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فتتاحيةا

عزيزي القارئ

عض مالمح التطورات شرة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للتنمية في غربي آسيا بنتستعرض 
والمتغيرات العالمية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتلقي الضوء على بعض القضايا األساسية 
المؤثرة في مسيرة منطقة غربي آسيا نحو تطوير مجتمع المعلومات، وعلى الدور الذي تضطلع به اإلسكوا 

الوفاء  للبنان ھذا العام، وحرصاً من اإلسكوا على وبالرغم من الظروف االستثنائية.  في ھذا المضمار
طالع القارئ على أھم المتغيرات اإلقليمية والعالمية بصورة دورية، وعلى انعكاسات الحرب في بالتزامھا إ

 على وجه الخصوص، أعد العدد السادس من النشرة، وھو العدد الثاني خالل العام وبلبنان على مواقع ال
مج العمل الخاص بإدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ضمن لجنة األمم المتحدة ، في سياق برنا

.)(-االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا لعامي 

تتشكل مالمح . وقد وقع االختيار في ھذا العدد على تناول موضوع البيئة التمكينية لمجتمع المعلومات
 . ونات، من أھمھا التمويل واالستثمار والبنية األساسية والتشريعات والقوانينالبيئة التمكينية من عدد من المك

 .  مقاالت تعالج ھذه القضايا الھامة على المستويين الوطني واإلقليميةوعلى ھذا، يشتمل ملف العدد على ثالث
  يعرض تقريراًفيستعرض الملف قضية التمويل واالستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، كما

 عن خدمات اتصاالت الحزمة العريضة في منطقة اإلسكوا، ويختتم بتقييم لنماذج التشريعات شامالً
.اإللكترونية المتعلقة باألعمال اإلبداعية

وقد حرصنا كالعادة، إضافة إلى ملف العدد، على إدراج عدد من األبواب الثابتة المتنوعة والشيقة 
مجموعة  وتتنوع الموضوعات لتناسب احتياجات  .ير المتخصصين على حد سواءالتي تھم المتخصصين وغ

ستراتيجية وطنية للبحث والتطوير في مجال ا عن كيفية إعداد القراء، فيتضمن الملف مقاالًواسعة من 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  يستعرض إستراتيجية، وأخَرتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بشكل عام

 كما يتضمن الملف مقاالً عن انعكاسات الفجوة ،ي ماليزيا مع استخالص لبعض الدروس المفيدة للمنطقةف
ونظراً ألھمية قضايا المرأة نستعرض في باب حياتنا اليومية أھم البوابات  . الرقمية على تطور اللغة العربية

 للمقاالت التي تطرقت إلى المدونات ويقدم ھذا العدد، استكماالً . والمواقع اإللكترونية الخاصة بالمرأة
 والبودكاستينغ في األعداد السابقة من ھذه النشرة، عرضاً للكتب التي صدرت حول ھذا  وبالشخصية على ال

. خالل فترة الحرب في لبنانوبالموضوع، باإلضافة إلى مقال عن المدونات الشخصية على ال

تكنولوجيا المعلومات  فيه الفائدة المرجوة لربط  بھذا العدد وأن يجد القارئونأمل أن يستمتع 
 في العالم العربي بشكل عام وفي منطقة غربي آسيا بشكل االقتصادية واالجتماعية بالتنمية واالتصاالت

 من ھذه النشرة تعظيم الفائدةم ملء استمارة التقييم المرفقة وإعادتھا، كي نتمكن من ھخاص، راجين من
.رھاومواصلة العمل على تطوي

.  موقع اإلسكوا على اإلنترنت من خالل يمكن الحصول على األعداد السابقة للنشرة  )(

. : العدد 

. : العدد 

. : العدد 

.: د العد

.: العدد 
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دارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتإ



البيئة التمكينية: ملف العدد

التمويل واالستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

، والبنية األساسية، واالستثمارتشمل البيئة التمكينية مكونات ومالمح متعددة، من أھمھا التمويل 
مويل واالستثمار من أھم قضايا البيئة التمكينية لكونھا القاسم المشترك وتكاد تكون قضية الت . والتشريعات

.األعظم في جميع قضايا تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

:ستثمار في اآلتيويمكن تلخيص أھمية التمويل واال

يحقق النمو المرجو في البنية األساسية لسد الفجوة الرقمية؛) أ(

لمختلفة، سواء على مستوى الحكومة أو على مستوى القطاع الخاص، مثل ينّمي المبادرات ا) ب(
مبادرات المحتوى ومبادرات التعريب ومبادرات تنمية القدرات؛ 

ساعد التمويل عن طريق الشراكة مع مستثمر أجنبي على نقل المعرفة التقنية وتعزيز القدرات  ي)ج(
اإلدارية؛

 في المناطق الفقيرة والنائية؛يعمل على تحقيق الخدمة الشاملة) د(

؛ل عن طريق تمويل الشركات الوليدةيخلق فرص عم)•(

يسمح بدعم البحوث والتطوير بھدف خلق أفكار لشركات جديدة؛)و(

.يشكل أداة أساسية إلنعاش أسواق رؤوس األموال والمصارف)ز(

 معدالت انتشار تكنولوجيا المعلومات يؤدي غياب التمويل، أو عدم االستخدام الرشيد له، إلى ضعف
واالتصاالت، وأيضاً إلى ضعف قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من ناحية عدم القدرة على خلق 
المعرفة وعدم القدرة على دعم البحوث والتطوير، وإلى تعميق ھجرة األدمغة، واالعتماد الكامل على الخبرة 

.األجنبية

وس األموال المبادرة والمجازفة وحرية الفكر، فال بد أن يستند المناخ الذي باإلضافة إلى توفر رؤ
يشّجع االستثمار ويدعم االبتكار والتقدم التكنولوجي إلى استقرار سياسي وتشريعي، وعلى أسواق تعمل 

طوير يعتمد على مشاركة مؤسسات القطاعين العام والخاص الداعمة لالبتكار والتوالبد كذلك من أن . بكفاءة
  .والقوانين والتي تشجع نشأة الشركات الجديدة

نظرة عامة-

 . يواجه التمويل واالستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنطقة تحديات عديدة
فمنھا، على سبيل المثال، صغر حجم األسواق، وعدم إلمام المستثمرين بالجوانب االقتصادية لتحقيق عوائد 

ومن جانب آخر، مازالت مشكلة اللغة العربية وعدم  . يلكتروناإللكترونية والمحتوى  اإل من الخدماتمجزية
انتشار تطبيقاتھا ومواقعھا على اإلنترنت، إضافة إلى عوائق االستخدام من ارتفاع أسعار الحواسيب 

نمية البنية األساسية أما ت . الشخصية وعدم سھولة استخدامھا، تحد من حجم السوق الذي يمكن استھدافه
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فتتطلب على وجه الخصوص استثمارات ھائلة قد تعجز الدول وحدھا عن تدبيرھا ذاتياً وذلك لمحدودية 
. النقديةتالموازنات والتدفقا

وبتحليل المشھد التمويلي واالستثماري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في منطقة اإلسكوا في 
لم تسمح بعد المنطقة لرغم من بروز العديد من التجارب الواعدة، يمكن القول أن الحقبة األخيرة، نجد أنه با

بانطالقة حقيقية لمستثمري القطاع الخاص أو لصغار المستثمرين بالمشاركة الواضحة في العبء التمويلي، 
. مما أدى إلى ضعف قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والصناعات المرتبطة به

، في األسواق المتفتحة حديثاً" المحمول"ن تمكن المستثمر األجنبي من اقتناص فرصة وبالرغم م
لم تحقق تلك االستثمارات األھداف المرجوة على المستوى الوطني بشكل كاف سواء من ناحية نقل المعرفة 

ة أو بالبرمجيات، مما أو نقل التكنولوجيا، أو التكامل مع القطاعات التقنية المغذية سواء المرتبط منھا باألجھز
.ساھم في نھاية المطاف في تشكيل مجرد آليات لتدفق العوائد المالية للخارج

وفي المقابل، بدأ المستثمر العربي كذلك في التوسع اإلقليمي، حيث تمتلك بعض شركات االتصاالت  
 األردن والمملكة العربية العربية حصصاً استثمارية متفاوتة في شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في

فتقر إلى البراءات واإلبداعات ت ولكن معظم ھذه الشركات  .)(السعودية والكويت وغيرھا من مناطق العالم
.التي يمكن أن تميزھا

وإجماالً، ما زال مدى الفجوة الرقمية متسعاً بين دول المنطقة وبين الدول المتقدمة وكذلك بين بعضھا 
تقتصر فقط على ضعف معدالت انتشار الخدمات األساسية، ولكن  ن مالمح الفجوة ھذه الا  إال .)(البعض

.وفيما يلي بعض مالمح ضعف القطاع في المنطقة  .تتعداھا لتشمل كذلك معدالت اإلنفاق والتصدير

مالمح ضعف القطاع ومخرجاته-

الت ونسبتھا من الناتج المحلي  قيمة اإلنفاق على تكنولوجيا المعلومات واالتصايتضمن الجدول 
، ودول تقاربھا في مستوى النمو االقتصادي ومتقدمة في التكنولوجيا، جمالي في دول مختارة من اإلسكوااإل

) كيي مليون دوالر أمر (وعند المقارنة يتضح أن قيمة اإلنفاق في تركيا  .  وتركياآيرلندامثل الھند و
.ردن ومصر والكويت والمملكة العربية السعودية مجتمعةتشكل أضعاف قيمة اإلنفاق في األ

ت ة البحرين لالتصاال، وشرك)اتصاالت( لالتصاالت اإلماراتمثل شركة أوراسكوم تليكوم القابضة المصرية، ومؤسسة   )(
. وشركة إنفستكوم اللبنانية، وغيرھا ) بتلكو(سلكية لالالسلكية وا

 فيما يتعلق بالھواتف الثابتة والمحمولة وكذلك الحواسيب الشخصية   لتحقيق أقل األھداف طموحاً نحو ردم الفجوة الرقمية  )(
بد من توفير مزيد من    ومات واالتصاالت، ال وھو وصول المنطقة إلى المتوسطات العالمية في مؤشرات تكنولوجيا المعل- والمخدمات

. سنوات مليار دوالر على مدار سكوا، بنحو لتي قدرت في تقرير ألحد خبراء اإلاالستثمارات المالية الكبيرة في البنية األساسية، وا 
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تصاالت ونسبتھا من الناتج المحلي  قيمة اإلنفاق على تكنولوجيا المعلومات واال-الجدول 
 وتركياآيرلندااإلجمالي في بعض بلدان اإلسكوا وفي الھند و          

 
2004 اإلنفاق على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  اتج المحلي اإلجماليالن

اإلنفاق من الناتج المحلي نسبة 
 )نسبة مئوية (اإلجمالي

اإلنفاققيمة 
 )كييليون دوالر أمرم(

القيمة
 بلدان مختارة )كييرمليار دوالر أم(

 جمھورية مصر العربية 78.8 1103 1.4
 المملكة األردنية الھاشمية 11.5 967 8.4
 دولة الكويت  55.7 836 1.5
 المملكة العربية السعودية 250.3 5507 2.2
 الھند 694.7 26399 3.8
 آيرلندا 181.6 6720 3.7
 تركيا  302.8 20892 6.9

: المصدر

 .  اإلسكواباستثناء تونس وھي خارج بلدان - وتعتبر المنطقة العربية مستورداً صافياً للتكنولوجيا
 من حجم صادراتھا اإلجمالي، بينما ترتفع  في المائةوتبلغ نسبة صادرات الدول العربية من التكنولوجيا 

.)(وأمريكا واليابان في فنلندا،  في المائة وتلك النسبة إلى ما بين 

ة أخرى، وخدمات تجاري قيمة صادرات خدمات الحاسوب والمعلومات واالتصاالتويبين الجدول 
ونسبتھا من إجمالي قيمة صادرات الخدمات التجارية في بلدان مختارة من اإلسكوا، و مقارنة قيمتھا في كل 

 تشكل أضعاف قيمتھا في مصر آيرلنداوتبين المقارنة أن قيمة ھذه الصادرات في  .  وتركياآيرلندامن الھند و
مان والجمھورية العربية السورية م . جتمعةواألردن والكويت وُعُ

 وإجماليصادرات خدمات الحاسوب والمعلومات واالتصاالت وخدمات تجارية أخرى  -الجدول 
 وتركياآيرلنداصادرات الخدمات التجارية في بعض بلدان اإلسكوا وفي الھند و           

 
ت الحاسوب والمعلومات واالتصاالتصادرات خدما

2004 وخدمات تجارية أخرى
صادرات الخدمات

2004 لتجاريةا
النسبة من قيمة صادرات 

 )نسبة مئوية(الخدمات التجارية 
القيمة

 )كييرليون دوالر أمم(
القيمة

 بلدان مختارة )كييليون دوالر أمرم(
 جمھورية مصر العربية 14046 3792 27
 المملكة األردنية الھاشمية 2036 281 14
 دولة الكويت  2067 58 3
 سلطنة عمان 830 21 3
 الجمھورية العربية السورية 2222 184 8

 الھند 39638 26320 66
 آيرلندا 52158 30356 58
 تركيا  23806 4095 17

:  المصدر

)(  .
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 قيمة الصادرات ذات التقنية العالية، التي تتطلب كثافة في األبحاث ودرجة تطوير  الجدول نويبي
عالية، ونسبتھا من إجمالي قيمة صادرات الخدمات التجارية في بلدان مختارة من اإلسكوا، وقيمتھا في كل   

 تشكل أضعاف قيمتھا في آيرلنداوتبين المقارنة أن قيمة صادرات ھذه الخدمات في .  وتركياآيرلندامن الھند و
.مصر واألردن والكويت وعمان والجمھورية العربية السورية مجتمعة

 مقارنةبعض بلدان اإلسكوا  الصادرات ذات التقنية العالية في -الجدول 
 وتركياآيرلندابالھند و    

نسبة الصادرات ذات التقنية العالية من 
)نسبة مئوية(إجمالي الصادرات الصناعية 

قيمة الصادرات ذات التقنية العالية
 بلدان مختارة )2004كي يليون دوالر أمرم(

 رية مصر العربيةجمھو 15 1
 المملكة األردنية الھاشمية 147 5
 سلطنة عمان 22 1
 الجمھورية العربية السورية 6 1
 الھند 2840 5
 آيرلندا 30239 34
 تركيا  1064 2

: المصدر

ت وبالتالي أھمية تعزيز االستثمارات ويبرز مما سبق ضعف قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاال
كضرورة أساسية لتحقيق النمو المرجو في ھذا القطاع، وتنمية المبادرات المختلفة سواء على مستوى 

.الحكومة أو على مستوى القطاع الخاص

 تمويل الشركات -3

ق  ويكون التمويل الداخلي عن طري .بصفة عامة ھناك مصدر داخلي ومصدر خارجي للتمويل
وأما التمويل الخارجي، فيكون من خالل شراكات بين . األرباح المحتجزة في الشركات إلعادة االستثمار

 اإليرادات أو من خالل الشراكة الفعلية في مالقطاعين العام والخاص، ومن اإلنشاء والتشغيل والتسليم أو اقتسا
.األسھمملكية

الھامة في بناء مجتمع المعلومات، وال سيما وأن وال شك في أن توفر رؤوس األموال من العوامل 
يتسم بھا مجتمع المعلومات تكون عادة في أمس الحاجة إلى رؤوس أموال  الشركات الوليدة التي غالباً ما

لذلك، فلكي يتسنى بناء البيئة المشجعة على االبتكار والنمو السريع، يجب أن توضع   . رخيصة التكلفة
نھا من اجتذاب رؤوس األموالالسياسات التي تضمن لألس .واق من القدرة والكفاءة والنشاط ما يمكِّ

وفي ھذا السياق، ھناك أھمية خاصة للعمل على توفير موارد التمويل الالزم للشركات الناشئة أو لما 
 يسمى تمويل المرحلة المبكرة، وكذلك موارد التمويل الالزم للشركات في طور التوّسع، أو ما يسمى تمويل

. والسنداتالمرحلة المتأخرة، تمھيداً للتعامل مع أسواق األسھم

وال شك أن توفير تمويل المرحلة المبكرة، سواء عن طريق صناديق استثمار أو عن طريق رأس 
وفي حين أن القطاع الخاص يلعب الدور األكبر في ھذا  . مال مبادر، له أھمية قصوى للشركات الوليدة



--

راجع اإلطار التالي لبعض األمثلة (تشارك الحكومات في كثير من البلدان في ھذا العبء النوع من التمويل، و
).من بلدان مختلفة

جھود بعض الحكومات في توفير تمويل المرحلة المبكرة

التكنولوجية في أستراليا، يوفر صندوق استثمار االبتكارات وبرامج الحاضنات التمويل الالزم للشركات  في  •
.مبكرةمراحلھا ال

في النمسا، ھناك صندوق تمويل ترقية البحوث الصناعية، وھو أحد آليات تمويل المرحلة المبكرة لشركات      •
. التكنولوجيا

ات المكسيك، قام البنك الوطني للتجارة الخارجية باالستثمار في عدة صناديق موجھة إلى دعم الشرك  في  •
.المكسيكية الصغيرة والمتوسطة 

 الحكومة اليونانية بالكامل صندوق استثمار تنمية االقتصاد الجديد الذي أسس كي يساھم في   في اليونان، تمتلك •
.تمويل عدد من صناديق رأس المال المبادر

ية لالستثمار في  في إسرائيل، أسست الحكومة شركة رأسمال مبادر تھدف إلى اجتذاب رؤوس األموال األجنب  •
.الشركات المحلية

 استثمارات لدولة حوالي مليار دوالر أمريكي إلى حساب صندوق متخصص فيسنغافورة، أضافت ا في •
.التكنولوجيا الجديدة

في كوريا تدير الحكومة صندوق االستثمارات في شركات التكنولوجيا الذي يقوم بالوساطة والتوفيق بين الشركات   •
.يدة وبين رؤوس األموال المبادرةالواعدة الجد

 ____________

. : المصدر

ويظل القطاع الخاص المصدر الرئيسي لرأس المال المبادر، وتظل الواليات المتحدة األمريكية أكبر 
 دوالر ات ملياردولة في العالم من حيث حجم رؤوس األموال المبادرة المستثمرة، فقد بلغت أكثر من 

 مليار دوالر فقط، أي أقل قفت الدولة التي تليھا، وھي المملكة المتحدة، عند مستوى ، بينما توعام 
ـ  . مرة عنھاب

نحو بيئة استثمارية داعمة-

في ضوء االنحسار العالمي لرؤوس األموال والمنافسة الشديدة بين المشاريع القادرة على جذبھا، 
 االستراتيجي المدروس على مستوى الدول وعلى مستوى أصبح لزاما على المنطقة أن تقوم بالتخطيط

وفي ضوء ذلك التخطيط، يجب تنمية عوامل الجذب للمنطقة ووضع خطة استثمارية لتحقيق  . القطاعات
. التكامل اإلقليمي المنشود

شك أن مجموعة السياسات الداعمة للتمويل واالستثمار، والمناخ المصاحب لھا من أھم مالمح  وال
وينبغي أن يكون في قمة أولويات ھذه السياسات وضع تشريعات  . ئة التمكينية لتنمية مجتمع المعلوماتالبي
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ويتعين على دول المنطقة عند وضع . تتميز بالمصداقية والشفافية وعدم التمييز وتشجيع االبتكار والمنافسة
:تلك السياسات أن تقوم بما يلي

ت وتعزيز المنافسة؛اإلسراع في تحرير قطاع االتصاال) أ(

ل الوطني وكذلك باستقاللية ) ب( شغِِّّ االھتمام بكفاءة التشغيل وربحية الشركات العاملة وبالذات الُمُ
جھاز تنظيم االتصاالت بھدف جذب االستثمار األجنبي؛

االھتمام بتطوير وتطبيق أساليب وأسس احتساب تكلفة التشغيل المرتبطة بخدمات االتصاالت )ج(
خطوة أولى وأساسية؛ك

تحسين التشغيل المتبادل بين الشركات العاملة من أجل خفض الكلفة وبالتالي األعباء التمويلية؛) د(

التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص من خالل أساليب عدة؛)•(

اإلسراع في تطوير اإلطار القانوني والتشريعي لحماية الملكية الفكرية؛)و(

ير أسواق رؤوس األموال والمصارف لجذب االستثمار األجنبي؛تطو)ز(

اجتذاب الخبرات المھاجرة وإنعاش البحوث والتطوير لخلق مشروعات وفرص استثمارية )ح(
جديدة؛

تحقيق وفورات الحجم وخاصة في مشاريع البنية األساسية لدى التخطيط للتكامل اإلقليمي، )ط(
الستھالك واالحتياجات بين عدة بلدان، مما يجعل من وفورات الحجم حقيقة حيث تتشابه أنماط الشراء وا

واقعة؛

صول  الدولة في األسواق العالمية حتى تتمكن شركاتھا من الحائتمانيةرفع درجة العمل على )ي(
.على استثمارات من تلك األسواق
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)(اإلسكواخدمات اتصاالت الحزمة العريضة في منطقة 

نظرة عامة

. البنية األساسية وخدماتھا من أھم مكونات البيئة التمكينية لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
ھاماً للتنمية االقتصادية واالجتماعية،   حافزاً)(عريضة الحزمةالومن ھذا المنظور، تعد منظومة االتصاالت 

 عديدة مفيدة مثل التعليم اإللكتروني  إذ أنھا تسمح بتقديم خدمات جديدة، وتطوير المحتوى، ودعم تطبيقات
فالحزمة العريضة تسمح للمستخدمين بالوصول إلى محتوى  . والحكومة اإللكترونية والتجارة اإللكترونية

وقد أظھرت عدة    . تفاعلي عالي الجودة ال يمكن الوصول إليه عادة باستخدام سرعات االتصال التقليدية
 )(والنمو االقتصاديلة وثيقة بين انتشار خدمات الحزمة العريضة بي وجود صودراسات في االتحاد األور

.درجة أن توفر الحزمة العريضة أصبح من أھم متطلّبات مجتمع المعرفة إلى

 التطور العالمي للحزمة العريضة -1

 فبحسب  .شھدت خدمات الحزمة العريضة نمواً كبيراً في العالم منذ تسعينات القرن الماضي  
التحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية، وصل عدد البلدان التي تتوفر فيھا ھذه الخدمات إلى  إحصاءات ا

 ويقّدر عدد مستخدمي الحزمة العريضة في العالم بنحو  .  بلداً في الربع األول من عام 
أن يرتفع  وُيتوقع.  )(اإلنترنت الكلي من عدد مشتركي  في المائة، أي نحو مليون نسمة في عام 

.)(العقد القادمھذا العدد إلى نحو نصف مليار مشترك في بداية 

ففي حين أن أوروبا  . لكن التوزع العالمي النتشار خدمات الحزمة العريضة ما زال غير متوازن
لربع الثاني  تسجل حصصاً من عدد المشتركين اإلجمالي في ائالھادوأميركا الشمالية ومنطقة آسيا والمحيط 

، فإن منطقة أفريقيا والشرق األوسط  في المائة و و تصل على التوالي إلى من عام 
 وتعني ھذه النتيجة في المقابل  . مليون نسمة أي ما يعادل  في المائةال تسّجل إال نسبة ال تكاد تتجاوز 

.فريقيا إضافة إلى الخليج العربيأدول شمال وجود فرص كبيرة للنمو، وھو ما تشھده اليوم مثالً تركيا و

ويمكن إيصال خدمات الحزمة العريضة إلى المشتركين بواسطة تكنولوجيات متنوعة، وفي مقدمتھا 
؛ وتليھا تكنولوجيات النفاذ  والمودمات الكبلية تكنولوجيا خطوط المشتركين الرقمية 

.والسواتل واأللياف البصرية إلى المنازل أو األبنية ) يل الثالثالج(الالسلكي واالتصاالت النقّالة 

)(  

أي ( يختلف من مرجع إلى آخر، فثمة إجماع على أنھا تدل على اتصال دائم مع أن تعريف الحزمة العريضة   )(
لتطبيقات المتاحة للمستخدم على وتدل السرعة العالية بدورھا على اتصال يسمح بتنفيذ معظم ا  . عالي السرعة باإلنترنت ) غير ھاتفي

. بت في الثانيةوسنعتبر فيما يلي اصطالحاً أن الحزمة العريضة تدل على سرعة ال تقل عن  . الشبكة بسھولة ويسر

)(  .

ر عدد   )( .اإلنترنت بأكثر من مليار نسمة في عام  " مستخدمي"ُيقدِّ

.: المصدر  )(
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 كلفة الحزمة العريضة والقدرة على تحملھا -2
 

من الجدير باالھتمام دراسة العالقة بين انتشار خدمات الحزمة العريضة ومستوى الدخل في  
اإلمارات العربية المتحدة والمملكة نقارن في الشكل أ ثالثة من دول اإلسكوا، وھي  . االقتصادات المختلفة

قوية بين الشكل عالقة  ويظھر.  )10(العالمالعربية السعودية ومصر بعشرين دولة من مناطق أخرى في 
 وتتمّيز دول  .الً بالناتج القومي اإلجمالي للفرد الواحد وانتشار الحزمة العريضةمستوى الدخل الفردي ممث

دل على وجود خفض لھذه الخدمات بالنسبة إلى دخل الفرد فيھا، وھو ما ياإلسكوا الثالث بمعّدل انتشار من
 . ة بعدفرص كامنة غير مستغل

انتشار الحزمة العريضة مقارنة بمتوسط الدخل الفردي  -الشكل أ

  العريضة في منطقة اإلسكواواقع خدمات الحزمة
 
 واقع السوق -1

خدمات الحزمة العريضة في بلدان اإلسكوا ضعيفاً، إذ أن عدد المشتركين في عام  ال يزال انتشار 
غير أن ھذه النسبة ليست منتظمة  .  نسمة مشترك لكل  ال يتجاوز نصف المليون، أي بحدود 

عربية المملكة الوالبحرين، واإلمارات العربية المتحدة، (ففي البلدان ذات الدخل العالي  . عبر المنطقة
السعودية؛ أما في البلدان المملكة العربية نجد أن النفوذية تكون أعلى، باستثناء ) الكويتوقطر، والسعودية، 

مان يشبه وضع   السعودية، في حين أن لبنان المملكة العربية ذات الدخل المتوسط األعلى، فنجد أن وضع ُعُ

. لعام يعتمد التحليل على بيانات من     )(

روسيا

الواليات المتحدة األمريكية

ايطاليا
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 العريضة الالسلكية؛ وأما في البلدان ذات الدخل يمثل حالة خاصة العتماده الكبير على تكنولوجيات الحزمة
، وكذلك في اليمن ذات الدخل )مصروفلسطين، و، ةسوريالجمھورية العربية الواألردن، (المتوسط األدنى 

، باستثناء األردن الذي يتمتع بنفوذية عالية نسبياً على مجموع مشتركي دنىالمنخفض، فإن النفوذية عموماً أ
.اإلنترنت

 
 ة السوقبني -2

 بعض الحاالت، يقوم عمل يفف .  فتحت معظم بلدان اإلسكوا خدمات البيانات أمام المنافسةاً،نظري
وقد جرى  ). ةسوريالجمھورية العربية الفي (خدمات المشغل القائم " إعادة بيع"مقدمي خدمات البيانات على 

 ). في األردن ومصر( في بعض الحاالت األخرى إقرار إفراد الحلقات المحلية جزئياً 
، فإن المشغّل القائم ما زال المشغّل )السعودية وعمانالمملكة العربية البحرين و(أما في بعض بلدان الخليج 

 ففي المملكة العربية السعودية مثالً، ثمة أكثر من  . الوحيد أو المشغل األكثر ھيمنة رغم تحرير السوق
نترنت، ولكن المشغّل القائم يفرض أجوراً على تركيب جميع خطوط المشتركين الرقمية مقدماً لخدمات اإل

.)(الھاتفإضافة إلى أجور شھرية على استخدام خط 

إن عدم نضج السوق قد دفع الحكومات إلى التدخل مباشرة في السوق؛ فقد تُفرض األسعار مثالً،  
ويعد لبنان مثاالً على  ).  ومصرةسوريية العربية الالجمھورفي (لتسھيل نشر خدمات الحزمة العريضة 

ترك تحديد األسعار لقوى السوق دون تدخل من الحكومة .الحالة المعاكسة حيث ُيُ

 السياسات والمبادرات المتعلقة بالحزمة العريضة -3

بالرغم من وجود سياسات واستراتيجيات وطنية للمعلومات واالتصاالت بشكل عام في بلدان 
ومع ذلك، فھناك وعي واضح  . سكوا، تبقى تلك الخاصة بالحزمة العريضة على وجه التحديد أقل شيوعاًاإل

. بأھمية دعم خدمات وتطبيقات الحزمة العريضة في المنطقة ودورھا في بناء مجتمع المعلومات

احتياجات المستخدمين ومتطلباتھم: الطلب

وق إلى قطاعات، ومنھا قطاع الشركات واألعمال، لتقييم متطلبات المستخدمين تمت تجزئة الس
ُيصنَّّف المستخدمون في القطاعين األولين في  . والقطاع الحكومي، والقطاع المنزلي، وقطاع المجتمع المحلي

فئة كبار الزبائن، وتعطى لھم أھمية خاصة نظراً إلى كونھم أقل تأثراً باألسعار من الزبائن في القطاع 
.المنزلي مثالً

 القطاع المنزلي وقطاع المجتمع المحلي  -1

 ، وبح الالبريد اإللكتروني، وتصف: يستخدم المشتركون المنزليون اإلنترنت ألغراض متعددة، أھمھا 
ويمكن إنجاز معظم ھذه  . لخإوالبحث وشراء البضائع والخدمات، والتواصل مع السلطات الحكومية، 

 ولكن الحزمة العريضة تبقى خياراً متميزاً ألنھا ال تشغل خط ،األعمال بواسطة الولوج الھاتفي 
أما عند الرغبة في الوصول إلى خدمات مثل تنزيل الموسيقى أو الفيديو،  . الھاتف وتسمح بتعدد نقاط النفاذ

 لحزمة العريضةأو اللعب التفاعلي متعدد الوسائط، أو حتى إجراء المكالمات الصوتية أو المرئية بيسر، فإن ا
.تصبح ضرورة عملية

.المستشارون العرب: المصدر  )(
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 . تتميز منطقة اإلسكوا، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي، بأسر ذات دخل منخفض أو متوسط 
لھذه األسباب، نجد أن المشتركين المنزليين  . ويعد الدخل المنخفض عائقاً كبيراً أمام انتشار الحزمة العريضة

وھكذا فخطوط المشتركين الرقمية القاعدية  . ة العاليةيضعون في سلم أولوياتھم السعر المنخفض قبل الجود 
وخاصة في المناطق الريفية (أما المجتمعات المحلية  .تبقي خياراً كافياً لسد احتياجات ھؤالء المشتركين

فمقاھي اإلنترنت ومراكز النفاذ المجتمعي وما يماثلھا تقدم خدمات اإلنترنت  . فلھا احتياجات أكبر) والنائية
.م، ويتشارك المستخدمون فيھا في وصلة أو وصالت اإلنترنت المتاحةللعمو

  واألعمالالشركاتقطاع  -2

 . تماثل الشركات الصغيرة والمتوسطة في احتياجاتھا إلى حد ما احتياجات المستخدمين المنزليين
أما الشركات    . ألنسبوھنا أيضاً، تبقى خطوط المشتركين الرقمية، بسرعاتھا القاعدية والمتوسطة، الخيار ا

الكبرى، فلھا احتياجات أوسع، إذ تشمل الخدمات المطلوبة شبكات المؤسسات الخصوصية، والمؤتمرات  
وإضافة إلى خطوط المشتركين الرقمية، نجد ھنا  . نترنتداوالت اإلدارية والمالية على اإلالفيديوية، والم

. والسواتلرةأكثر احترافية مثل الدارات المؤجتكنولوجيات أخرى 

 القطاع الحكومي  -3

تحتاج الحكومات التي تھتم بتقديم الخدمات للعموم إلى احتياجات تماثل احتياجات قطاع األعمال، 
ومن أھم الخدمات المرتبطة بالقطاع الحكومي األتمتة المكتبية، وتقديم الخدمات اإللكترونية، مثل التعليم 

معظم ھذه الخدمات في البلدان و . والتعلم اإللكتروني، والحكومة اإللكترونية، والرعاية الصحية عن بعد
جين لتلك الزبائن وأكبر الداعمين والمروالنامية تقدمھا أو تدعمھا الحكومات التي تعد في آن واحد أكبر 

. الخدمات

والمنتجاتتقديم الخدمات : العرض

م إلى المستخدم على عدد من تكنولوجيات النفا ذ تستند خدمات ومنتجات الحزمة العريضة التي تُقدَّ
ويعتمد اختيار التكنولوجيا المناسبة على عدد من  . سلكية والسلكية: التي يمكن عموماً تصنيفھا إلى صنفين

وسنناقش فيما يلي  . العوامل، مثل تقييم الطلب، والجدوى االقتصادية، وتوفر الموارد والظروف الجغرافية
.بعض ھذه الخدمات والمنتجات المعروضة

 الخدمات السلكية -1

 أكثر تكنولوجيات الحزمة العريضة رواجاً في بلدان اإلسكوا، تعد خطوط المشتركين الرقمية 
وتتميز خطوط  . باستثناء لبنان الذي مازال العرض األساسي فيه يعتمد على التكنولوجيات الالسلكية  

.كلفتھا المنخفضة وسھولة تركيبھاالمشتركين الرقمية ب
 أكثر أنواع خطوط المشتركين الرقمية انتشاراً في ة الالمتناظرة وتعد خطوط المشتركين الرقمي

كما تتوفر في بعض الحاالت سرعات  .  ميغابت في الثانيةكيلوبت إلى  المنطقة، بسرعات تنزيل من 
.أعلى، خاصة في الخليج العربي

ب األعمال كات التي تتطل خياراً مھماً للشرومن التكنولوجيات األخرى الخطوط المؤجرة، التي تبقى
وال تزال تسعيرة ھذه الخدمة مرتفعة رغم إجراء تخفيضات كبيرة في السنوات   . فيھا تبادالً كبيراً للمعلومات

ويوجد تكنولوجيات أخرى ولكنھا غير متوفرة عملياً في منطقة اإلسكوا، ومنھا المودمات الكبلية . الماضية
.واأللياف البصرية إلى المنازل
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 لخدمات الالسلكية ا -�

 .  أساساً لوصل الحواسيب واألجھزة النقالة إلى اإلنترنت السلكياًستخدم تكنولوجيا واي فاي ت
التمييز بين استخدام ھذه التكنولوجيا في المنزل ألغراض خاصة من خالل جھاز متعدد الوظائف يكون يجب 

 مناطق عامة مغطاة بنقطة نفاذ واحدة أو أكثر  من خصائصه، وبين استخدامھا في اًالوصل الالسلكي واحد
مصر و، والتي تنتشر اليوم في معظم بلدان اإلسكوا، وخاصة في األردن " ھوت سبوتس"تسمى 

.ودول مجلس التعاون الخليجي

، فھي حديثة العھد نسبياً، ويمكن استخدامھا في المناطق الحضرية ما تكنولوجيا واي ماكس أ
ال أو نقال عريض الحزمة إلى اإلنترنتوالضو .احي لتوفير نفاذ ثابت أو رّحَّ

أما استخدام السواتل لتزويد خدمات اإلنترنت، فھو، رغم ارتفاع سعره خيار بديل عن خطوط 
ويستخدم مزودو خدمات  . المشتركين الرقمية، خاصة للمشتركين من قطاع األعمال أو في المناطق البعيدة

. البحرية للوصول إلى اإلنترنت العالميةتالبواتل أيضاً كوصالت احتياطية أو بديلة عن الكااإلنترنت الس

وتتوفر في جميع بلدان اإلسكوا  . وتُستخدم أيضاً شبكات االتصاالت النقّالة لتقديم خدمات البيانات
بعض البلدان مثل اإلمارات الشبكات النقالة من الجيل الثاني، وتتوفر الشبكات النقالة من الجيل الثالث في 

وتكنولوجيا واي ماكس منافس كبير لھذه الشبكات، خاصة وأن أسعار التراخيص الخاصة  . العربية المتحدة
. كثيراً على المستوى العالميقلبھا أ

بعض العوامل التي تؤثر في العرض والطلب على الحزمة العريضة في بلدان اإلسكوا

 تسعيرة الخدمات -1

 . ل ارتفاع الكلفة أكبر العوامل التي تحد من انتشار خدمات الحزمة العريضة في بلدان اإلسكواما زا
ـ  من الناتج القومي اإلجمالي للفرد الواحد، وفي  " التقليدية " في المائةفتتجاوز ھذه الكلفة عموماً نسبة ال

وقد تستخدم  . تتجاوزھا بكثير) ةريسوالجمھورية العربية الالسعودية والمملكة العربية مثل (بعض األحوال 
الجمھورية العربية في (األسعار المرتفعة أحياناً للحد من الطلب مؤقتاً عند عدم توفر إمكانية تقديم الخدمة 

.، لكنھا في حاالت أخرى تكون نتيجة لضعف التنافس)ةسوريال

 إضافية على الوصلة يمكن لكلفة الحزمة العريضة أن تصبح محمولة أكثر في حال تقديم خدمات
وفي ھذه الحالة، قد يصبح  . ، والتلفزة عبر اإلنترنت ذاتھا، مثل التھاتف عبر اإلنترنت 

وتزداد شدة المنافسة عادة في حال دخول المشغّلين  . مزود خدمات اإلنترنت منافساً حقيقياً للمشغّل القائم
.ع من السوق إلى ھذا القطاابليةبواسطة المودمات الك

 التوصيلية الدولية -2

وُيعد نسق التوصيلية الدولية من أھم العوامل التي تؤثر في نشر خدمات اإلنترنت في البلدان النامية 
ومن الطبيعي أن تكون سعة التوصيلية الدولية متناسبة مع عدد مشتركي  . عموماً، ومنھا منطقة اإلسكوا

وقد شھدت منطقة اإلسكوا في السنوات الماضية  . الحزمة العريضةاإلنترنت في بلد ما، وخاصة مشتركي 
.زيادة ملحوظة في سعة التوصيلية الدولية فيھا، غير أن الفجوة داخل المنطقة وخارجھا ما تزال موجودة

 كيلوبت  نسمة داخل المنطقة تتفاوت بين نحو ُيظھر الشكل ب أن التوصيلية الدولية لكل 
أما وسطي  ). في اليمن(في الثانية  كيلوبت وأقل من )  المتحدة وقطري اإلمارات العربيةف(في الثانية 
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 العالمي الذي يربو على متوسط نسمة، مقارنة بال كيلوبت في الثانية لكل المنطقة، يزيد قليالً عن 
. كيلوبت في الثانية؛ وھذا ما يظھر حجم الفجوة الخارجية

 ة الدولية في منطقة اإلسكوا،التوصيلي  -الشكل ب
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.االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية واالسلكية: المصدر

 المحتوى المحلي والتطبيقات -3

يدفع وجود المحتوى والتطبيقات، خاصة التفاعلية منھا، مشتركي اإلنترنت إلى االرتقاء إلى الحزمة             
ضة  ـ  الحكومات في معظم بلدان اإلسكوا سياسات ترمي إلى بناء تطبيقات مفيدة للعموم             وقد وضعت  . العري

شركات      /و ـ اع ال ـ ومة اإللكترونية والتعليم اإللكتروني والتجارة اإللكترونية  (أو قط ـ أما فيما يخص  ). كالحك
ن اإلسكوا سياسات   ويطبق العديد من بلدا    .  عبر اإلنترنت أحد أكثر التطبيقات تفضيالً      خابراألفراد، فيبقى الت  

تھدف إلى تقييد استخدام ھذه الخدمة حماية للمشغّل الوطني القائم، وقد يؤدي ذلك إلى ضعف انتشار الحزمة                 
.العريضة على المدى القريب

 انتشار الحواسيب ووسائط النفاذ -4

ز منطقة اإلسكوا بمعدل انتشار ضعيف إلى مقبول للحواسيب الشخصية يصل إلى               ـ يب  حواس تتمي
ل    ـ ل من المعدل العالمي         لك ـ و أق ـ سمة وھ ـ غير أن نسبة الحواسيب المتصلة باإلنترنت تبقى غير         .  ن
.معروفة

مبادرات تعرف )  ومصرةسوريالجمھورية العربية المنھا األردن و (وقد أطلقت عدة دول في المنطقة       
وفي معظم الحاالت، كان شراء  . متھدف إلى توفير حواسيب مقبولة الثمن للعمو" الحاسوب للجميع"بمبادرات 

.ھذه الحواسيب مرتبطاً بالحصول على اشتراك باإلنترنت، بل وبالحزمة العريضة أحياناً

، )ميغابت في الثانية(     التوصيلية الدولية    )     نسمةكيلوبت لكل (التوصيلية الدولية 
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ن أصحاب الدخل المحدود، فقد أنشئت في المنطقة                   ـ ستخدمين م ـ ل الم ـ ن أج ـ ا م ـ مراكز النفاذ  "أم
ية  ـ وقد القت ھذه المراكز نجاحات ملحوظة       . التي تقدم فيھا خدمات اتصاالتية ومعلوماتية متنوعة      " المجتمع

؛ لكنھا القت صعوبات في حاالت      ) ومصر ةسوريالجمھورية العربية ال   في األردن و   مثالً(في بعض الحاالت    
.أخرى

 الخدمة الشاملة -5

شاملة إتاحة خدمات االتصاالت القاعدية لكل من يطلبھا أينما كان، وھي سياسة                  ـ ة ال ـ ي الخدم ـ تعن
دان ا     ـ تمدھا بل ـ  ومن الممكن أن يسمح شمل خدمات الحزمة         .إلسكوا، سواء أكانت مصوغة رسمياً أم ال      تع

العريضة ضمن متطلبات الخدمة الشاملة بزيادة انتشار الحزمة العريضة زيادة ملحوظة، لكن مع االنتباه إلى               
. المنافسةأن ذلك يعني ضرورة وضع استثمارات كبيرة لترقية شبكات النفاذ، وھو ما قد يؤثر على تطور

توصيات

 التوعية وبناء الثقة -1

سبب تدني مستوى النضج في سوق اإلنترنت عموماً في بلدان اإلسكوا، ال بد من إطالق حمالت                  ـ ب
ية حول أھمية الحزمة العريضة وارتباطھا بالتنمية        ـ ويمكن للحكومات أن تلتزم بدعم خدمات الحزمة        . توع

سھم في تمويل حمالت ا         ـ ضة وأن ت ـ لتوعية ھذه، في حين يجب على مقدمي الخدمات استخدام تقنيات          العري
.تسويق مبتكرة لجذب الزبائن تتضمن مثالً التجريب المجاني أو ربط النفاذ بالمحتوى والتطبيقات

 تعزيز المحتوى والتطبيقات -2

تماد سياسة واضحة تتعلق ببناء المحتوى المحلي المفيد لزيادة اھ                  ـ ن اع ـ ومات م ـ د للحك ـ تمام ال ب
ضة      ـ زمة العري ـ شتركين بالح ـ ويجب كذلك االھتمام بتوفير التطبيقات التي تستخدم الحزمة العريضة،          . الم

.واالھتمام بتوفير سبل النفاذ، مثل الحواسيب الشخصية، ومراكز النفاذ المجتمعي وغيرھا

 خفض األسعار -3

ن يلجأ المستخدمون إلى الحزمة العريضة ما لم يشعروا بقيمة ما            ـ  يحصلون عليه مقابل المال الذي      ل
ونه  ـ ى المنافسة الوسيلة الفضلى لخفض األسعار   . يدفع ـ إضافة يمكن اللجوء إلى تقنيات فوترة تناسب  . وتبق

.المستخدم، مثل الدفع سلفاً أو االشتراك المقطوع

 إقامة بيئة تنظيمية مالئمة -4

ن للبيئة التنظيمية المالئمة أن تدفع بالمنافسة إل      ـ ى حدودھا القصوى، وھو ما سيفيد بالتأكيد جھود يمك
.نشر خدمات الحزمة العريضة
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تقييم نماذج التشريعات اإللكترونية المتعلقة باألعمال اإلبداعية

مع ظھور تكنولوجيات ووسائل اتصال جديدة، أصبح من الضروري إعادة النظر في األطر القانونية              
م األعمال اإلبداعية      ـ ي تحك ـ  تطوير آليات مثل شبكات التشارك في الملفات واستنساخ األقراص          فبسبب . الت

ضة، تحتم إدخال تشريعات جديدة وإعادة النظر في آليات الحماية مثل حقوق المؤلف وبراءات                  ـ ة منخف ـ بكلف
وقد ظھرت نماذج تشريعية جديدة، تصف كل منھا منھجية مختلفة للتعامل مع  . االختراع والعالمات التجارية

ية  ـ  كل  ومساوئوفي النھاية سيقوم المستخدمون والمبدعون وواضعو السياسات بتقييم مزايا           .  الفكرية الملك
.نموذج إليجاد توازن بين الربحية وحرية التعبير وتشجيع اإلبداع والتنوع الثقافي

موذج منظمة التجارة العالميةن-

ى الدول التي تشارك في منظمة التجارة العالمية             ـ توجب عل ـ  ي
ام الموحدة لحماية الملكية الفكرية          ـ يذ األحك ـ بول وتنف ـ إن اتفاق الجوانب    . ق

ـ ، يعترف تحديداً بالحقوق التجارية للمبدعين، "التريبس" التجارية لحقوق الملكية الفكرية، المعروف ب
ى جميع أنواعھم، ويلزم الدول األعضاء بتنفيذ ھذه الحقوق          ـ  التي يتيحھا ھذا    ورغم مزايا العائد النقدي    . عل

واألھم  . النموذج ألصحاب حقوق التأليف مقابل أعمالھم، ال يخلو ھذا اإلطار من االنتقاد بسبب خنقه لإلبداع              
ك فإن الدول النامية قد ال تتفق مصالحھا مع ھذا المستوى من حماية حقوق المؤلفات األجنبية، وما                     ـ ن ذل ـ م

.اخ األقراص والبرمجيات وغيرھا من المواديمكن أن يؤدي إليه من حدوث نزاعات حول استنس

نموذج المنظمة العالمية للملكية الفكرية-

افة إلى الحماية التي توفرھا منظمة التجارة العالمية، تھتم المنظمة العالمية             ـ باإلض
رية      ـ ية الفك ـ  بالمخرجات اإلبداعية، حيث يتم تنسيق وتنظيم القضايا المتعلقة         للملك

ات ا   ـ تجارية وبراءات االختراع وحقوق التأليف من خالل ھذه المنظمة         بالعالم ـ وتوفر  . ل
توي على أكثر من         ـ يانات تح ـ دة ب ـ نظمة قاع ـ  عالمة تجارية مسجلة دولياً  الم

وقد تم مؤخراً توسيع مدى      . باإلضافة إلى آلية لتسويق النزاعات حول تسجيل أسماء النطاقات على اإلنترنت          
نظمة لتضم م      ـ ل الم ـ  ويساعد ھذا المكتب     .كتباً لالستخدام االستراتيجي للملكية الفكرية ألغراض التنمية      عم

.الدول النامية على استخدام أحكام المنظمة لتعزيز التنمية اإلبداعية والفكرية على المستوى المحلي

تلت المنظمة عناوين الصحافة الرئيسية مؤخراً بسبب اقتراح مثير للجدل ينص على و        ـ د اح ـ ضع وق
ـ  ن المذيعين " علم اإلذاعة"قواعد جديدة لنقل األعمال اإلبداعية وقد لقّب ھذا الحكم ب  وھو يمكِّّ

د من قدرة الناس على تسجيل أو نسخ أو إعادة استعمال المواد التي يبثونھا                 ـ ن الح ـ ويعني ھذا من جھة     . م
ه سُيسمح لإلذاعات بنشر التكنولوجيا الرامية         ـ ية، أن ـ  إلى منع تسجيل المستمعين لألعمال غير المحمية        عمل

 كما قد يختار المذيعون وضع قيود على مسجالت الفيديو تمنعھا من تسجيل البرامج               .بموجب حقوق التأليف  
و كان المحتوى غير منظم          ـ ى ل ـ زيونية، حت ـ وقد قامت دول أوروبية بترويج مثل ھذه األحكام، لكن          . التلف

. بشدةالواليات المتحدة عارضتھا
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نموذج المصدر المفتوح-

ية إلى إضافة المزيد من القيود من خالل أطرھا                 ـ نظمات الدول ـ ع الم ـ نما تدف ـ بي
فعلى سبيل   . القانونية، بدأت على جانب معاكس تظھر نماذج جديدة بأھداف مختلفة تماماً          

ركة البرامج ذات المصدر المفتوح بتوزيع وتداول المنتجات ا              ـ سمح ح ـ ثال، ت ـ لفكرية الم
اً عن تلك المستعملة في البيئة التجارية            ـ تلفة تمام ـ ر مخ ـ مثال ذلك معايير مثل     . بمعايي

ام    ـ رخيص الع ـ نو "الت ـ  الذي يسمح لألفراد بنسخ وتبادل " ج
ناء ھذا النموذج يسمح للمبدعين بالب . وتحسين البرمجيات، وحتى بيعھا، طالما يتم ذكر مصدر المواد األصلية

.على أعمال أخرى، وفي الوقت نفسه يسھل من قدرة المؤلفين على كسب المال من أعمالھم

نموذج التشارك اإلبداعي-

بغية تعزيز التشارك في األعمال اإلبداعية، قامت منظمة ال تستھدف الربح تعرف            
م  اب ـ ي  "س ـ شارك اإلبداع ـ تقدم تفاقات ترخيص جديدة إبتصميم  "الت

يود تختلف        ـ ن الق ـ ستويات م ـ إذ تتيح ھذه االتفاقات  . ختالفاً شاسعاً عن القيود التقليديةإم
الجديدة للمؤلفين نشر أعمالھم مع االحتفاظ بحقوق توفر لھم أنواع متعددة من الحماية، مثل          

، أو السماح بالنسخ    ")جنو"على عكس   (عدم السماح بإعادة توزيع العمل ألغراض تجارية        
السماح بنسخ العمل األصلي     المحدود للعمل األصلي والبناء عليه طالما أن الناتج يشير إلى المؤلف، أو           غير  

فقط كما ھو وليس باألعمال المشتقة، أو السماح بالعمل المشتق فقط بموجب ترخيص مطابق للترخيص الذي                
:  النموذج ھياوأنواع التراخيص لھذ. يحكم العمل األصلي

؛ غير تجاري •
؛ بشرط اإلسناد  •
؛ بعدم السماح باألعمال المشتقة •
.المشاركة بالمثل  •

فمثالً، تستخدم رخصة  . ومن أھم ميزات نظام التشارك اإلبداعي مساھمته في بناء المحتوى التعاوني
 تعد وويكيبيديا  .  الناجم عن مجموعة مستعملينالتشارك اإلبداعي لتسھيل الحماية المادية للمحتوى   

ذا النموذج       ـ روفاً لھ ـ ثاالًَ مع ـ  بيانات للموسيقى والفيديو    : ويوجد على الموقع  . م
.)(اإلبداعيالتشارك والمواد التعليمية التي تم إبداعھا تحت مظلة 

داع مثيرا للجدل، فإن استعماله ازداد بشكل ملحوظ من مجتمع          وبالرغم من كون ھذا النموذج من اإلب      
ة الملكية الفكرية        ـ ي حماي ـ ين ف ـ  إال أن الشركات اإلعالمية مثل رابطة صناعة التسجيل األمريكية           .المبدع

ة األفالم األمريكية       ـ تعارضان بشدة النظم القانونية التي يدعو إليھا نموذج التشارك           ورابط
ـ  ثل ھذه النماذج ال يحمي حقوق منشئي المحتوى            اإلبداع ـ ي أن م ـ نتشار نظام   ولكن المؤيدون ال   . ي وتدع

زعمون أن ھذه االنتقادات تنبع أساساً من الخطر الذي يشكله مثل ھذا اإلطار على                    ـ ي ي ـ شارك اإلبداع ـ الت
.األعمال المسجلة لدى رابطة صناعة التسجيل األمريكية ورابطة األفالم األمريكية

.وتوجد أمثلة أخرى مثل   )(
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د  ـ فكما سبق، يمنح بعضھا     . م كل من النماذج السابقة مستويات مختلفة من حماية الملكية الفكرية          تق
مثل نماذج منظمة التجارة العالمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية حقوقاً شديدة التقييد، في حين أن منظمات 

وقد تقر   . مشاركة الملكية الفكرية  والتشارك اإلبداعي ھي أكثر مرونة فيما يخص توزيع و        " جنو"أخرى مثل   
دول أن أحكام التشارك اإلبداعي أكثر فعالية في تعزيز فرص اإلبداع وتنمية الملكية الفكرية من                   ـ ض ال ـ بع

ـ              تجارة العالمية، بينما يقر البعض اآلخر أن اتفاقات ال ـ نظمة ال ـ ات م ـ ھي مالئمة لألعمال   " التريبس" اتفاق
تجارية  ـ نھاية، سير       . ال ـ ي ال ـ ن ف ـ جع القرار ألصحاب الملكية في اختيار أي من ھذه النماذج األنسب           ولك
.الحتياجاتھم
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سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

)(واالتصاالتستراتيجية وطنية للبحث والتطوير في تكنولوجيا المعلومات اإعداد 

 المعلومات واالتصاالت موضوع تھمل االستراتيجيات التي تعدھا عادة الدول النامية لقطاع تكنولوجيا    
البحث والتطوير، باعتبار أن الھدف األساسي لمثل ھذه االستراتيجيات في المجتمعات النامية ھو ھدف خدمي            

ي  ـ وقد يعتقد متخذو القرار في ھذه الدول أن موضوع البحث والتطوير في قطاع متسارع التطور                . وتطبيق
.موضوعاً ترفياً في أحسن الحاالتلوجيا المعلومات واالتصاالت، يعتبر وكتكن

وبالرغم من ذلك، تنبھت بعض الدول النامية، ومنھا عدد قليل من دول منطقة اإلسكوا، ألھمية وضع              
ي البحث والتطوير في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ترتبط مع           ـ توجھات ف ـ ية ل ـ تراتيجيات العمل ـ االس

ية لمثل ھذه البحوث والتطو        ـ ياجات الواقع ـ يرات لكي تخدم الرؤى واألھداف التنموية التي تنص عليھا         االحت
تراتيجيات الوطنية العامة أو االستراتيجيات القطاعية للتعليم العالي والتقني وباقي القطاعات االقتصادية         ـ االس

.واالجتماعية

بدأ الخطوة األولى إلعداد استراتيجية البحث والتطوير في تكنولوجيا المعلومات واالتصاال            ـ ت عادة  ت
بتشكيل لجنة عليا تتمثل فيھا المؤسسات واألطراف ذات العالقة، وھي الجامعات ومراكز البحوث والشركات              
ة في قطاع المعلومات واالتصاالت وممثلين لجمعيات مھنية وبعض الخبراء المتخصصين في جوانب               ـ العامل

ة المسؤولة عن ھذا النشاط في الدولة،       أما ارتباط اللجنة فيختلف من بلد آلخر معتمداً على الجھ          . الموضوع
.والتسلسل الھرمي التي ستسلكه االستراتيجية بعد صياغتھا لكي تعتمد، ثم تنفذ

تنظيم وثيقة االستراتيجية

ن مناقشة االستراتيجية من خالل ھيكل وفصول الوثيقة المنوي إعدادھا، والتي من المقترح أن                ـ يمك
:تتضمن الفصول التالية

صل ا   ـ ع الحال، مع التركيز على الجوانب المباشرة والضمنية التي تؤثر في              : ألولالف ـ يل واق ـ تحل
ي البحث والتطوير، والتحديات التي قد تتطلب قدراً مھماً من البحث والتطوير المتعلق                   ـ ية ف ـ درات الذات ـ الق

ومات واالتصاالت لغرض معالجتھا       ـ يا المعل ـ سرداً لبعض  كما من المفيد أن يتضمن ھذا الفصل         . بتكنولوج
أو شركات أو مجموعات من األكاديميين والطالب في الجامعات والكليات          /النجاحات التي حققتھا مؤسسات و    

.المتخصصة

 للمؤشرات الدولية التي تعكس موقع البلد في جاھزيته الحالية في     ستعراضاًايتضمن ھذا الفصل أيضاً     
شطة أساسية ذات عالقة بموضوع البحث والتطوير وت         ـ كنولوجيا المعلومات واالتصاالت، كالبنية األساسية     أن

لالتصاالت والمعلومات، وتوفر وسائل البحث والتطوير وعدد الباحثين والعلماء وبراءات االختراع وغيرھا            
.من المؤشرات التي تعكس قدرات البلد وتقارنه مع بلدان أخرى مماثلة أو أكثر تطوراً

ة مستلھمة من تجربة المساھمة في استراتيجية البحث والتطوير في قطاع االتصاالت وتك                 )( ـ ذه المقال ـ ولوجيا المعلومات  نھ
للمملكة األردنية الھاشمية، التي أشرفت على إعدادھا اللجنة الوطنية التي شكلھا وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وشاركت اإلسكوا                 

.بجانب من أعمالھا
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ي    ـ صل الثان ـ رحة لالستراتيجية والغايات واألھداف المتوخاة من تنفيذھا، مع        يعالج الرؤية المقت  : الف
تأكد من أن الرؤية والغايات واألھداف مرتبطة، بشكل أو بآخر، بما جاء في الفصل األول، إضافة إلى ما                    ـ ال
ية واالستراتيجيات القطاعية التي تتطلب تسخير تكنولوجيا المعلومات                ـ تراتيجية الوطن ـ يه االس ـ نص عل ـ ت

.من جوانبھا لتحقيق بعض تواالتصاال

م أن تكون صياغة الرؤية بسيطة واضحة تبتعد عن الغموض والعموميات، لكي يسھل                 ـ ن المھ ـ وم
ا بخصوصيات البلد، وأن ال تتعدى صياغة الرؤية عدداً قليالً من الجمل ال تزيد في مجموعھا على          ـ  ربطھ

.وكذلك الحال بالنسبة للغايات واألھداف .  سطورأو 

ـ  ات االطال           وم ـ داف والغاي ـ داد األھ ـ ي إع ـ يد ف ـ ت ع على تجارب دول أخرى سبق أن أعد       ن المف
تراتيجيات مماثلة   ـ وھذا ال يعني استنساخ مثل ھذه التجارب بشكل آلي، فالھدف ھو إعداد وثيقة واقعية               . اس

 مھما كان تعكس قدرات البلد وتحقق أولوياته وخصوصياته، ومن الصعب تخيل بلدين لھما نفس االستراتيجية          
.التشابه بينھما كبيراً

رح أن ال تتعدى األھداف العامة الھدفين أو الثالثة أھداف، لكي يتم توسيعھا في الفصل الذي                  ـ والمقت
ى عناصر أساسية تترجم إلى عدد من المحاور تُمثل في مصفوفة تفصيلية تحتوي الغايات المحددة                   ـ ي إل ـ يل

ازات المتوقعة ومؤشرات النجاح، ك      ـ ومن الضروري أن ترتبط المحاور      .  مبين في النموذج  ھو  ما  واإلنج
.االستراتيجية بمنطوق الرؤية واألھداف العامة المنصوص عليھا مسبقاً

 تفاصيل المحاور االستراتيجية - نموذجال

: المحور االستراتيجي

: الغاية المحددة

مؤشرات النجاح  المتوقعةنجازاتاإل

:تشمل المحاور االستراتيجية، على سبيل المثال ال الحصر، الموضوعات اآلتية

تحسين البيئة التمكينية؛-

تطوير القدرات البشرية للبحث والتطوير واالستفادة من قدرة المتخصصين من مواطني البلد في             -
الشتات؛

التمويل؛-

الشراكات؛-



--

االستثمار في البحث والتطوير؛-

بناء الحاضنات والدعم المشترك لتطوير المبادرات؛-

.البنية التحتية لالتصاالت والمعلومات والوصول إلى المعلومات-

ثالث    ـ صل ال ـ يحتوي على نتائج ممارسة جماعية للجنة االستراتيجية إلعداد وتحليل نقاط القوة           : الف
رص والتحديات أ      ـ ضعف والف ـ لى إلغرض الوقوف على الجوانب الواجب االرتقاء بھا         و المخاطر وال

المستوى المطلوب إلنجاز البرامج التي تتضمنھا االستراتيجية، والمزايا التي يمكن االرتكاز عليھا لكسب الثقة 
ي    ـ ، ويمكن  ويتضمن تحاليل فرعية تناظر المحاور االستراتيجية التي تم اعتمادھا سابقاً          . حتماالت النجاح اف

. لھذا الغرض استخدام النموذج

 للمحاور االستراتيجيةجدول تحليل   - نموذجال

: المحور االستراتيجي

نقاط الضعف نقاط القوة

)المخاطر(التحديات  الفرص

ن خالل المحاور االستراتيجية للتحليل يمكن التوصل إلى استنتاج          ـ  العوامل الحرجة للنجاح لمجمل     م
.االستراتيجية، وأثر كل عامل وما يتطلبه من مستلزمات للتحقق

رابع    ـ صل ال ـ من الضروري أن تقوم المجموعة المكلفة بإعداد االستراتيجية بوضع آلية مناسبة           : الف
يذھا  ـ ذ اآللية شكل نموذج عام   . لتنف ـ الشركاء دخالت،  واضح العناصر يربط ما بين الموتأخ

 . خرىأساسيون والداعمون والعمليات الداخلية من ناحية، وما بين المخرجات المتوقعة والمقاصد من ناحية األ
الشركاء األساسيين، ويعتبر القطاع الخاص والمؤسسات الخدمية واالجتماعية والجامعات ومراكز البحوث من 

افة   باإل ـ ل ف        إض ومة وھي شريك أساسي ومسھِّ ـ ى الحك ـ  وأما الشركاء الداعمون فھم مصادر       .ي آن واحد  ل
.التمويل والوكاالت الدولية والمعونات من الدول الصديقة

د يطبق النموذج بكامله، أو قد يستخلص منه سيناريوھات فرعية تمثل حاالت خاصة من الحالة                 ـ وق
نموذج    ـ ة لل ـ ين المخطط   . العام ـ متوقعة التي تتفاعل مع بعضھا  الحالة العامة آللية التنفيذ والشراكات ال    يب

بالشكل الذي يصب في بوتقة، والتنفيذ الذي قد يأخذ شكل حاضنة تكنولوجية أو مشروعاً للبحث والتطوير في           
ومن الضروري أن يدعم     . جامعة، أو مشروعاً يشترك فيه عدد من شركات التكنولوجيا في القطاع الخاص           

.متعاملين مع االستراتيجية الصورة العملية للتنفيذنموذج التنفيذ بأمثلة وحاالت تقّرب على ال
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النموذج العام للتنفيذ  -المخطط 

يخصص ھذا الفصل لسرد بعض الحاالت التي تمكن ممارستھا وتعتبر قريبة لواقع            : الفصل الخامس 
ال وللقدرات المتاحة واألسبقيات التي تعكس الحاجة    ـ جيات مبتكرة، كأن تسرد أمثلة لحاالت تطوير برم . الح

ت متواضعة، لكنھا ذات تأثير مضاعف         ـ ا كان ـ ، أو تطوير جھاز اتصاالت بمواصفات ذات خصوصية        مھم
ية له عالقة باللغة العربية، أو تطوير منظومة        ـ ية أو إقليم ـ لكترونية ذات برمجيات ُمدمجة الستخدامات إمحل

.صناعية
سادس    ـ صل ال ـ صل االستنتاجات والتوصيات       : الف ـ ذا الف ـ ضمن ھ ـ  ذات العالقة المباشرة بتنفيذ     ويت

 ومن المھم أن ال تكون مطولة وعددھا كبير، لكي يتاح لمتخذ القرار استيعابھا والتعامل معھا                 .االستراتيجية
ل دون       ـ شكل فاع ـ تھادات خاطئة  اب ـ  الفصل على تسلسل واضح     اومن الضروري أيضاً أن يحتوي ھذ      . ج
وات المتوقع     ـ فيذ االستراتيجية، لتكون بمثابة خارطة طريق عملية تتوفر        تخاذھا من متخذي القرار لتن    اللخط

.مرتابعة وتصحيح المسار، إن تطلب األفيھا آليات لإلدارة وتوزيع المھام والتقييم والم
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تلت   ـ  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الدول الصناعية المتقدمة خالل العقدين السابقين دوراً            اح
تاً في أنشطة المجتمع كافة، وكانت المحرك الرئيسي لنمو            ـ تعاظماً والف ـ وقد  . ھا االقتصادي واالجتماعي  م

به إلى خطورة الفجوة الرقمية تركيز اھتمام الدول النامية على دراسة دور قطاع المعلومات                  ـ تدعى التن ـ اس
استخدمت وعزز ھذا التوجه اإلنجازات التنموية البارزة لدول نامية  . واالتصاالت في تحقيق خططھا التنموية

ومن أبرز األمثلة على ذلك الھند التي تمكنت من احتالل        .  لھا في ھذا العالم    ھذه التقانة لترسخ موقعاً مرموقاً    
 .، وماليزيا التي عرفت بمبادرة ممر الوسائط المتعددةالموقع الثاني عالمياً في صناعة البرمجيات

 
ية أھمية وضع استراتيجية وطنية شاملة لتكنولوجيا المعلومات                   ـ دول النام ـ ارب ال ـ نت تج ـ د بي ـ لق
وبھدف التعلم من أفضل الممارسات العالمية       . الت تتضمن األبعاد التنموية االقتصادية واالجتماعية     واالتصا

دان اإلسكوا نستعرض في ھذا العدد استراتيجية تكنولوجيا ا                  ـ ي بل ـ ا ف ـ يق أنجحھ ـ ية تطب ـ لمعلومات وإمكان
 .واالتصاالت في ماليزيا

 
 الخلفية االقتصادية

 
ـ ، مربعكيلومتر ألف 328تبلغ مساحة ماليزيا حوالي    مليون نسمة وتعتبر 24 ويقدر عدد سكانھا ب

 2005وفق تقدير عام    الناتج المحلي اإلجمالي    ويبلغ   . اتقطاعالاقتصاد صاعد متعدد    ذا  ،   الدخل  متوسط بلداً
 الزراعة: ويتوزع ھذا الناتج قطاعياً وفق ما يلي        . مليار دوالر أمريكي   122بالسعر الرسمي للدوالر حوالي     

ة    8.4 ـ ي المائ ـ صناعة   ،   ف ـ ويعتبر قطاع تكنولوجيا المعلومات  .  في المائة43.6، الخدمات    في المائة  48ال
 .واالتصاالت اليوم من القطاعات الھامة اقتصادياً

 
نفت ماليزيا      ـ في جاھزيتھا اإللكترونية، ولديھا     عالمياًن  يعشرالسادسة و  في المرتبة ال   2003عام  ص

تصل بين واالتصاالت، حيث بنيت شبكة مايكرويف على كامل شبه الجزيرة الماليزية بنية أساسية متقدمة في   
دن، كما وضع في الخدمة نظام اتصاالت فضائية يتضمن محطتين أرضيتين لألقمار الصناعية،                  ـ ة الم ـ كاف

 . وسنغافورة بكابالت بحريةغ كونغوربطت شبه الجزيرة الماليزية بالھند وھون
 

دد خطوط الھاتف    ـ بلغ ع ـ  14.6خط، ويصل عدد خطوط الھاتف الخلوي إلى مليون  4.44 الثابت ي
ط      ـ يون خ ـ ام  (مل ـ ا بالنسبة لخدمة اإلنترنت، فيبلغ عدد مخدمات استضافة اإل  . )2004ع ـ  نترنت حوالي أم

 .)2005عام ( ماليين مستخدم 10 ويقدر عدد مستخدمي االنترنت بحوالي ،اÉً مضيف151 000
 

 اليزيا لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتعرض ومناقشة استراتيجية م
 

ت ماليزيا في طليعة الدول النامية التي أدركت أھمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للتنمية                ـ كان
اليوم مصدر إلھام لعدد    ستراتيجية طموحة في ھذا المجال، أصبحت       اوقد وضعت    . االقتصادية واالجتماعية 

 .من الدول

                                                      
( ذه المقالة        ) 144 ـ دت ھ ـ تقرير قدمه الدكتور المنجد لإلسكوا حول دراسة مقارنة استراتيجية تكنولوجيا المعلومات           ضمن  أع

 .2006واالتصاالت في الجمھورية العربية السورية وماليزيا، 
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 االستراتيجيةالرؤية واألƋداف  -1
 

تھدف إلى تحويلھا   تنطلق استراتيجية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في ماليزيا من رؤية متكاملة            
ى بلد متطور ب  ـ الشمولي  المعنىب "البلد المتطور بالكامل"مفھوم  2020 وعّرفت رؤية  .2020 عامالكامل إل
ضمن      ـ ذي يت ـ وتشير الرؤية إلى     .ةثقافيال و ةنفسية وال روحيالة واالجتماعية و  سياسي االقتصادية وال  األبعادال

 .ضرورة تحقيق ذلك وفق صيغة خاصة بماليزيا وبالثقافة الماليزية
 

 :وقد حددت بناء على ھذه الرؤية األھداف االقتصادية التالية 
 

 ؛2020 و1990 عامي سنوات بين عشرالمحلي اإلجمالي كل  ناتجمضاعفة ال •

 ؛لشركات الماليزية على دخول السوق العالمية يشجع ا تنافسياقتصاد تحقيق •

 ؛الوطني تطويرفي الزاوية الحجر استمرار الخصخصة لتصبح  •

يص    • ـ ل اإلنتاج والعمل االقتصادي          دور  تقل ـ ي حق ـ ومة ف ـ في  ا عن مسؤوليتھ  دون التخلي الحك
راف   ا ـ ة اقتصادية واجتماعي  لتنمية اإلطار القانوني والتنظيمي     وتوفير على ھذين القطاعين،  إلش

 .سريعة
 

 :ومن أھداف االستراتيجية المرتبطة بمجتمع المعلومات 
 

 المعتمد على المعرفة؛ العالمي البازŹ االقتصادفي مشاركة ماليزيا  •

 والمدنية؛ والعامة رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من القطاعات الخاصة •

 ؛في الحكموإشراكھم تحسين نوعية حياة الماليزيين  •

 ؛جتماعي ومؤسساتيË وتنظيمياتقدم من أجل  لتعلم مدى الحياة لجميع األفراد،تأمين فرص ا •

 ؛ماليزياكافة أنحاء في المواطنين   لجميع األساسيةةخدمات الھاتفيالوصول إلى ال توفير •

ر  • ـ ول إلى خدمات     ال توفي ـ لمراكز ، عبر ا  ماليزيااإلنترنت لجميع المواطنين في كافة أنحاء       وص
 ؛ت العامة والمدارسالمكتباك االجتماعية،

ية تجاه التحديات العالمية عن طريق             • ـ سيادة الوطن ـ ز ال ـ سالمة  وال تحسين الھوية الوطنية  تعزي
 .حضارياالجتماعي وال واالستقرار االجتماعية

 
 مبادرة ممر الوسائط المتعددة -2
 

زيا في تحقيق استراتيجيتھا          ـ تمدت مالي ـ سية على   المعلومات واالتصاالت بصورة رئي    لتكنولوجيااع
شروع   ـ تعددة   "م ـ ائط الم ـ ر الوس ـ  الذي يعتمد على فكرة المناطق Multimedia Super Corridor (MDC)" مم

 .ثنائية، وظروف اقتصادية تحفيزيةالتكنولوجية واالقتصادية التي تتمتع ببنية أساسية متقدمة، وبيئة قانونية است
 

 :2020 وحتى عام 1996م تمتد من عا أطوار ةثالثقسم تنفيذ المشروع زمنياً إلى  
 

 .ممر الوسائط المتعددة، وھو طور إنشاء 2003 وحتى عام 1996من عام  :الطور األول •
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ي    • º ور الثان ºوھو طور التوسيع ويجرى خالله توسيع       2011 وحتى عام    2004 من عام    :الط ،
ى لتصبح شبكة من المناطق الخاصة المماثلة لممر الوسائط المتعددة             ـ ربة األول ـ  سيجري، و التج

ا اعتماد   ـ بط أربع من خمس مدنË ذكية على       لقانون سيبراني، كما سيجري ر     شمولي إطار   خاللھ
 . مدنË أخرى حول العالمباألقل 

 ماليزيا  ، وھو أيضاً طور التعميم حيث ستتحول      2020 حتى عام    2011 من عام    :الطور الثالث  •
ا    ـ ستربط مة سيبرانية، كما    فيھا محك ؤسس  تسو ة،متعددال  الوسائط ممرل  منطقة مماثلة  إلىبكاملھ

 . بمدن أخرى في العالم مدينة ذكية 12
 

باإلضافة إلى  جنسيات،  ال شركة متعددة    900 أكثر من    من استضافة ممر الوسائط المتعددة    وقد تمكن    
زية      ـ ركات مالي ـ على  و ھا،خدماتھا و حلول و  والصوت والصورة  االتصاالتأجنبية ركزت على منتجات     وش

 . المجاالت في ھذهالبحث والتطوير
 

 الخطة التنفيذية لالستراتيجية الماليزية
 

 ".ممر الوسائط المتعددة"ركزت الخطة التنفيذية في طورھا األول على تحقيق مبادرة  
 
 الجانب التنظيمي والمؤسساتي -1
 

بادرة إلى          ـ يذ الم ـ د بتنف ـ إلشراف على  أحدثت لھذه الغاية تمتلكھا الدولة مھمتھا الرئيسية ا       شركة  عھ
ر   تطو ـ ر الوسائط المتعددة   "ي ـ السياسات والممارسات  وقوانين  ال كما طلب منھا اقتراح    . وتسويقه عالمياً " مم

 .ووضع معايير للبنى األساسية للمعلومات ،ممر الوسائط المتعددةالخاصة ب
 
 المحاور األساسية -2
 

 دعيت  رئيسيةمشاريع   تنفيذي يعتمد على تنفيذ    جرى رسم مسار  ،  2020رؤية  بھدف تسريع تحقيق     
م   ـ flagship applications "تطبيقات رئيسية"باس

 المشاريع ھذه  وقد صممت. واضحةإبداعيةتتسم بجوانب  )15(
 ."ممر الوسائط المتعددة" مبادرة لمواكبة

 
ركزت ھذه التطبيقات الرئيسية على المحاور الخمسة التالية التي تعكس أھداف االستراتيجية الماليزية   

 :لمعلومات واالتصاالتلتكنولوجيا ا
 

صاد  )أ(  º ي اإل االقت º المنتجة في التوجه نحو اقتصاد  قطاعات  ويركز على مشاركة جميع ال    : لكترون
 ؛المعرفة العالمي

 
التي  والمدنيةالعامة  و ةالخاصويركز على تطوير القطاعات     : إلكترونية حكومية عامة    خدمات )ب( 

 ؛ياًإلكترونتقوم بتقديم خدمات للجمھور والزبائن 
غير الرسمية بتزويد األفراد    الرسمية و ويركز على قيام المؤسسات التعليمية      : تعلم اإللكتروني ال )ج( 

 ؛ ومؤسساتيË وتنظيميËاجتماعيتقدمË من أجل  هوزرع أخالقياتبفرص التعلم مدى الحياة 
 

تمع المدني     )د(  ºبكات المج ºفي  ةمشاركة فاعل  ويركز على مشاركة مؤسسات المجتمع المدني     : ش 
 Ë؛المواطنينتحسين نوعية حياة بھدف الحكم 

                                                      
)15(  asp.flagships/msc/my.com.msc.www://http. 
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ـ(  سيادة اإل   )ھ º رونية ال º  تحسين الھوية الوطنية  في  مؤسسات  الن و يمواطنإشراك ال على  ويركز  : لكت

 . لسيادة ماليزياتحديات ال تجاه االجتماعيين واالستقرارسالمة وفي توفير ال
 
 البرامج األساسية لمبادرة ممر الوسائط المتعددة -3
 

 المواطنين وقطاع األعمال إلى حكومية خدمات  تقديم ويھدف إلى  :الحكومة اإللكترونية برنامج   )أ( 
ة، وتوفير  بشريالرد  اموالنظام إدارة معلومات    المشاريع، و نظام مراقبة   : ويتضمن عدداً من المشاريع، ومنھا    

 ؛ةلكترونياإل  والسرايا،دائرة العمل اإللكترونيةة، و اإللكتروني، والمشترياتتبامكللبيئة عامة 
 

 محطة عمل تطوير  ويھدف المشروع إلى    : متعددة األغراض الوطنية الذكية ال  البطاقة  مشروع   )ب( 
دة  ـ  الخاصة وخدمات القطاع     الحكوميË الخدمات المواطن من التفاعل مع   بطاقة متعددة األغراض تمكن     ل واح

 ؛ التطبيقاتومالئمةحسين أمن ، وتئنلزبالنة سَّ خدمات محوالبنوك بسھولة، كما يھدف إلى تقديم
 

شروع    )ج(  º ة الذكية  م ºإدارة  منظا، وتطوير   ةيمدرسالتعليم  ال-تعلمالمواد  إعداد  يشمل  و: المدرس 
ي    ـ ة الذك ـ ر ال   المدرس ـ  نظمةاألتكامل  ، و مدرسةالتقييم  لنظام  ة، وتطوير   لمدرسة الذكيË ل األساسية ىبنة، وتوفي
 ؛ملمساعدة والدعل مكتب المختلفة، وتوفير

 
يد تزوب المعنيين جميع تربط   الوسائطشبكة متعددة   ويھدف إلى توفير    : مشروع الصحة عن بعد    )د( 

 ؛منتجات وخدمات الرعاية الصحية
 

ـ(  تطوير تقنيات تدعم  بيئةً ويؤسس ،الشركاتويھدف إلى تجميع موارد :  البحث والتطويرعنقود )ھ
 ؛الجيل الجديد من الوسائط المتعددة

 
شروع    )و(  º القوى مساھمة  تشكيل بيئة عمل إلكترونية تنافسية ب     ويھدف إلى   : األعمال اإللكترونية م

صادية  ـ سية  االقت ـ ى   الرئي ـ ديم  ، وإل ـ  والتجارة  ع العمل ي، وتشج نوعية للمجتمع أفضل  و خدمات أكثر كفاءة     تق
 .اإللكترونيين

 
 الجانب التشريعي في االستراتيجية الماليزية

 
د ال          ـ شريعي أح ـ ب الت ـ ثل الجان ـ جوانب الھامة في استراتيجية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت       يم

زية  ـ  أحد المرتكزات التشريعية    1998 لعام   )16(الماليزيويعتبر قانون االتصاالت والوسائط المتعددة       . المالي
 .الوسائط المتعددة وصناعة لالتصاالتھداف السياسة الوطنية ألعم ادالتنظيمي الطار لالستراتيجية، واإل

 
ون     ـ مم القان ـ بالدرجة األولى، كما أنه جاء حيادياً من الناحية التقنية ليساعد  للمنافسة ليكون داعماً ص
ى    ـ ات في البنية األساسية الوطنية الممتدة على كامل الدولة والتي تسعى الحكومة لتحقيقھا وفق     إنجاز خدم عل
السياسية والتنظيمية والمؤسساتية المتعلقة    وأخيراً ابتعد القانون عن التفصيل الدقيق للمكونات         . 2020رؤية  

والبنود التي تتعلق بالقيود المفروضة على      تعاريف  باالتصاالت وتعدد الوسائط، واقتصر على وضع بعض ال       
الحاجة لتعديالت تشريعية   دون   و مستمرھذه المكونات، ليمكن بذلك من المرونة الضرورية لعملية اإلصالح ال         

 .تطور تكنولوجيكل  عند
 

                                                      
)16(  asp.legislation/law_the/my.gov.cmc.www://http. 
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 :ومن األھداف التي تضمنھا القانون 
 

ويل    • ـ وللخدمات  لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  مركز ومحور عالمي رئيسي     إلى  ماليزيا  تح
 متعددة الوسائط؛

تمع     ا • ـ رويج لمج ـ تحسين نوعية العمل   تتوفر فيه العديد من الخدمات الھادفة إلى        مدني  معرفي  لت
 ؛والحياة

ز وتنمية موارد    • ـ الھوية الوطنية والتنويع   يضمنان   نمحلية والتمثل الثقافي الذي    المعلومات ال  تعزي
 ؛العالمي

الممتدة على كامل    ةالوطنيËالكلفة تعتمد على البنية األساسية التكنولوجية       خدمات رخيصة   توفير   •
 أراضي الدولة؛

 مفيدة للمستخدمين النھائيين؛تطبيقات تكنولوجية جيدة من أجل تطوير بيئة توفير  •

  المتقاربة؛ومھارات التطوير ضمن صناعات ماليزيادرات لقلترويج ا •

ى    • ـ رص عل ـ ي الخدم       الح ـ ستھلك ف ـ ة الم ـ تكنولوجيا المعلومات  ات المقدمة باالعتماد على      ثق
 واالتصاالت؛

 .تھاسالمووثوقية الشبكة وضمان أمن المعلومات  •
 

 الدروũ المستقاة من التجربة الماليزية
 

 :يا المعلومات واالتصاالت الماليزيةمن أبرز مميزات استراتيجية تكنولوج 
 

ة واضحة وشاملة        • º ود رؤي ºيتبناھا متخذو القرار وأصحاب المصلحة المختلفين على جميع        وج
 المستويات؛ 

ر    • ـ تة      توف º وية وثاب º ية ق ºى مستوى الحكومة، تسعى لال      إرادة سياس ـ ستفادة من تكنولوجيا    عل
 ؛ةالمعلومات واالتصاالت في التنمية االقتصادية واالجتماعي

 ؛ يمكن أن تكون فرس رھان وتبذل جميع الجھود لتنفيذھا مبادرة أساسية براقةتعريف •

تماد    • ـ بدأ الخطة الزمنية المجزأة      اع º التي تتيح مرونة في مراحل التنفيذ وتسمح بتعديل مسار         م
 ؛اإلستراتيجية على ضوء النتائج التي يجري الحصول عليھا عند التطبيق

 .التي تعتبر حجر األساس لتنفيذ االستراتيجية والقانونية التشريعية بالجوانباالƋتمام  •
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 تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 

 انعكاسات الفجوة الرقمية على تطور اللغة العربية
 

ك فيه أن اللغة العربية في أزمة            ـ ا ال ش ـ فحسب تقرير التنمية    . ، ومن أسبابھا قلة القراء العرب     مم
ربية لعام       ـ شرية الع ـ  في  20 كتاباً، وھذا يشكل حوالي      330 يترجم سنوياً إلى اللغة العربية حوالي        2002الب

 في 4علماً أن الناطقين باللغة اليونانية يشكّلون أقل من .   من عدد الكتب التي تترجم سنوياً إلى اليونانيةالمائة
ون وحتى يومنا ھذا ال يزيد عن وما ترجم إلى العربية من كتب منذ عصر المأم .  من الناطقين بالعربيةالمائة
ارب ھذا ما تترجمه إسبانيا في عام واحد           100 000 ـ تاب ويق ـ وقد يتسبب ذلك في تقوقع اللغة العربية        .  ك

 .وانحسار استخدامھا في العديد من المجاالت
 

رقمية لتزيد األمور سوءاً، إذ أن المعرفة العالمية تتضخم بسرعة مذھلة                    ـ وة ال ـ اءت الفج ـ د ج ـ وق
صط  ـ زية الجديدة تظھر يومياً بأعداد متزايدة، وال تستطيع اللغة العربية مجاراتھا ألسباب              والم ـ لحات اإلنكلي

صادية وثقافية وسياسية    ـ فعدد القراء العرب المنخفض ال يبرر الترجمة إلى العربية أو التأليف بالعربية             . اقت
ة في المجاالت العلمية والتكنولوجية      ـ  تتوافق دائماً فيما تصدره من مفردات       ومجامع اللغة العربية ال    . خاص

وغالباً ما يضطر    . ومصطلحات جديدة وإذا أصدرت مثل ھذه المفردات والمصطلحات تصدرھا متأخرة جداً          
 . القارىء العودة إلى المصطلحات والمؤلفات األجنبية

 
ولكن  . اصل والتعليم بالتأكيد اللغة العربية قادرة على التطور لمواكبة احتياجات العصر للتعبير والتو           

روف السياسية واالجتماعية واالقتصادية التي يعيشھا العالم العربي من جھة وسرعة التجاوب المطلوبة               ـ الظ
صر المعلوماتية والعولمة من جھة أخرى يظھران اللغة العربية وكأنھا عاجزة عن مواكبة التطور                 ـ ي ع ـ  . ف

لھدف في بناء مجتمع المعرفة المستقبلي، وھم ال يتقنون         اھي  ويجب أن تكون عامة الناس في البلدان العربية         
ا تعلموه منھا، ويجب بذل جھد خاص لردم الفجوة الرقمية ووضع اإلنترنت بتناول                    ـ ربية، أو م ـ وى الع ـ س
يع، ومن خالل ذلك زيادة معرفتھم باللغة العربية ليستطيعوا بدورھم توليد المعرفة بلغتھم األم وتوسيع                 ـ الجم

 . العربيالمحتوى الرقمي
 

ŭ المتاحة لتطور وانتشار اللغة العربية: ردم الفجوة الرقمية  الفر
 

ستشكل ھذه   . يتطلب ردم الفجوة الرقمية في المجتمع العربي جھوداً مكثفة ومبرمجة من جھات عدة             
ود بدورھا فرصاً لتطوير اللغة العربية       ـ ر ونكتفي في ھذا البحث بالتطرق إلى أربعة منھا وھي تطوي          . الجھ

ناء صناعة للمحتوى الرقمي العربي، وتمكين استخدام اإلنترنت بالعربية،                 ـ ربية، وب ـ تعلم بالع ـ يم وال ـ التعل
 .واالعتماد على المشاركة المفتوحة لتطوير ونشر العربية

 
تعلم      • º يم وال º ر التعل º التعليم أساس التقدم في المجتمعات الحديثة وقد وضع تعميم التعليم          : تطوي

ي كھدف أول      ـ ويشكل ھذا   . ضمن األھداف اإلنمائية لأللفية التي اعتمدتھا األمم المتحدة       اإلبتدائ
وبينما كان   . التعليم باللغة األم األساس الذي يبنى عليه اكتساب المعارف على جميع المستويات           

ي الماضي يعتمد على التلقين والحفظ، أصبح في عصر المعلوماتية يھدف إلى التعلم                 ـ يم ف ـ التعل
 فلم يعد بإمكان اإلنسان في ھذا العصر أن يكتفي بما تعلمه في المدرسة               .ادة التعلم والالتعلم وإع 

ى بإضافة معلومات إلى ما تعلمه سابقاً، بل أصبح من الضروري أحياناً أن                  ـ ة وال حت ـ والجامع
ويعاود التعلم ليكتسب معارف جديدة أو أكثر    ) الذي قد يكون خطأ أو غير دقيق      (ما تعلمه   " ينسى"

 . يستعملھا مثالً في مھنة جديدةدقة قد
 

تعلم المستمر مدى الحياة أصبح شائعاً في الدول المتقدمة       ـ وفي عالمنا العربي يجب إتاحة  . إن ال
تعلم أمام معلمي المدارس بالدرجة األولى وتطوير المناھج باللغة العربية                ـ ادة ال ـ ة إلع ـ الفرص
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ساب الدائم للمعرفة        ـ و االكت ـ توجه نح ـ ھذه اللغة العريقة أن تنمو وتتطور مع       حينئذ يمكن ل   . لت
 .تكنولوجيات ومتطلبات العصر وبمشاركة الجميع

 
 (MIT)ويمكن االستفادة من مبادرة بعض الجامعات العالمية مثل معھد ماساتشوستس للتكنولوجيا             

تعلم المفتوح بغية تعميمه في العالم العربي        ـ  فالجامعات المفتوحة يمكن أن تستخدم تكنولوجيا      . لل
صاالت لنشر المعرفة المتجددة باللغة العربية ولتعميمھا على جميع مستويات              ـ ومات واالت ـ المعل

يم  ـ وفي ھذا المجال يمكن أيضاً استخدام التعلم عن بعد بكل أشكاله مثل التعلم اإللكتروني               . التعل
ي العربي  وستساھم ھذه األساليب في تنمية المحتوى الرقم .عبر اإلنترنت والفضائي عبر التلفاز  

 . وستسمح بنشر العلوم والتكنولوجيا باللغة العربية
 

فالتقديرات األولية لھذا . إن المحتوى الرقمي العربي ضحل للغاية: بناء صناعة المحتوى العربي •
رنت ال تتجاوز          ـ ى اإلنت ـ توى عل ـ  من المحتوى العالمي وذلك علماً أن عدد         في المائة  0.1المح

ة العربية يقد      ـ ين باللغ ـ وأسباب ھذا التدني   .)17(العالم من سكان  في المائة5رون بحوالي  الناطق
تعددة، منھا التأخر في انتشار اإلنترنت في العالم العربي، ونسبة األمية المرتفعة وعدم وجود                ـ م

رية للنشر اإللكتروني، وقلة التطبيقات اإللكترونية العربية          ـ ة فك ـ وقد ينمو ھذا المحتوى     . حماي
ياً مع التوس    ـ ع في التطبيقات اإللكترونية مثلما حدث في اإلمارات العربية المتحدة، حيث           تدريج

 .)18(المائة في 43 العربية بعد تطبيق الحكومة اإللكترونية وببلغت نسبة صفحات ال
 

التي تھدف إلى تنمية واستدامة نمو  " مبادرة المحتوى العربية   "2003وقد أطلقت اإلسكوا في عام       
ي العر     ـ توى الرقم ـ  وقد حددت ضمن إطار ھذه المبادرة مھام أساسية وأخرى مساندة           . بيالمح

 ).1نظر اإلطار ا(
 

 
   مھام مبادرة المحتوى العربية-1اإلطار 

 
 :األساسيةالمھام  

 
 ؛صياغة استراتيجية عربية لصناعة المحتوى - 
 وضع خطة إجرائية لدفع صناعة المحتوى العربية وتحديد المشاريع االستراتيجية؛ - 
 الحصول على مساندة المنظمات الدولية واإلقليمية لتمويل الخطة؛ - 
 .إقالع بعض المشاريع االستراتيجية - 

 
 :المساندةالمھام  

 
 تكوين منتدى لرواد المحتوى العربي؛ - 
 القيام بحملة ترويج وتوعية ألھمية المحتوى العربي وصناعته؛ - 
 وى؛حصر الموارد العربية ذات الصلة بالمحت - 
 .حصر مصادر التمويل - 

____________ 

 .E/ESCWA/ICTD/2003/10، 2003اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، مبادرة المحتوى العربية، األمم المتحدة، : المصدر

 
وقد بينت دراسة استكملت في أواخر العام الماضي أن صناعة المحتوى العربية تحتاج إلى بيئة                

ية  ـ ـ  . تمكين ين ھذه البيئة إلى تعاون وثيق بين الجھات الحكومية وشركات القطاع            ويح ـ تاج تأم

                                                      
 .com.madarresearch.www://httpتروني لمركز بحوث مدار الموقع اإللك  )17(

 .المرجع السابق  )18(
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بحوث ومؤسسات التمويل والمؤسسات األھلية والمنظمات              ـ ز ال ـ ات ومراك ـ اص والجامع ـ الخ
والمردود االقتصادي لبناء صناعة محتوى عربية ھام للغاية، ولكن معظمه يأتي من              . اإلقليمية

تبقى مجاالت الكتب التعليمية والمھنية وخدمات الحكومة اإللكترونية        مجاالت اإلعالم والترفيه، و   
تعلم اإللكتروني والثقافة والتراث ضعيفة للغاية وتحتاج إلى تنمية    ـ وتشكل ظاھرة المدونات  . وال

ى ال    ـ صية عل ـ  التي يكتبھا أشخاص عاديون إحدى الظواھر الجديدة للمحتوى blogging وبالشخ
ونظراً لقلة المعلومات عن المحتوى      . تي يمكن أن تغني ھذا المحتوى     العربي على اإلنترنت وال   

ي يبدو أن إحداث مرصد للمحتوى الرقمي العربي ھام جداً بغية قياس مختلف                 ـ ي العرب ـ الرقم
 .جوانب تطور المحتوى العربي ودعم السياسات التنموية لھذا المحتوى

 
 .توى العربي بعض المبادرات العربية لتطوير المح2ويبين اإلطار  

 

   مبادرات عربية لتطوير المحتوى العربي-2اإلطار 
  

ومة المصرية مبادرة تطوير المحتوى الرقمي العربي في أيار            • ـ ت الحك ـ  التي يشارك في    2005مايو  /أطلق
يذھا وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الثقافة واتحاد الناشرين المصريين باإلضافة إلى              ـ تنف

 . رىجھات أخ

ومة دبي في اإلمارات العربية المتحدة بتطوير خدمات الحكومات اإللكترونية، وقد ساھمت ھذه               • ـ ت حك ـ قام
 .الخدمات في رفع نسبة المحتوى الرقمي العربي المطور في اإلمارات العربية المتحدة

ث يدعى سوافي          • ـ رك بح ـ الق مح ـ أطلقته  يأخذ بعين االعتبار جميع خصائص اللغة العربية وقد          Sawafiإط
 .2006أبريل /ألمانية في نيسان-شركة سعودية

نت مجموعة     • ـ عن طرحھا لمحرك بحث عربي يستخدم قواعد اللغة العربية في عمليات ونتائج            " مكتوب"أعل
 . (Araby.com)البحث ويفھرس جميع المواقع العربية الموجودة على اإلنترنت 

____________ 

 .E/ESCWA/ICTD/2005/4، 2005الفرص واألولويات والتوجھات، األمم المتحدة : بياإلسكوا، المحتوى الرقمي العر: المصدر

 
ين استخدام اإلنترنت بالعربية     • º منذ انطالق الحركة العالمية للتعدد اللغوي على اإلنترنت        : تمك

ام    ـ ي ع ـ  على اإلنترنت تعتمد domain names أطلقت عدة منظومات ألسماء النطاقات 1998ف
وقد تبين في دول جنوب شرقي آسيا أن         . نية مثل الروسية والكورية والصينية    أبجديات غير التي  

 .استخدام اللغة األم في التعامل مع اإلنترنت سمح بزيادة كبيرة في عدد المستخدمين
 

دأت في المنطقة العربية محاوالت متفرقة لتمكين النفاذ إلى اإلنترنت باستخدام النطاقات         ـ د ب ـ وق
ع بال     ـ ماء المواق ـ ة العربية دون الوصول إلى توافق عربي عليھا        وأس ـ وشكلت اإلسكوا في    . لغ

تقترح حلوالً ) مسودة اإلنترنت( فريق عمل تمكن من صياغة الوثيقة األولى        2003منتصف عام   
سائل اللغوية ألسماء النطاقات بالعربية      ـ وتم األخذ بھذه الحلول والبت ببعض الخيارات من         . للم

 ). 3راجع اإلطار (جامعة الدول العربية فريق عمل مختص في إطار 
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  اللغوية األساسية لتشكيل األسماء العربية للنطاقاتىء  المباد-3اإلطار 
 

 عدم جواز الخلط بين المحارف العربية والمحارف التي تنتمي إلى لغات أخرى؛ - 

 ؛)الكشيدة(عدم جواز استخدام التطويل  - 

 ل في المرحلة الراھنة مع جواز استخدامھا في واجھة المستخدم فقط؛عدم اعتماد استخدام حركات التشكي - 

 عدم اعتماد استخدام الشدة في المرحلة الراھنة مع جواز استخدامھا في واجھة المستخدم فقط؛ - 

دم توحيد الحروف المتشابھة   -  ـ الياء واأللف المقصورة، األشكال المختلفة لأللف بھمزاتھا،  (Character foldingع
 واعتبار كل منھا حرفاً منفصالً؛...) لخإ

واز استخدام الشرطة      -  ـ للفصل بين الكلمات في الحقل الواحد، مع دعم إيجاد حلول فنية الستخدام الفراŹ       ) -(ج
 لھذا الغرض؛

تخدام األرقام العربية بشكليھا المشرقي والمغربي في واجھة المستخدم فقط بينما يتم حفظ صورة                  -  ـ واز اس ـ ج
 .في ملف أسماء النطاقات) ASCIIبشكل (ن األرقام واحدة م
____________ 

صدر  ـ تقرير وتوصيات االجتماع األول لفريق العمل العربي المكلف بدراسة استخدام أسماء النطاقات باللغة العربية على شبكة                : الم
 .eg.org.aticm.wwwاإلنترنت 

 
شاركة المفتوحة   • º اھيم وجعلت التشارك في المعرفة أمراً      لقد غيرت اإلنترنت العديد من المف     : الم

نه       ـ ر م ـ اً ال مف ـ وتستطيع الدول النامية االستفادة من تلك المشاركة إذا أرادت وأحسنت           . واقع
يار والتخطيط   ـ نجد اليوم أن المحتوى العالمي الحر بتوسع دائم والبرمجيات الحرة ذات            . االخت

متقدمة والدول النامية على حدÈ سواء، ويمكن       المصدر المفتوح تزداد شأناً، وتستفيد منھا الدول ال       
 .االستفادة منھا لتطوير اللغة العربية ونشرھا

 
رة ذات المصدر المفتوح وتطويعھا للعربية أمر ميسر ويسمح بزيادة                  ـ رمجيات الح ـ يف الب ـ إن تكي

ية في مجال البرمجيات       ـ درات المحل ـ  التطبيقات  وباستخدام ھذه البرمجيات المفتوحة المعربة يمكن نشر       . الق
 .العربية على نطاق واسع في مجاالت الحكومة اإللكترونية وغيرھا مما يدفع بعجلة تطوير اللغة العربية

 
زة لجميع ھذه التطبيقات، ويحتاج توليد المصطلحات إلى تشكيل                  ـ ي ركي ـ صطلح العرب ـ ى الم ـ ويبق

نوعة وتعقد ندوات افتراضية باستم               ـ ستخدم أدوات مت ـ ة ت ـ صية ممارس ـ ات تخص ـ رار للتوافق حول   جماع
دة وتعميمھا     ـ صطلحات الجدي ـ وال بد من مشاركة مجامع اللغة العربية في ھذه الجماعات لضمان جودة  . الم

 .المصطلح وارتكازه على أسس لغوية سليمة وتفادي التداخل والتضارب في المفردات ومعانيھا
 

صطلح وتعميمه ھي الموسوعات الحرة وأھمھا                  ـ يد الم ـ ائط تول ـ م وس ـ ن أھ ـ في الوقت الراھن   وم
ي عدد من اللغات الحية          ـ يديا ف ـ وعات الويكيب ـ وھذه الموسوعات المتوفرة مجاناً على اإلنترنت تنمو        . موس

وھناك قواعد   . عون يمارسون ھذا العمل بسبب اھتمامھم وخبرتھم       بنشاط القائمين عليھا، وھم متطو     وتتوسع
رح المصطلحات وتفسيرھا تعتمد على التعاون         ـ شاركة ولط ـ   ووجود جماعات تخصصية ممارسة تراجع      للم
 . ما كُتب وتناقش المحتوى وتعدله بما يتناسب مع المعرفة المتوفرة

 
إن الموسوعة الحرة العربية ما زالت في نشأتھا وتحتاج إلى رعاية خاصة ومراقبة دقيقة من مجامع                 

ربية، وذلك ألن أثرھا قد يكون كبيراً على تطور اللغة العربية     ـ ة الع ـ وتشكل ھذه الموسوعة  .  وتجديدھااللغ
 . فرصة لنشر العربية على نطاق واسع مع المحافظة على سالمتھا
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 الخالصة

 
حيث التشارك في المعارف أصبح ممكناً      نحن اآلن في عصر المعلوماتية وبناء مجتمعات المعلومات          

اق واسع     ـ ى نط ـ  فإن الدول المتقدمة ما زالت القمة العالمي لمجتمع المعلوماتمؤتمر وكما تبين نتائج    . وعل
 ولكن ال يوجد  . تسيطر على المعرفة نظراً إلتقانھا أساليب توليد المعرفة وإعادة توليدھا مجدداً من عناصرھا   

ذه البلدان النامية من اقتناء المعرفة وتجديدھا إذا أحسنت إدارة مواردھا البشرية ونمت لديھا                    ـ نع ھ ـ ا يم ـ م
ات للحصول على المعلو     ـ وال يمكن ردم الفجوة الرقمية القائمة بين الدول         . مة وتوليد المعرفة المفيدة   اإلمكان

ربية والدول المتقدمة إال إذا تمكنا من النھوض باللغة العربية إلى المستوى الذي يسمح باستخدامھا على                  ـ الع
 .جميع األصعدة بما فيھا العلوم والتكنولوجيا الحديثة
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 ت واالتصاالت في اإلسكوا  نشطة إدارة تكنولوجيا المعلوما   أ
 

 يوليو /ن تموزم، 2006من عام  الثاني نشطة اإلدارة للنصفأستعراض ا
 2006ديسمبر /إلى كانون األول

 
 اجتماعات الخبراء

 
 لول البرمجيات ذات المصدر المفتوح للقطاع العامح 

 
ديسمبر / كانون األول  20-19قد في القاھرة، خالل الفترة      ع 

ـ    2006 تماع الخب ـ ول حلول البرمجيات ذات المصدر       ، اج ـ راء ح
اع      ـ توح للقط ـ لعام في المنطقة العربية وتشاركت اإلسكوا في       االمف

رنامج تقنيات المعلومات واالتصاالت للتنمية في            ـ ع ب ـ يمه م ـ تنظ
 برنامج إقليمي تابع لبرنامج األمم المتحدة –) إقتدار(المنطقة العربية 

ي  ـ  المتحدة للتربية والعلم     وذلك بالتعاون مع منظمة األمم     - اإلنمائ
 ).اليونسكو(والثقافة 
  اإلسكوا؛-السيد منصور فرح : لسة االفتتاحج                
  اقتدار؛ -والسيدة نجاة رشدي                   
  اليونسكو-والسيد جورج عواد                  

 
غ عدد المشاركين في االجتماع       و  ـ  السياسات ممن باشروا أو ھم       ومن بينھم الخبراء وصانعي    ،32بل

بصدد الشروع باستخدام حلول البرمجيات الحرة ذات المصدر المفتوح، وكذلك أصحاب المصلحة اإلقليميين             
ثل ھذه المبادرات      ـ ين بم ـ  وھدف االجتماع بشكل رئيسي إلى تطوير توجھات استراتيجية ومنھجيات           .المعني

ھا في القطاع العام، وذلك باالنسجام مع نتائج القمة العالمية          وآليات العتماد ھذه البرمجيات وتطبيقھا وتطوير     
 .لمجتمع المعلومات

 
سع على دراسات الحالة المختارة من البلدان المتقدمة والنامية،                  ـ تماع الت ـ سات االج ـ تملت جل ـ واش

نظمات اإلقليمية والدولية المشاركة والتي سبق أن خاضت تجربة تنفيذ مشاريع البرمجيا               ـ ساھمات الم ـ ت وم
  . ومنظمة اليونسكو  الھادئالحرة ذات المصدر المفتوح، وبالتحديد برنامج المعلومات والتنمية آلسيا والمحيط           

ي الجلسات مواضيع عدة، منھا التحديات الرئيسية التي تواجه استخدام حلول البرمجيات الحرة                 ـ شت ف ـ ونوق
صدر المفتوح على المستويين المؤسسي والوطني في الدول ال           ـ نامية؛ والخبرات والممارسات الناجعة    ذات الم

تماد ھذه البرمجيات في بعض البلدان المتقدمة والنامية؛ والحلول التي تقدمھا ھذه البرمجيات                 ـ تعلقة باع ـ الم
يم العالي؛ والنھج االستراتيجي العتماد ھذه الحلول؛ والحاجات اإلقليمية لتعزيز                ـ ي وللتعل ـ اع الحكوم ـ للقط

  .نطقة العربيةاستخدام ھذه الحلول في الم
 

سة األخيرة لالجتماع، والمخصصة لتحديد المقترحات وعملية                ـ الل الجل ـ شاركون خ ـ ل الم ـ وتوص
المتابعة، إلى إنشاء شبكة من الخبراء ومجموعات العمل في المنطقة العربية، حيث تستخدم ھذه الشبكة بوابة                

رونية كوسيلة للتواصل والتعاون بين الشركاء       ـ  الشبكة وبوابتھا زيادة مستوى المعرفة      ومن أھداف ھذه   . إلكت
ول أھمية استخدام البرمجيات ذات المصدر المفتوح كبديل ممكن للبرمجيات الممتلكة،             ـ ومات ح ـ دى الحك ـ ل
وكذلك بناء القدرات في البرمجيات ذات المصدر المفتوح ضمن قطاع التعليم، وتعزيز المبادرات الھادفة إلى               

 .توطين التجارب الناجحة وتعريبھا
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 المنشورات
 

 )19(ليل توجيھي لصياغة سياسات واستراتيجيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتنفيذƋاد -1
 

ھدف ھذا التقرير إلى دعم الجھود المبذولة في منطقة اإلسكوا لتطوير استخدام تكنولوجيا المعلومات              ي 
لومات، وذلك عن طريق اقتراح توجيھات      واالتصاالت في التنمية االقتصادية واالجتماعية وبناء مجتمع المع       

ات واستراتيجيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتنفيذھا وتقييمھا في دول               ـ صياغة سياس ـ ادية ل ـ إرش
 .المنطقة، وبما يتالءم مع احتياجات وأولويات ھذه الدول

 

د ھذا التقرير ليساعد أصحاب القرار وواضعي السياسات في صياغة استراتيجيا               ـ د أع ـ ت خاصة  لق
ومات واالتصاالت تعتمد على الرؤية الشاملة للتنمية االقتصادية واالجتماعية، وتأخذ في               ـ يا المعل ـ بتكنولوج

وياتھا        ـ نطقة وأول ـ ياجات الم ـ بار احت ـ دف ھذا التقرير إلى التأكيد على ضرورة استكمال            . االعت ـ ا يھ ـ كم
شاريع العملية التي يجب إطالقھا وتطبيقھا      االستراتيجية بخطة عمل تحدد اإلجراءات التنفيذية، والبرامج والم       

رة الزمنية المخصصة لالستراتيجية، فيورد توجيھات إرشادية تساعد أصحاب القرار على تنفيذ                ـ الل الفت ـ خ
 .االستراتيجية المصاغة، وفي متابعة تنفيذھا، والتقييم الدوري لھا

 

راً ألھمية التعلم من الدروس الناجحة، يتم استعراض حالتين           ـ  من أفضل الممارسات العالمية في      ونظ
صاالت      ـ ومات واالت ـ يا المعل ـ ى تجربة    : تكنولوج ـ بية أحدثت خرقاً باعتمادھا    و وھي دولة أور   آيرلندااألول

ربة ماليزيا وھي دولة نامية طورت مبادرة متميزة في مجال                  ـ صاالت، وتج ـ ومات واالت ـ يا المعل ـ تكنولوج
كما يعرض التقرير دراسات حالة الستراتيجيات       . المتعددةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ممر الوسائط      

 .سورية ومصرالجمھورية العربية الدول في منطقة اإلسكوا وھي األردن و
 

صائية حول المسائل المتصلة بمؤشرات تكنولوجيا المعلومات                ت -2 ºنة اإلح ºى اللج º ر إل º ديم تقري º ق
 واالتصاالت

 

ـ   ى اللجنة اإلحصائية في اإل       ق ـ سكوا تقريراً عرض التقدم المحرز في مجال اإلحصاء        دمت اإلدارة إل
ياس مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في غربي          ـ : وأھمھا . ألنشطة المنجزة ا وتحديداً   ،)20(آسيالق

إنشاء فريق عمل فني إقليمي يضم ممثلي األجھزة اإلحصائية الوطنية؛ وتحديد المؤشرات اإلحصائية الالزمة              
 .  بناء مجتمع المعلومات، وتوحيد التعاريف، وتحديد البيانات الالزمة لحساب تلك المؤشرات           لقياس التقدم في  

ا عرض األبعاد األساسية لخطة اإلسكوا لبناء قدرات األجھزة اإلحصائية الوطنية             ـ ي مجال قياس مجتمع فكم
 االتصاالت واعتمادھا عملية جمع المؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات و       سريعتالمعلومات، وإجراءات   

 .السياسات لكي تكون ھذه السياسات مدعومة باألدلة على الصعيدين الوطني واإلقليمي نعصي مجال ف
 

يه، تضمنت مقترحات الدورة السابعة للجنة اإلحصائية بنوداً تتعلق بمؤشرات              و  ـ ناءć عل ـ كنولوجيا تب
ومات واالتصاالت، وھي كالتالي  ـ إلحصائية في منطقة اإلسكوا، وحث ا راتلقدا شروع قرار لتعزيزم: المعل

بلدان  ـ ضاء ا ال ـ  نع لصادرةا لمعلومات واالتصاالت،ا كنولوجيات مؤشراتل ألساسيةا لقائمةا اعتماد"لى ع ألع
 ھذهب لخاصةا لبياناتا على تحصيلو لتنمية،ا غرضل االتصاالتو لمعلوماتا كنولوجيات قياسل لعالميةا لشراكةا
رات ا ـ تخدامھا و لمؤش ـ  اتذ لمجاالتا يف لعملا ستراتيجية وخططالا لسياساتا مراجعةو تقييمو ضعو يف اس
وية ا ـ  رؤساءل لمتخصصةا لندواتا نم ددع؛ وفي التوصيات، عقد "لمنطقةا يف لمعلوماتا جتمعم تنميةل ألول
زة ا ـ صائية ا ألجھ ـ  لخبراتا تبادلل إلحصائية،ا البحوثو لتدريبل لعربيا لمعھدا عم لوطنية، بالتعاونا إلح

                                                      
)19(  E/ESCWA/ICTD/2007/2. 

عرض ما تم تنفيذه في مجال اإلحصاء منذ عقد الدورة السادسة للجنة اإلحصائية، والمسائل المتصلة بمؤشرات تكنولوجيا  ")20(
 . E/ESCWA/SCU/2006/IG.1/5 ". يا المعلومات واالتصاالت في غربي آسيا واالتصاالت، وقياس مؤشرات تكنولوجالمعلومات
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 دة، ومنھا استخدامع  ألولوياتفقاًو إلحصائي،ا لعملا تنظيمو دارةإ جالم يف لمعرفيةا لقدراتا بناءو إلقليميةا
 .إلحصاءا جالم يف لمعلوماتا كنولوجيات
 

 )5العدد (شرة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للتنمية في غربي آسيا ن -3
 

ـ   دد الخامس     ت ـ وضوع مومات واالتصاالت للتنمية في غربي آسيا       ن نشرة تكنولوجيا المعل   مناول الع
ومة اإللكترونية، مستعرضاً تطور منظومة الحكومة اإللكترونية من صياغة االستراتيجيات إلى تطبيق              ـ الحك

ل، باإلضافة إلى اآلليات المتعددة لتمويل برامج الحكومة اإللكترونية في منطقة اإلسكوا               ـ ط العم ـ كما  . خط
ية اعتماد       ـ ى أھم ـ رق إل ـ  البرمجيات ذات المصدر المفتوح في تطبيقات الحكومة اإللكترونية كاالستثمار          تط

ويل األمد     ـ ط وط ـ ويمكن  .  ويختتم الملف بتقديم رؤية ألبعاد إدارة المعرفة في البرلمانات العربية           .المتوس
شرة    ا ـ ـ ذه الن ـ ـ داد ھ ـ ـ ى أع ـ ـ صول عل ـ ـ ـلح ـ اللم ـ ـ رنت   ن خ ـ ـ ى اإلنت ـ ـ كوا عل ـ ـ ع اإلس ـ ـ : موق

pdf.a3-06-ictd/upload/edit/publications/information/lb.org.escwa.www://http. 
 
 خدمات االستشاريةلا
 

بات الدول األعضاء في اإلسكوا من خالل خدمات استشارية تتعلق بمتابعة نتائج                ت  º ية طل º مؤتمر لب
 لمجتمع المعلومات القمة العالمي

 
 :ء ، كما يبين الجدول التاليدمت اإلسكوا عددا من الخدمات االستشارية المتنوعة للدول األعضاق 

 
  لبلدا الجھة بيعة المھمةط

راسة واقع حال المعلوماتية في قطاع التعليمد  1 لمملكة العربية السعوديةا زارة االقتصاد والتخطيطو

لمساھمة في إعداد إستراتيجية وطنية للبحث      ا
ر في مجاالت تكنولوجيا المعلومات     ـ والتطوي

 واالتصاالت

 2 ردنية الھاشميةلمملكة األا ت وتكنولوجيا المعلوماتزارة االتصاالو

ع نشاط تكنولوجيا المعلومات       د ـ ة واق ـ راس
واالتصاالت واقتراح خطوات لبناء القدرات     
وتطوير العمل من خالل توسيع استخدامات      

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 3 ردنية الھاشميةلمملكة األا ائرة االحصاءات العامةد

ر استراتيجية وخطة عمل لتسخير     إعداد إطا 
يا المعلومات واالتصاالت لتطوير      ـ تكنولوج

 السيطرة النوعيةوالجھاز المركزي للتقييس 

 4 مھورية العراقج زارة التخطيط والتعاون اإلنمائيو

ـ  شروع أكاديميات تكنولوجيا الشبكات في     م
 الجامعات العراقية

 5 لعراقمھورية اج زارة التعليم العالي والبحث العلميو

داد وثائق مشروع إنشاء مركز للتطوير       إ ـ ع
تدريب المدر     ـ ز ل ـ ـ ومراك ين في وسائل   س

 كنولوجيا المعلومات واالتصاالتت

 6 مھورية العراقج زارة التربيةو

ع خطة عمل إلنشاء مستودع للبيانات       و ـ ض
 اإلحصائية

 7 لطنة عمانس زارة االقتصاد الوطنيو

ضع خطة للمؤشرات الصناعية ومؤشرات     و
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

تعاون  د نظمة الخليج لالستشارات الصناعيةم ـ ـ س ال ـ ـ ول مجل
 الخليجي

8 

ـ  يا المعلومات واالتصاالت   ت ـ سخير تكنولوج
 للعمل البرلماني

 9 إلمارات العربية المتحدةا لمجلس الوطني االتحاديا
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 أنشطة التعاون الفني

 
 سات مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتلقدرات في مجال قيااناء برشة عمل حول و 

 
صادية واالجتماعية لغربي آسيا          ن  ـ نة االقت ـ ت اللج ـ ، والمكتب اإلقليمي العربي لالتحاد     )اإلسكوا(ظم

ي لالتصاالت السلكية والالسلكية، والمعھد العربي للتدريب والبح      ـ ث، باستضافة من وزارة االتصاالت والدول
ي األ       ـ ومات ف ـ يا المعل ـ ة عمل إقليمية حول بناء القدرات في مجال قياسات مؤشرات          وتكنولوج ـ ردن، ورش

ومات واالتصاالت   ـ يا المعل ـ  تحصيل البيانات، وعقدت في - اإلحصائيات –لمؤشرات األساسية ا :تكنولوج
ان، خالل الفترة  ـ مبر / كانون األول12-10عم ـ  .2006ديس

 
ة العمل إلى المجاالت الت         ـ ت ورش ـ  – كماً وكيفاً –ماً في البلدان العربية   تقدو  شھدت تطوراً  يتعرض

ومات وتحصيل البيانات الخاصة بمؤشرات تكنولوجيا المعلومات                 ـ تمع المعل ـ صائيات مج ـ ع إح ـ و جم ـ نح
وة الرقمية     ـ صاالت والفج ـ كما ناقشت األسلوب األمثل لوضع قائمة بالمؤشرات األساسية لتكنولوجيا          . واالت

ة تتالءم مع خصوصية المنطقة، وتتفق مع المؤشرات العالمية في          المعلومات واالتصاالت في المنطقة العربي    
ي الشراكة العالمية لقياس مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، لغرض التنمية واالتحاد الدولي              ـ قائمت

لكية والقوائم اإلقليمية األخرى         ـ سلكية والالس ـ صاالت ال ـ كما ناقشت احتياجات الدول العربية لتطوير       . لالت
 .إمكانياتھا البشرية والفنية لجمع البيانات الخاصة بھذه المؤشرات، والمشروعات المطلوبة لذلك

 
رضت اإلسكوا في ھذه الورشة مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي اتفق على إضافتھا ع 

 . ادئ والتوصيات بشأن تعدادات السكان والمساكن بمبادرة من اإلسكوا        إلى اإلصدار الثاني للدليل العالمي للمب     
ت اإلسكوا االتجاھات العالمية لقياس مؤشرات مجتمع المعلومات في ضوء مخرجات اجتماعي           ـ ا عرض ـ كم

ر    ـ القمة العالمي لمجتمع المعلومات في جنيف وتونس، والمالمح األساسية لخطة اإلسكوا لبناء القدرات             مؤتم
إحصاءات مجتمع المعلومات، وما تم اتخاذه من إجراءات، وما تحقق نتيجة ذلك من إنجازات، على في مجال 

 .المستويين اإلقليمي والدولي، في مجال بناء القدرات لقياس مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
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 المشاريع الميدانية
 
 يا المعلومات واالتصاالتطالق مشروع أكاديمية المعلوماتية المھنية لتكنولوجإ -1

 
، (PCA)امت الجمعية المعلوماتية المھنية في لبنان       ق

شاء أكاديمية المعلوماتية المھنية لتكنولوجيا المعلومات        ـ بإن
، بالتعاون مع اإلسكوا، باإلضافة إلى      (PICTA)واالتصاالت  

ية والھيئات الحكومية           ـ شركات العالم ـ ن ال ـ وعة م ـ مجم
نظمات غير الحكومية ا     ـ لمحلية والعالمية وفي مقدمتھا    والم

، وجمعية مرسي   )إجمع(اتحاد جمعيات المعلوماتية العربية     
، ووزارة االتصاالت اللبنانية، ومنظمة (Mercy Corps)كور

، وشركة إنتل   (Microsoft)اليونسكو، وشركة مايكروسوفت    
(Intel)      سكو ـ ركة سي ـ ويتضمن المشروع   . (CISCO)، وش

الق عشر مراكز مماثلة ف      ـ ي أماكن عدة من لبنان لتقديم      إط
دورات التدريبية المجانية لكافة شرائح المجتمع المحلي،         ـ ال
ية إلى تعزيز القدرات المحلية في مجال           ـ دف األكاديم ـ وتھ
يا المعلومات واالتصاالت، وتمكينھم من االستفادة        ـ تكنولوج

 .من فرص العمل المتاحة وتحسين الظروف المعيشية
 

ويعتبر افتتاح ھذه    . 2006سبتمبر  /طالق األكاديمية، في النبطية في أيلول     قد رعت اإلسكوا حفل إ    و 
ة أخرى من الجھود المتواصلة التي تبذلھا اإلسكوا بالتعاون مع شركائھا من أجل دعم لبنان     ـ ية حلق ـ األكاديم

ادة    ـ ت غير  وسيشارك في إدارة ھذه األكاديمية شركاء محليين من الجمعيات األھلية والمنظما           . عمارهإوإع
ية، وذلك ضمن منھجية عمل تؤدي إلى انتقال ملكية وإدارة المشروع إلى الشريك المحلي وضمان                 ـ الحكوم

 .استمراريته
 
 جنة اإلسكوا لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتل -2
 

ـ   ، شكلت اإلسكوا لجنة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، برئاسة        2006أكتوبر  /ي تشرين األول  ف
ف    ـ سيد يوس ـ  نصير، مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وبعضوية مستشار اإلسكوا اإلقليمي           ال

ويكمن الھدف من إنشاء ھذه اللجنة في       . لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وممثلين عن إداراتھا التخصصية      
كوا في صياغة السياسات واعتماد الممارسات المثلى من أجل تعزيز قدرا                ـ ود اإلس ـ م جھ ـ تھا في مجال   دع

يا المعلومات وجعلھا مستدامة وذات فعالية مع مراعاة الكلفة والتطورات للمستقبل            ـ وعقدت اللجنة  . تكنولوج
ي       ـ تماعھا األول، ف ـ شرين الثاني   10اج ـ ، لبحث مھامھا الرئيسية ومنھا إعداد استراتيجية       2006نوفمبر  / ت

كوا من أجل تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتص         ـ االت واختيار التطبيقات األنسب وتطويرھا،     لإلس
 .وذلك بما يتناسب مع أنشطة اإلسكوا وحاجاتھا

لسيد يوسف نصير والنائب ياسين جابر يتوسطان ممثلي الشركات ا
 اعية للمشروعوالھيئات الحكومية وغير الحكومية الداعمة والر
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 مراكز التكنولوجيا متعددة المھام في عكار، شمال لبنان -3
 
، 2006أبريل / نيسان27قعت اإلسكوا، في و

مذكرة تفاھم مع مؤسسة الصفدي والجمعية المعلوماتية 
ون في تطوير وتنفيذ أنشطة المھنية في لبنان بھدف التعا

محددة لدعم مراكز التكنولوجيا متعددة المھام في عكار، 
وضعت ھذه االتفاقية إطاراً للتعاون بين  . شمال لبنان

الجھات المعنية في تطوير وتطبيق أنشطة محددة  
الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لمكافحة 

كز التكنولوجيا دعم مرا: البطالة وتقليص الفقر؛ وأھمھا
متعددة المھام في عكار بھدف تأمين استدامتھا؛ ومتابعة 
العمل على حصول ھذه المراكز على رخصة قيادة  
الحاسوب الدولية؛ وتطوير برامج تدريبية مھنية 
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وإنتاج المحتوى 
الرقمي المطلوب لدعم المجتمعات المحلية والشركات 

 وتقديم الدعم الفني للمجتمعات المحلية وبناء قدراتھاالصغيرة؛ 
 .رالستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لمكافحة البطالة وخفض الفق

 
تھدف مراكز التكنولوجيا متعددة المھام في المجتمع المحلي إلى نشر المعرفة التكنولوجية ومحو و 

توعية، واالرتقاء بمستوى النشاط االقتصادي، وذلك استناداً إلى األمية التقليدية والمعلوماتية، وتقديم خدمات ال
وقامت اإلسكوا بإنشاء عدد من ھذه   . جملة من التقانات الحديثة ومنھا تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات

المراكز في المناطق األكثر حاجة لتكون منطلقاً الختبار ونشر ھذا التوجه في التنمية المحلية في الدول 
 وفي السابق، صمم برنامج المراكز ھذا بالتعاون بين اإلسكوا ومنظمة العمل الدولية،  .عضاء في اإلسكوااأل

وتشغيل وأنشŒ من خالله ثالثة مراكز بالتعاون مع مؤسسة عصام فارس ومنظمة األمم المتحدة إلغاثة 
ى تلعباس والمقيبلة وببنين في والمجالس البلدية في قر) األونروا(نيين في الشرق األدنى يالفلسطالالجئين 

قضاء عكار في شمال لبنان، وذلك استناداً إلى دعم مادي قدمه الصندوق العربي للتنمية االقتصادية 
 . 2003في أوائل عام  واالجتماعية وإلى مساھمات قيمة قدمھا المكتب اإلقليمي لشركة مايكروسوفت في لبنان

تتضمن التدريب األساسي على الحاسب استناداً إلى برنامج وتنقسم خدمات المراكز إلى خدمات أساسية  
رخصة قيادة الحاسب الدولية، ودورات في مھارات السكرتارية والمحاسبة، وأخرى في اللغات، وكذلك  

وتشمل تصميم صفحات اإلنترنت وصيانة معدات وبرامج " موسعة"خدمات دخول اإلنترنت، وخدمات 
وتشكل االتفاقية الموقعة  . ة كالتجارة اإللكترونية والصحة اإللكترونيةالحاسب وكذلك الخدمات اإللكتروني 

مؤخراً مع مؤسسة الصفدي والجمعية المعلوماتية المھنية في لبنان األمل لدعم استمرارية ھذه المراكز في 
 .العمل لخدمة المناطق التي ھي بحاجة إلى تطوير قدراتھا المحلية

 
ي الجمھو      ا -4 º ية ف º تجمعات الذك º رية العربية السورية   ل

 والجمھورية اليمنية
 

من مبادرتھا المتعلقة باستخدام ض قامت اإلسكوا 
يوليو/تموز(التكنولوجيا من أجل التنمية ومكافحة البطالة والفقر 

، بإنجاز أنشطة في عدد من الدول األعضاء، ومنھا )2002
مشروع اإلسكوا للتجمعات الذكية الذي يأتي استجابة لحاجات 

 . جتمعات الفقيرة ويستند إلى عدد من التكنولوجيات الحديثةالم

توقيع مذكرة تفاھم بين اإلسكوا ومؤسسة الصفدي 
 والجمعية المعلوماتية المھنية في لبنان

 لمحلية المجتمعات ان ملغذائيا/لزراعي التصنيع احدة وشغلوم
 يومجيان قراتشھ.  دإلسكوا ابير خعم
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ويھدف المشروع إلى تقديم حلول لعدد من التحديات التي تواجه المناطق المحرومة في الدول  

األعضاء، وتحديداً من خالل مشاريع إنتاجية في مجال الصناعات الغذائية، تتوفر من خاللھا فرص عمل 
دم المنتجات الزراعية المحلية لتصنيعھا في أشكال تعطيھا قيمة مضافة مما يؤمن للمجتمعات المحلية وتستخ

  .زيادة في الربح للمنتج المحلي
 

األول في الجمھورية العربية السورية، حيث ينفذ     :  تقوم اإلسكوا بتنفيذ مشروعين للتجمعات الذكية   و 
ء محليين، وأبرزھم الصندوق الوطني   مشروع في قرية القصيبة، في محافظة الجوالن، بالتعاون مع شركا  

ويشتمل المشروع  . فردوس، وھيئة تخطيط الدولة، ووزارة االتصاالت والتقانة -لتنمية الريف السوري
 ولقد تم  .الغذائي لمعالجة مشتقات الحليب-على مركز للتكنولوجيا متعدد المھام ووحدة للتصنيع الزراعي 

ديسمبر    /والثاني في كانون األول ����ديسمبر / كانون األول تدشين وبدء األعمال في المركز األول في 
 مكنتھم    ����الغذائي لدورتي تدريب خالل عام   -ولقد خضع موظفو وحدة التصنيع الزراعي  . ����

أما المشروع الثاني فھو في الجمھورية اليمنية، ويتضمن وحدة       . من البدء بتشغيل الوحدة ُبعيد التدشين     
ب منتجات البن اليمني المحلي في حضران قرب صنعاء، ومركزين للتكنولوجيا     لمعالجة وتصنيع وتعلي 

ومن المزمع االنتھاء من أعمال اإلنشاء والتجھيز والتدشين لھذه         .  متعددي المھام في حضران وتعز  
 .  ����مارس /المراكز في آذار

 
لى صعيد األنشطة المنفذة ضمن إطار المشروع، ُعقدت        عو

ة عمل في      ـ  في اليمن لتعريف    ����نوفمبر  /ين الثاني تشر �ورش
تمع المحلي وعدد من المعنيين على المشروع وأھميته للتنمية           ـ المج

ية  ـ ا عقدت ورشة العمل      . المحل ـ خطة دعم المؤسسة لمشروع    "كم
ية    ـ رى الذك ـ ي مركز األ   " الق ـ  في دمشق خالل    UNRWA)(نروا  وف

بي ضمت الورشة مدر   . ����ديسمبر  /كانون األول  ��-�الفترة  
تجمعات الذكية في اليمن والجمھورية العربية السورية باإلضافة          ـ ال

ى مدربين من مراكز التكنولوجيا متعددة المھام في عكار، لبنان         ـ  . إل
عّرفت ورشة العمل المشاركين على أسس إنشاء وإدارة المؤسسات         

وقد زار المشاركون في سياق الورشة مراكز تكنولوجيا         . الصغيرة
 .جمھورية العربية السورية واألردنمعلومات في ال

 
شروع بناء شبكات المعرفة من خالل مراكز للمجتمعات        م -5

 المھمشة
 

للجان اإلقليمية في بيت األمم المتحدة       تنظيمي قد اجتماع ع
نوفمبر لوضع خطة   / تشرين الثاني  16-13في بيروت خالل الفترة     

 Development تنفيذية مفصلة لمشروع حساب األمم المتحدة للتنمية

Account   شبكات المعرفة من خالل مراكز النفاذ لتكنولوجيا       "حول
تمعات المھمشة         ـ ي المج ـ صاالت ف ـ ومات واالت ـ  يھدف   ".المعل

المشروع إلى تمكين المجتمعات الفقيرة والمھمشة من خالل تحويل 
مراكز النفاذ الموجودة في بلدان مختارة حول العالم إلى تجمعات           

شبيكھا      ـ رفية وت ـ  وسيعمل من خالل ھذا المشروع على نشر المعرفة          .على المستويين اإلقليمي والدولي   مع
 .المرتبطة بالمجاالت الرئيسية في التنمية المستدامة، مثل العمالة والتعليم والنوع االجتماعي والصحة

 

افتتاح ورشة العمل لدعم المؤسسة ضمن مشروع التجمعات
 األونروا في دمشقالذكية، في مركز 

المشاركون في االجتماع التنظيمي لمشروع بناء شبكات المعرفة 
 من خالل مراكز للمجتمعات المھشمة
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 األولية  وقد حضر االجتماع منسقون من لجان األمم المتحدة اإلقليمية الخمس، الذين عرضوا النتائج             
ية لمراكز النفاذ في مناطقھم        ـ سوح التقييم ـ وخالل األيام األربعة لالجتماع، وضعت خطة أولية لتحويل       . للم

ز النفاذ إلى تجمعات معرفية وتشبيكھا، كما أعيد النظر في جدول النشاطات وموازنة المشروع               ـ وتم  . مراك
 .ائق لتحسين تنسيق العمل بين اللجان اإلقليميةاختيار األدوات المالئمة إلدارة المشروع والتشارك في الوث

 
شاركون على أن المشروع سوف يركز على           ـ ق الم ـ تعزيز التجمعات المعرفية الموجودة    ) 1 ( :واتف

ز النفاذ             ـ ة مراك ـ م معالج ـ ن ث ـ شبيكھا، وم ـ  األضعف والتي قد تحتاج إلى تحويل إلى تجمعات معرفية؛          وت
وتحليل كيفية التفاعل  ية المقررة في ھذا المشروع إلنشاء ھذه الشبكات، واالستفادة من االجتماعات اإلقليم) 2(

ل الخبرات ضمن الشبكات األخرى، لتمكين تنسيق الجھود           ـ وقد قامت لجان األمم       .بين اللجان اإلقليمية   ونق
  .2009وخطة لتنفيذه حتى منتصف عام  المتحدة اإلقليمية بإعداد موازنة تفصيلية محدثة للمشروع 

 
 شروع أكاديميات الشبكات في الجامعات العراقيةم -6

 

يات الشبكات في الجامعات العراقية إلى دعم الجامعات العراقية من أجل                ي  ـ شروع أكاديم ـ دف م ـ ھ
االستفادة من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية، وإلى بناء القدرات في قطاع التعليم وتمكينھا               

ن تعلم وتعليم تكنول     ـ وجيا المعلومات واالتصاالت وضمان مواكبة التغييرات السريعة لھذا القطاع، وتخريج          م
وادر من المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت         ـ ويھدف أيضاً إلى خلق فرص عمل       . ك

ي الجامعات العراقية في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت         ـ دد ويشارك في تنفيذ المشروع ع     . لخريج
ين والدوليين، وھم        ـ شركاء المحلي ـ ن ال ـ وزارة التعليم العالي العراقية، وجامعة بغداد، وجامعة البصرة،        : م

ل، وكلية المنصور الجامعة في بغداد؛ ومنظمة اليونسكو؛ والجامعة اللبنانية األمريكية في                ـ ة الموص ـ وجامع
 .روع؛ وشركة سيسكولمشلرة الكلية  لبنان؛ واإلسكوا التي تتحمل مسؤولية اإلدا- جبيل

 
رت اإلسكوا بتنفيذ خطة مشروع أكاديمية الشبكات في مرحلته األولى في آب            ب ـ ، 2004أغسطس  /اش

يث تضمن إنشاء أربع أكاديميات إقليمية في أربع جامعات عراقية             ـ جامعة بغداد، جامعة الموصل، جامعة     (ح
ية المنصور الجامعة في بغداد        ـ صرة، وكل ـ اديمية إقليمية خامسة في جامعة صالح      ، والتخطيط إلنشاء أك   )الب

دين في منطقة كردستان العراقية      ـ وتعد كل أكاديمية بمثابة     . ال
ي مختلف العلوم             ـ صين ف ـ ين متخص ـ تدريب مدرب ـ دة ل ـ وح
يذ وإدارة شبكات             ـ صميم وتنف ـ بھا ت ـ ي يتطل ـ ارات الت ـ والمھ

ومات واالتصاالت   ـ وتتولى كل من األكاديميات األربع      . المعل
ش      ـ شاء ع ـ سؤولية إن ـ ر أكاديميات محلية في كليات ومعاھد      م

مختلفة في العراق من أجل تعميم تدريب الطالب في الجامعات          
 . والمھندسين في قطاع العمل

 
يذ المرحلة الثانية، وھي المكملة          و ـ ياً تنف ـ ري حال ـ يج

رحلة األولى من المشروع، وتشتمل على تدريب مجموعة          ـ للم
ن المدربين والقادرين على تصميم وبناء و        ـ صيانة الشبكات  م

وبية  ـ يف      . الحاس ـ الل ص ـ ، نظمت اإلسكوا ضمن    2006وخ
فعاليات المشروع دورات تدريبية تضمنت محاضرات فنية ومناھج تعليمية من مؤسسة سيسكو، وعقدت ھذه              

دورات في الجامعة اللبنانية األميركية      ـ ، وذلك نظراً   2007فبراير  /وتستكمل الدورات التدريبية في شباط     . ال
 .ألمنية التي يمر بھا لبنان والعراقللظروف ا

 

 المشاركون في دورة سيسكو التدريبية بعد تسلمھم شھاداتھم
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رر أن يصبح عدد أكاديميات تكنولوجيا الشبكات في نھاية المشروع، الذي يستغرق تنفيذه                  ـ ن المق ـ م
وقد استكملت اإلسكوا إنشاء األكاديميات األربعة المذكورة أعاله، وتجھيز ھذه           .  أكاديمية 50ثالث سنوات،   
يات ب   ـ  متدرب من خالل 600وقد تم تدريب ما يزيد عن  . نترنتھا بشبكة اإل المعدات الالزمة وربط  األكاديم

 . دورة55ما يناھز 
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 كتب ومواقع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 

  والبودكاستينŸوبعلى العرض لكتب عن المدونات الشخصية 
 

مدونات الشخصية على ال         ـ يات ال ـ تمدت تقن ـ  على podcasting وتقنيات البودكاستينغ  blogging وباع
شر اإللكتروني لتحقق انتشاراً واسعاً لدى مستخدمي اإلنترنت، مما أثار انتباه األوساط اإلعالمية المرئية                ـ الن

 .والمسموعة والمقروءة
 

 بتخصيص برامج لمناقشة CNN, BBC, AFP ، قامت شركات أخبار عالمية ومنھاففي األعوام الماضية 
رة المدونات الشخصية على ال      ـ نتشار المتزايد لھذه الظاھرة بدأ      فاال . ثيرھا على العمل اإلخباري    وتأ وبظاھ

ن النسق التقليدي لألخبار       ـ ربھا م ـ وقد بدأت قنوات التلفزة بإدماج ھذه المدونات في تقاريرھا اإلخبارية           . يق
 .االعتيادية وبتلك المرتبطة باستقراء آراء المشاھدين

 
الم المطبوع، فھو ال يسمح بإدماج            ـ ا اإلع ـ  بالطريقة ذاتھا، ولكن    وبالمدونات الشخصية على ال   أم

تمامه بھذه الظاھرة ال يمكن تجاھله، حيث اھتم الكثير من الناشرين بالعديد منھا ومنھم من بدأ بطباعتھا،                   ـ اھ
ا أعطاھا شعبية واسعة     ـ مثاالً على   ”Riverbend“وتعتبر النسخة المطبوعة من المدونات الرقمية بعنوان         . مم

ك، حيث ت    ـ وقد حصل ھذا الكتاب على نجاح       . صف إمرأة عراقية حياتھا اليومية أثناء الحرب واالحتالل       ذل
د من الجوائز األدبية       ـ ى العدي ـ ع وعل ـ وھناك مدونات أخرى، أقل انتشاراً، يتم طباعتھا كذلك ويتمكن  . واس

دوناتھم على ال              ـ شاھدة م ـ ن م ـ ريقة م ـ ذه الط ـ بوھا بھ ـ رق، مثل  تتحول إلى مادة مطبوعة على الو وبكات
com.lulu.wwwوغيرھا . 

 
ى ذلك ھناك وفرة من الكتب التي تتحدث عن ظاھرة المدونات الشخصية على ال                  ـ افة إل ـ  . وبباإلض

ستخدم البسيط تشرح له كيفية وضع صياغة ھذه المدونات، وتطويرھا أو االشتراك في                   ـ تب للم ـ ناك ك ـ فھ
ا        ـ تمة بھ ـ رونية المھ ـ تمعات اإللكت ـ لفين بدراسة التطور االجتماعي الناتج عنھا      وقد باشر بعض المؤ    . المج

درتھا التواصلية وتأثيرھا على المجتمع، ومن الواضح أن ظاھرة تحويل المحتوى من مدونات شخصية                ـ وبق
 . إلى كتب لن تتواصل فحسب بل ستتوسعوبعلى ال

 

 

 وبالدليل اإلرشادي للمدونات الشخصية على ال
 

ذا ال      ـ ز ھ ـ تاب عل  يرك ـ  الدينامية االجتماعية   ىك
ناتجة عن تلك الثورة المصاحبة للمدونات          ـ ية ال ـ واإلعالم

)  مقالة 34(ويتكون النص من باقة من المقاالت        . الرقمية
وانب المتعددة للمدونات، ابتداءć من أثرھا على           ـ ن الج ـ ع

راء على  دي وانتھاءć بالنصائح حول وضع اآل     اإلعالم التقلي 
 . دخول في التفاصيل التقنيةاإلنترنت، بدون ال

 
تاب أكثر تشويقاً وفائدة للقرا           ـ ذا الك ـ ر ھ ـ ء ويعتب

رية واال ــ اد النظ ــ ين باألبع ــ دونات المھتم ــ ية للم ــ جتماع
الشخصية، من ھؤالء الذين يقتصر اھتمامھم على الجوانب       

 .العملية السريعة بشكل أساسي
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 !Blog!    وبمدونات على ال
 

من الكتّاب المعروفين في    يعتبر مؤلفا ھذا الكتاب      
يا االتصاالت     ـ اع تكنولوج ـ لھم العديد من المؤلفات     . قط

شورة منذ عام      ـ  التي تناقش استخدام اإلنترنت     1995المن
سھيل االتصاالت   ـ ومن ھذا المنظور، يتضمن الكتاب      . لت

 . كأسلوب حديث للتعامل اآللي    وبتحليل المدونات على ال   
تاب على محاور السياسة         ـ ز الك ـ واألعمال والثقافة،  ويرك

ويستعين في كل من ھذه المحاور بالمقاالت والمقابالت مع         
ة وذلك لتأكيد مساھمة المدونات على          ـ صيات الھام ـ الشخ

 .الوËب في منظومة االتصاالت الحديثة
 

 

ũ وأدوات      في قوية   أخرى   وببلوغز، ويكيز، وبودكاست
ũمناƋج   التدري

 
رة       ـ رت الخب ـ وة الرقمية تتس   أأظھ ـ بب في ن الفج

العديد من المشاكل في مناطق العالم التي ال تعيش مجتمع          
ومات  ـ ذا الكتاب القائمين على العملية          .المعل ـ ساعد ھ ـ  ي

ثل     ـ ـ يم م ـ ـ اج مفاھ ـ ـ لوب إدم ـ ـ م أس ـ ـ ية تفّھ ـ ـ التعليم
ى ال     ـ دونات عل ـ  في  ي، والبودكاست وتقنيات الويك   وبالم
ية    ـ ناھج الدراس ـ ويقدم دليالً تفصيلياً مفيداً في شكل       . الم

ي  ـ وة بخطوة إلدخال ھذه التقنيات في الفصل         تعل ـ مات خط
ل المستويات       ـ ى ك ـ ي عل ـ  ال يركز الكتاب على      .الدراس

ياجات المستخدم العادي، ولكن التقنيات التي يعرضھا         ـ احت
 .لھا أھمية وفائدة ألي شخص مھتم بالموضوع

 

 

 محادثات صريحة
 

رغم من االعتقاد       ـ لمدونات على   بأن ا  الخاطŒبال
ـ   تركز فقط على الحياة الشخصية، يبقى الواقع أمراً         وبال

 غالباً ما تحتوي على     وبفالمدونات على ال   . مختلفاً تماماً 
شركات  ــ ي ال ــ الء أو لموظف ــ شات لعم ــ يع ومناق ــ مواض

وفي بعض األحيان، تعد ھذه الظاھرة جزءاً        . والمؤسسات
يماً من عملية إدارة المعرفة، لكن في أحيان أ    ـ خرى فإنھا ق

 .تشكل خطراً على الملكية الفكرية وعلى الميزات التنافسية       
ادرت بعض المؤسسات بإعداد سياسات للمدونات          ـ د ب ـ وق

ى ال   ـ ويقدم ھذا الكتاب الذي قام      .  حتى تستفيد منھا   وبعل
ته أحد موظفي مايكروسوفت القدامى تفاصيل حول         ـ بكتاب

ر ھذه الظاھرة على الشركات الحديثة وكيفي        ـ ة استفادة  تأثي
 .الموظفين والعمالء منھا
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 بغداد تحترق
 

 من أھم المدونات    "بغداد تحترق "ربما يكون كتاب     
 ويظھر ھذا    . التي تحولت إلى كتاب    وبالشخصية على ال  

دى القدرة واالنتشار الذي يمكن أن تحققه ھذه            ـ تاب م ـ الك
دونات  ـ بدون السھولة وفرص النشر الواسعة التي        .الم ـ   ف

يوفرھا اإلنترنت، لما كان من الممكن لمدونات فتاة عادية         
استطاعت ھذه الفتاة    . من العراق أن تحقق انتشاراً عالمياً     

صال قصتھا وصوتھا إلى مئات األلوف من القراء في          إ ـ ي
العالم على المستويين اإللكتروني والمطبوع من خالل تقنية 

 .وبالمدونات الشخصية على ال
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 نا اليوميةحيات
 

 بوابات ومواقع على اإلنترنت خاصة بالمرأة
 

زال أقل من استخدام الرجل لھذه الشبكة العالمية، كما          تبين الدراسات أن استخدام المرأة لإلنترنت ما       
تمامات المرأة وطريقة استثمارھا لإلنترنت تختلفان عن اھتمامات وطرق الرجل            ـ وتوجد اليوم على    . أن اھ

ع      ـ شبكة مواق ـ كما يوجد   . موجھة للمرأة تحتوي معلومات تھمھا في حياتھا االجتماعية والعملية والمنزلية         ال
 . مواقع لتمكين المرأة وتطويرھا وأخرى تتضمن دراسات ومقاالت حول أنشطة المرأة وعملھا

 
وترتبط بعض   . يعرض ھذا المقال بعض المواقع المخصصة للمرأة على المستويين العربي والعالمي           

ه المواقع بمؤسسات ومنظمات إقليمية وعالمية بينما يرتبط بعضھا اآلخر بمنظمات المجتمع المدني أو دور          ھذ
شر  ـ در اإلشارة إلى وجود مواقع وبوابات تھدف إلى زيادة التواصل والتفاعل فيما بين النساء                 . الن ـ من وتج

 .  االھتمام المشتركيذو
 

 
 
 

 

 
 

  Arab Women Connectشبكة المرأة العربية  :الموقع
 org.arabwomenconnect.www :عنوان الموقع

 
ع خاص بصندوق األمم المتحدة         ـ  للمرأة  اإلنمائيموق

UNIFEM          دف إلى تمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز ـ ذي يھ ـ  ال
وقھا اإلنسانية   ـ ع موجه للحكومات والمنظمات    ھذا الموق  . حق

غير الحكومية وللمؤسسات المانحة وللمرأة العاملة والطالبات       
وھو يوفر دراسات وإحصاءات حول وضع المرأة     . والطالب

ربية باإلضافة إلى أھم األخبار المرتبطة بالمرأة العربية          ـ الع
شطتھا  ـ ع الدراسات الصادرة عن           .وأن ـ ذا الموق ـ شر ھ ـ  ين

نظمات النسائية     ـ في المنطقة العربية وخاصة في األردن      الم
سطين و     ـ صر وفل ـ ربية ال    وم ـ ورية الع ـ  ولبنان  ةسوريالجمھ

 . وقطر العربية المتحدة واإلمارات 
 

 .نكليزيةذا الموقع باللغتين العربية واإلھ 

 
 

 

 .Arab Women Org منظمة المرأة العربية :الموقع
 org.women-arab.www :عنوان الموقع

 
موقع خاص بمنظمة المرأة العربية، يتضمن معلومات      

ول المنظمة واإلطار العام ألنشطتھا باإلضافة إلى حقائق          ـ ح
ام تتعلق بالمرأة العربية     ـ يعرض الموقع أيضاً فعاليات     . وأرق

 ويشير  .المنظمة وبرنامج عملھا والمشاريع التي تقوم بتنفيذھا
 .ت خاصة بالمرأة العربيةالموقع أيضاً إلى كتب ودراسا

 
 .ھذا الموقع باللغة العربية 



 -44-

 

 
 

 
 

  Women Watch شبكة رصد وضع المرأة :الموقع
 womenwatch/org.un.www/ :عنوان الموقع

 
زية لمعلومات ومصادر خاصة بتعزيز          ـ وابة مرك ـ ب

اواة بين الجنسين وتمكين المرأة في أجھزة األمم المتحدة         المس
تلفة ومنھا سكرتارية األمم المتحدة والمنظمات اإلقليمية         ـ المخ
ي والھيئات المتخصصة والمؤسسات          ـ دعم المال ـ رامج ال ـ وب

ية    ـ ية والبحث ـ زود الموقع معلومات تتعلق بجميع       . التعليم ـ ي
ي مجال المساواة بين المرأة          ـ بذولة ف ـ ود الم ـ  والرجل  الجھ

والبرامج الخاصة بإدماج البعد الجنساني في القمم والمؤتمرات 
ية  ـ توي الموقع كذلك على دراسات وإحصاءات         .العالم ـ  يح

االت صادرة من مختلف مؤسسات األمم المتحدة معنية          ـ ومق
 .بالمسائل الجنسانية بشكل عام وبالمرأة بشكل خاص

 
 .ھذا الموقع باللغة اإلنكليزية 

 

 

 Arab Women Gateway بوابة المرأة العربية :الموقع
 arwg/com.womengateway.www/ :عنوان الموقع

 
ذه البوابة على مواضيع تخص المرأة في            ـ ز ھ ـ ترك

العالم العربي واإلسالمي وذلك بھدف تمكينھا ومساعدتھا في        
 تتضمن البوابة مداخل     .أنشطتھا اليومية االجتماعية والعملية   

ية ولتطوير وإدارة        ـ ية والقانون ـ ضايا االجتماع ـ نوعة للق ـ مت
ثقافة والفن     ـ ال ولل ـ تحتوي البوابة كذلك على مكتبة      . األعم

يھا العديد من الكتب والمقاالت المرتبطة بعمل           ـ رونية ف ـ إلكت
ن المرأة وقد حاز على     المرأة ويعتبر أحد المواقع الھامة لشؤو     

 . 2005جائزة المحتوى الرقمي العربي لعام 
 

 .نكليزيةاإلھذا الموقع باللغتين العربية و 

 

 

ع  ـ  Women Living  النساء في ظل قوانين المسلمين:الموق
Under  Moslem laws 

 org.wluml.www/ :عنوان الموقع
 

ـ     ر الموق ـ ومات    يوف ـ ن ا  ع معل ـ لمرأة في القوانين   ع
المية  ـ ر ھذا الموقع شبكة للنساء            .اإلس ـ شأت عب ـ د أن ـ  وق

سمح لھن بالتواصل والنقاش في مسائل تتعلق           ـ سلمات ت ـ الم
المية في الحياة االجتماعية والعائلية           ـ يم اإلس ـ يق التعال ـ بتطب

يتضمن الموقع مجموعة من الدراسات والمنشورات       .والعملية
رت    ـ االت الم ـ رأة المسلمة كما يتضمن أخبار       والمق ـ بطة بالم

 .ونشاطات المرأة حول العالم
 

ع باللغات العربية واإلنكليزية والفرنسية          ـ ذا الموق ـ ھ
 .والصينية
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Chr المرأة المسيحية اليوم :الموقع istian Women today  

 com.christianwomentoday.www: عنوان الموقع
 

و مجلة على اإل          ـ ع ھ ـ ذا الموق ـ نترنت تزود المرأة   ھ
اص بمعلومات ترتبط بحياتھا اليومية           ـ شكل خ ـ سيحية ب ـ الم

يتضمن الموقع أبواب عامة     . االجتماعية والعائلية والروحية  
رأة حول الصحة والعائلة والمنزل والعالقات االجتماعية         ـ للم

ز  ـ  .وجية، وأبواب أخرى ذات طابع ديني وروحي ونفسي       وال
 .يوفر الموقع استشارات مع أخصائيين علميين وروحيين

 
 . ھذا الموقع باللغة اإلنكليزية 

 
 

 

 Women ink حبر المرأة :الموقع
 org.womenink.www: عنوان الموقع

 
دأ ھذا الموقع كمشرو      ـ ع للمنبر النسائي الدولي عام     ب

 ھدفه تجميع مجموعة صغيرة من كتب صندوق األمم         1992
تحدة اإلنمائي للمرأة      ـ وقد توسع الموقع عبر     . UNIFEMالم

سنوات وضم العديد من الكتب حول المرأة والتنمية ويعتبر     ـ ال
يتضمن الموقع   . One-Stop-Shopللتسوق  -واحد-اليوم مركز 

 .  ناشر عالمي60 عنوان من 200حالياً ما يقارب من 
 

 .ھذا الموقع باللغة اإلنكليزية 

 

 

 Al Bab Gateway الباب :الموقع
  htm.women/arab/com.bab-al.www :عنوان الموقع

 
 .ھذا الموقع الخاص بالمرأة ھو جزء من بوابة الباب         

دف إلى التع    ـ ريف بالثقافة العربية وخاصة تلك التي تتعلق       يھ
بالمرأة العربية ووضعھا وحياتھا االجتماعية في اإلسالم وفي        

دول العربية       ـ ن ال ـ د م ـ ويعرض الموقع أيضاً مالمح     . العدي
المية ونجاحاتھا وإخفاقاتھا، كما يوضح تفاعل          ـ ثقافة اإلس ـ ال

ع الثقافات األخرى في المنطقة العرب           ـ ربية م ـ ثقافة الع ـ  .يةال
ضاً روابط لمواقع تتعلق بالمرأة العربية            ـ ع أي ـ زود الموق ـ ي
ول وضعھا في اإلسالم، باإلضافة إلى أخبار           ـ ات ح ـ ودراس

 .المرأة العربية
 

 .ھذا الموقع باللغة العربية 
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 Women One أوالĹ المرأة :الموقع
 rgo.womenone.www :عنوان الموقع

 
ذا الموقع مواضيع تھم المرأة في حياتھا            ـ رض ھ ـ يع

ية فيتضمن أبواب تتعلق بالصحة والجمال          ـ ية والعائل ـ اليوم
باق الصحية والرياضة والريجيم باإلضافة إلى أخبار         ـ واألط

يتيح ھذا الموقع للمرأة النقاش والتفاعل       . متنوعة عن المرأة  
نترنت في  خبراء واألخصائيين مباشرة على اإل    مع عدد من ال   

 . المواضيع الصحية والنفسية واالجتماعية والعائلية
 

 .ھذا الموقع باللغة اإلنكليزية 
 

 

 Laha Online" لھا ":الموقع
 com.lahaonline.www: عنوان الموقع

 
و مجلة على اإل        ـ ع ھ ـ نترنت تتضمن مواضيع   الموق

ي    ـ ية واجتماع ـ قاف ـ ة وعائلية باإلضافة إلى مواضيع خاصة      ث
 . بالمرأة وصحتھا وجمالھا

 
تفاعل مع الخبراء              ـ رأة ال ـ ع للم ـ ذا الموق ـ يح ھ ـ يت

ي جميع المواضيع ومنھا الصحية والنفسية          ـ صائيين ف ـ واألخ
 . واالجتماعية والعائلية والشرعية والدينية

 
 .ھذا الموقع باللغة العربية 

 

 Laki Anti لكÊ أنتÊ :الموقع
 html.her News/lakianti/com.lakianti.www :عنوان الموقع

 
و عبارة عن مجلة يومية متجددة متنوعة            ـ ع ھ ـ الموق

ضمن أخبار قصيرة في مواضيع مرتبطة بالمنزل والعائلة          ـ تت
سياحة والترفي         ـ ثقافة وال ـ بخ وال ـ صحة والمط ـ ه واألناقة  وال

 . واألزياء
 

 .ھذا الموقع باللغة العربية 
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 Women in – التجمع النسائي لتكنولوجيا المعلومات: الموقع 
Information Technology (WIT)  

  lb.org.wit.www :عنوان الموقع

 
ـ         اص لل ـ ع الخ ـ و الموق ـ تجمع النسائي لتكنولوجيا   ھ

ومات المع ـ  تم تأسيسھا   ال تتوخى الربح  جمعية لبنانية    وھي   ل
ام    ـ شجيع وتمكين النساء من استخدام         ،2005ع ـ دعم وت ـ  ل

ومات الجديدة     ـ يا المعل ـ  في الحياة اليومية واألعمال     تكنولوج
 :  ھذه الجمعيةأھدافومن   .المھنية

 
يار   • ــ ى اخت ــ يات عل ــ شابات والفت ــ شجيع ال ــ ت

 مھن  ممارسةلضير   العلمية والتح  تاالختصاصا
 ؛متعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 
سين حياة كافة النساء وعائالتھن ومجتمعھن        • ـ تح

يا المعلومات         ـ تعمال تكنولوج ـ الل اس ـ ن خ ـ  م
 .تواالتصاال

 
ع باللغتين العربية واإلنكليزية مع األخذ           ـ ذا الموق ـ ھ

 .بالعلم أن بعض الصفحات متوفرة باإلنكليزية فقط
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 ى الوب خالل الحرب في لبنانالمدونات الشخصية عل
 

ت     ـ العديد  فقد  .ومرھقة ة صعب 2006غسطس  أ/يوليو وآب /تموزالحرب في لبنان خالل شھري      كان
ناس، وال سيما في الجنوب        ـ ن ال ـ  أماكن إلىجبروا على اللجوء    أ و ،منازلھم وفي ضاحية بيروت الجنوبية      م

المناطق  إلى فروا   ن لم تتعرض بيوتھم لألذى    موحتى    . األساسية المدنية  بنيةالبسبب استمرار قصف    أخرى  
ية النائية  الجب ـ معلومات عن األصدقاء   لل الحاجةأشد   ب كان الناس داخل البلد وخارجه      . غادروا البالد كلياً   أو ل

ارب و   ـ   عن كل ما يحدث أو       تقدم صورة كاملة   ال التلفزيونية التغطية  كانت  وأحياناً تصاعد،مالالوضع  واألق
ن فعله لإل      ـ ا يمك ـ  للمناقشة  اًومكاناً للمعلومات   مصدر وبأصبحت المدونات الشخصية على ال     لذلك  .غاثةم

 .الجارية حول األزمةوالحوار 
 

 منافذ للناس كي يعبروا بحرية عن آرائھم ويناقشوا مواضيع قد           وبتوفر المدونات الشخصية على ال     
تمع محرمات     ـ رھا المج ـ يع المناقشات في البلدان ذات األنظمة      وھي أداة فعالة لنشر المعلومات وتشج      . يعتب

 .القمعية أو التي تملك وسائل إعالم تحت سيطرة الدولة وفي حاالت كالحروب أو االنقالبات السياسية
 

 : بالتالي وبويمكن تلخيص مزايا المدونات الشخصية على ال 
 

 يمكن ألي شخص أن ُينشىء ھذه المدونات بسھولة؛ •

 ليھا بسرعة؛يمكن إضافة آخر المعلومات إ •

 يمكن أن تكون وسيلة لجمع المعلومات حول أي موضوع بسرعة؛ •

ن محادثة ذات اتجاه واحد لكونھا متفاعلة                 • ـ دالً م ـ وار ب ـ ى ح ـ ضي إل ـ تف

 ومترابطة؛

 .يمكن استخدامھا للحصول على آراء العديد من الناس •
 

ناء الحرب المذكورة أعاله، قامت مجموعات من مستخدمي المدونات الشخصية              ـ  بنشر  وبعلى ال أث
داث نضالھا وخبراتھا عن الحرب عبر اإلنترنت        ـ توفير : وقد خدمت ھذه المدونات أغراض عديدة منھا       . أح

ع األصدقاء واألسرة، وإعالم اآلخرين عن ما يحدث حولھم، وتقديم تحاليل سياسية عن                   ـ صال م ـ ة ات ـ نقط
 :  كالتاليوبويمكن تصنيف المدونات الشخصية على ال. الوضع

 
 .تعبير عن العواطف والمشاعرال -1
 .العمل الحركي على اإلنترنت -2
 .توفير المعلومات الصحيحة وتصحيح المعلومات الخاطئة -3
 

 التعبير عن العواطف والمشاعر
 

دونات الشخصية على ال        ـ ن الم ـ  التي تم تعميمھا ونشرھا على أوسع نطاق خالل الحرب ھي           وبم
رباج، الفنان اللبناني          ـ ازن ك ـ دونات م ـ المحلي الذي شعر باالستياء إزاء ما كان يحدث، وعّبر عن أفكاره        م

وم التي نشرت على           ـ ي الرس ـ شاعره ف ـ القت ھذه المدونات رواجاً     . com.blogspot.mazenkerblog.wwwوم
وقد أدى ذلك إلى     . عالمياً مما دفع ناشرھا إلى تشجيع زوار الموقع على طبع الرسومات واستخدامھا بحرية            

 .تى األماكن، ومن ضمنھا شوارع ومعارض أوروبا، واستعمالھا لمعارضة الحربعرضھا في ش

www.mazenkerblog.blogspot.com 
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ي فنانة أخرى نشرت مدوناتھا الشخصية على ال              ـ يل ھ ـ نة الخل ـ  لوصف حياتھا اليومية أثناء     وبزي

 .com.blogspot.beirutupdate.www الحرب وتأثير الحرب عليھا وعلى من حولھا
 

شترك بين ھذا الن         ـ م الم ـ وع من المدونات ھو كونھا غير سياسية       إن القاس
ز  ـ ومن  . على الجانب اإلنساني للحرب والدمار والعواطف الناتجة عن ذلك         وترك

أھدافھا األساسية التأكيد على تدوين األحداث من وجھة نظر الفنانين وزرع األمل            
 . أو المتصفّحالقارئفي قلب 

 
 

 العمل الحركي على اإلنترنت
 

ع تمادي الحرب،       ـ اضطر الكثير من الناس إلى النزوح من بيوتھم واللجوء إلى المدارس والحدائق            م
ي منطقة بيروت      ـ ة ف ـ  بدأت جھود اإلغاثة عفوياً من مجموعات من األصدقاء قصدت ھذه المدارس             .العام

رفة وتلبية احتياجاتھا        ـ ة لمع ـ اكن العام ـ يد ثم انتقلت ھذه الجھود إلى القوائم التي انتشرت عبر البر          . واألم
ى ال         ـ صية عل ـ دونات الشخ ـ ي، والم ـ  التي أنشËئت لتوفير المعلومات عن جھود اإلغاثة وكيفية         وباإللكترون

 org.samidoun.www" صامدون"إحدى األمثلة على ذلك ھو       . المشاركة فيھا 
وعة من الناشطين والمتطوعين الذين اجتمعوا إلغاثة             ـ سھا مجم ـ د أس ـ وق

روا من جنوب لبنان و          ـ ذين ف ـ ين ال ـ ضاحية بيروت الجنوبية بسبب    النازح
شبكة " صامدون"من خالل ھذا الموقع شكل       . استمرار العدوان اإلسرائيلي  

من المتطوعين ووفر لھم طرقاً للمساعدة والتبرع، باإلضافة إلى قوائم عن           
  .احتياجات المھجرين والمدارس التي تحتاج إلى اإلعانة

 
دونات الشخصية على        ـ و الم ـ ، com.daritylebanonsoli.wwwتدع

ناس    ـ ومن أبرز أعمال المقاومة التي دعت إليھا       " المقاومة المدنية "إلى  ال
ترجاع الجنوب  " ـ  2006أغسطس  / آب 12 ، حيث تجمع الناس في يوم     "اس

احة الشھداء لتشكيل قافلة مدنية إلى جنوب لبنان           ـ ي س ـ  وحمل مئات من     .ف
  مع سكان الجنوب، اللبنانيين والمدنيين الدوليين مستلزمات اإلغاثة تضامناً
 .لكن تم توقيف القافلة قبل بلوغھا الھدف ألسباب أمنية

 
 حيحة أو تصحيح المعلومات الخاطئةتوفير المعلومات الص

 
نما اھتمت الكثير من المدونات الشخصية على ال          ـ  بقضايا اإلغاثة، كانت ھناك مدونات أخرى       وببي

بعضھا كان ينشر تفصيلياً آخر األحداث       .  يجري في لبنان   معنية بمراقبة اإلعالم وتبادل المعلومات بشأن ما      
ثل    ـ ثل          com.blogspot.lebanonupdate.wwwم ـ ر م ـ بعض اآلخ ـ نما ال ـ راقبة وسائل اإلعالم العربية    " بي ـ " م

com.arabmediawatch.www            كان يحاول التصدي لتحيز اإلعالم، داعياً المتطوعين للكتابة إلى وسائل اإلعالم 
 . لتصحيح أي تشويه أو انحراف لتصوير الوضع في لبنانالغربية والصحفيين

 
ا موقع لبنان اإللكتروني        ـ ، ھو  "االنتفاضة اإللكترونية "، أحد مشاريع    net.electronicLebanon.wwwأم

 التي عرضت تعليقات وتحليالت عن الوضع في لبنان، ومعلومات عن           وبإحدى المدونات الشخصية على ال    
سان والتنمية، ح   ـ وق اإلن ـ روايات شھود عيان " Live from Lebanonمباشرة من لبنان "يث توفر يومياتھا حق

 وال زالت ھذه المدونات تتابع الحالة في لبنان اليوم           .وتعليق وسائط اإلعالم المتعددة عن األحداث المستمرة      

www.mazenkerblog.blogspot.com 

www.lebanonsolidarity.com 

www.samidoun.org 
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 إلى جمعيات بجمع المعلومات وطلب المقاالت والتحليالت من المساھمين، وباألخص المساھمين الذين ينتمون    
 .التنمية وحقوق اإلنسان

 
رغم أن أصواتھم قد ال تكون ممثلة في وسائط اإلعالم الغربية،            

دد كبير من المواطنين في لبنان من رفع أصواتھم من خالل               ـ ن ع ـ تمك
دونات الشخصية على ال     ـ وقد تحدث وزير الدولة في الخارجية       . وبالم

الل الحرب، عن قوة الصحافة     البريطانية، كيم ھاول، بعد زيارة لبنان خ      
ية التي مكنتھا تكنولوجيا االتصاالت، قائالً         ـ كل شخص لديه ھاتف    "المدن

ل شخص يستطيع أن يأخذ صورة شخص يتفجر، أو طفل              ـ ول، ك ـ  محم
د أطرافه، ھو اآلن صحفي          ـ د أح ـ د فق ـ  نقالً عن صحيفة الغارديان    (  ".ق

 ).2006يوليو / تموز24
 www.electronicLebanon.net 




