؤش ل جين ري ومعام ر البش ر الفق  ومؤش
 ؛؛الوطني للفقر ومعدل البطالةالوطني للفقر ومعدل البطالة

 
كل ا  ))دد((  ي، يش ى الصعيد الكل كل ا عل ي، يش ى الصعيد الكل اع أو اعل اع أو ارتف اض رتف اض نخف بة نخف بة النس ي  ةةالمئويالمئويالنس الي الحقيق ي اإلجم اتج المحل ي   للن الي الحقيق ي اإلجم اتج المحل  للن
 .. ممكنا  ممكنًامؤشرا مؤشرًا

 
ا                ينبغي الت ينبغي الت وو  رة عم ا تعطي فك ا                أآد من أن المؤشرات تصّمم بحذر وأنه رة عم ا تعطي فك راد قياسه   أآد من أن المؤشرات تصم م بحذر وأنه دان         ..ي راد قياسه   ُي دعى البل ذلك، ُت دان        آ ذلك، ت دعى البل  آ

ة القياسات                  االتاالتاألعضاء في اإلسكوا إلى     األعضاء في اإلسكوا إلى      ة القياسات                  فاق على مجموعة صغيرة من المؤشرات التي يمكن استخدامها لمقارن فاق على مجموعة صغيرة من المؤشرات التي يمكن استخدامها لمقارن
ى الصعيد اإلقليمي         عن تقييم التأثير والتقدم     عن تقييم التأثير والتقدم    المعتمدة في مختلف البلدان، فضال     المعتمدة في مختلف البلدان، فضالً     ى الصعيد اإلقليمي         المحرز عل دان أيضاً        .. المحرز عل ى البل دان أيضا        وعل ى البل    وعل

 ..أن تتفق على طريقة للتحقق من هذه المؤشراتأن تتفق على طريقة للتحقق من هذه المؤشرات



 

 

-٤٠-

 سياسات ومشاريع ذات أولوية يوصى باتخاذها في المنطقة  -ا خامس
 

ادئ        ن المب ة م ا مجموع ن اعتباره تراتيجية يمك ة اس رح يقضي بوضع خط ى مقت ذا الفصل إل ير ه ادئ      يش ن المب ة م ا مجموع ن اعتباره تراتيجية يمك ة اس رح يقضي بوضع خط ى مقت ذا الفصل إل ير ه يش
ا المعلومات واالتصاالت ل             إللهام وحفز إللهام وحفز التوجيهية الالزمة   التوجيهية الالزمة    ا المعلومات واالتصاالت ل              إجراءات وطنية وإقليمية بهدف تسخير تكنولوجي ق   إجراءات وطنية وإقليمية بهدف تسخير تكنولوجي ق  خل خل

دداً       ..الفقر في منطقة اإلسكوا   الفقر في منطقة اإلسكوا   لة وتقليص   لة وتقليص   ااالعمالعم ددا       وتشمل الخطة ع ا    وتشمل الخطة ع ا    من تكنولوجي دة    تت من تكنولوجي دة     المعلومات واالتصاالت المفي  المعلومات واالتصاالت المفي
 ..اريع ذات أولوية في المنطقةاريع ذات أولوية في المنطقةمشمشبوضع بوضع  آما يوصي الفصل  آما يوصي الفصل   ..للفقراء والسياسات اإلنمائيةللفقراء والسياسات اإلنمائية

 
ين الحكومات في              من خالل     من خالل     إلسكوا،   إلسكوا،   تستطيع ا  تستطيع ا  بناء على ذلك    بناء على ذلك    وو  ي، تمك دعم الفن ين الحكومات في              الخدمات االستشارية وال ي، تمك دعم الفن الخدمات االستشارية وال

راء       ة الفق ى خدم ة إل ا الرامي ق خططه ن تحقي يا م ي آس راء      غرب ة الفق ى خدم ة إل ا الرامي ق خططه ن تحقي يا م ي آس عي        ..غرب درات واض اء ق ي بن ة ف اهم اللجن ذلك، تس عي       آ درات واض اء ق ي بن ة ف اهم اللجن ذلك، تس  آ
ة، وإسداء    السياسات، وجمع أحدث قياسات ا    السياسات، وجمع أحدث قياسات ا     ة، وإسداء    لفقر والبطال ة  السياس السياس في مجال     في مجال     لحكومات   لحكومات   لل   النصح   النصح  لفقر والبطال ة  ة العام والجدير  والجدير    . . ة العام

ى نحو خاص         ى نحو خاص        بالذآر عل ه   بالذآر عل ه   أن ين أصحاب المصلحة،                 بوبوأن ين أصحاب المصلحة،                 سع اإلسكوا أداء دور الوسيط النشط ب تشجيع  تشجيع  من خالل     من خالل     سع اإلسكوا أداء دور الوسيط النشط ب
 .. لعملية التنفيذ لعملية التنفيذمحف زمحّفزتعمل آتعمل آ ويمكنها أيضا أن  ويمكنها أيضا أن   ..المشاريعالمشاريعختلف ختلف مموتطوير وتطوير 

 
 السياسات اإلنمائيةفي مجال لفقراء الصالح  المعلومات واالتصاالت تتكنولوجيا  -ألف

 
دان األعضاء في اإلسكوا        استجابة للمشاآل المتزايدة النابعة من الفقر والبطالة، ينبغي على حكومات ا          استجابة للمشاآل المتزايدة النابعة من الفقر والبطالة، ينبغي على حكومات ا            دان األعضاء في اإلسكوا        لبل لبل

ع مستوى معيشة           ا المعلومات واالتصاالت لرف ة لتكنولوجي ع مستوى معيشة          تنفيذ سياسات مفيدة للفقراء تضمن استخدامات مالئم ا المعلومات واالتصاالت لرف ة لتكنولوجي تنفيذ سياسات مفيدة للفقراء تضمن استخدامات مالئم
ات       ى المعلوم ول إل ى الوص درة عل دها بالق ا بتزوي وزة وتمكينه ة المع ات المحلي ات      المجتمع ى المعلوم ول إل ى الوص درة عل دها بالق ا بتزوي وزة وتمكينه ة المع ات المحلي ات    . . المجتمع وفير المعلوم ات  وبت وفير المعلوم وبت

ر من السكان، يمك          ر من السكان، يمك         والمعرفة لشرائح أآب ة               والمعرفة لشرائح أآب يم الديمقراطي ز الق ا المعلومات واالتصاالت لتعزي ة               ن تسخير تكنولوجي يم الديمقراطي ز الق ا المعلومات واالتصاالت لتعزي ن تسخير تكنولوجي
ين               . . والقضاء على التطرف  والقضاء على التطرف   روابط ب ى تحسين ال ين             آما ينبغي على الحكومات انتهاج سياسات لخلق العمالة تهدف إل روابط ب ى تحسين ال آما ينبغي على الحكومات انتهاج سياسات لخلق العمالة تهدف إل

ذ     ..الصغرى الصغرى المناطق الحضرية والريفية ومواصلة تطوير الشرآات الصغيرة و    المناطق الحضرية والريفية ومواصلة تطوير الشرآات الصغيرة و     د نجاح ه ذ    ويعتم د نجاح ه ى    ويعتم ى   ه السياسات عل ه السياسات عل
ا  الحكومات الحكومات إقرار  إقرار   ا   له ة، ال      له ة االجتماعي ة، ال     ، والتعبئ ة االجتماعي ى       ، والتعبئ يما عل ى     س يما عل دعم         ةة الشعبي   الشعبي   القاعدة   القاعدة  صعيد صعيد س ديم القطاع الخاص لل دعم         ، وتق ديم القطاع الخاص لل ، وتق

 ..األعمال التجاريةاألعمال التجاريةلتوفير الخبرة الفنية واستدامة لتوفير الخبرة الفنية واستدامة 
 

ا لصالح                وو  ا المعلومات واالتصاالت الموصى بانتهاجه ا لصالح                ُتستعرض أدناه قائمة بسياسات تكنولوجي ا المعلومات واالتصاالت الموصى بانتهاجه راء   ت ستعرض أدناه قائمة بسياسات تكنولوجي راء    الفق  الفق
ة،       وباستثناء أوالها، وباستثناء أوالها،   . . في غربي آسيا  في غربي آسيا   ر والبطال ى وضع نظم لرصد الفق ة،       التي ترآز عل ر والبطال ى وضع نظم لرصد الفق ك السياسات    التي ترآز عل ك السياسات    ترمي تل ى  ترمي تل ى  إل إل

دة   ن ح ف م دة  التخفي ن ح ف م ر التخفي ر الفق اد  الفق الل إيج ن خ اد  خاصة م الل إيج ن خ ةخاصة م ةالعمال ن   ..العمال ن  ويمك اد  ويمك اد إيج ةإيج ةالعمال الل   ،،العمال ن خ الل م ن خ ا م ق تكنولوجي ا تطبي ق تكنولوجي تطبي
ا بتطوير  ات واالتصاالت، إم ا بتطوير المعلوم ات واالتصاالت، إم ين  المعلوم ا بتحس ل وإم ى عم ى الحصول عل راء عل اعد الفق ي ستس ارات الت ين  المه ا بتحس ل وإم ى عم ى الحصول عل راء عل اعد الفق ي ستس ارات الت المه

 .. في مرحلة الحقة في مرحلة الحقةتوظيف المزيد من الناستوظيف المزيد من الناسالصغرى وقدرتها التنافسية لتتمكن من الصغرى وقدرتها التنافسية لتتمكن من إنتاجية الشرآات الصغيرة وإنتاجية الشرآات الصغيرة و
 

 رصد الفقر والبطالة  -١
 

دان األ   توفر هذه السياسة إطارا     توفر هذه السياسة إطاراً      دان األ    للبل دم                     للبل يم التق ة ولتقي ر والبطال دم                    عضاء في اإلسكوا لوضع نظم لرصد الفق يم التق ة ولتقي ر والبطال عضاء في اإلسكوا لوضع نظم لرصد الفق
ى                 ..المحرز باتجاه تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية     المحرز باتجاه تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية      ى                والقياسات الدولية للفقر، بما فيها تلك التي تجعل الحصول عل  والقياسات الدولية للفقر، بما فيها تلك التي تجعل الحصول عل

ًا د يومي ا دوالر واح د يومي رطاً دوالر واح دخل ش ى لل د أدن رطا   آح دخل ش ى لل د أدن راء، ال    آح ر الفق راء وغي ين الفق ز ب راء، ال    للتميي ر الفق راء وغي ين الفق ز ب وض ا للتميي وض اتع ة تع ة لحاج ىلحاج ىإل وضع وضع   إل
الفقر                ..مؤشرات إقليمية ووطنية لدخل الفقراء    مؤشرات إقليمية ووطنية لدخل الفقراء     الفقر               وتعاني منطقة اإلسكوا من نقص في القياسات الحديثة ذات الصلة ب  وتعاني منطقة اإلسكوا من نقص في القياسات الحديثة ذات الصلة ب

 ::لذا، ينبغي أن تحقق أية سياسة متعلقة برصد الفقر والبطالة النتائج التاليةلذا، ينبغي أن تحقق أية سياسة متعلقة برصد الفقر والبطالة النتائج التالية  . . والبطالةوالبطالة
 

 ؛؛ نظم رصد الفقر والبطالة نظم رصد الفقر والبطالةتعزيز بناء قدرات صانعي القرار فيتعزيز بناء قدرات صانعي القرار في ))أأ(( 
 



 

 

-٤١-

اس              ))بب((  ر أو قي ة للفق اس             تعزيز وضع خطوط وطني ر أو قي ة للفق ة البشرية     تعزيز وضع خطوط وطني ل التنمي ة البشرية     دلي ل التنمي ر البشري ومعامل         دلي ر البشري ومعامل          ومؤشر الفق  ومؤشر الفق
 ؛؛))٦٦نظر اإلطار نظر اإلطار اا((جيني جيني 

 
ا        إحصائية وفقا  إحصائية وفقاً مسوح  مسوح  تشجيع حساب معدل البطالة، وإجراء      تشجيع حساب معدل البطالة، وإجراء       ))جج((  ا         للصناعات، خاصة صناعة تكنولوجي  للصناعات، خاصة صناعة تكنولوجي

 ؛؛المعلومات واالتصاالتالمعلومات واالتصاالت
 

))VIII(( تمهيد الطريق لوضع إطار لنظم رصد الفقر والبطالة وتحليلهماتمهيد الطريق لوضع إطار لنظم رصد الفقر والبطالة وتحليلهما.. 
 

 خط الفقر في تايلند  -٦اإلطار 
 

ة       دد مستوى الفقر من حيث الدخل في تايلن      مستوى الفقر من حيث الدخل في تايلن     حددحدد  ة الغذائي بعينات، باستخدام نهج الكفاي ع الس ة        في مطل ة الغذائي بعينات، باستخدام نهج الكفاي ع الس نهج      . .  في مطل ذا ال نهج    ويحدد ه ذا ال ويحدد ه
ى من          يييياالحتياجات الغذائية للسكان المحل   االحتياجات الغذائية للسكان المحل    ذي يصف الحد األدن ى من          ن حسب السن والجنس، ويحدد ما ُيعرف بخط الفقر الغذائي، ال ذي يصف الحد األدن ن حسب السن والجنس، ويحدد ما ي عرف بخط الفقر الغذائي، ال

ى               . . الدخل الالزم للحصول على سلع غذائية آافية      الدخل الالزم للحصول على سلع غذائية آافية       ى             وتحدد حسابات أخرى الحد األدنى من الدخل الالزم للحصول عل ر    وتحدد حسابات أخرى الحد األدنى من الدخل الالزم للحصول عل ر    سلع غي سلع غي
 .. خط الفقر في تايلند خط الفقر في تايلند ثم ي جمع هذان الخطان للفقر لمعرفة خط الفقر اإلجمالي، أي ببساطة ثم ُيجمع هذان الخطان للفقر لمعرفة خط الفقر اإلجمالي، أي ببساطة  ..غذائيةغذائية
 ــــــــــــــــــــــــ
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  إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتنفاذالقدرة على الزيادة   -٢

 
وات       م القن دني أه ع الم ي المجتم ة ف ات الفاعل ات واالتصاالت والجه ا المعلوم رآات تكنولوجي كل ش وات     تش م القن دني أه ع الم ي المجتم ة ف ات الفاعل ات واالتصاالت والجه ا المعلوم رآات تكنولوجي كل ش تش

ات واال  ا المعلوم ى تكنولوجي ادة الوصول إل ات واال لزي ا المعلوم ى تكنولوجي ادة الوصول إل ا أيضًالزي ا أيضا تصاالت، وعليه ة تصاالت، وعليه ارات المرتبط تخدام المه جع اس ة  أن تش ارات المرتبط تخدام المه جع اس  أن تش
ية   درة التنافس ة والق ز اإلنتاجي ا لتعزي ات واالتصاالت ونقله ا المعلوم ية  بتكنولوجي درة التنافس ة والق ز اإلنتاجي ا لتعزي ات واالتصاالت ونقله ا المعلوم ه،   ..بتكنولوجي ه،  وعلي ي  وعلي ي ينبغ ة ينبغ ة وضع السياس وضع السياس
 ::الالزمة لزيادة الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، لتيسير ما يليالالزمة لزيادة الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، لتيسير ما يلي

 
ار  ))أأ((  ار انتش ىالوصالوصانتش ىول إل ائلول إل ائل وس ك  وس مل ذل ة، ويش ة مقبول لكية بكلف لكية والالس االت الس ك  االتص مل ذل ة، ويش ة مقبول لكية بكلف لكية والالس االت الس   االتص

 ؛؛الوصول إلى اإلنترنت، خاصة في المناطق الريفية والنائية المعوزةالوصول إلى اإلنترنت، خاصة في المناطق الريفية والنائية المعوزة
 

لكية         ))بب((  االت الس وّفر وصالت لالتص االت ت ات واالتص ا المعلوم ة لتكنولوجي ز مجتمعي ذ مراآ لكية        تنفي االت الس وف ر وصالت لالتص االت ت ات واالتص ا المعلوم ة لتكنولوجي ز مجتمعي ذ مراآ تنفي
ا المع دمات تكنولوجي دم خ لكية وتق ا المعوالالس دمات تكنولوجي دم خ لكية وتق درات  والالس ية والق درات الشخص اء الق ل بن ن أج االت م ات واالتص درات  لوم ية والق درات الشخص اء الق ل بن ن أج االت م ات واالتص لوم

ارات أصحاب                     ارات أصحاب                    المجتمعية، وآي تكون في الوقت نفسه مراآز لتطوير مه ق         المشاريع المشاريع المجتمعية، وآي تكون في الوقت نفسه مراآز لتطوير مه اة وخل تعّلم مدى الحي ق          وال اة وخل تعل م مدى الحي  وال
ة  ات المحلي اء المجتمع ة وبن ة العمال ات المحلي اء المجتمع ة وبن دارس     . . العمال ديات والم ي البل ز ف ذه المراآ ع ه ون موق رح أن يك دارس   وُيقت ديات والم ي البل ز ف ذه المراآ ع ه ون موق رح أن يك ةااوي قت ةلعام  ، ، لعام

ن   ن م ى ضرورة وضع سياسات تمّك ّلط الضوء عل ذي يس ر ال ن  األم ى ضرورة وضع سياسات تمك ن م ل ط الضوء عل ذي يس ر ال زاألم ذه المراآ ن ه تفادة م زاالس ذه المراآ ن ه تفادة م ك االس ك  الستضافة تل  الستضافة تل
 ؛؛المحاوالتالمحاوالت

 
ة          ))جج((  ة المحروم ات المحلي ي المجتمع ة ف زل، خاص ل من ي آ ية ف يب الشخص ر الحواس ة         نش ة المحروم ات المحلي ي المجتمع ة ف زل، خاص ل من ي آ ية ف يب الشخص ر الحواس  نش

تسعى إلى تسخير االستثمار الخاص وتشجيع       تسعى إلى تسخير االستثمار الخاص وتشجيع        هذا الهدف أن      هذا الهدف أن     تشملتشملويجدر بالسياسات التي    ويجدر بالسياسات التي      . . والمؤسسات التربوية والمؤسسات التربوية 
 ؛؛الصغرىالصغرىروح المبادرة ومشارآة الشرآات الصغيرة وروح المبادرة ومشارآة الشرآات الصغيرة و

اة وتحافظ أيضاً           مختلطة  مختلطة  إنشاء مكتبة عامة رقمية أو مكتبات       إنشاء مكتبة عامة رقمية أو مكتبات        ))دد((  تعّلم مدى الحي وفر ال اة وتحافظ أيضا            ت تعل م مدى الحي وفر ال ة     ت ى المعرف ة      عل ى المعرف  عل
 ؛؛اء على األمية وبالتالي تعزيز فرص العمالةاء على األمية وبالتالي تعزيز فرص العمالة ويتوقع أن تساعد هذه المساعي في القض ويتوقع أن تساعد هذه المساعي في القض  ..الوطنية والمجتمعيةالوطنية والمجتمعية
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تيعابها     ))•((  ا المعلومات واالتصاالت واس ادة استخدام تكنولوجي ي لزي وى الرقمي العرب تيعابها    تطوير المحت ا المعلومات واالتصاالت واس ادة استخدام تكنولوجي ي لزي وى الرقمي العرب   . . تطوير المحت
ى                   ة وتحافظ عل م االحتياجات المحلي ى                  ويتطلب هذا األمر إنشاء صناعة تنتج المحتوى العربي والتطبيقات التي تالئ ة وتحافظ عل م االحتياجات المحلي ويتطلب هذا األمر إنشاء صناعة تنتج المحتوى العربي والتطبيقات التي تالئ

 ؛؛ والمتنوع للمنطقة والمتنوع للمنطقةاإلرث الثقافي الغنياإلرث الثقافي الغني
 

ة  ))وو((  ة الكلف ول مقبول ى حل ات المفتوحة المصدر للتوصل إل ى البرمجي ة عل ات القائم تخدام التطبيق ة اس ة الكلف ول مقبول ى حل ات المفتوحة المصدر للتوصل إل ى البرمجي ة عل ات القائم تخدام التطبيق اس
غيرة و     رآات الص اص الش كل خ كوا وبش ة اإلس ات منطق ي احتياج غيرة و    تلب رآات الص اص الش كل خ كوا وبش ة اإلس ات منطق ي احتياج ات الت تلب غرى والمؤسس ات الت الص غرى والمؤسس  ة ة عليميعليميالص

 ..ة، والقطاع العامة، والقطاع العامييوالصحوالصح
 

 وجيا المعلومات واالتصاالتتطوير صناعة تكنول  -٣
 

ا             تدام لتكنولوجي اع مس اء قط د، ببن هدته الهن ا ش رار م ى غ وجي، عل اد تكنول اء اقتص ن إنش ن الممك ا           م تدام لتكنولوجي اع مس اء قط د، ببن هدته الهن ا ش رار م ى غ وجي، عل اد تكنول اء اقتص ن إنش ن الممك م
دان في                دان في               المعلومات واالتصاالت وإدماجه في االستراتيجيات الوطنية واإلقليمية، وبالتالي إنعاش اقتصاد بعض البل المعلومات واالتصاالت وإدماجه في االستراتيجيات الوطنية واإلقليمية، وبالتالي إنعاش اقتصاد بعض البل

ا               وخالصة األ وخالصة األ ).  ).  ٧٧نظر اإلطار   نظر اإلطار   اا((غربي آسيا   غربي آسيا    ا               مر أنه ال يمكن تحقيق نمو فعلي وفعال ومنِتج في صناعة تكنولوجي مر أنه ال يمكن تحقيق نمو فعلي وفعال ومنت ج في صناعة تكنولوجي
ة المشاريع           . . المعلومات واالتصاالت إال بمساعدة القطاع الخاص     المعلومات واالتصاالت إال بمساعدة القطاع الخاص      ة المشاريع           آذلك، يمكن للحكومات أن تقدم المساعدة برعاي آذلك، يمكن للحكومات أن تقدم المساعدة برعاي

ال تكنولوجي      ي مج دة ف ادرات جدي اذ مب ق التخ د الطري ات واالتصاالت وتمهي ا المعلوم ى تكنولوجي ة عل ال تكنولوجي     القائم ي مج دة ف ادرات جدي اذ مب ق التخ د الطري ات واالتصاالت وتمهي ا المعلوم ى تكنولوجي ة عل ا ا القائم
ا              . . المعلومات واالتصاالت المعلومات واالتصاالت  ا            ويكمن التحدي هنا في تكرار المبادرات الناجحة وتوسيع نطاقه ة   ويكمن التحدي هنا في تكرار المبادرات الناجحة وتوسيع نطاقه ة   بإقام ين    بإقام ين    الشراآات ب الشراآات ب
ا المعلومات واالتصاالت أن تحقق       .  .  القطاعين العام والخاص القطاعين العام والخاص  ا المعلومات واالتصاالت أن تحقق       ويجدر بالسياسة المعنية بتطوير صناعة تكنولوجي ويجدر بالسياسة المعنية بتطوير صناعة تكنولوجي

 ::ما يليما يلي
 

وم              قامة  قامة  إلإلتشجيع التوصل إلى اتفاقات     تشجيع التوصل إلى اتفاقات      ))أأ((  وم              شراآات استراتيجية، وتيسير إنشاء شرآات في الخارج تق شراآات استراتيجية، وتيسير إنشاء شرآات في الخارج تق
 ؛؛بتوظيف القوة العاملة المحليةبتوظيف القوة العاملة المحلية

 
 ؛؛تشجيع إنشاء صناعة للبرمجيات، واالستفادة من الفرص المتاحة في سوق الصادراتتشجيع إنشاء صناعة للبرمجيات، واالستفادة من الفرص المتاحة في سوق الصادرات ))بب(( 

 
يم، أي  ))جج((  ات واالتصاالت بواسطة التعل ا المعلوم ي تكنولوجي ارات ف اء المه ي بن تثمار ف يم، أي االس ات واالتصاالت بواسطة التعل ا المعلوم ي تكنولوجي ارات ف اء المه ي بن تثمار ف يم االس يم  التعل  التعل

امعي ي والج دائي والمهن امعياالبت ي والج دائي والمهن وت     ..االبت ات البي بة لرب ي الحوس يم دورات ودروس ف ذا أيضا تنظ دعم ه ي أن ي وت    وينبغ ات البي بة لرب ي الحوس يم دورات ودروس ف ذا أيضا تنظ دعم ه ي أن ي  وينبغ
 ؛؛والعاطلين عن العمل وذوي االحتياجات الخاصةوالعاطلين عن العمل وذوي االحتياجات الخاصة

 
 .. وحدائق التكنولوجيا وحدائق التكنولوجياةةلتكنولوجيلتكنولوجياا  اتاتالحاضنالحاضنإنشاء أشكال مؤسسية جديدة ونشرها، مثل إنشاء أشكال مؤسسية جديدة ونشرها، مثل  ))دد(( 

 
 أداء قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الهند  -٧اإلطار 

 
ًا  ا وفق دمات     وفق ات والخ رآات البرمجي ة لش ة الوطني ديرات الجمعي دمات      لتق ات والخ رآات البرمجي ة لش ة الوطني ديرات الجمعي ة   (NASSCOM) لتق دات اإلجمالي درت العائ ة   ، ق دات اإلجمالي درت العائ ، ق

اء           د بزه اء          لصناعة البرمجيات والخدمات في الهن د بزه رة         ١٢١٢لصناعة البرمجيات والخدمات في الهن ار دوالر خالل الفت رة          ملي ار دوالر خالل الفت ار دوالر  م م٩٫٥٩٫٥، نتجت   ، نتجت   ٢٠٠٣٢٠٠٣-٢٠٠٢٢٠٠٢ ملي ار دوالر لي ا  لي ا   منه  منه
ن الص ن الصع ت       . . ادراتادراتع ا زال ة، وم دة األمريكي ات المتح ي الوالي ه ف اع ذات د إال القط ي الهن ات ف اع البرمجي ى قط وق عل ت     وال يتف ا زال ة، وم دة األمريكي ات المتح ي الوالي ه ف اع ذات د إال القط ي الهن ات ف اع البرمجي ى قط وق عل وال يتف

ام                      اق الع اطؤ في اإلنف ام                     الشرآات العالمية تستعين أآثر فأآثر بالشرآات الهندية لتلبية احتياجاتها من البرمجيات، بالرغم من التب اق الع اطؤ في اإلنف الشرآات العالمية تستعين أآثر فأآثر بالشرآات الهندية لتلبية احتياجاتها من البرمجيات، بالرغم من التب
 ..على تكنولوجيا المعلوماتعلى تكنولوجيا المعلومات

 ــــــــــــــــــــــــ
ات والخدمات     : : المصدرالمصدر ة لشرآات البرمجي ة الوطني ات والخدمات     الجمعي ة لشرآات البرمجي ة الوطني  National Association of Software and Service Companies, “Workshop  الجمعي

”Financing Models and Scaling up Opportunities: on ICT for Poverty Alleviation in India  .  .ع ى الموق اح عل عمت ى الموق اح عل : : مت
2346=asp?Art_id.artdisplay/org.nasscom.www://http.. 
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-٤٣-

ا المعلومات واالتصاالت                 ات المرتبطة باستخدام تكنولوجي د النفق ة في تحدي وخي الدق ا المعلومات واالتصاالت               رغم أنه يصعب ت ات المرتبطة باستخدام تكنولوجي د النفق ة في تحدي وخي الدق   رغم أنه يصعب ت
ذ مشاريع لتطوير                       د لتنفي ى التعاق اق عل ادة اإلنف ذ مشاريع لتطوير                      وتطويرها في البلدان األعضاء في اإلسكوا، يجدر بالحكومات زي د لتنفي ى التعاق اق عل ادة اإلنف وتطويرها في البلدان األعضاء في اإلسكوا، يجدر بالحكومات زي
ديثها    ات واالتصاالت وتح ا المعلوم ة لتكنولوجي ى التحتي يانة البن ى ص ات واالتصاالت وعل ا المعلوم ديثها   تكنولوجي ات واالتصاالت وتح ا المعلوم ة لتكنولوجي ى التحتي يانة البن ى ص ات واالتصاالت وعل ا المعلوم     ..تكنولوجي

ذا  أن ه ن ش ذا وم أن ه ن ش ائم االقتصاد الجدوم د دع و أح ر، وه ائم االقتصاد الجداألخي د دع و أح ر، وه ن  األخي ة المطاف م ي نهاي د ف ة، أن يزي ى المعرف ائم عل د الق ن  ي ة المطاف م ي نهاي د ف ة، أن يزي ى المعرف ائم عل د الق ي
دة   تثمارات جدي تقطاب اس ة واس رة القائم ة المباش تثمارات األجنبي دة  االس تثمارات جدي تقطاب اس ة واس رة القائم ة المباش تثمارات األجنبي ا أن   . . االس ا أن آم  آم

ر، وال                 ة والفق ر، وال                السياسات اإلنمائية الرامية إلى تسخير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لمكافحة البطال ة والفق يما في      السياسات اإلنمائية الرامية إلى تسخير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لمكافحة البطال يما في    س س
ل     المناطق الريفية المعوزة، ضرور   المناطق الريفية المعوزة، ضرور    ل     ية إلزالة العراقي ام ية إلزالة العراقي ام أم ا المعلومات واالتصاالت       وصول   وصول   الال  أم ى تكنولوجي ا المعلومات واالتصاالت       إل ى تكنولوجي ى   إل ى    عل  عل

ادل ادلأساس ع ن أجل     . . أساس ع ات واالتصاالت م ا المعلوم ى تكنولوجي ام عل اق الع ة باإلنف ة معني ة سياس ى أي ن أجل   وينبغي عل ات واالتصاالت م ا المعلوم ى تكنولوجي ام عل اق الع ة باإلنف ة معني ة سياس ى أي وينبغي عل
 ::التنمية أن تضطلع بما يليالتنمية أن تضطلع بما يلي

 
ات واال  ))أأ((  ا المعلوم ى تكنولوجي ام عل اق الع جيع اإلنف ات واال تش ا المعلوم ى تكنولوجي ام عل اق الع جيع اإلنف ين التش االت لتحس ين التص االت لتحس اذتص اذنف ا   نف ى تكنولوجي ا إل ى تكنولوجي إل

 ؛؛عادل وبكلفة مقبولةعادل وبكلفة مقبولةالمعلومات واالتصاالت على أساس المعلومات واالتصاالت على أساس 
 

وزة          بال  بال حكومةحكومةالال  التي تربط التي تربط تنفيذ المزيد من التطبيقات     تنفيذ المزيد من التطبيقات      ))بب((  ة المع وزة         مواطن بهدف خدمة المجتمعات المحلي ة المع مواطن بهدف خدمة المجتمعات المحلي
 ؛؛والمهم شةوالمهّمشة

 
ذ تو  ))جج((  م تنفي ذ تو دع م تنفي الي      دع االت، وبالت ات واالتص ا المعلوم وق لتكنولوجي ن وموث ة وآم ول الكلف يل مقب الي      ص االت، وبالت ات واالتص ا المعلوم وق لتكنولوجي ن وموث ة وآم ول الكلف يل مقب ص

 ؛؛التعويض عن النقص في البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المناطق الريفيةالتعويض عن النقص في البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المناطق الريفية
 

لكية         ))دد((  لكية والالس لكية        دعم تكاليف االتصاالت الس لكية والالس ا المتصلة     دعم تكاليف االتصاالت الس ا المتصلة     ومرافقه ادرات التي تستهدف      ومرافقه ات المب ادرات التي تستهدف      بعملي ات المب بعملي
 ؛؛في اإلنترنت أو رسوم الهاتف أو الكهرباءفي اإلنترنت أو رسوم الهاتف أو الكهرباءاالشتراك االشتراك أو إلغاؤها، مثل رسوم أو إلغاؤها، مثل رسوم   ،،معات المحلية المعوزةمعات المحلية المعوزةالمجتالمجت

 
وى   ))•((  وير المحت م تط وى  دع وير المحت م تط مدع مالمالئ واط  المالئ اعد الم رة ويس ات الفقي دم المجتمع ذي يخ واط   ال اعد الم رة ويس ات الفقي دم المجتمع ذي يخ ن   ال اطلين ع ن  نين الع اطلين ع نين الع
 ..العملالعمل

 
 دامتهاالصغرى ودعم استتطوير الشرآات الصغيرة و  -٥

 
ك               الشرآات الصغيرة و  الشرآات الصغيرة و    د ساهمت تل ك               الصغرى هي وسيلة مهمة لخلق العمالة وتجديد النمو االقتصادي، وق د ساهمت تل الصغرى هي وسيلة مهمة لخلق العمالة وتجديد النمو االقتصادي، وق

وزة وفي ت          ة المع اطق الريفي ادرة في المن ز روح المب وزة وفي ت         الشرآات في تعزي ة المع اطق الريفي ادرة في المن ز روح المب تدامة لمعيشة المجتمعات    الشرآات في تعزي تدامة لمعيشة المجتمعات    أمين سبل مس أمين سبل مس
دان  ن البل د م ي العدي وزة ف ة المع دان المحلي ن البل د م ي العدي وزة ف ة المع ا زال ضروريًا  ..المحلي ه م ا زال ضروريا  إال أن ه م تخدام   إال أن جيع اس ك تش ي ذل ا ف الكثير، بم ام ب تخدام   القي جيع اس ك تش ي ذل ا ف الكثير، بم ام ب  القي

رآات الصغيرة و   ي الش ات واالتصاالت ف ا المعلوم رآات الصغيرة و  تكنولوجي ي الش ات واالتصاالت ف ا المعلوم اليب   تكنولوجي ى األس وم عل ي تق ك الت اليب   الصغرى، خاصة تل ى األس وم عل ي تق ك الت الصغرى، خاصة تل
 ..نتاجنتاجالتقليدية لإلالتقليدية لإل

 
 ::الصغرى ودعم استمراريتها ما يليالصغرى ودعم استمراريتها ما يليوينبغي أن تحقق السياسة المعنية بتطوير الشرآات الصغيرة ووينبغي أن تحقق السياسة المعنية بتطوير الشرآات الصغيرة و 

 
ة        ))أأ((  االت والمقبول ات واالتص ا المعلوم ى تكنولوجي ة عل ات القائم ر التطبيق وير ونش ز تط ة       تعزي االت والمقبول ات واالتص ا المعلوم ى تكنولوجي ة عل ات القائم ر التطبيق وير ونش ز تط  تعزي

ة والوصول        الصغرى من خفض  الصغرى من خفض  الكلفة لتمكين الشرآات الصغيرة و    الكلفة لتمكين الشرآات الصغيرة و     ادة اإلنتاجي ة وزي ة والوصول         التكاليف التشغيلية واإلداري ادة اإلنتاجي ة وزي  التكاليف التشغيلية واإلداري
التوازي مع       ..إلى قنوات جديدة للتوزيع   إلى قنوات جديدة للتوزيع    ة، ب التوازي مع      وقد يتمثل أحد التطبيقات النموذجية في نشر حلول التجارة اإللكتروني ة، ب  وقد يتمثل أحد التطبيقات النموذجية في نشر حلول التجارة اإللكتروني
 ؛؛شن حملة تسويق مالئمةشن حملة تسويق مالئمة
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ّوق تطّور الشرآات ال                ))بب((  ة التي تع ة التقييدي و ق تطو ر الشرآات ال               إلغاء السياسات والنظم الوطني ة التي تع ة التقييدي الصغرى والتي    الصغرى والتي    صغيرة و  صغيرة و  إلغاء السياسات والنظم الوطني
 ؛؛))٤٠٤٠((اإلنتاجية والقدرات التنافسيةاإلنتاجية والقدرات التنافسيةتحول دون نشر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت آأداة لزيادة تحول دون نشر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت آأداة لزيادة 

 
و       توفير بيئة تمكينية لتمويل البرا    توفير بيئة تمكينية لتمويل البرا     ))جج((  و       مج وخطط التمويل الصغير التي تم ل تطوير الشرآات الصغيرة       ل تطوير الشرآات الصغيرة       مج وخطط التمويل الصغير التي تم

ذا ا  . . الصغرىالصغرىوو يؤدي ه ذا اوس يؤدي ه ل  وس ع بالهياآ دة تتمت ة متخصصة جدي يطة مالي ات وس اء مؤسسات وجه ى إنش ر إل ل  ألم ع بالهياآ دة تتمت ة متخصصة جدي يطة مالي ات وس اء مؤسسات وجه ى إنش ر إل ألم
 ..الصغرىالصغرىالمناسبة لخدمة الشرآات الصغيرة والمناسبة لخدمة الشرآات الصغيرة و

 
 دور المرأةتنشيط   -٦

 
ر         دة الفق ن ح ف م ي التخفي رة ف ل األس طتها داخ رأة وأنش ائف الم دور وظ راف ب ن الضروري االعت ر       م دة الفق ن ح ف م ي التخفي رة ف ل األس طتها داخ رأة وأنش ائف الم دور وظ راف ب ن الضروري االعت م

اق اإلرادة البشرية         والقضاء على األمية و   والقضاء على األمية و    ع آف اق اإلرادة البشرية         تعزيز القيم التي توّس ذلك،    ..تعزيز القيم التي توس ع آف ذلك،   آ ّدم في معالجة      وإن وإن  آ د م في معالجة      أحرز بعض التق أحرز بعض التق
دياً                   ديا                   عدم المساواة بين الجنسين في منطقة اإلسكوا خالل السنوات الماضية، ما زالت الفجوة بين الجنسين تشكل تح   عدم المساواة بين الجنسين في منطقة اإلسكوا خالل السنوات الماضية، ما زالت الفجوة بين الجنسين تشكل تح

اه      ويساهم عدم المساواة بين الجنسين في الفقرويساهم عدم المساواة بين الجنسين في الفقر  . . في أرجاء العالم العربي  في أرجاء العالم العربي   و االقتصادي وإضعاف الرف اه       وإبطاء النم و االقتصادي وإضعاف الرف  وإبطاء النم
 ::دور المرأة أن تحقق ما يليدور المرأة أن تحقق ما يليبتنشيط بتنشيط وينبغي على السياسة المعنية وينبغي على السياسة المعنية   . . البشريالبشري

 
الدعوة إلى إنشاء المزيد من الدورات التدريبية للمرأة وتقديمها، وخاصة لربة المنزل والمرأة التي               الدعوة إلى إنشاء المزيد من الدورات التدريبية للمرأة وتقديمها، وخاصة لربة المنزل والمرأة التي                ))أأ(( 

ك              يم، وذل نخفض من التعل ك             لم تحّصل إال مستوى م يم، وذل نخفض من التعل ة إل      لم تحص ل إال مستوى م ارات الالزم اء المه ة إل      لبن ارات الالزم اء المه اج لبن اج نت ذي         نت وى الرقمي ال ديم المحت ذي          وتق وى الرقمي ال ديم المحت  وتق
 ؛؛يلبي احتياجاتها العملية واالستراتيجيةيلبي احتياجاتها العملية واالستراتيجية

 
اطق            ))بب((  رأة في المن ا المعلومات واالتصاالت من أجل الم ة لتكنولوجي اطق           تشجيع تنفيذ المراآز المجتمعي رأة في المن ا المعلومات واالتصاالت من أجل الم ة لتكنولوجي تشجيع تنفيذ المراآز المجتمعي

وزة   رية المع ة والحض وزة  الريفي رية المع ة والحض ن أداء       ..الريفي رأة م ين الم ز تمك ك المراآ ع تل ن أداء      وبوس رأة م ين الم ز تمك ك المراآ ع تل ي دور دور  وبوس ي عمل تدامة   عمل ة المس ي التنمي تدامة   ف ة المس ي التنمي ف
رأة وفرصها،                   ة الم ادة فعالي يلة لزي ر وس ا تعتب ا أنه رأة وفرصها،                  والتخفيف من حدة الفقر في البلدان األعضاء في اإلسكوا، آم ة الم ادة فعالي يلة لزي ر وس ا تعتب ا أنه والتخفيف من حدة الفقر في البلدان األعضاء في اإلسكوا، آم

افضال فضًال ة توظيفه ز إمكاني ا عن تعزي ة توظيفه ز إمكاني ة ال  . .  عن تعزي ز النموذجي توفر المراآ ة الوس ز النموذجي توفر المراآ اذوس اذنف ات واالتصاالت نف ا المعلوم ى تكنولوجي ات واالتصاالت  إل ا المعلوم ى تكنولوجي  إل
زاً    واألدوات المكتبواألدوات المكتب ا ستضم مرآ ابها، آم ي تعمل لحس رأة الت ية للم ة األساس زا     ي ا ستضم مرآ ابها، آم ي تعمل لحس رأة الت ية للم ة األساس اً ي ة أو مرفق ة النهاري ا   للرعاي ة أو مرفق ة النهاري  لروضة  لروضة  للرعاي

 ..أطفالأطفال
 

  اإللكترونيالتوظيفتكوين   -٧
 

ة، باستخدامه                 التوظيفالتوظيف  تقبل العمل في اقتصاد المعرف الم مس ّدد مع دة تح ة، باستخدامه               اإللكتروني هو وسيلة عمل جدي تقبل العمل في اقتصاد المعرف الم مس دة تحد د مع اإللكتروني هو وسيلة عمل جدي
ى        التوظيفالتوظيف ويضفي    ويضفي     ..في أي مكان  في أي مكان  قيام بالعمل   قيام بالعمل   تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لل   تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لل    ى      اإللكتروني قيمة اقتصادية عل اإللكتروني قيمة اقتصادية عل

ال                .. لدفع األجر مقابل ذلك العمل       لدفع األجر مقابل ذلك العمل      العمل عن بعد ويتطلب نظاما     العمل عن بعد ويتطلب نظاماً     ة ب م وجوه السياسة المتعلق ى أحد أه ال               ويتجّل ة ب م وجوه السياسة المتعلق   توظيفتوظيف ويتجل ى أحد أه
زل        رأة في المن زل       اإللكتروني في إضفائه قيمة اقتصادية على عمل الم رأة في المن ة سي      . . اإللكتروني في إضفائه قيمة اقتصادية على عمل الم ى أي ه، ينبغي عل ة سي    وعلي ى أي ه، ينبغي عل اء    وعلي ة ببن اء    اسة معني ة ببن اسة معني

 ::اإللكتروني أن تحقق ما يلياإللكتروني أن تحقق ما يليالتوظيف التوظيف 
 

 ؛؛اإللكترونياإللكتروني  توظيفتوظيفللللوذات آفاءة وذات آفاءة دعم نموذج جديد لألعمال لتوفير بيئة فعالة دعم نموذج جديد لألعمال لتوفير بيئة فعالة  ))أأ(( 
 ؛؛بنية تحتية موثوقة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت برسوم مقبولةبنية تحتية موثوقة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت برسوم مقبولةوجود وجود تعزيز تعزيز  ))بب(( 
 ..اإللكترونياإللكترونيتوظيف توظيف ائب والضمان االجتماعي التي تعو ق تنفيذ الائب والضمان االجتماعي التي تعّوق تنفيذ القضايا الضرقضايا الضرالنظر في النظر في  ))جج(( 

 

                                                      
 ..، إلغاء الرسوم الجمركية على الصادرات من معدات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أو خفضها، إلغاء الرسوم الجمركية على الصادرات من معدات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أو خفضهامثال مثالً    ))٤٠٤٠((



 

 

-٤٥-

 مشاريع إقليمية ذات أولوية  -باء
 

ا             خير تكنولوجي ى تس ة إل ة الرامي ة ذات األولوي اريع اإلقليمي ن المش دد م ام بع م بالقي ذا القس ي ه ا           يوص خير تكنولوجي ى تس ة إل ة الرامي ة ذات األولوي اريع اإلقليمي ن المش دد م ام بع م بالقي ذا القس ي ه يوص
ألة التخفيف      وتعالج غا وتعالج غا   . . الفقر في غربي آسيا   الفقر في غربي آسيا   خلق العمالة وتقليص    خلق العمالة وتقليص    المعلومات واالتصاالت ل  المعلومات واالتصاالت ل   ألة التخفيف      لبية هذه المشاريع مس لبية هذه المشاريع مس

ن منظورين ر م دة الفق ن ح ن منظورينم ر م دة الفق ن ح د   . . م د ويعتم ا  ويعتم ى تكنولوجي ن وصولهم إل د م راء ويزي درات الفق ى ق ار األول عل ا  المنظ ى تكنولوجي ن وصولهم إل د م راء ويزي درات الفق ى ق ار األول عل المنظ
نهم م              المعلومات واالتصاالت، فيساعدهم بالتالي   المعلومات واالتصاالت، فيساعدهم بالتالي    د تمك ارات التي ق ى تطوير المه نهم م               عل د تمك ارات التي ق ى تطوير المه ة أو         عل ى وظيف ة أو        ن الحصول عل ى وظيف ن الحصول عل

اني         ..، وذلك من خالل استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت        ، وذلك من خالل استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت        زيادة دخلهم إن آانوا موظفين    زيادة دخلهم إن آانوا موظفين     ا المنظور الث اني        أم ا المنظور الث  أم
حاب     طة أص وير أنش ى تط دف إل حاب    فيه طة أص وير أنش ى تط دف إل اريعفيه اريعالمش غيرة و المش رآات الص غيرة و  والش رآات الص ك      والش ي تل ة ف ادة العمال ى زي غرى وإل ك     الص ي تل ة ف ادة العمال ى زي غرى وإل الص

 ..تاجيتها وقدرتها التنافسيةتاجيتها وقدرتها التنافسيةالشرآات بتحسين إنالشرآات بتحسين إن
 

أثيراً              أثيرا             وقد اختيرت المشاريع، المجّمعة حسب برامجها، على أساس أنها ستؤثر ت راً  وقد اختيرت المشاريع، المجم عة حسب برامجها، على أساس أنها ستؤثر ت را    آبي راء      آبي اة الفق ى حي راء      عل اة الفق ى حي  عل
السياسات المقترح وضعها لخدمة الفقراء والموصوفة       السياسات المقترح وضعها لخدمة الفقراء والموصوفة       متطلبات  متطلبات  والعاطلين عن العمل، وستلبي إلى أبعد حد ممكن         والعاطلين عن العمل، وستلبي إلى أبعد حد ممكن         

ة               ويمك ن استخدام إ  ويمّكن استخدام إ    . . أعالهأعاله ة الحق د يسّهل في مرحل ى نحو أفضل، وق ة               طار برنامجي جديد من هيكلة المشاريع عل ة الحق د يسه ل في مرحل ى نحو أفضل، وق طار برنامجي جديد من هيكلة المشاريع عل
 ..تنفيذ المشاريع بتعيين منسق للبرامج لمتابعة األنشطة وخلق أوجه توافق بين المشاريع المنشأةتنفيذ المشاريع بتعيين منسق للبرامج لمتابعة األنشطة وخلق أوجه توافق بين المشاريع المنشأة

 
ار     ين االعتب ة بع ة ذات األولوي اريع اإلقليمي ة للمش ة المقترح ذ القائم ار   وتأخ ين االعتب ة بع ة ذات األولوي اريع اإلقليمي ة للمش ة المقترح ذ القائم اونوتأخ ود التع اونجه ود التع ى  المبذ المبذجه ة عل ى ول ة عل ول

دولي   ي وال عيدين اإلقليم دولي  الص ي وال عيدين اإلقليم ع             ..الص اء مجتم ة لبن ل اإلقليمي ة العم ن خط اريع ع ذه المش ن ه دد م تج ع ه، ن ع            وعلي اء مجتم ة لبن ل اإلقليمي ة العم ن خط اريع ع ذه المش ن ه دد م تج ع ه، ن  وعلي
.  .   وهي من إنتاج اإلسكوا، وتشمل مشاريع أصحاب المصلحة الناشطين في المنطقة            وهي من إنتاج اإلسكوا، وتشمل مشاريع أصحاب المصلحة الناشطين في المنطقة           ))٤١٤١((المعلومات في غربي آسيا،   المعلومات في غربي آسيا،   

ا المعلومات       ولم تنتج غالبية هذه المشاريع عن مفاهيم جديدة، آما أن  ب          ولم تنتج غالبية هذه المشاريع عن مفاهيم جديدة، آما أّن ب           ة لتكنولوجي ل المراآز المجتمعي ا المعلومات       عضها، مث ة لتكنولوجي ل المراآز المجتمعي عضها، مث
كوا       ي اإلس اء ف دان األعض ن البل دد م ي ع ذ ف د نف االت، ق كوا      واالتص ي اإلس اء ف دان األعض ن البل دد م ي ع ذ ف د نف االت، ق ي      ..واالتص ا تلّب اريع ألنه ذه المش ه يوصى به ا تلب ي     إال أن اريع ألنه ذه المش ه يوصى به  إال أن

 ..احتياجات المنطقة وألن مفاهيمها سبق أن اخت برتاحتياجات المنطقة وألن مفاهيمها سبق أن اخُتبرت
 

دول    ّين الج دول  ويب ي ن الج ًا٧٧ويب ا  ملخص اريع  ملخص اريع  للمش ت   للمش ي جمع ت  الت ي جمع رام الت ب الب رام حس ب الب ى  ج ج حس ت عل ى  ووزع ت عل ات  ووزع ة السياس ات  مجموع ة السياس مجموع
ا  ا الموصى به راءلصالح لصالح الموصى به راءالفق ذا الجدول  ..الفق ّين ه ذا الجدول ويب ي ن ه ه بإيجاز بإيجاز ويب ّين والسياسة ذات الصلة ب ين مشروع مع ة ب ه العالق ي ن والسياسة ذات الصلة ب ين مشروع مع ة ب ، ،  العالق

ات واالتصاالت ل ا المعلوم د تكنولوجي ة لحش تراتيجية متكامل ل اس الي خطة عم ات واالتصاالت لفيضع بالت ا المعلوم د تكنولوجي ة لحش تراتيجية متكامل ل اس الي خطة عم يص فيضع بالت ة وتقل ق العمال يص خل ة وتقل ق العمال خل
د يخدم السياسات األخرى أيضاً                       . . قر في غربي آسيا   قر في غربي آسيا   الفالف ية، فق رتبط بسياسة رئيس د يخدم السياسات األخرى أيضا                      ولئن آان آل مشروع ي ية، فق رتبط بسياسة رئيس وفي  وفي  .  .  ولئن آان آل مشروع ي

ر      شمالشمالأقصى  أقصى   دة الفق ر       الجدول، توضع المشاريع في إحدى المجموعات الثالث، حسب دورها في التخفيف من ح دة الفق     .. الجدول، توضع المشاريع في إحدى المجموعات الثالث، حسب دورها في التخفيف من ح
تخدا راء باس درات الفق ي ق ي تبن اريع الت ى للمش تخداوتخّصص المجموعة األول راء باس درات الفق ي ق ي تبن اريع الت ى للمش ات واالتصاالت وتخص ص المجموعة األول ا المعلوم ات واالتصاالت م تكنولوجي ا المعلوم م تكنولوجي

د               ..لتحسين فرص حصولهم على وظيفة أو زيادة دخلهم       لتحسين فرص حصولهم على وظيفة أو زيادة دخلهم        د              أما المجموعة الثانية، فهي مخصصة للمشاريع التي تزي  أما المجموعة الثانية، فهي مخصصة للمشاريع التي تزي
طة أصحاب  طة أصحاب أنش اريعأنش اريعالمش رآات الصغيرة والمش ة الش ّزز إنتاجي رآات الصغيرة و وتع ة الش ز ز إنتاجي ًا وتع ية، أيض درتها التنافس ية، أيضا الصغرى أو ق درتها التنافس تخدام الصغرى أو ق تخدام  باس  باس

د من فرص العمل           تكنوتكنو د من فرص العمل           لوجيا المعلومات واالتصاالت، آي توفر هذه الشرآات المزي ة      . . لوجيا المعلومات واالتصاالت، آي توفر هذه الشرآات المزي ة    وتشمل المجموعة الثالث وتشمل المجموعة الثالث
 ..المشاريع التي تدعم، بشكل غير مباشر، مساعي مكافحة البطالة والفقر التي تكون طبيعتها عامة أآثرالمشاريع التي تدعم، بشكل غير مباشر، مساعي مكافحة البطالة والفقر التي تكون طبيعتها عامة أآثر

 ملخص المشاريع ذات األولوية  -٧الجدول 
 

 مجموعات المشاريع السياسات 

                                                      
 ..(E/ESCWA/ICTD/2004/4)  ،،""خطة العمل اإلقليمية لبناء مجتمع المعلوماتخطة العمل اإلقليمية لبناء مجتمع المعلومات""كوا، كوا، اإلساإلس    ))٤١٤١((
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 المشروعالمشروع//رنامجرنامجالبالب
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 )ج( )ب( )أ(

           نظم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لرصد الفقر والبطالةنظم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لرصد الفقر والبطالة    -١١البرنامج البرنامج 
           نظم المعلومات المتعلقة بسوق العملنظم المعلومات المتعلقة بسوق العمل

           فقرفقرموقع إلكتروني إقليمي معني بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الرامية إلى التخفيف من حدة الموقع إلكتروني إقليمي معني بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الرامية إلى التخفيف من حدة ال
           نظام المعلومات المتعلق بإدارة الفقر والبطالةنظام المعلومات المتعلق بإدارة الفقر والبطالة

           نظام المعلومات الجغرافية للفقرنظام المعلومات الجغرافية للفقر
           المهمشة إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالمهمشة إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت// المجتمعات المحلية المعوزة المجتمعات المحلية المعوزةنفاذنفاذزيادة زيادة     -٢٢البرنامج البرنامج 

           لى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المجتمعات المحلية إ المجتمعات المحلية إنفاذنفاذالتمكين بواسطة التمكين بواسطة 
           مراآز جوالة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتمراآز جوالة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

           تمكين ذوي اإلعاقات البصرية بواسطة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتمكين ذوي اإلعاقات البصرية بواسطة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
           المكتبات الرقمية العربيةالمكتبات الرقمية العربية

           االت لخلق العمالةاالت لخلق العمالةقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتص    -٣٣البرنامج البرنامج 
           مرافق لحضانة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتمرافق لحضانة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

           صناعة البرمجيات لدعم أنشطة أصحاب روح المبادرةصناعة البرمجيات لدعم أنشطة أصحاب روح المبادرة
           زيادة اإلنفاق العام والخاصزيادة اإلنفاق العام والخاص    -٤٤البرنامج البرنامج 

           صندوق وطني للتخفيف من حدة الفقرصندوق وطني للتخفيف من حدة الفقر
           ت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي تستهدف المجتمعات المعوزةت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي تستهدف المجتمعات المعوزةدعم عدد مختار من خدمادعم عدد مختار من خدما

           دعم تطوير أنشطة أصحاب روح المبادرة والشرآات الصغيرة والصغرىدعم تطوير أنشطة أصحاب روح المبادرة والشرآات الصغيرة والصغرى    -٥٥البرنامج البرنامج 
           التعليم مدى الحياة لموظفي الشرآات الصغيرة والصغرىالتعليم مدى الحياة لموظفي الشرآات الصغيرة والصغرى

           المبادرة والشرآات الصغيرة والصغرىالمبادرة والشرآات الصغيرة والصغرىالتجارة اإللكترونية لدعم أنشطة أصحاب التجارة اإللكترونية لدعم أنشطة أصحاب 
           الحكومة اإللكترونية للشرآات الصغيرة والصغرىالحكومة اإللكترونية للشرآات الصغيرة والصغرى

           نظم معلومات السوق ألعمال الزراعة وصيد األسماكنظم معلومات السوق ألعمال الزراعة وصيد األسماك
           تمكين المرأة في المجتمعات المعوزةتمكين المرأة في المجتمعات المعوزة    -٦٦البرنامج البرنامج 

           االتصاالتاالتصاالتتمكين المرأة بواسطة تكنولوجيا المعلومات وتمكين المرأة بواسطة تكنولوجيا المعلومات و
           تعزيز حقوق المرأة والطفل بواسطة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتعزيز حقوق المرأة والطفل بواسطة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

            اإللكتروني للمناطق الحضرية والريفية اإللكتروني للمناطق الحضرية والريفية التوظيف التوظيف  -٧٧البرنامج البرنامج 
           مبادئ توجيهية للعاملين بالوسائل اإللكترونيةمبادئ توجيهية للعاملين بالوسائل اإللكترونية

           ترقية العاملين بالوسائل اإللكترونيةترقية العاملين بالوسائل اإللكترونية

 ..المشاريع الرامية إلى تمكين المهارات المرتبطة بالوظائف وتطويرهاالمشاريع الرامية إلى تمكين المهارات المرتبطة بالوظائف وتطويرها ))أأ(( ::مالحظاتمالحظات
 ..الصغرى وقدرتها التنافسيةالصغرى وقدرتها التنافسية وتحسين إنتاجية الشرآات الصغيرة و وتحسين إنتاجية الشرآات الصغيرة والمشاريعالمشاريعالمشاريع الرامية إلى زيادة أنشطة أصحاب المشاريع الرامية إلى زيادة أنشطة أصحاب  ))بب(( 
 ..ر مباشر لجهود مكافحة البطالة والفقر والتي تكون ذات طبيعة عامة أآثر من غيرهار مباشر لجهود مكافحة البطالة والفقر والتي تكون ذات طبيعة عامة أآثر من غيرها غي غيالمشاريع التي تقدم دعما المشاريع التي تقدم دعمًا ))جج(( 

 
ة أو    ات الريفي ى المجتمع ا، عل بة عليه رات المناس ال التغيي د إدخ اريع، بع ة المش ق غالبي ن تطبي ة أو  يمك ات الريفي ى المجتمع ا، عل بة عليه رات المناس ال التغيي د إدخ اريع، بع ة المش ق غالبي ن تطبي يمك

وزة  رية المع وزة الحض رية المع ا ا           ..الحض ة لتكنولوجي ة التحتي وافر البني ي ت ات ف بب االختالف ة بس ة مهم ذه التفرق ا ا          وه ة لتكنولوجي ة التحتي وافر البني ي ت ات ف بب االختالف ة بس ة مهم ذه التفرق ات  وه ات لمعلوم لمعلوم
 ويجدر ذآر وجه آخر، وهو ضرورة       ويجدر ذآر وجه آخر، وهو ضرورة        ..واالتصاالت ووجود ن هج متنوعة لمكافحة البطالة والفقر في تلك المناطق         واالتصاالت ووجود ُنهج متنوعة لمكافحة البطالة والفقر في تلك المناطق         

ط اء رواب طإنش اء رواب ةإنش ة ريفي م  حضريةحضرية- ريفي ى دع ياحة، باإلضافة إل ة والس ارة والزراع ي مجاالت التج ة ف ة التنمي دفع عجل م   ل ى دع ياحة، باإلضافة إل ة والس ارة والزراع ي مجاالت التج ة ف ة التنمي دفع عجل  ل
 ..الصغرىالصغرىالشرآات الصغيرة والشرآات الصغيرة و

 
يا                  ويردويرد  ي آس ر في غرب ة والفق ة لمكافحة البطال ة الالزم يا                   أدناه استعراض مفهومي للمشاريع ذات األولوي ي آس ر في غرب ة والفق ة لمكافحة البطال ة الالزم   . .  أدناه استعراض مفهومي للمشاريع ذات األولوي

 ..وال يعكس الترتيب الذي ترد فيه هذه المشاريع أية محاولة لجعلها أو جعل البرامج التي تنتمي إليها ذات أولويةوال يعكس الترتيب الذي ترد فيه هذه المشاريع أية محاولة لجعلها أو جعل البرامج التي تنتمي إليها ذات أولوية
 لبطالةنظم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لرصد الفقر وا  -١البرنامج 

 



 

 

-٤٧-

ة                      ة الحالي ر والبطال ات عن معدالت الفق وفر بيان ة                    يرّآز هذا البرنامج على نظم الرصد والمعلومات التي ت ة الحالي ر والبطال ات عن معدالت الفق وفر بيان يرآ ز هذا البرنامج على نظم الرصد والمعلومات التي ت
ى صياغة سياسات أفضل                           ل، ويساعد واضعي السياسات عل ى صياغة سياسات أفضل                          في المنطقة، آما أنه يتعقب التقدم المحرز في العم ل، ويساعد واضعي السياسات عل في المنطقة، آما أنه يتعقب التقدم المحرز في العم

 ::المشاريع التاليةالمشاريع التاليةضمن هذا البرنامج ضمن هذا البرنامج وتقع وتقع   . . وتصميم مشاريع أآثر فعالية وتنفيذهاوتصميم مشاريع أآثر فعالية وتنفيذها
 

ويوفر هذا المشروع معلومات عن فرص العمالة والتخطيط   ويوفر هذا المشروع معلومات عن فرص العمالة والتخطيط   : : نظم للمعلومات المتعلقة بسوق العمل    نظم للمعلومات المتعلقة بسوق العمل     ))أأ(( 
ة                      ..المهنيالمهني ى الوظائف المؤقت ؤمن الوصول إل ذ نظام ي وزة بتنفي اطق المع ة                     ويكمن هدفه في خفض البطالة في المن ى الوظائف المؤقت ؤمن الوصول إل ذ نظام ي وزة بتنفي اطق المع  ويكمن هدفه في خفض البطالة في المن

ات    ى إمكاني ات   والدائمة، ويسّلط الضوء، خاصة، عل ى إمكاني ى سوق          والدائمة، ويسل ط الضوء، خاصة، عل دخول إل رد بال ى الوظائف التي تسمح للف ى سوق           الحصول عل دخول إل رد بال ى الوظائف التي تسمح للف  الحصول عل
ة ضعيفاً            ة ضعيفا            العمل وإن آان تحصيله العلمي بعد المرحلة المدرسية الثانوي دوماً العمل وإن آان تحصيله العلمي بعد المرحلة المدرسية الثانوي دوما   أو مع ابقة في      أو مع ه الس ابقة في     ، وإن آانت خبرت ه الس ، وإن آانت خبرت

ة      ة     العمل ضئيلة أو معدوم ة                    ..العمل ضئيلة أو معدوم اد الوظائف واستخراج المعلومات المتعلق ى إيج ك النظام األشخاص عل ة                   ويساعد ذل اد الوظائف واستخراج المعلومات المتعلق ى إيج ك النظام األشخاص عل  ويساعد ذل
 ؛؛والمشارآة في التخطيط الوظيفي والوصول إلى صالت بمواقع أخرى للبحث عن وظائفوالمشارآة في التخطيط الوظيفي والوصول إلى صالت بمواقع أخرى للبحث عن وظائفبالوظيفة بالوظيفة 

 
دة                 على اإلنترنت   على اإلنترنت  إقليميإقليميموقع  موقع   ))بب((  ا المعلومات واالتصاالت المستخدمة للتخفيف من ح دة                 عن تكنولوجي ا المعلومات واالتصاالت المستخدمة للتخفيف من ح  عن تكنولوجي

اد   ويساهم هذا المشروع في     ويساهم هذا المشروع في     : : الفقرالفقر اد   إيج ع   إيج ع   موق اميكي موق اميكي دين ى اإلنترنت    دين ى اإلنترنت     عل ائج والتوصيات الصادرة عن       يستخ   يستخ   عل ائج والتوصيات الصادرة عن      دم النت دم النت
ر            ر           عدد من الدراسات والتقارير آمعيار لرصد التقّدم ولتمكين واضعي السياسات فيما يتعلق بالتخفيف من حدة الفق   . . عدد من الدراسات والتقارير آمعيار لرصد التقد م ولتمكين واضعي السياسات فيما يتعلق بالتخفيف من حدة الفق

ا المعلومات واالتصاالت والتخفيف                 وفقا   وفقاً دوريا دوريًاوينبغي تحديث الموقع    وينبغي تحديث الموقع     الم تكنولوجي ا المعلومات واالتصاالت والتخفيف                 آلخر وأهم االآتشافات في ع الم تكنولوجي  آلخر وأهم االآتشافات في ع
 ؛؛قاعدة البيانات التي ستغطي المنطقة برمتهاقاعدة البيانات التي ستغطي المنطقة برمتها//صدد إعداد ذلك الموقعصدد إعداد ذلك الموقعبب واإلسكوا هي  واإلسكوا هي   ..ررمن حدة الفقمن حدة الفق

 
ي توقع أن يؤدي هذا المشروع، الذي من المرج ح أن         ُيتوقع أن يؤدي هذا المشروع، الذي من المرّجح أن         : : نظام المعلومات المتعلق بإدارة الفقر والبطالة     نظام المعلومات المتعلق بإدارة الفقر والبطالة      ))جج(( 

اء   ة لإلحص ب الوطني ذه المكات اء  تنف ة لإلحص ب الوطني ذه المكات ع ن   تنف ى وض ة، إل ة ومحلي ات إقليمي ع ن    أو منظم ى وض ة، إل ة ومحلي ات إقليمي ال     أو منظم ى إرس ادرة عل ات ق م معلوم ال    ظ ى إرس ادرة عل ات ق م معلوم ظ
نظم    ك ال نظم   المعلومات إلى آل المناطق وصيانة تل ك ال اً           ..المعلومات إلى آل المناطق وصيانة تل ة المطاف، نظم نظم لتصبح، في نهاي ذه ال د تتطور ه ا           وق ة المطاف، نظم نظم لتصبح، في نهاي ذه ال د تتطور ه دعم   وق دعم   ل  ل

ثالً فهذا المشروع،    فهذا المشروع،      . . اتخاذ القرارات اتخاذ القرارات  ثال  م ن    م ر  خطوط خطوط من تعريف     من تعريف     ، يمك ن    ، يمّك ر   الفق ة   الفق ة   الوطني ل التنمي  ، وحساب    ، وحساب     الوطني ل التنمي  دلي   ة البشرية ة البشرية دلي
 ؛؛ومؤشر الفقر البشري ومعامل جيني، وحساب معدل البطالة حسب نوع الجنس والسن والمهنةومؤشر الفقر البشري ومعامل جيني، وحساب معدل البطالة حسب نوع الجنس والسن والمهنة

 
ذ تطبيق لنظام معلومات       : : نظام المعلومات الجغرافية المتعلقة بالفقر    نظام المعلومات الجغرافية المتعلقة بالفقر     ))دد((  ى تنفي ذ تطبيق لنظام معلومات       ويرمي هذا المشروع إل ى تنفي ويرمي هذا المشروع إل

دم          دم         جغرافية من أجل تعزيز استخدام خرائط الفقر في وضع السياسات ورصد التق ل، خاصة في      جغرافية من أجل تعزيز استخدام خرائط الفقر في وضع السياسات ورصد التق ل، خاصة في      المحرز في العم المحرز في العم
ة       ة النائي ة      المناطق الريفية والمجتمعات المحلي ة النائي ديم                    . . المناطق الريفية والمجتمعات المحلي ذ لتق اد نهج متكامل في التخطيط والتنفي ديم                  ومن الضروري اعتم ذ لتق اد نهج متكامل في التخطيط والتنفي ومن الضروري اعتم

 ..منظور مرتبط بالمكان لمؤشرات الفقر على األصعدة اإلقليمية والوطنية ودون الوطنيةمنظور مرتبط بالمكان لمؤشرات الفقر على األصعدة اإلقليمية والوطنية ودون الوطنية
 

 شة والمهم المجتمعات المحلية المعوزةنفاذ زيادة  -٢البرنامج 
 إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 
عيد        ى الص االت عل ات واالتص ا المعلوم ات تكنولوجي ف تطبيق ى مختل امج عل ذا البرن ز ه عيد      يرآ ى الص االت عل ات واالتص ا المعلوم ات تكنولوجي ف تطبيق ى مختل امج عل ذا البرن ز ه  يرآ
زاً               . . المجتمعيالمجتمعي ه مرآ ة المهّمشين بكون راء وخدم ين الفق ى تمك زا              ويهدف إل ه مرآ ة المهم شين بكون راء وخدم ين الفق ى تمك ارات     ويهدف إل ارات الشخصية ومه ارات      لتطوير المه ارات الشخصية ومه  لتطوير المه
ق ا   المشاريع المشاريع أصحاب  أصحاب   ق ا    وخل ة            وخل ة المجتمعي اة والتنمي تعّلم مدى الحي ة وال ة           لعمال ة المجتمعي اة والتنمي تعل م مدى الحي ة وال ذا              . . لعمال ة في إطار ه ع المشاريع التالي ذا            وتق ة في إطار ه ع المشاريع التالي وتق
 ::البرنامجالبرنامج

 
ين   ))أأ((  ين  التمك اذ من خالل   من خالل   التمك اذ نف ا المعلومات واالتصاالت      نف ى تكنولوجي ة إل ا المعلومات واالتصاالت       المجتمعات المحلي ى تكنولوجي ة إل ذا   : :  المجتمعات المحلي ذا   ويسعى ه ويسعى ه

اد       البرنامج إلى بناء مراآز مجتمعية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في        البرنامج إلى بناء مراآز مجتمعية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في         اد        المجتمعات المحلية المعوزة وإلى إيج  المجتمعات المحلية المعوزة وإلى إيج
كوا ي اإلس دان األعضاء ف ي البل ة والحضرية ف اطق الريفي ين المن ط ب كوارواب ي اإلس دان األعضاء ف ي البل ة والحضرية ف اطق الريفي ين المن ط ب ى   . . رواب ز الوصول إل ذه المراآ وفر ه ى وت ز الوصول إل ذه المراآ وفر ه وت

ة                          ة والحكوم د والتجارة اإللكتروني تعلم عن بع ى الحوسبة وال دريب عل ا الت ا فيه ة                         اإلنترنت والخدمات األخرى، بم ة والحكوم د والتجارة اإللكتروني تعلم عن بع ى الحوسبة وال دريب عل ا الت ا فيه اإلنترنت والخدمات األخرى، بم



 

 

-٤٨-

 على حياة الفقراء وأن توفر فرص العمل          على حياة الفقراء وأن توفر فرص العمل          وي توقع أن تؤثر هذه الخدمات إيجابيا        وُيتوقع أن تؤثر هذه الخدمات إيجابياً        ..لكترونيةلكترونيةاإللكترونية والصحة اإل  اإللكترونية والصحة اإل  
اء            ..للعاطلين عن العمل  للعاطلين عن العمل   ى بن ة المطاف إل اء           إضافة إلى ذلك، سيؤدي تنفيذ هذا المشروع في شتى المجاالت في نهاي ى بن ة المطاف إل  إضافة إلى ذلك، سيؤدي تنفيذ هذا المشروع في شتى المجاالت في نهاي

احة واس      ي مس ات واالتصاالت تغط ا المعلوم ة لتكنولوجي ز المجتمعي ن المراآ بكة م احة واس     ش ي مس ات واالتصاالت تغط ا المعلوم ة لتكنولوجي ز المجتمعي ن المراآ بكة م ن  ش رى م ريحة آب ن  عة وش رى م ريحة آب عة وش
 ؛؛السكانالسكان

 
ا        : : مراآز جوالة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    مراآز جوالة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت     ))بب((  ة لتكنولوجي ذا المشروع مراآز جوال وفر ه ا        وي ة لتكنولوجي ذا المشروع مراآز جوال وفر ه وي

خير      ة لتس رية الالزم ة والبش الموارد الفني غيرة ب ة ص ز حافل االت بتجهي ات واالتص خير     المعلوم ة لتس رية الالزم ة والبش الموارد الفني غيرة ب ة ص ز حافل االت بتجهي ات واالتص  المعلوم
ة      تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بغية مساعدة المجتمعات الم      تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بغية مساعدة المجتمعات الم       ة      حلية المعوزة، خاصة في المناطق النائي ل     ..حلية المعوزة، خاصة في المناطق النائي  وتكم ل    وتكّم

ا            ة لتكنولوجي ز مجتمعي اء مراآ ق بإنش روع المتعل االت المش ات واالتص ا المعلوم ة لتكنولوجي ز الجوال ا           المراآ ة لتكنولوجي ز مجتمعي اء مراآ ق بإنش روع المتعل االت المش ات واالتص ا المعلوم ة لتكنولوجي ز الجوال المراآ
ة السكانية الضئيلة التي ال                ة ذات الكثاف ر من المجتمعات المحلي ة عدد آبي ك بتغطي ة السكانية الضئيلة التي ال               المعلومات واالتصاالت، وذل ة ذات الكثاف ر من المجتمعات المحلي ة عدد آبي ك بتغطي المعلومات واالتصاالت، وذل

 ؛؛ إنشاء مرآز دائم إنشاء مرآز دائمر فيها ماليا ر فيها ماليًايمكن أن يبر يمكن أن يبرَّ
 

ا المعلومات واالتصاالت       ذوي اإلعاقات البصرية     ذوي اإلعاقات البصرية     تمكين  تمكين   ))جج((  ا المعلومات واالتصاالت       بواسطة تكنولوجي ذا المشروع      : : بواسطة تكنولوجي دعم ه ذا المشروع      ي دعم ه ي
وف  ي المكف كل رئيس وف بش ي المكف كل رئيس م ذوي ذوي  أو  أو ينينبش مح له ات البصرية ويس م اإلعاق مح له ات البصرية ويس ارات  اإلعاق وير المه دريب وتط ى الت ارات   بالحصول عل وير المه دريب وتط ى الت  بالحصول عل

راد المجتمع المنتجين       وو يصبح  يصبح  من أن   من أن  المهنية الالزمة لتمكينهم  المهنية الالزمة لتمكينهم   راد المجتمع المنتجين       ا من أف زة         وبواسطة     وبواسطة      ..ا من أف ل وأجه زة براي زة        أطراف أجه ل وأجه زة براي أطراف أجه
ى استكمال الخدمات                 ا، يهدف المشروع إل ى استكمال الخدمات                ترآيب الصوت وأدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطبيقاته ا، يهدف المشروع إل ترآيب الصوت وأدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطبيقاته

ة       ة      المقّدمة في المراآز المجتمعية والمؤسسات التربوي ى     ويسعى المشروع أيضا        ويسعى المشروع أيضاً        ..المقد مة في المراآز المجتمعية والمؤسسات التربوي ى     إل يم     الوصو الوصو ضمان   ضمان    إل ى التعل يم     ل إل ى التعل ل إل
ر            ات غي ات والمنظم وفين والجامع دارس المكف ع م راآة م االت، بالش ات واالتص ا المعلوم طة تكنولوجي ر           بواس ات غي ات والمنظم وفين والجامع دارس المكف ع م راآة م االت، بالش ات واالتص ا المعلوم طة تكنولوجي بواس

 ؛؛الحكوميةالحكومية
 

ات ))دد((  اتالمكتب ةالمكتب ة الرقمي ة الرقمي ة العربي اطق    : :  العربي ي المن ة ف ة عربي ات رقمي اء مكتب ى إنش روع عل ذا المش ز ه اطق    يرآ ي المن ة ف ة عربي ات رقمي اء مكتب ى إنش روع عل ذا المش ز ه يرآ
ان       ان      الريفية والحضرية، بهدف تأمين الوصول المج ة      الريفية والحضرية، بهدف تأمين الوصول المج ة المرتبطة بالدراسات التفاعلي ى الكتب واألدوات الرقمي ة      ي إل ة المرتبطة بالدراسات التفاعلي ى الكتب واألدوات الرقمي     ..ي إل

، ويعززها، آما يعزز إنشاء      ، ويعززها، آما يعزز إنشاء      المختلطةالمختلطة بالمكتبات    بالمكتبات   ويوس ع المشروع نطاق المكتبات المادية الحالية، المعروفة أيضا        ويوّسع المشروع نطاق المكتبات المادية الحالية، المعروفة أيضاً       
ى               . . أخرىأخرىافتراضية  افتراضية  مكتبات  مكتبات   واطنين إل ى             ويرمي المشروع إلى خلق ثقافة تقوم على سعي الم واطنين إل دهم    ويرمي المشروع إلى خلق ثقافة تقوم على سعي الم دهم    المعلومات وتزوي المعلومات وتزوي

 ..بخدمات التعل م مدى الحياةبخدمات التعّلم مدى الحياة
 

 قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لمكافحة البطالة  -٣البرنامج 
 

ة                 ة االجتماعي ة               يساهم وجود ونجاح قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تحقيق التنمي ة االجتماعي االقتصادية  االقتصادية  -يساهم وجود ونجاح قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تحقيق التنمي
ين    ين   في بلد مع تثمار ف              ..في بلد مع امج االس ذا البرن ه، يعزز ه تثمار ف             وعلي امج االس ذا البرن ه، يعزز ه ات               وعلي ة وفي إرساء اآللي توِعبة للعمال ات              ي األنشطة المس ة وفي إرساء اآللي التي  التي  ي األنشطة المستوع بة للعمال

اء            ااتشجع  تشجع   ى إبق ا المعلومات واالتصاالت، باإلضافة إل اء            لبحوث الرامية إلى زيادة العمالة في قطاع تكنولوجي ى إبق ا المعلومات واالتصاالت، باإلضافة إل ذوي ذوي لبحوث الرامية إلى زيادة العمالة في قطاع تكنولوجي
ن  اءة م ن الكف اءة م املين الكف املين الع وق العم الع ي س وق العم ف ي س ا      ..للف ائف تكنولوجي ى وظ اء عل ى اإلبق امج إل ذا البرن دف ه ا     ويه ائف تكنولوجي ى وظ اء عل ى اإلبق امج إل ذا البرن دف ه ات  ويه ات المعلوم المعلوم

 ::المشاريع التاليةالمشاريع التاليةهذا البرنامج هذا البرنامج ويشمل ويشمل     ..واالتصاالت وزيادة العمالة في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتواالتصاالت وزيادة العمالة في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
يرمي هذا المشروع إلى تقديم المساعدة المالية       يرمي هذا المشروع إلى تقديم المساعدة المالية       : : مرافق لحضانة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    مرافق لحضانة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت     ))أأ(( 

فرص عمل  فرص عمل  يوفر هذا المشروع    يوفر هذا المشروع     و  و   .. األعمال المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت      األعمال المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت     والفنية الالزمة لحضانة  والفنية الالزمة لحضانة  
تثمار الخاص لمساعدة                  جديدة في سوق العمل من خالل        جديدة في سوق العمل من خالل         دة واستقطاب االس ار وإنشاء شرآات جدي ز االبتك تثمار الخاص لمساعدة                  تعزي دة واستقطاب االس ار وإنشاء شرآات جدي ز االبتك تعزي

، يرمي المشروع  ، يرمي المشروع  وبذلكوبذلك  . . نمو الشرآات القائمة على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في آل قطاعات االقتصاد  نمو الشرآات القائمة على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في آل قطاعات االقتصاد  
دان األعضاء في اإلسكوا              ار من البل ا المعلومات واالتصاالت في عدد مخت دان األعضاء في اإلسكوا             إلى إنشاء مرافق لحضانة تكنولوجي ار من البل ا المعلومات واالتصاالت في عدد مخت إلى إنشاء مرافق لحضانة تكنولوجي

 ؛؛أنشطة الحضانة في المنطقةأنشطة الحضانة في المنطقةز ز حفحفوإلى وإلى 
 



 

 

-٤٩-

ة   : : ح المبادرة ح المبادرة صناعة البرمجيات لدعم أنشطة أصحاب رو     صناعة البرمجيات لدعم أنشطة أصحاب رو      ))بب((  ة   ويدعم هذا المشروع إنشاء صناعة محلي ويدعم هذا المشروع إنشاء صناعة محلي
ات               ات البرمجي ة لتطبيق ة األسواق المتخصصة الوطني ة خدم ات              للبرمجيات بغي ات البرمجي ة لتطبيق ة األسواق المتخصصة الوطني ة خدم ك هو دعم أنشطة              . . للبرمجيات بغي ك هو دعم أنشطة            والهدف من ذل والهدف من ذل

اريعأصحاب  أصحاب   اريعالمش دد الشرآات الصغيرة والمش ادة ع دد الشرآات الصغيرة و وزي ادة ع دان وزي ذا المي ي ه دانالصغرى ف ذا المي ي ه ى تعز  . . الصغرى ف ى تعزويرمي المشروع إل ز ويرمي المشروع إل ز ي ي
ات تستهدف الشرآات الصغيرة والمتوسطة ة للبرمجي ين من تشكيل صناعة محلي ة للتمك وة العامل ارات الق ات تستهدف الشرآات الصغيرة والمتوسطةمه ة للبرمجي ين من تشكيل صناعة محلي ة للتمك وة العامل ارات الق ، ، مه

 ..وتحول بالتالي دون المنافسة المباشرة من طرف آبرى الشرآات الوطنية أو المتعددة الجنسياتوتحول بالتالي دون المنافسة المباشرة من طرف آبرى الشرآات الوطنية أو المتعددة الجنسيات
 

 زيادة اإلنفاق العام والخاص  -٤البرنامج 
 

ي   ي يكتس وم يكتس دعم الحك وم ال دعم الحك ي   ال ة ف ة جوهري ي   ي أهمي ة ف ة جوهري مان ي أهمي مان ض فة     ض ادية المنص ة االقتص ة االجتماعي ق التنمي فة     تحقي ادية المنص ة االقتص ة االجتماعي ق التنمي  تحقي
 ما   ما   وبشكل عام، يميل القطاع الخاص إلى انتقاء األسواق المتخصصة المدر ة لألرباح، م همال              وبشكل عام، يميل القطاع الخاص إلى انتقاء األسواق المتخصصة المدّرة لألرباح، ُمهمالً              ..لكل شرائح السكان  لكل شرائح السكان  

 مع القطاع الخاص، بوضع      مع القطاع الخاص، بوضع     ويحث هذا البرنامج الحكومات على أن تقوم، بالشراآة       ويحث هذا البرنامج الحكومات على أن تقوم، بالشراآة         . . تبقى منها في غالبية األحيان    تبقى منها في غالبية األحيان    
ة          مي مي ررتتمشاريع   مشاريع    ب  ب لالضطالعلالضطالعحوافز  حوافز  نظم ابتكارية توفر    نظم ابتكارية توفر     ة االقتصادية واالجتماعي ى تحقيق التنمي ة           إل ة االقتصادية واالجتماعي ى تحقيق التنمي ذا    .  .   إل ذا    ويشمل ه ويشمل ه

 ::المشاريع التاليةالمشاريع التاليةالبرنامج البرنامج 
 

ر         الصندوق  الصندوق   ))أأ((  دة الفق وطني للتخفيف من ح ر         ال دة الفق وطني للتخفيف من ح ي الحكومات             ويشمل ويشمل : : ال درات ممثل اء ق ذا المشروع بن ي الحكومات              ه درات ممثل اء ق ذا المشروع بن  ه
ر            في  في  والبدء  والبدء   ة والفق ى مكافحة البطال ة، مع التشديد عل ر            وضع خطط رائدة في بلدان مختارة إلنشاء صناديق وطني ة والفق ى مكافحة البطال ة، مع التشديد عل     ..وضع خطط رائدة في بلدان مختارة إلنشاء صناديق وطني

اً          ع نطاق ول أوس مان وص ام لض اق الع ادة اإلنف ى زي روع عل ذا المش ز ه ا          ويرآ ع نطاق ول أوس مان وص ام لض اق الع ادة اإلنف ى زي روع عل ذا المش ز ه افاً ويرآ ر إنص افا   وأآث ر إنص ا   وأآث ى تكنولوجي ا   إل ى تكنولوجي  إل
    ..مشاريع مشاريع المزيد من ال   المزيد من ال   لدعم الشرآات المحلية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بنشر        لدعم الشرآات المحلية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بنشر        المعلومات واالتصاالت، و  المعلومات واالتصاالت، و  

ار         ك اإلط ي ذل ة ف اهمة النموذجي ات المس ن الجه ثال، م لكية، م لكية والالس االت الس رآات االتص ون ش د تك ار        وق ك اإلط ي ذل ة ف اهمة النموذجي ات المس ن الجه ثال، م لكية، م لكية والالس االت الس رآات االتص ون ش د تك وق
 ؛؛الوطنيالوطني

 
تهدف    ))بب((  ي تس ات واالتصاالت الت ا المعلوم ن تكنولوجي ارة م دمات مخت م خ تهدف   دع ي تس ات واالتصاالت الت ا المعلوم ن تكنولوجي ارة م دمات مخت م خ ة دع ات المحلي ة المجتمع ات المحلي المجتمع
د مجموعة من                         : : المعوزةالمعوزة ام والخاص بتحدي اع القطاعين الع ى إقن درات، إل اء الق د مجموعة من                         يرمي هذا المشروع، بواسطة بن ام والخاص بتحدي اع القطاعين الع ى إقن درات، إل اء الق يرمي هذا المشروع، بواسطة بن

ين من سير                       ة التمك ارة بغي ين من سير                      المبادرات التي تستهدف المجتمعات المحلية المعوزة ومن ثم تقديم الدعم لخدمات مخت ة التمك ارة بغي المبادرات التي تستهدف المجتمعات المحلية المعوزة ومن ثم تقديم الدعم لخدمات مخت
ة أخرى              المدى القصير، فضال     المدى القصير، فضالً   ألقل في ألقل في  ا  ا علىعلىهذه المبادرات على نحو مستدام،      هذه المبادرات على نحو مستدام،       يعها في مجتمعات محلي ة أخرى              عن توس يعها في مجتمعات محلي  عن توس

 ..داخل البلدداخل البلد
 

 الصغرىروح المبادرة والشرآات الصغيرة ودعم تطوير   -٥البرنامج 
 

ارات أو            وير المه االت لتط ات واالتص ا المعلوم تخدام تكنولوجي ى اس امج عل ذا البرن ز ه ارات أو          يرآ وير المه االت لتط ات واالتص ا المعلوم تخدام تكنولوجي ى اس امج عل ذا البرن ز ه  يرآ
فات المر فات المرالمواص غيرة والمواص رآات الص ي الش ائف ف ة بالوظ غيرة وتبط رآات الص ي الش ائف ف ة بالوظ ارات تبط وير المه ى تط ل عل دف العم غرى، به ارات الص وير المه ى تط ل عل دف العم غرى، به الص

اعيوالتماسك والتماسك الشخصية الشخصية  اعياالجتم راءاالجتم و االقتصادي لصالح الفق راء والنم و االقتصادي لصالح الفق ل    .. والنم ع خطط للتموي امج م ذا البرن ق ه ل   ويتراف ع خطط للتموي امج م ذا البرن ق ه  ويتراف
ه يشجع أنشطة أصحاب  ا أن ه يشجع أنشطة أصحاب الصغير، آم ا أن اريع الصغير، آم اريع المش ي يتوقالمش ي يتوقالت ق الوظائفالت ي خل ة ف ي النهاي اهم ف ق الوظائفع أن تس ي خل ة ف ي النهاي اهم ف ع   ..ع أن تس ع  وتق  وتق

 ::المشاريع التاليةالمشاريع التالية هذا البرنامج  هذا البرنامج ضمنضمن
 

يرآز هذا المشروع على تحسين فرص       يرآز هذا المشروع على تحسين فرص       : : الصغرىالصغرىالتعلم مدى الحياة لموظفي الشرآات الصغيرة و      التعلم مدى الحياة لموظفي الشرآات الصغيرة و       ))أأ(( 
ى           ..الصغرى للتعليم الفني   الصغرى للتعليم الفني   ووالعمالة والتقدم المهني بمواصلة موظفي الشرآات الصغيرة        العمالة والتقدم المهني بمواصلة موظفي الشرآات الصغيرة         ذا المشروع إل ى          ويهدف ه ذا المشروع إل  ويهدف ه

 ؛؛الصغرى وقدرتها التنافسيةالصغرى وقدرتها التنافسيةزيادة إنتاجية الشرآات الصغيرة وزيادة إنتاجية الشرآات الصغيرة و
 



 

 

-٥٠-

من  من  : : الصغرى الصغرى  وأنشطة الشرآات الصغيرة و    وأنشطة الشرآات الصغيرة و   المشاريع المشاريع التجارة اإللكترونية لدعم أنشطة أصحاب       التجارة اإللكترونية لدعم أنشطة أصحاب        ))بب(( 
ة، وال    شأن تطبي شأن تطبي  ة، وال    قات التجارة اإللكتروني يما من       قات التجارة اإللكتروني يما من     س ى المستهلك   إإالشرآة   الشرآة   س ى المستهلك   ل ى ال  إإ  مستهلك مستهلك من ال  من ال   و  و ل ى ال  ل د     ل تهلك، أن تزي د     مس تهلك، أن تزي مس

دات الشرآات الصغيرة و دات الشرآات الصغيرة وعائ ع  عائ ة م ال الجاري ادة األعم دة وزي واق جدي ى أس ا بالوصول إل ع  الصغرى بالسماح له ة م ال الجاري ادة األعم دة وزي واق جدي ى أس ا بالوصول إل الصغرى بالسماح له
اليين تهلكين الح اليينالمس تهلكين الح ذ  . . المس ب ه ذويتطّل اس    ويتطل ب ه ى أس ة عل ارة اإللكتروني ع التج ويق لمواق ي التس تثمار ف روع االس اس    ا المش ى أس ة عل ارة اإللكتروني ع التج ويق لمواق ي التس تثمار ف روع االس ا المش

، ، والحوافز والحوافز الشراآات وتقديم الخدمات     الشراآات وتقديم الخدمات     وإقامة  وإقامة  مستمر، واستهداف األسواق المتخصصة للترويج للمنتجات المحلية        مستمر، واستهداف األسواق المتخصصة للترويج للمنتجات المحلية        
 ؛؛على نحو موثوق، للحفاظ على المستهلكينعلى نحو موثوق، للحفاظ على المستهلكين

 
رآات  ))جج((  ة للش ة اإللكتروني رآات الحكوم ة للش ة اإللكتروني ات  : : الصغرىالصغرىالصغيرة والصغيرة والحكوم ى وضع تطبيق روع إل ذا المش ي ه ات  يرم ى وضع تطبيق روع إل ذا المش ي ه يرم

ن ل م نالعم ل م ةالال  العم ةحكوم ى إإ  حكوم ى ل رآةل رآةالش رآات الصغيرة والش ن الش رآات الصغيرة و، تمّك ع   ، تمك ن الش ادالت م راء المب ة إج ن خفض آلف ع   الصغرى م ادالت م راء المب ة إج ن خفض آلف الصغرى م
يتيح المزيد من فرص وإمكانيات نمو العائدات       يتيح المزيد من فرص وإمكانيات نمو العائدات       الفساد و الفساد و يقلل  يقلل   ويتوقع أن يزيد المشروع من الشفافية وأن          ويتوقع أن يزيد المشروع من الشفافية وأن           ..الحكومةالحكومة

 وتشمل التطبيقات النموذجية دليال إلكترونيا عن المؤسسات التجارية وتجديد التراخيص أو             وتشمل التطبيقات النموذجية دليال إلكترونيا عن المؤسسات التجارية وتجديد التراخيص أو              ..أو خفض التكاليف  أو خفض التكاليف  //وو
 ؛؛تصاريح العمل، وتشكيل السجالت التجارية وتغييرها، وتوفير معلومات عن النظم الجديدةتصاريح العمل، وتشكيل السجالت التجارية وتغييرها، وتوفير معلومات عن النظم الجديدة

 
ة  ة  ة  ي ي عمال التجار عمال التجار األاألقة ب قة ب نظم معلومات السوق المتعل   نظم معلومات السوق المتعل    ))دد((  ة  الزراعي ذا المشروع    : : وصيد األسماك  وصيد األسماك  الزراعي ذا المشروع    يرمي ه يرمي ه

دان األعضاء في اإلسكوا، وهو يستهدف                                ارة في البل وزة مخت ة مع دة في مجتمعات محلي دان األعضاء في اإلسكوا، وهو يستهدف                               إلى إطالق خطط رائ ارة في البل وزة مخت ة مع دة في مجتمعات محلي إلى إطالق خطط رائ
املين حرفيين آخرين ومجاالت      صيادي  صيادي  ووالمزارعين  المزارعين   املين حرفيين آخرين ومجاالت      األسماك بشكل خاص، مع أنه يمكن توسيع نطاقه ليشمل ع األسماك بشكل خاص، مع أنه يمكن توسيع نطاقه ليشمل ع

زارعين أو      . . رىرىأخأخ روع للم مح المش ع أن يس ت، ُيتوق ة أو اإلنترن ف الجوال تخدام الهوات زارعين أو    وباس روع للم مح المش ع أن يس ت، ي توق ة أو اإلنترن ف الجوال تخدام الهوات  وباس
 ..منتجاتهم في أهم األسواق في المدن المجاورةمنتجاتهم في أهم األسواق في المدن المجاورةأسعار أسعار  بيانات مستكملة عن  بيانات مستكملة عن  األسماك بأن يستخرجوا يوميا  األسماك بأن يستخرجوا يوميًاصياديصيادي

 
 تمكين المرأة في المجتمعات المحلية المعوزة  -٦البرنامج 

 
يا              يرمي ه يرمي ه   ي آس يا              ذا المشروع إلى تحسين حياة المرأة في المناطق الريفية والحضرية في غرب ي آس  وهو يمكن      وهو يمكن       ..ذا المشروع إلى تحسين حياة المرأة في المناطق الريفية والحضرية في غرب

ات           ا المعلوم طة تكنولوجي يم بواس حة والتعل ارة والص ة بالتج ات المتعلق ى المعلوم ول إل ن الوص رأة م ات          الم ا المعلوم طة تكنولوجي يم بواس حة والتعل ارة والص ة بالتج ات المتعلق ى المعلوم ول إل ن الوص رأة م الم
اً   ..واالتصاالتواالتصاالت رأة، اجتماعي ين الم ى تمك امج إل عى البرن ا   ويس رأة، اجتماعي ين الم ى تمك امج إل عى البرن اعدة ع واقتصاديا  واقتصاديًا ويس اعدة ع، بالمس ة  ، بالمس ى األمي ى القضاء عل ة  ل ى األمي ى القضاء عل ل

ين الجنسين و              ين الجنسين و             وخفض الفقر وتحسين صحة األسرة ونظافتها الصحية، وبلوغ المساواة ب ة     ضمان ضمان وخفض الفقر وتحسين صحة األسرة ونظافتها الصحية، وبلوغ المساواة ب ة   تنمي رأة   تنمي رأة   دعم الم   دعم الم
 ::المشاريع التاليةالمشاريع التاليةضمن هذا البرنامج ضمن هذا البرنامج  وتقع  وتقع   .. ألسرتها على نحو مستدام ألسرتها على نحو مستدامالماليالمالي

 
ويرمي هذا المشروع إلى تحسين وضع     ويرمي هذا المشروع إلى تحسين وضع     : :  المعلومات واالتصاالت   المعلومات واالتصاالت  تمكين المرأة بواسطة تكنولوجيا   تمكين المرأة بواسطة تكنولوجيا    ))أأ(( 

افح    المرأة في المنطقة بإنشاء مراآز وطنية قائمة على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،            المرأة في المنطقة بإنشاء مراآز وطنية قائمة على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،             افح    من شأنها أن تك ة   من شأنها أن تك ة    األمي  األمي
يم، و   سد الفجوة  ف      سد الفجوة  ف      تتاألمية في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، و        األمية في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، و        آذلك  آذلك  التقليدية و التقليدية و  يم، و   ي التعل ؤمن الوصول   ؤمن الوصول   ت ت ي التعل

 ؛؛زيد فرص العمالة والرفاه االقتصادي واالندماج االجتماعي للمرأةزيد فرص العمالة والرفاه االقتصادي واالندماج االجتماعي للمرأةتتإلى المعلومات ذات الصلة بالمرأة، وإلى المعلومات ذات الصلة بالمرأة، و
 

ى       : : تعزيز حقوق المرأة والطفل بواسطة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت       تعزيز حقوق المرأة والطفل بواسطة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت        ))بب((  ذا المشروع إل ى       يسعى ه ذا المشروع إل يسعى ه
رأة  ين الم رأة تمك ين الم تطيعتمك تطيعلتس انون لقضايا لقضايا  التصدي  التصدي لتس انون ق رة ق رة األس زواج والطالق، األس ال، وال ة األطف اليف إعال ل تك ا، مث زواج والطالق، وحله ال، وال ة األطف اليف إعال ل تك ا، مث وحله

ة          . . ةةحضانحضانوالعمل، والتبني، وال  والعمل، والتبني، وال   ة        وسُينتج المشروع معلومات قانوني ا، وهي            ييوسي نتج المشروع معلومات قانوني ا وفهمه ى المستخدم قراءته ا، وهي            سهل عل ا وفهمه ى المستخدم قراءته سهل عل
ى اإلنترنت        وستعرض المعلو    وستعرض المعلو     ..، باللغة المحلية  ، باللغة المحلية  ةةمرئيمرئيمواد  مواد  تتخذ شكل نصوص أو     تتخذ شكل نصوص أو      ى اإلنترنت       مات عل ان   ((مات عل د اإلمك ان   عن د اإلمك ى  ) ) عن ى  وعل وعل

 ..أقراص مدمجة وبواسطة خطوط االتصال العاجلأقراص مدمجة وبواسطة خطوط االتصال العاجل
 

  اإللكتروني للمناطق الريفية والحضريةتوظيف ال -٧البرنامج 
 



 

 

-٥١-

املين   توظيف توظيف الاليرمي هذا المشروع إلى تشجيع تطوير    يرمي هذا المشروع إلى تشجيع تطوير      ي والع املين    اإللكترون ي والع روني  اإللكترون روني اإللكت ة     . . ينيناإللكت ة   وخالل المرحل وخالل المرحل
ا المعلومات                    األولى، سيستهدف هذ  األولى، سيستهدف هذ   ليمة لتكنولوجي ة الس ة التحتي ة ذات البني اطق الحضرية والريفي ا المعلومات                    ا المشروع المن ليمة لتكنولوجي ة الس ة التحتي ة ذات البني اطق الحضرية والريفي ا المشروع المن

واطنين باالضطالع بالعمل              ابتكاريا   ابتكارياً ويقدم البرنامج نهجا   ويقدم البرنامج نهجاً    . . واالتصاالتواالتصاالت واطنين باالضطالع بالعمل              لمعالجة البطالة في المنطقة، بالسماح للم  لمعالجة البطالة في المنطقة، بالسماح للم
ي      وطني واإلقليم عيدين ال ى الص ك عل وقعهم، وذل ن م ر ع رف النظ ي     بص وطني واإلقليم عيدين ال ى الص ك عل وقعهم، وذل ن م ر ع رف النظ مل ه     ..بص مل ه ويش امج ويش امج ذا البرن  ذا البرن

 ::المشاريع التاليةالمشاريع التالية
 

ة لل ))أأ((  ادئ توجيهي ة للمب ادئ توجيهي فمب فتوظي ي  توظي ياإللكترون ادئ  : : اإللكترون ن المب ة م ع مجموع روع بوض ذا المش مح ه ادئ  سيس ن المب ة م ع مجموع روع بوض ذا المش مح ه سيس
ة بصياغة           ..التوجيهية المتعلقة  بنماذج ناجحة من العمل اإللكتروني في منطقة اإلسكوا          التوجيهية المتعلقة  بنماذج ناجحة من العمل اإللكتروني في منطقة اإلسكوا           ادئ التوجيهي تقوم المب ة بصياغة          وس ادئ التوجيهي تقوم المب  وس

ة لل              الممارسات   الممارسات   أفضل   أفضل   ج جديدة لألعمال وبتقديم     ج جديدة لألعمال وبتقديم     نماذنماذ ة وفعال ات فعلي اد بيئ ة إليج ادئ الالزم راح المب ة لل              واقت ة وفعال ات فعلي اد بيئ ة إليج ادئ الالزم راح المب   توظيف توظيف واقت
ا      ن االضطالع به ي يمك ة الت ائف المالئم د الوظ ي، وتحدي ا     اإللكترون ن االضطالع به ي يمك ة الت ائف المالئم د الوظ ي، وتحدي ر اإللكترون ر عب اً عب ت ، وأيض ا  اإلنترن ت ، وأيض ية ب اإلنترن ية ب  التوص إجراء إجراء  التوص

اعي ي الضرائب والضمان االجتم رات ف اعيتغيي ي الضرائب والضمان االجتم رات ف تعالج ال  ..تغيي تعالج ال وس ة أيضًا وس ادئ التوجيهي ة أيضا مب ادئ التوجيهي دعم مب ة ب ة المتعلق ائل الفني دعم  المس ة ب ة المتعلق ائل الفني  المس
 ؛؛، مثل البنى التحتية وحلول الوصول عن بعد وأمن الشبكة، مثل البنى التحتية وحلول الوصول عن بعد وأمن الشبكةةةاإللكترونياإللكترونيبالوسائل بالوسائل تطوير مهارات العامل تطوير مهارات العامل 

 
لحضرية وسيسعى    لحضرية وسيسعى    سيستهدف هذا المشروع بشكل رئيسي المناطق ا      سيستهدف هذا المشروع بشكل رئيسي المناطق ا      : : اإللكترونياإللكتروني  توظيفتوظيفللااتشجيع  تشجيع   ))بب(( 

ي   توظيفتوظيف وتشمل األمثلة النموذجية لل     وتشمل األمثلة النموذجية لل      ..إلى خلق فرص جديدة للعمالة على الصعيدين الوطني واإلقليمي        إلى خلق فرص جديدة للعمالة على الصعيدين الوطني واإلقليمي         ي    اإللكترون  اإللكترون
 ويهدف   ويهدف    ..أخصائيين في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وموظفين في المبيعات ومستشارين في مجال اإلدارة         أخصائيين في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وموظفين في المبيعات ومستشارين في مجال اإلدارة         

ي ع     ل ف د للعم وذج موّح الق نم ى إط روع إل ذا المش ي ع    ه ل ف وذج موح د للعم الق نم ى إط روع إل ذا المش راض    ه كوا ألغ ي اإلس اء ف دان األعض ن البل ار م راض    دد مخت كوا ألغ ي اإلس اء ف دان األعض ن البل ار م دد مخت
 ..االختبار، بهدف بناء القدرات وصقل النتائج لنشرها في المنطقة في المستقبلاالختبار، بهدف بناء القدرات وصقل النتائج لنشرها في المنطقة في المستقبل
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 الخالصة  -سادسا 
 

ة، أن                  تبحث  تبحث    ا المعلومات واالتصاالت، بصفتها أدوات ابتكاري ة، أن                  هذه الدراسة وتحلل آيف يمكن لتكنولوجي ا المعلومات واالتصاالت، بصفتها أدوات ابتكاري هذه الدراسة وتحلل آيف يمكن لتكنولوجي
دة    ن ح ف م تخدم للتخفي دة   تس ن ح ف م تخدم للتخفي ورين تس ن منظ ر، م ورين الفق ن منظ ر، م دراتهم       . . الفق اء ق راء وبن ين الفق ى تمك ور األول عل ز المنظ دراتهم     ويرآ اء ق راء وبن ين الفق ى تمك ور األول عل ز المنظ ويرآ

م       ادة دخله رص زي ين ف الي تحس االت، وبالت ات واالتص ا المعلوم تخدام تكنولوجي م      باس ادة دخله رص زي ين ف الي تحس االت، وبالت ات واالتص ا المعلوم تخدام تكنولوجي اني     ..باس ور الث ى المنظ اني    وُيعن ور الث ى المنظ  وي عن
، ، المشاريع المشاريع طة أصحاب  طة أصحاب  الصغرى وأنش  الصغرى وأنش  بتسخير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتطوير الشرآات الصغيرة و     بتسخير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتطوير الشرآات الصغيرة و     

 ..وبالتالي تحسين اإلنتاجية والقدرة التنافسية والنمو، وبالتالي القدرة على خلق الوظائف في تلك المجاالتوبالتالي تحسين اإلنتاجية والقدرة التنافسية والنمو، وبالتالي القدرة على خلق الوظائف في تلك المجاالت
 

ويشمل  ويشمل    . . دليل التنمية البشرية  دليل التنمية البشرية  ولتحقيق هذه األهداف، تقترح هذه الدراسة إطارا للتنفيذ يستند إلى تصنيف            ولتحقيق هذه األهداف، تقترح هذه الدراسة إطارا للتنفيذ يستند إلى تصنيف             
ى المساعدة     إلطار أربع مجموعات رئيسية من البلدان، تصن ف البلدان األعضاء فيها وفقا  إلطار أربع مجموعات رئيسية من البلدان، تصّنف البلدان األعضاء فيها وفقاً هذا ا هذا ا  ا إل ى المساعدة      لجسامة حاجته ا إل  لجسامة حاجته

 من طرائق التنفيذ التي قد تساهم في جمع التبرعات           من طرائق التنفيذ التي قد تساهم في جمع التبرعات           عددا   عدداً  وتقترح الدراسة أيضا     وتقترح الدراسة أيضاً     ..في مجال مكافحة البطالة والفقر    في مجال مكافحة البطالة والفقر    
ق       ..لتخفيف من حدة الفقر وخلق العمالة     لتخفيف من حدة الفقر وخلق العمالة     والحث على التعاون والشراآة بين مختلف أصحاب المصلحة ل        والحث على التعاون والشراآة بين مختلف أصحاب المصلحة ل         ا يتعل ق      وفيم ا يتعل  وفيم

نهج ال      ى أن ال ة إل ذه الدراس ير ه ذ، تش نهج ال     بالتنفي ى أن ال ة إل ذه الدراس ير ه ذ، تش تلطبالتنفي تلطمخ اً     مخ ق توازن ه يخل ا أن ل، بم و المفّض ا       ه ق توازن ه يخل ا أن و المفض ل، بم     ه
بين نهجي البدء من القاعدة والبدء من القمة، ويرمي إلى حل المشاآل القصيرة والطويلة األمد المرتبطة بمكافحة            بين نهجي البدء من القاعدة والبدء من القمة، ويرمي إلى حل المشاآل القصيرة والطويلة األمد المرتبطة بمكافحة            

 ..البطالة والفقرالبطالة والفقر
 

ة   ييوصوصتتوو  ة الدراس ات    الدراس ن السياس دد م اج ع ات    بانته ن السياس دد م اج ع الحبانته الحلص ا  لص راء، آم ا   الفق راء، آم ة   الفق وط العريض م الخط ة  ترس وط العريض م الخط تى لل  ترس تى ش ش
يا خلق العمالة وتقليص الفقر   خلق العمالة وتقليص الفقر   المشاريع الرامية إلى تسخير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ل       المشاريع الرامية إلى تسخير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ل        يا  في غربي آس د    .. في غربي آس د   وق  وق

اطلين عن                اختيرت هذه المشاريع التي جم عت حسب البرنامج، على         اختيرت هذه المشاريع التي جّمعت حسب البرنامج، على          راء والع اة الفق ى حي ا عل اطلين عن                أساس عمق تأثيره راء والع اة الفق ى حي ا عل أساس عمق تأثيره
 ..لفقراءلفقراءلصالح الصالح االعمل وبما أنها تلبي، إلى أقصى حد ممكن، احتياجات السياسات الموصى بها العمل وبما أنها تلبي، إلى أقصى حد ممكن، احتياجات السياسات الموصى بها 

 
تخلص من      أخيرا أخيرًا  تخلص من      ، يجدر التكرار بأن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هي أداة لتمكين األشخاص من ال ، يجدر التكرار بأن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هي أداة لتمكين األشخاص من ال

ر، ولت راثن الفق ر، ولتب راثن الفق ات   ب ة والمعلوم وارد الحيوي ى الم ول إل وفير الوص وزة، وت ات المع ين المجتمع ات   مك ة والمعلوم وارد الحيوي ى الم ول إل وفير الوص وزة، وت ات المع ين المجتمع    . . مك
ة المطاف، في        وو ة، في نهاي ة المطاف، في        ستساهم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الرامية إلى مكافحة الفقر والبطال ة، في نهاي ستساهم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الرامية إلى مكافحة الفقر والبطال

ة اإلسكوا           ة اإلسكوا          تقليص الفجوة بين األثرياء والفقراء في منطق ك  تقليص الفجوة بين األثرياء والفقراء في منطق ك  ، وذل دة، وخفض     ، وذل ق وظائف جدي دة، وخفض     بخل ق وظائف جدي ة،   بخل ة،   معدالت البطال معدالت البطال
ا      ولتحقيق هذا األمر، ينبغي تصميم       ولتحقيق هذا األمر، ينبغي تصميم        ..وإنشاء قنوات جديدة للتوزيع وتوفير مزايا تنافسية جديدة       وإنشاء قنوات جديدة للتوزيع وتوفير مزايا تنافسية جديدة        ا      مشاريع تكنولوجي  مشاريع تكنولوجي

و يخدم مصلحة                 المعلومات واالتصاالت وفقا   المعلومات واالتصاالت وفقاً   و يخدم مصلحة                  الحتياجات البلد الذي تخدمه، وآي تكّمل إحداها األخرى لتحقيق نم  الحتياجات البلد الذي تخدمه، وآي تكم ل إحداها األخرى لتحقيق نم
 ..الفقراءالفقراء
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 المرفق
 

 لمكافحة البطالة والفقرمبادرات مختارة 
 

ـ      ـ    الجدول المرفق هو قائمة بالمبادرات ال ي حددها   ٤٨٤٨الجدول المرفق هو قائمة بالمبادرات ال ي حددها    الت اد   مسح مسح  الت اد    اإلسكوا عن مب ا المعلومات واالتصاالت     اإلسكوا عن مب ا المعلومات واالتصاالت    رات تكنولوجي رات تكنولوجي
 ::))٤٢٤٢((الرامية إلى مكافحة البطالة والفقر، والتي يرد تحليلها في الفصل الثالث أعالهالرامية إلى مكافحة البطالة والفقر، والتي يرد تحليلها في الفصل الثالث أعاله

 
  قائمة بمبادرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الرامية إلى مكافحة -جدول المرفق

 البطالة والفقر في بلدان أعضاء مختارة في اإلسكوا،
 ٢٠٠٤نوفمبر /ن تشرين الثاني ماعتبارا 

 
 سم المشروعإ سنة اإلنشاء البلد العضو في اإلسكواالبلد العضو في اإلسكوا

   األردناألردن

 محطة المعرفة ٢٠٠٠ 
 تعزيز التدريب الفني وفرص العمالة للمرأة ١٩٩٩ 
المعهد اإلقليمي المتحر ك للشرق األوسط وشمال أفريقيا من أجل قيادة  ٢٠٠٣ 

 المرأة وتدريب المدر بين
  لتنمية الموارد البشريةالمعلوماتنظام  ١٩٩٩ 
 برنامج أآاديمية سيسكو إلقامة الشبكات ٢٠٠١ 
تحسين الظروف الحياتية لألشخاص ذوي اإلعاقات الجسدية باستخدام  ٢٠٠٣ 

 أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطبيقاتها
 دعم مبادرة التعلم اإللكتروني في األردن ٢٠٠١ 
  القرية اإللكترونيةمبادرة ٢٠٠٤ 
 تحقيق الجودة اإللكترونية في قطاع تكنولوجيا المعلومات ٢٠٠١ 
 الصندوق الكندي للمبادرات المحلية غير متوفر 
 حافلة اإلنترنت غير متوفر 
 مبادرة المراآز المجتمعية لتكنولوجيا المعلومات في األردن ٢٠٠٠ 
 مرآز الكرما في جبل النظيف ٢٠٠٢ 

   ية العربية السوريةية العربية السوريةالجمهورالجمهور
البرنامج االستراتيجي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للتنمية  ٢٠٠٢ 

 االقتصادية في الجمهورية العربية السورية-االجتماعية
 البرنامج الوطني لنشر تكنولوجيا المعلومات غير متوفر 
 مراآز السلكية في الجمهورية العربية السورية ٢٠٠٤ 
 جيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنميةتكنولو ٢٠٠٢ 
مرآز دعم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الشرآات الصغيرة  ٢٠٠٥ 

 والمتوسطة
   فلسطينفلسطين

 تكنولوجيا المعلومات للشباب ٢٠٠١ 
 مشروع عبر الحدود ١٩٩٩ 

   لبنانلبنان
 مرآز التدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ٢٠٠٢ 
 المرحلة الثانية-االستراتيجية اإللكترونية ٢٠٠٤ 
 بناء القدرات للتخفيف من حدة الفقر ١٩٩٩ 

                                                      
 Modern Technologies for Employment Creation and Poverty Reduction in  لمزيد من المعلومات انظر موقع اإلسكوا،   لمزيد من المعلومات انظر موقع اإلسكوا، ))٤٢٤٢((

: Available at.  the ESCWA Regionmtecpr/lb.org.escwa.www://http.                                                                                                          
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 سم المشروعإ سنة اإلنشاء البلد العضو في اإلسكواالبلد العضو في اإلسكوا

 المدرسة الجوالة للمعلوماتية-برنامج سرادار لتكنولوجيا المعلومات ٢٠٠٢ 
 الحافلة الجديدة ٢٠٠٢ 
 التبرع بالحواسيب ٢٠٠٢ 
 القضاء على األمية في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ٢٠٠١ 
 توفير خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للمجتمعات المحلية غير متوفر 
 توزيع معدات الكمبيوتر غير متوفر 
 صندوق المنح الدراسية للمرأة الفلسطينية ٢٠٠٠ 
 برنامج المراآز المدنية غير متوفر 
 مرآز نقاط دخول الشباب إلى الطرق السريعة للمعلومات رغير متوف 
 المعلوماتية المهنية اللبنانيةمبادرة المنفذ لإلنترنت التابعة لجمعية  ٢٠٠٢ 
 برنامج محو األمية غير متوفر 
 المراآز المجتمعية للتكنولوجيا المتعددة المهام ٢٠٠٣ 
 مراآز السلكية في لبنان غير متوفر 
 ق الجودة اإللكترونية في قطاع تكنولوجيا المعلوماتتحقي ٢٠٠١ 
مرآز دعم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الشرآات الصغيرة  ٢٠٠٥ 

 والمتوسطة
   مصرمصر

 برنامج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية ٢٠٠٢ 
 برنامج التدريب األساسي ٢٠٠٠ 
 برنامج التدريب الفني ٢٠٠٠ 
مرآز دعم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الشرآات الصغيرة  ٢٠٠٥ 

 والمتوسطة
 إنشاء مراآز مجتمعية للوصول إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ٢٠٠٤ 
دعم المراآز المجتمعية القائمة المعنية بالوصول إلى تكنولوجيا المعلومات  ٢٠٠٤ 

 واالتصاالت
 التصاالت في المنطقة العربية من أجل المكفوفينتكنولوجيا المعلومات وا ٢٠٠٤ 
 المرآز المجتمعي سوا للوصول إلى التكنولوجيا ٢٠٠٤ 

   اليمناليمن
االقتصادية في اليمن باستخدام تكنولوجيا -برنامج تعزيز التنمية االجتماعية ٢٠٠٤ 

 )مساعدة تمهيدية(المعلومات واالتصاالت 
 المحلية إلى تكنولوجيا المعلومات إنشاء المراآز لوصول المجتمعات ٢٠٠٥ 

 واالتصاالت
 ..Survey on ICT initiatives for poverty reduction and employment creation” (2004)“  اإلسكوا،اإلسكوا،: : المصدرالمصدر

 
 
 


