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ن�شـرة
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت

للتنمية يف غربي �آ�شيا



االفتتاحية
االأهمية	 على	 ليوؤكد	 اآ�صيا	 غربي	 يف	 للتنمية	 واالت�صاالت	 املعلومات	 تكنولوجيا	 ن�رشة	 من	 العا�رش	 العدد	 اإ�صدار	 ياأتي	
االقت�صادية	 التنمية	 دعم	 يف	 التكنولوجيا	 لهذه	 )االإ�صكوا(	 اآ�صيا	 لغربي	 واالجتماعية	 االقت�صادية	 اللجنة	 توليها	 التي	
البلدان	االأع�صاء	على	اال�صتفادة	منها	 اأجل	زيادة	قدرات	 التي	تبذلها	من	 واالجتماعية،	وحر�صها	على	متابعة	اجلهود	
والتحول	نحو	جمتمع	قائم	على	املعلومات	واملعرفة.		وكانت	هذه	الن�رشة	قد	اأب�رشت	النور	يف	عام	2003	وذلك	غداة	
ا�صتحداث	�صعبة	تكنولوجيا	املعلومات	واالت�صاالت	يف	االإ�صكوا،	من	اأجل	اأن	تكون	هذه	الن�رشة	نافذة	ميكن	من	خاللها	
توفري	املعلومات	عن	تكنولوجيا	املعلومات	واالت�صاالت	وتو�صيح	اأهميتها	باعتبارها	اأداة	ذات	قيمة	م�صافة	يف	عملية	

التنمية	وعر�ض	اأن�صطة	ال�صعبة	يف	هذا	املجال.

ويتناول	ملف	هذا	العدد	م�صاألة	تعزيز	جمتمع	املعرفة	يف	املنطقة	بالرتكيز	على	ثقافة	تبادل	املعرفة	من	خالل	تكنولوجيا	
املعلومات	واالت�صاالت،	وحتديد	م�صتلزمات	جمتمع	املعرفة	يف	املنطقة،	وا�صتعرا�ض	النظام	العاملي	للتنمية	امل�صتدامة.

التنمية	 تعزيز	 يف	 مبا�رش	 تاأثري	 من	 لها	 ملا	 املعرفة،	 بناء	جمتمع	 ا�صتكمال	 يف	 فائقة	 اأهمية	 املعرفة	 اإدارة	 وتكت�صب	
واالت�صاالت	يف	 املعلومات	 تكنولوجيا	 توؤديه	 الذي	 الهام	 للدور	 ونظراً	 ا�صتدامتها،	 وحتقيق	 واالجتماعية	 االقت�صادية	

توليد	املعلومات	ومعاجلتها	وت�صنيفها	وتبادلها.

ويعر�ض	هذا	العدد	م�رشوع	اإقامة	�صبكات	املعرفة	يف	املجتمعات	املحرومة	اعتماداً	على	مراكز	تكنولوجيا	املعلومات	
االقت�صادية	واالجتماعية	اخلم�ض	بهدف	دعم	هذه	املجتمعات	وزيادة	تفاعلها	عرب	 االأمم	املتحدة	 اأن�صاأتها	جلان	 التي	
حتويل	مراكز	النفاذ	فيها	اإىل	مراكز	معرفة	�صمن	�صبكات	معرفة	وطنية	واإقليمية	ودولية.		كذلك،	يحاول	هذا	العدد	االإجابة	
على	الت�صاوؤل	»اأت�صارك	اأو	ال	اأت�صارك«	يف	املعرفة	انطالقًا	من	ظاهرة	الت�صارك	يف	امللفات	وما	تنطوي	عليه	من	خماطر	

واأبعاد	قانونية	واأخالقية.

وي�صلط	هذا	العدد	ال�صوء	اأي�صًا	على	التطور	احلا�صل	عل	�صعيد	خمتلف	االأن�صطة	املتعلقة	مب�رشوع	االإ�صكوا	لتعزيز	تطوير	
�صناعة	املحتوى	الرقمي	العربي	من	خالل	احلا�صنات	التكنولوجية	الذي	اأطلقته	�صعبة	تكنولوجيا	املعلومات	واالت�صاالت	
يف	عام	2007	بهدف	حتفيز	�صناعة	املحتوى	الرقمي	العربي	يف	منطقة	غربي	اآ�صيا.		ويف	ال�صياق	ذاته	ولكن	على	�صعيد	
البنية	االأ�صا�صية	لتكنولوجيا	املعلومات	واالت�صاالت،	تتناول	الن�رشة	التطور	يف	جمال	تطبيق	اأ�صماء	نطاقات	االإنرتنت	
اأن�صطة	 ت�صتعر�ض	 اأخرى	 مقاالت	 اإىل	 باالإ�صافة	 العربية،	 النطاقات	 اأ�صماء	 حول	 االإ�صكوا	 مب�رشوع	 ترتبط	 التي	 املدّولة	
االإ�صكوا	يف	جمال	تكنولوجيا	املعلومات	واالت�صاالت	خالل	الن�صف	الثاين	من	عام	2008	وتاأثري	هذه	التكنولوجيا	يف	

حياتنا	اليومية.

اأو�صع	 اهتمامات	واحتياجات	 املوا�صيع	املختارة	مع	 واأن	تتالءم	 العدد	 القارىء	من	حمتويات	هذا	 ي�صتفيد	 اأن	 وناأمل	
�رشيحة	ممكنة	من	القراء	يف	البلدان	االأع�صاء	واملنطقة	واأن	يجدوا	فيه	الفائدة	املتوخاة.
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يو�صف	املجتمع	املعا�رش	باأنه	جمتمع	املعلومات	التي	تتدفق	فيه	
م�صادر	 من	 عليها	 احل�صول	 بحيث	ميكن	 وُي�رش	 ب�صهولة	 املعلومات	
مفهوم	 تطور	 وقد	 باهظة.	 تكاليف	 اأو	 عناء	 دون	 ومتنوعة،	 كثرية	
املعلومات	 ا�صتخدام	 على	 يقت�رش	 يعد	 مل	 بحيث	 املعلومات	 جمتمع	
لفهم	واقع	احلياة	واأحداثها	وتفاعالتها	واال�صتفادة	منها	يف	توجيه	
خمتلف	اأمناط	االأن�صطة	وال	�صيما	يف	املجال	االقت�صادي،	بل	اأ�صبح	
اقت�صاديًا	 م�صدراً	 املعرفة	 وغدت	 وت�صويقها.	 املعرفة	 اإنتاج	 ي�صمل	
اإىل	 املوؤثرة	يف	حتديد	نظرة	املجتمعات	 القوى	 اأهم	 واإحدى	 رئي�صيًا	
اأنظمتها	 املجتمعات،	و�صياغة	 اأمناط	حياة	هذه	 وت�صكيل	 امل�صتقبل	
واالقت�صادية	 االجتماعية	 العالقات	 اأ�صكال	 وهند�صة	 ال�صلوكية،	
وال�صيا�صية	والرتبوية	فيها.		وهكذا	اأ�صبحت	املعرفة	واالإبداع	اأ�صا�صًا	

لقيام	ما	يطلق	عليه	»جمتمع	املعرفة«.

يعرَّف	جمتمع	املعرفة	باأنه	جمتمع	ي�صم	جمموعة	من	النا�ض	الذين	
لديهم	اهتمامات	متقاربة	والذين	يحاولون	معًا	اال�صتفادة	من	املعرفة	
التي	يجمعونها	حول	جماالت	اهتماماتهم،	وبالتايل	ي�صيفون	خالل	
الناجت	 هي	 املعرفة	 فاإن	 وهكذا	 معرفتهم.	 اإىل	 املزيد	 العملية	 هذه	
العقلي	واملجدي	لعمليات	االإدراك	والتعلم	والتفكري.		ويت�صم	جمتمع	
املعرفة	باأن	املعرفة	لديه	هي	من	اأهم	املدخالت	واملنتجات	يف	اآن	
ال�صيادون	 كان	 فقد	 حديثًا،	 مفهومًا	 املعرفة	 جمتمع	 ولي�ض	 	 معًا.	
التنبوؤ	 والفالحون،	على	�صبيل	املثال،	يت�صاركون	يف	املعرفة	ب�صاأن	
بالطق�ض	يف	اإطار	املجتمعات	املحلية	التي	يعي�صون	فيها،	وي�صيفون	

املزيد	اإىل	هذه	املعرفة	با�صتمرار	وعرب	االأجيال.

وقد	غرّيت	املمار�صات	والتقنيات	احلديثة	بع�ض	خ�صائ�ض	جمتمع	
اجلغرايف،	 املكان	 نف�ض	 يف	 التواجد	 �رشوريًا	 يعد	 فلم	 املعرفة،	
وحفظها	 املعرفة	 يف	 الت�صارك	 اأتاحت	 هامة	 تقنيات	 توفرت	 كما	

وا�صتعادتها	على	امتداد	الزمان	واملكان.

األف- الت�ضارك في المعرفة                                          

يعترب	الت�صارك	يف	املعرفة	الن�صاط	الذي	ي�صمح	بتبادل	املعرفة	بني	
االأ�صخا�ض	يف	املجتمعات	واملوؤ�ص�صات.	وتدار	املعرفة	يف	املوؤ�ص�صات	
بوا�صطة	نظم	اإدارة	املعرفة	)knowledge management systems(،	غري	
اأن	هذه	النظم	وحدها	ال	تكفي،	فعملية	الت�صارك	يف	املعرفة	متعددة	
اجلوانب	وي�صكل	بع�ض	هذه	اجلوانب	حتديات	تقت�صي	اإيجاد	احللول.

اجلديدة	 املعارف	 ا�صتيعاب	 و/اأو	 اإنتاج	 اأ�صبح	 هذه،	 اأيامنا	 يف	
وذلك	 االأعمال،	 قطاعات	 معظم	 يف	 لال�صتمرار	 اأ�صا�صيًا	 وتطبيقها	

لالأ�صباب	التالية:

)كاالأفكار	 ال�صوق	 يف	 امللمو�صة	 غري	 املنتجات	 حجم	 •  تزايد	
التي	 التقليدية	 باملنتجات	 مقارنة	 واملعلومات(،	 واالإجراءات	

تنتجها	ال�صناعات	التحويلية،	كما	يظهر	يف	ال�صكل	1؛

)	1(	هذا	املقال	من	اإعداد	ال�صيدة	غيداء	ربداوي،	االأ�صتاذة	يف	املعهد	العايل	للعلوم	التطبيقية	والتكنولوجيا	يف	اجلمهورية	العربية	ال�صورية.

value based management.net; 1000 ventures.com	:امل�صدر

 ملف العدد: تعزيز جمتمع املعرفة يف
منطقة الإ�سكوا

تعزيز ثقافة تبادل املعرفة من خالل تكنولوجيا املعلومات واالت�ضاالت)1(

ال�سكل 1-  ن�سبة الأ�سول امللمو�سة وغري امللمو�سة يف املنتجات
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ملف العدد: تعزيز جمتمع املعرفة يف منطقة االإ�ضكوا

تطبيقات	 تعترب	 التي	 واالخرتاعات	 االبتكارات	 اأهمية	 •��تزايد	
للمعرفة	اجلديدة؛

اأماكن	عملهم،	مما	 •��تزايد	حركة	املوظفني	بني	املوؤ�ص�صات	وتغيري	
يعّر�ض	املوؤ�ص�صات	اإىل	فقدان	اخلربات	مع	رحيلهم؛

املكت�صبة	 اخلربة	 يجعل	 مما	 الواحدة،	 للموؤ�ص�صة	 اجلغرايف	 •��التبعرث	
يف	مكان	ما	ال	ي�صتفاد	منها	بال�رشورة	يف	مكان	اآخر؛

ي�صبب	 مما	 واملجتمع،	 واالأعمال	 التقانة	 يف	 املت�صارع	 •��التغيري	
تقادم	اخلربة	املرتاكمة	يف	املوؤ�ص�صة	ب�رشعة.

يتمثل	اأهم	جانب	من	جوانب	اإدارة	املعرفة	يف	جعل	االأفراد	يت�صاركون	
يف	املعرفة	مع	االآخرين.		لكن	مفهوم	الت�صارك	يواجه	ممانعة	من	قبل	

االأفراد	الأ�صباب	عدة	منها:

•�اإميان	البع�ض	مبقولة	»املعرفة	قوة«؛
اإدراك	مدى	حاجة	االآخرين	لهذه	املعرفة؛ •�عدم	

•���صعف	الثقة	مب�صتخدمي	املعرفة	خ�صية	�صوء	ا�صتخدامها	اأو	َن�صبها	
الأنف�صهم؛

حتول	 الت�صليم	 ومواعيد	 واالإنتاج	 العمل	 واأولويات	 الوقت	 •���صيق	
دون	بذل	جهد	اإ�صايف	يف	تعميم	املعلومات	املكت�صبة	اأو	و�صعها	

على	ال�صبكة؛
على	 االأفراد	 مبكافاأة	 عادة	 تق�صي	 التي	 الوظيفية	 •��املمار�صات	

معرفتهم	ولي�ض	على	م�صاركتهم	االآخرين	يف	ما	يعرفونه.

فكيف	اإذاً	جنعل	االأ�صخا�ض	ُيطلعون	االآخرين	على	املعرفة	التي	عملوا	
م�صادر	 من	 هامًا	 م�صدراً	 تعترب	 والتي	 اكت�صابها	 على	 وجهد	 بجد	
َتّيزهم	ال�صخ�صي؟	ال	بد	من	اأن	تعتمد	املوؤ�ص�صات	واملجتمعات	ثقافة	

جديدة	تقوم	على	مبداأ	امل�صاركة	بني	االأفراد.

باء-  تعميم ثقافة الت�ضارك في المعرفة                       

الطبيعية.		 القاعدة	 هو	 املعرفة	 يف	 الت�صارك	 ي�صبح	 اأن	 بذلك	 ُيق�صد	
معًا	 العمل	 على	 االأفراد	 ت�صجيع	 اإىل	 الهدف	 هذا	 حتقيق	 ويحتاج	
اأكرث	 معرفة	 على	 احل�صول	 بغية	 اأكرب	 بفعالية	 والت�صارك	 والتعاون	
تخ�صي�ض	 خالل	 من	 الت�صارك	 على	 االأفراد	 حتفيز	 وميكن	 اإنتاجيًة.	
احلافز	 اأن	 غري	 �صواهم.	 مع	 الت�صارك	 مبداأ	 يطبقون	 ملن	 املكافاآت	
االأكرث	تاأثرياً	هو	تر�صيخ	القناعة	لدى	االأ�صخا�ض	باأن	الت�صارك	هو	يف	

م�صلحتهم	ال�صخ�صية	واأن	مقولة	»املعرفة	قوة«	ال	بد	اأن	ت�صبح	االآن	
»الت�صارك	يف	املعرفة	قوة«.	ولعله	من	املفيد	االإ�صارة	اإىل	اأن	الت�صارك	
ال	يعني	اأن	يعطي	الفرد	فقط،	بل	يت�صمن	معاين	كثرية	اأخرى	كطلب	
قبل	 العمل	 بخطة	 واإخبارهم	 اإليهم،	 االأ�صئلة	 وتوجيه	 االآخرين	 راأي	
بطريقة	 عملهم	 �صبب	 و�صوؤالهم	ملعرفة	 منهم	 امل�صاعدة	 وطلب	 البدء،	

خمتلفة.

جيم-  ركائز االنتقال اإلى موؤ�ض�ضات الت�ضارك في المعرفة

ثقافة	 من	 املوؤ�ص�صات	 يف	 املعرفة	 ثقافة	 اعتماد	 ينطلق	
ال	 جزءاً	 امل�صتمر	 والتعلم	 املعرفة	 جعل	 ومن	 امل�صتمر،	 التعلم	
الغر�ض	 هذا	 حتقيق	 على	 وي�صاعد	 العمل.	 اإجراءات	 من	 يتجزاأ	
العمل اإجراءات	 اإدارة	 على	 يقوم	 لالأعمال	 جديد	 منوذج	 	اعتماد	
اإجراءات	 فهم	 بهدف	 	)Business Process Management )BPM((

على	 املقاربة	 هذه	 وتركز	 بها.	 املتعلقة	 املعرفة	 وح�رش	 العمل	
املعرفة	االأكرث	اأهمية	يف	املوؤ�ص�صة	والتي	توؤثر	يف	ا�صتمرارية	م�صتوى	
االأداء	املطلوب،	فتحدد	اإجراءات	العمل	التي	تطبق	فيها	هذه	املعرفة	
وتعمل	على	تنميتها	بوا�صطة	اإجراءات	التعلم	امل�صتمر.		وهكذا	ت�صبح	
عمل	 اإجراءات	 يف	 ومدرجة	 العاملني	 جميع	 بني	 م�صرتكة	 اخلربة	
ال�رشكة	وثقافتها.	ويتطلب	حتقيق	هذا	االأمر	اإيجاد	احللول	املنا�صبة	

لالحتفاظ	باملعرفة	واأتتة	امل�صاريع.

وتتاألف	اإدارة	اإجراءات	العمل	من	ثالثة	مكونات	هي:	التقاط	املعرفة،	
وتبادل	املعرفة،	واالحتفاظ	باملعرفة:

1- الِتقاط املعرفة:	بعـد	حتديـد	احتياجـات	املعرفـة	يف	املوؤ�ص�صـة،	
جمع	 يجري	 الف�صلى،	 واملمار�صات	 واخلرباء	 اخلربة	 يف	 واملتمثلة	
ومنها	 املعرفة	 اللتقاط	 خمتلفة	 اإجراءات	 طريق	 عن	 املعلومات	
املقابالت	وامل�صوحات،	مما	يولد	معلومات	ودرو�صًا	م�صتفادة	جممعة	

ومن�صقة	ومتاحة	للجميع	يف	املوؤ�ص�صة؛

2- تبـادل الـمعرفـة:	يجـري	تبادل	املعرفـة	بني	اأفـراد	املـوؤ�ص�صة	
كاملنتديات	 اأخرى	 واأدوات	 الداخلية	 املعلومات	 �صبكات	 با�صتخدام	

وجمتمعات	املمار�صني	لتبادل	اخلربة	وتوليد	خربات	جديدة؛

الحتفاظ باملعرفة:	هذا	االإجراء	يعزز	التقاط	املعرفة	وتبادلها	  -3
وتطبيقها	يف	املهام	املقبلة	للموؤ�ص�صة.	ومن	االأدوات	املفيدة	لالحتفاظ	
باملعرفة	تدريب	العاملني	واإن�صاء	خمازن	للمعلومات	بو�صفها	قاعدة	

معرفة	تعاونية	ت�صاف	اإليها	املعارف	اجلديدة	كلما	تولدت.
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اأما	فيما	يتعلق	باأتتة	امل�صاريع،	فهي	توؤدي	دوراً	هامًا	يف	تن�صيق	
االأن�صطة	املوؤ�ص�صاتية	مبا	يتفق	مع	مهمة	املوؤ�ص�صة.		وتهدف	االأتتة	
مهمة	 باإجناز	 املخولني	 وتعريف	 الرئي�صية	 االإجراءات	 حتديد	 اإىل	
حتديد	 يف	 العمل	 اإجراءات	 اإدارة	 ت�صاعد	 وهنا	 	 وروؤيتها.	 املوؤ�ص�صة	
االأدوار	واالأن�صطة	وقواعد	العمل	وم�صوؤولياته،	وت�صتخدم	لهذا	الهدف	
التخاطبية	 والواجهات	 االإلكرتونية،	 كاال�صتمارات	 خا�صة	 مكونات	
مع	نظام	اإدارة	االإجراءات،	والتكامل	مع	اأنظمة	االحتفاظ	باملعرفة،	

والتوزيع	الديناميكي	للمهام،	ومراقبة	تنفيذ	االأعمال.

في  والت�ضارك  واالت�ضاالت  المعلومات  تكنولوجيا   دال- 
المعرفة                                                                                   

واالت�صاالت	 املعلومات	 تكنولوجيا	 احلا�صل	يف	 الهائل	 التطور	 مع	
ظهرت	تقنيات	عديدة	تعّزز	الت�صارك	يف	املعرفة،	ومنها،	على	�صبيل	
الف�صاء	 وبوابات	 االإلكرتونية،	 الربيدية	 القوائم	 احل�رش،	 ال	 املثال	
واالئتمار	 املحادثة،	 وحجرات	 االإنرتنت(،	 على	 )القائمة	 االإلكرتوين	
االفرتا�صية،	 واالجتماعات	 	،)Video conferencing( الفيديو	 بوا�صطة	
ما	 اأهم	 ولعل	 بعد.	 والتعلم	عن	 التعاون،	 التطوير	من	خالل	 وبيئات	
هذا	 يتم	 وقد	 ببع�ض.	 بع�صهم	 االأفراد	 ربط	 هو	 التقنيات	 هذه	 تقّدمه	
اأو	عرب	ال�صبكات	الداخلية	يف	 الربط	عرب	ال�صبكة	العاملية	)االإنرتنت(	
كان	 اأيًا	 ال�صبكات،	 هذه	 ا�صتخدام	 وي�صمح	 )االإنرتانت(.	 املوؤ�ص�صات	
نوعها،	بالو�صول	اإىل	تقنيات	الت�صارك	يف	املعرفة	وتطبيقاتها	التي	
تكون	موجهة	اإىل	عامة	االأفراد،	اأو	اإىل	املجتمعات	ذات	االهتمامات	
اإدارة	 ونظم	 املوؤ�ص�صية	 بالبنى	 ارتباطًا	 اأكرث	 تكون	 اأو	 امل�صرتكة،	

املعرفة.

االأكرث	 النوع	 وهي	 الأفراد:  عامة  اإىل  املوجهة  التقنيات   -1
من	 تنقله	 مما	 االأ�صخا�ض	 يتزود	 حيث	 حاليًا	 وا�صتخدامًا	 انت�صاراً	
املخزون	 اإىل	 يعرفونه	 مما	 بع�صًا	 خاللها	 من	 وي�صيفون	 معارف،	

العاملي.	وتتوفر	بع�ض	هذه	التقنيات	على	االإنرتنت	ومنها:

�صميت	 جديدة	 مرحلة	 الِوب	 دخل	 لقد	 واملكتوب:	 املقروء	 الِوب	 )اأ(	

	

عربها	 ين�رش	 اأن	 فرد	 الأي	 ميكن	 اإعالم	 و�صيلة	 واأ�صبح	 	،Web 2.0

املحتوى	الذي	ي�صاء.	وُتعترب	مو�صوعة	»ويكيبيديا«	ال�صهرية	من	اأكرث	
و�صائل	الن�رش	انت�صاراً	على	الِوب؛

الِوب	 على	 مبنية	 تطبيقات	 وهي	 االجتماعية:	 الربجميات	 )ب(	
وت�صمح	باإن�صاء	روابط	بني	االأفراد	واملحتوى	بناء	على	ا�صرتاكهم	يف	

الهدف	اأو	اال�صتخدام	اأو	االهتمام.		وفيما	يلي	بع�ض	االأمثلة	عن	هذه	
الربجميات:

•���املدونات	واليوميات	االإلكرتونية	مثل	من�صئ	املدونات	املجانية	
)blogger(؛

)Wikipedia; Wikispaces(؛ •�»ويكيبيديا«	وف�صاءاتها	
)مثل	 االآخرين	 مع	 فيها	 والت�صارك	 الفوتوغرافية	 ال�صور	 •��ن�رش	

;FlickrPhotoBucket(؛

•��ا�صت�صافة	الو�صائط	املختلفة	ون�رشها	)فيديو،	وت�صجيالت	�صوتية،	
مثل	;OurMedia The Internet Archive(؛

 Bloglines; )مثل	 الِوب	 على	 املعتِمدة	 	)feed( امللِقمات	 •��قراءة	
Newsgator(؛

Del.icio.us(؛ •�و�صع	العالمات	على	الكتب	)مثل	
.)Yahoo 360 	 •�املواقع	االجتماعية	على	الِوب	)مثل	

)ج(	ملِقمات	الِوب	RSS:	هي	ملفات	تولدها	اآليًا	مواقع	الِوب	وحتّدث	
حمتواها	بانتظام،	كاملواقع	االإخبارية	واملدونات.		وي�صمح	الت�صجيل	
دون	 با�صتمرار	 معلومات	حمّدثة	 على	 باحل�صول	 	RSS ملِقمات	 يف	

احلاجة	اإىل	زيارة	تلك	املواقع.	نذكر	من	هذه	امللِقمات:

Time Magazine(؛ •�ملِقمات	م�صادر	االأخبار	)مثل	
)مثل	 االإلكرتونية	 واملنتجات	 والت�صجيالت	 الكتب	 اأحدث	 •��ملِقمات	

Amazon.com Syndicated Content(؛

Flickr(؛ •�ملِقمات	االأ�رشطة	امل�صورة	)مثل	
 RSS Australian	Job Search Feeds	)مثل	عمل	عن	البحث	ملِقمات��•

from Positions VACANT(؛

RSS	ABC TV guide via(؛ •��ملِقمات	برامج	التلفزيون	)مثل	

الهتمامات  ذات  املجتمعات  اإىل  املوجهة  التقنيات   -2
امل�سرتكة:	وهنا	تختلف	اأنواع	التطبيقات	باختالف	طبيعة	اخلربات.		
اأنواع	 اأكرث	 التعليمية	 اخلربات	 اعتبار	 التعليمي	ميكن	 املجتمع	 ففي	
اخلربات	قابلية	لاللتقاط	والتبادل	واالحتفاظ.	وقد	�صمحت	التطورات	
التقنية	بظهور	البيئات	التعليمية	االإلكرتونية	واالفرتا�صية	واملكتبات	
اأو	 الِوب	 ُبعد	عرب	 للتعلم	عن	 التطبيقات	 االإلكرتونية،	وت�صتخدم	هذه	
تكون	خا�صة	باملوؤ�ص�صة	وتت�صمن	الدرو�ض	التي	ت�صمح	برفع	ال�صوية	

العلمية	للعاملني؛

اإدارة	 املوؤ�س�سات:	يظهر	هنا	نظام	 اإىل  املوجهة  التقنيات   -3
اإجراءات	 اإدارة	 ونظام	 	)Content Management System( املحتوى	
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البيئات	 ُت�صتخدم	 كما	 	،)Business Process Management( العمل	
اخلا�صة	بالتعلم	عن	ُبعد؛

لدعم  والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا  ا�ستخدام  عن  اأمثلة   -4
الت�سارك يف املعرفة يف املنطقة العربية:

ومع	انت�صار	مفهوم	الت�صارك	يف	املعرفة،	قامت	الدول	العربية	بعدة	
مبادرات	لتطبيق	هذا	املفهوم.		وفيما	يلي	بع�ض	هذه	املبادرات:

هي	 التقنية:	 ونقل	 املعريف	 للتبادل	 �صعود	 امللك	 جامعة	 وكالة	 )اأ(	
ال�صعودية،	 العربية	 اململكة	 يف	 �صعود	 امللك	 جامعة	 وكاالت	 اإحدى	
املعرفة	 بناء	جمتمع	 نحو	 اململكة	 قيادة	 توجه	 تعزيز	 على	 وتعمل	
اإمكانات	هذا	املجتمع	وتفعيل	حركة	التنمية	 وامل�صاهمة	يف	تطوير	
اأو	عالقات	لتبادل	املعرفة	 امل�صتدامة	فيه.		وتقيم	الوكالة	�رشاكات	
تقيم	 كما	 وعامليًا،	 املعنية	حمليًا	 املوؤ�ص�صات	 مع	 والراأي	 واخلربات	
م�صاريع	م�صرتكة	تعزز	تفاعل	اجلامعة	مع	املجتمع	ونقل	التقنية	من	
اإىل	املجتمع	بعد	توطينها	داخل	اجلامعة،	وهو	ُبعد	ال	يقل	 اجلامعة	

اأهمية	عن	البعد	االأول.

)ب(	�صبكة	»قرية	نت«:	تعترب	�صبكة	»قرية	نت«	)karianet.org(	مبادرة	
	،)IFAD( الزراعية	للتنمية	الدويل	ال�صندوق	بني	االأطراف	متعددة	رشاكة�
ومركز	بحوث	التنمية	الدولية	يف	كندا	)IDRC(،	وبع�ض	م�صاريع	التنمية	
الزراعية	والريفية	املمولة	من	ال�صندوق	الدويل	للتنمية	الزراعية	يف	
منطقة	ال�رشق	االأو�صط	و�صمال	اأفريقيا.		وتهدف	»قرية	نت«	اإىل	رعاية	
الت�صبيك	بني	م�صاريع	التنمية	الزراعية	والريفية	املمولة	من	ال�صندوق	
الدويل	للتنمية	الزراعية	لتح�صني	وتفعيل	الت�صارك	يف	املعرفة	وتبادل	
اخلربات	واملعلومات،	وذلك	من	خالل	اال�صتخدام	املكثف	لتكنولوجيا	
اأخرى،	 ناحية	 من	 نت«،	 »قرية	 ت�صعى	 كما	 واالت�صاالت.	 املعلومات	
اإدارة	 االأع�صاء	يف	بناء	قدراتها	لتحقيق	 البلدان	 اإىل	تدعيم	م�صاريع	
�صليمة	للمعارف.		وقد	انطلقت	ال�صبكة	يف	كانون	الثاين/يناير	2005	
ملدة	ثالث	�صنوات.		ولتاأ�صي�ض	هذه	ال�صبكة،	مت	تعيني	خم�صة	بلدان	هي	
م�رش،	واالأردن،	واملغرب،	وال�صودان،	وتون�ض،	على	اأ�صا�ض	م�رشوعني	
لكل	بلد،	على	اأن	تتو�صع	ال�صبكة	تدريجيًا	لت�صمل	كل	امل�صاريع	املمولة	
	ومن	 املنطقة.	 بلدان	 الزراعية	يف	كل	 للتنمية	 الدويل	 ال�صندوق	 من	
النتائج	املتوخاة	من	»قرية	نت«،	اإجناز	مبادرة	ريادية	تهدف	اإىل	�صد	
الفجوة	الرقمية	بني	املدينة	والريف،	وتكني	�صكان	الريف	عن	طريق	

حت�صني	النفاذ	اإىل	املعرفة	واملعلومات.

التعلم	الذاتي 	-
التعلم	�صمن	جمموعة 	-

جمتمعات	ال�صوؤال 	-
خمازن	االأفكار 	-
تخطيط	االإدارة	 	-

االبتكار	 	-
بوابات	املعرفة 	-

اأدوات	اإدارة	االخرتاع 	-
برجميات	العمل	اجلماعي 	-

التطبيقات	التعاونية 	-
اأدوات	الفريق	االفرتا�صي 	-

الربيد	االإلكرتوين 	-
جمموعات	النقا�ض 	-

البعد	االجتماعي

البعد	التقني

برامج	تدريبية 	-
جمتمعات	املمار�صني 	-

التقاط	املعرفة 	-
رواية	الق�ص�ض	التي	ح�صلت 	-

اإدارة	العمليات 	-
البوابات	املعلوماتية 	-
ال�صبكات	الداخلية 	-

اإدارة	املعرفة 	-
اإدارة	املحتوى 	-

	برجميات	العمل	اجلماعي 	-

 McElroy, M. 2003 The New Knowledge Management: Complexity, Learning, and Sustainable Innovation,		:امل�صدر	
New York: Butterworth/Heineman

الت�سارك يف املعرفة اإنتاج املعرفة

اأمثلة عن اإدارة املعرفة وفق البعدين الجتماعي والتقني
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 learning(	التعليمية	للم�صادر	م�صتودع	وهو	»معرفة«:	م�صتودع	)ج(
object repository(	جرى	بناوؤه	يف	كلية	علوم	احلا�صب	واملعلومات	

		.)marifah.org( ال�صعودية	 العربية	 اململكة	 يف	 �صعود	 امللك	 بجامعة	
العربي	 امل�صتخدم	 اإىل	 االأول	 املقام	 »معرفة«	يف	 م�صتودع	 ويتوجه	
على	 والطالب	 املعلم	 مل�صاعدة	 تعليميًا	 م�صدراً	 	130 قرابة	 وي�صم	
توفري	بيئة	تعليمية	منا�صبة	تخت�رش	الوقت	واجلهد	والتكلفة	وت�صعى	
للح�صول	على	اال�صتفادة	الق�صوى	من	م�صاهمة	املعلمني	وذوي	اخلربة	
والطالب	يف	املواد	وامللفات	التعليمية.	وتتوفر	يف	م�صتودع	»معرفة«	
التخ�ص�صات	 وفق	 التعليمية	 امل�صادر	 ت�صنيف	 مثل	 عديدة	 خدمات	
حمتوى	 جلودة	 والت�صويت	 العام،	 التعليم	 وتخ�ص�صات	 االأكادميية	
ملا	 م�صدر	خمالف	 اأي	 وجود	 حال	 يف	 والتبليغ	 التعليمي،	 امل�صدر	
يهدف	اإليه	هذا	امل�صتودع،	واقرتاح	م�صادر	تعليمية	توافق	اهتمامات	

.	)RSS(املواقع	وحتديث	امل�صتخدم،

اأقام	 قطر:	 يف	 احلكومية	 الهيئات	 بني	 املعرفة	 لتبادل	 مركز	 	 )د(	
قطر يف	 املعلومات	 وتكنولوجيا	 لالت�صاالت	 االأعلى	 	املجل�ض	
مركز	 لتاأ�صي�ض	 االأو�صط	 ال�رشق	 اأوراكل	 مع	 �رشاكة	 	)ictqatar.gov(

املهارات	 وتطوير	 بناء	 يف	 قدما	 امل�صي	 بهدف	 املعرفة	 لتبادل	
املعارف	 لتبادل	 الفر�ض	 واإتاحة	 الدولة	 ملوظفي	 التكنولوجية	
الهيئات	 موظفو	 وي�صتطيع	 احلكومية.	 الهيئات	 بني	 واملعلومات	
تدريبي	 برنامج	 	1000 من	 اأكرث	 اإىل	 جمانًا	 الدخول	 احلكومية	
ل�رشكة	اأوراكل	�صمن	�صبكة	اأوراكل	التعليمية	)OLN(،	واإكمال	هذه	
اأي	مكان	وزمان	يف	جماالت	 التدريبية	عرب	االإنرتنت	يف	 الربامج	
برامج	 املركز	 مينح	 كما	 ال�صبكات.	 وتطوير	 البيانات	 قواعد	 اإدارة	

واملهنية. االإدارية	 املهارات	 لتطوير	 احرتافية	 تدريبية	

العربية	 اجلمهورية	 يف	 املعرفة	 ونقل	 املعلومات	 م�رشوع	 )هـ(	
منذ	 قام	 الذي	 والزراعة،	 االأغذية	 منظمة	 م�صاريع	 اأحد	 هو	 ال�صورية:	
ال�صيا�صات	 حول	 احلوار	 لت�صجيع	 جديدة	 طرق	 باإدخال	 	2003 عام	
ونقل	نتائج	االأبحاث	ودجمها	�صمن	عمل	املركز	الوطني	لل�صيا�صات	
ومنها	 الزراعية،	 ال�صيا�صات	 جمال	 يف	 بحثية	 كموؤ�ص�صة	 الزراعية	
االإنرتنت،	 االإخبارية،	وموقع	 والر�صائل	 الزراعية،	 ال�صيا�صات	 منتدى	
الداخلية	 ال�صبكة	 واإن�صاء	 ال�صورية	 الزراعية	 البيانات	 قاعدة	 وكذلك	
للمركز	الوطني	لل�صيا�صات	الزراعية.		وُيعترب	تعزيز	اإمكانات	املركز	
الإن�صاء	 اجلديدة	 املوؤ�ص�صة	 هذه	 يف	 اأ�صا�صية	 م�صاألة	 التوا�صل	 على	

الروابط	املحلية	والدولية.

هاء-  خال�ضة*                                                                        

املفاهيم	 من	 املعرفة	 تبادل	 اأو	 املعرفة	 الت�صارك	يف	 مفهوم	 اأ�صبح	
يف	 والفعالة	 الناجحة	 املوؤ�ص�صات	 بناء	 عليها	 يقوم	 التي	 االأ�صا�صية	
ع�رشنا	هذا،	كما	يقوم	عليها	بناء	الفرد	وثقافته	وعالقته	مبحيطه،	
وبالتايل	بناء	املجتمع.		وال	بد	اأن	يغرّي	هذا	املفهوم	نظرتنا	اإىل	طرق	
التعليم	احلالية	ويَقولبها	ب�صكل	خمتلف	يراعي	�رشورة	التفاعل	مع	
التي	 واالت�صاالت	 املعلومات	 تكنولوجيا	 تقدمه	 وما	 الع�رش	 اأدوات	
تقرب	كل	بعيد	وت�صهل	كل	�صعب،	وتتيح	لكل	منا	اأن	يديل	بدلوه	يف	

جمال	خربته،	واأن	يغرف	من	معني	املعرفة	امل�صرتك.
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اأّدت	املعرفة	على	مر	الع�صور	دوراً	حا�صمًا	يف	�صعود	االأمم	وهبوطها	
عماد	 املعرفة	 فاأ�صبحت	 	 وامل�صتقبل.	 احلا�رش	 توجهات	 و�صياغة	
ال�صعوب	 تن�صدها	 التي	 التقدم	 م�صتويات	 اإىل	 العبور	 وبوابة	 التنمية	
واملجتمع	 وال�صيا�صة	 االقت�صاد	 تطور	 على	 املعرفة	 وتنعك�ض	 كافة.	
باأ�رشه	وعلى	كافة	جوانب	الن�صاط	االإن�صاين،	واأ�صبحت	قيمتها	مهمة	
اإىل	 اأ�صا�صيًا	من	عوامل	تكوين	ثروات	املجتمع،	وذلك	 وت�صكل	عاماًل	
احلياة	 نواحي	 يف	 وتطبيقاتها	 املعرفة	 اإىل	 احل�صارة	 ا�صتناد	 حد	

املختلفة.

ب�صكل	 املعرفة	 توؤديه	 الذي	 الهام	 الدور	 يربز	 احلا�رش	 الوقت	 ويف	
ي�صهد	مرحلة	 العامل	 اأن	 اإذ	 تاأثرياً	من	ذي	قبل،	 واأعظم	 اأكرث	و�صوحًا	
خا�صة	 امل�صتقبل،	 ا�صرتاتيجيات	 منظور	 من	 للثقافة	 اعتبار	 اإعادة	
التقدم	 م�صتوى	 على	 جديد	 مب�صتقبل	 تب�رش	 اجلارية	 التطورات	 واأن	
التكنولوجي	والربامج	االإدارية	والوظيفية.		فالثورة	املعرفية	�صمحت	
املوارد	 خربة	 على	 اأي	 املعارف،	 على	 باالعتماد	 املجتمعات	 لكل	
الب�رشية	امل�صتدامة.		 الب�رشية	والكفاءات	واملهارات،	كركيزة	للتنمية	
اإن	جمتمع	املعرفة،	بو�صعه	املعرفة	يف	قلب	املعادالت	على	اختالف	
اأنواعها،	ي�صكل	فر�صة	تاريخية	نادرة	ونقلة	نوعية	فريدة	جتعل	من	
هذا	 يف	 يوؤثر	 فاعاًل	 ع�صواً	 االإن�صان	 ومن	 املجتمع	 اأ�صا�ض	 املعرفة	

املجتمع	ويتاأثر	به	من	خالل	تبادل	املعارف	والتفاعل	معها.

اإيجابية	 انعكا�صات	 االأخرية	 االآونة	 يف	 املعارف	 لت�صارع	 وكان	
وا�صحة	على	اأداء	بع�ض	البلدان	التي	ا�صتطاعت	اأن	تواكب	هذا	التطور	
اأنه	اأوجد	فجوة	معرفية	وتكنولوجية	ورقمية	 املعريف	املتعاقب،	اإال	
بني	البلدان	التي	ا�صتوعبت	املعرفة	وا�صتخدمتها	واأنتجتها،	والبلدان	
التي	مل	ت�صتطع	مواكبة	هذا	التطور	ال�رشيع	اأو	واكبته	ب�صكل	حمدود.		
فال	بد	لهذه	البلدان،	وباالأخ�ض	بلدان	املنطقة	العربية،	اأن	ت�صعى	اإىل	
وعبور	 واملعرفة	 املعلومات	 جمتمع	 نحو	 التوجه	 يف	 تقدم	 حتقيق	
جميع	 بني	 واملتكافئة	 املتوازنة	 املناف�صة	 لتحقيق	 الرقمية	 الفجوة	

البلدان.

األف- مجتمع المعرفة                                                    

وتوظيفها	 واإنتاجها	 املعرفة	 اكت�صاب	 على	 املعرفة	 جمتمع	 يقوم	
يهدف	 املعلومات	 جمتمع	 كان	 واإذا	 املجتمعات.	 تقدم	 خدمة	 يف	
املعرفة	 جمتمع	 فاإن	 الالزمة،	 والتكنولوجيا	 املعلومات	 توفري	 اإىل	
يهدف	اإىل	خلق	املعرفة	واإر�صاء	ثقافة	قوامها	الت�صارك	يف	اكت�صاب	

و�صناعة	املعرفة	وا�صتحداث	االآليات	والتطبيقات	ال�رشورية	لتحقيق	
هذه	الغاية.

التقدم،	نحو	 اإىل	 الطاحمة	 العامل،	املتقدمة	منها	وتلك	 وتتجه	بلدان	
تعزيز	»بنى	جمتمع	املعرفة	وتطويرها	با�صتمرار«	من	اأجل	اال�صتفادة	
بنى	 وترتكز	 واالقت�صادية.	 واالجتماعية	 االإن�صانية	 معطياتها	 من	
تت�صمن	ثالث	 التي	 املعرفة«	 »دورة	 يدعى	 ما	 املعرفة	على	 جمتمع	
واالإبداع	 العلمي	 بالبحث	 املعرفة«	 »توليد	 وهي:	 رئي�صية	 حمطات	
واالبتكار،	و	»ن�رش	املعرفة«	بالتعليم	والتدريب	واالإعالم،	و	»توظيف	
اأو	 جديدة	 وخدمات	 منتجات	 تقدمي	 يف	 منها	 باال�صتفادة	 املعرفة«	
توؤدي	 جديدة	 دخل	 وم�صادر	 عمل	 فر�ض	 توفري	 يف	 ت�صهم	 متجددة	
لدورة	 االإيجابي	 االأثر	 ويتبع	 ا�صتدامتها.	 التنمية	وحتقيق	 تعزيز	 اإىل	
يف	 املعرفة	 تدفق	 اإىل	 يوؤدي	 متناغم	 ب�صكل	 تفعيلها	 مدى	 املعرفة	
هذه	 لتفعيل	 املنا�صبة	 البيئة	 وحتتاج	 منها.	 واال�صتفادة	 املجتمع	
الدورة	اإىل	بنية	اإدارية	داعمة	تعزز	اإنتاجية	املعرفة،	واإىل	بنية	تقنية	
ثقافة	 واإىل	 ونقلها،	 ومعاجلتها	 املعارف	 تخزين	 ت�صهل	 معلوماتية	
التنمية	 يف	 باالإ�صهام	 وتهتم	 امل�صتمر	 التطوير	 اإىل	 ت�صعى	 معرفية	

امل�صتدامة.

اأن	املنطقة	العربية	تواجه	فجوة	 وعلى	هذا	امل�صتوى،	يدرك	اجلميع	
اأمام	 حاليًا	 القائم	 الرئي�صي	 التحدي	 واأن	 املعرفة،	 يف	 »ن�صبية«	
املجتمع	العربي	يتمثل	يف	تخطي	هذه	الفجوة.		فاخلطورة	تكمن	يف	
اأن	املعرفة،	مبفهومها	الوا�صع،	هي	هدف	متحرك	واأن	حدودها	تبقى	

م�ضتلزمات جمتمع املعرفة يف منطقة االإ�ضكوا
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	)	2(	االإ�صكوا،	نحو	جمتمع	معلومات	منتج	ون�صط	يف	املنطقة	العربية،	ورقة	عمل	اأعدها	الدكتور	نبيل	علي	عبد	العزيز	الجتماع	اخلرباء	حول	تعزيز	التنمية	امل�صتدامة	يف	الدول	العربية	من	خالل	التكامل	االإقليمي:	روؤية	اإ�صرتاتيجية	للفرتة
2010-2020،	الذي	عقد	يف	بريوت،	يومي	15	و16	كانون	الثاين/يناير	2008.

)3(	عقد	موؤتر	القمة	العاملي	ملجتمع	املعلومات	على	مرحلتني،	االأوىل	يف	جنيف	يف	الفرتة	من	10	اإىل	12	كانون	االأول/دي�صمرب	2003؛	والثانية	يف	تون�ض	يف	الفرتة	من	16	اإىل	18	ت�رشين	الثاين/نوفمرب	2005.		ملزيد	من	املعلومات	ميكن	زيارة	
www.itu.int/wsis/index.html	:املوؤتر	موقع

العمل	مرتابطًا	ومتكاماًل	يف	 اأن	يكون	 بد	 لذا	فال	 يف	تو�صع	م�صتمر،	
عمليات	احل�صول	على	املعرفة	ون�رشها	وتطبيقها	واإنتاجها،	خا�صة	
واأنه	من	امل�صلم	به	اأن	املحتوى	املعريف	يتقادم	مع	الزمن.		ومن	هنا	
فاإن	االإطار	املجتمعي	العربي	املتكامل	ال	يقوم	اإال	باالإميان	احلقيقي	
باملعرفة	واأهميتها،	ومن	اأهم	عنا�رشه	امل�صاركة	املجتمعية	ال�صاملة	

ل�صمان	حتقيق	ا�صتدامة	جمتمع	املعرفة	العربي.

باء-  ال�ضروط االأ�ضا�ضية لبناء مجتمع المعرفة العربي    

االأول	 اأ�صا�صيني)2(:	 �رشطني	 على	 العربي	 املعرفة	 بناء	جمتمع	 يرتكز	
القاعدة	 البناء	من	 مبداأ	 باتباع	 اإال	 تتوفر	 ال	 التي	 اال�صتدامة	 �صمان	
فيما	يتعلق	ب�صمان	حرية	التعبري	واحلقوق	االأ�صا�صية	وحق	امل�صاركة؛	
املد	 �صغوط	 اإزاء	 وال�صمود	 املناف�صة	 على	 القدرة	 توفري	 والثاين	
املت�صاعد	للعوملة،	وهو	�رشط	ال	يتحقق،	من	وجهة	نظر	الكثريين،	اإال	
من	خالل	التكامل	االإقليمي	وتحور	منظومة	جمتمع	املعرفة	العربي	

حول	مقّوم	الثقافة.

1- ال�ستدامة
)اأ(	�صمان	حرية	التعبري:	تعترب	حرية	التعبري	وثيقة	ال�صلة	بالتنمية،	
الراأي	 تقمع	 بيئة	 بناوؤه	يف	 ي�صتحيل	 الذي	 املعرفة	 وخا�صة	جمتمع	
ملجتمع	 العاملي	 القمة	 موؤتر	 تناوله	 ما	 وهذا	 االأل�صنة،	 وتخر�ض	
على	 واحلوكمة	 الدميقراطية	 ق�صية	 اإدراج	 خالل	 من	 املعلومات)3(	
جدول	املناق�صات	وربط	هذه	الق�صية	احليوية	بتكنولوجيا	املعلومات	
عديدة	 منابر	 وفرت	 االإنرتنت	 اأن	 فيه	 �صك	 ال	 ومما	 	 واالت�صاالت.	
وحت�صد	 �صوتها	 ُت�صِمع	 اأن	 املهم�صة	 والفئات	 لالأفراد	 تتيح	 للتعبري	
التاأييد	لوجهة	نظرها.		وما	كان	انت�صار	املدّونات	)Blogs(	يف	االآونة	
عن	 ليعربوا	 اجلميع	 اأمام	 الباب	 تفتح	 جوهرية	 فر�صة	 اإال	 االأخرية	

اآرائهم	ويروجوا	اأفكارهم	وين�رشوا	اإبداعهم.

البلدان	 من	 كثري	 يف	 التعبري	 حرية	 �صهدت	 باملنطقة،	 يتعلق	 وفيما	
العربية	انفراجًا	بدرجات	متفاوتة،	وقد	فتحت	االإنرتنت	قنوات	بديلة	
كاأداة	طّيعة	وفعالة	 العربية	 املدّونات	 وانت�رشت	 الراأي،	 للتعبري	عن	
حاليًاً	 املدّونات	 هذه	 وتر	 القاعدة.	 من	 التعبري	 حرية	 ملمار�صة	

�رشعان	 اأنها	 اإال	 البداية«،	 »فو�صى	 عليها	 يطلق	 اأن	 ميكن	 مبرحلة	
 Collective( اجلماعي	 الرت�صيح	 عملية	 خالل	 من	 ذاتيًا	 �صتنتظم	 ما	
اإن	 	 »ويكيبيديا«.	 املعارف	 مو�صوعة	 بناء	 كما	حدث	يف	 	)Filtering

م�صدراً	 منها	 يجعل	 اأن	 منهجية	ميكن	 ب�صورة	 املدّونات	 هذه	 ر�صد	
غنيًا	لالإبداع	والتنمية	االجتماعية.

)ب(	�صمان	احلقوق	االأ�صا�صية:	يعترب	حق	احل�صول	على	املعلومة	يف	
مناخ	من	ال�صفافية	مع	احلفاظ	على	اخل�صو�صية	الفردية	واجلماعية	
من	اأهم	احلقوق	االأ�صا�صية	التي	تولدت	عن	جمتمع	املعرفة.		وميكن	
ب�صمان	 الفردية	 حريته	 على	 يحافظ	 اأن	 املعرفة	 جمتمع	 يف	 للفرد	
اخل�صو�صية	 اأما	 ال�صخ�صية،	 وممار�صاته	 بياناته	 على	 حفاظه	
الثقافية	وبناء	منوذجها	 ال�صعوب	يف	حريتها	 اجلماعية	فتعني	حق	
االإمنائي	وفقًا	لقيمها	وثقافتها.	وت�صي	الدول	العربية	يف	براجمها	
املتعلقة	بالتنمية	املعلوماتية	من	دون	التعر�ض	ب�صكل	وا�صح	وحمدد	

مل�صاألة	احلقوق	االأ�صا�صية	كق�صية	اخل�صو�صية	الفردية.

من	 الفردي	 امل�صتوى	 على	 امل�صاركة	 تتحقق	 امل�صاركة:	 �صمان	 )ج(	
اأهم	 من	 يعترب	 الذي	 امل�صتمر،	 والتعلم	 التعليم	 فر�ض	 اإتاحة	 خالل	
و�صائل	حتقيق	امل�صاواة	االجتماعية	والت�صدي	لالإق�صاء	االجتماعي	
والدخل.	 االجتماعي	 والنوع	 كال�صن	 اجتماعية	 فوارق	 على	 القائم	
جيد	 توزيع	 اإىل	 امل�صاركة	 فتحتاج	 اجلماعي	 امل�صتوى	 على	 اأما	
لالأدوار	بني	القطاعات	العامة	واخلا�صة	واالأهلية	اأو	املدنية.	وتعترب	
العربية	 البلدان	 يف	 التنمية	 جهود	 يف	 القرار	 اتخاذ	 يف	 امل�صاركة	
املجتمعية	 القطاعات	 بني	 ن�صبتها	 وتتفاوت	 متوازنة	 غري	 عملية	
يف	 كثرية	 اأحيان	 يف	 العربي	 اخلا�ض	 القطاع	 جنح	 فبينما	 الثالثة.	
اأن	يقيم	توازنًاً	اأو	حتالفًاً	مع	القطاع	احلكومي،	يظل	القطاع	االأهلي	
القطاعني	 على	 الرقابة	 االأ�صا�صي	يف	 دوره	 عن	ممار�صة	 عاجز	 �صبه	
من	 املفرو�صة	 ال�صارمة	 الرقابة	 اإىل	 فقط	 ذلك	 يعود	 وال	 االآخرين،	
امل�صاركة	 عن	 وا�صتبعاده	 املدين	 املجتمع	 منظمات	 على	 ال�صلطات	
التي	 اجلهود	 معظم	 اأن	 اإىل	 اأي�صًا	 بل	 االإمنائية،	 القرارات	 اتخاذ	 يف	
تبذلها	موؤ�ص�صات	املجتمع	املدين	تاأتي	لتعوي�ض	النق�ض	يف	اخلدمات	
كالتعليم	 احلكومية،	 املوؤ�ص�صات	 توفرها	 اأن	 يفرت�ض	 التي	 والرعاية	

واخلدمات	ال�صحية	واالجتماعية.



10

ملف العدد: تعزيز جمتمع املعرفة يف منطقة االإ�ضكوا

)E/ESCWA/ICTD/2007/2		(	2007	،واالت�صاالت	املعلومات	تكنولوجيا	وا�صرتاتيجيات	�صيا�صات	وتنفيذ	ل�صياغة	توجيهي	دليل	االإ�صكوا،	)4(
http://www.thisissyria.net/2006/12/15/articles/01.html  2006	االأول/دي�صمرب	كانون	15	بتاريخ	ال�رشق	اأخبار	موقع	على	ن�رش	تركماين	عبداهلل	للدكتور	مقال	املعرفة،	جمتمع	وحتديات	املعا�رش	االإن�صان		5((

2- املناف�سة يف اإطار العوملة
بلورة	 طريق	 عن	 االإقليمي	 التكامل	 يتحقق	 االإقليمي:	 التكامل	 )اأ(	

ا�صرتاتيجيات	اإقليمية	تعتمد	على	العنا�رش	التالية:

•��تكامل	البنى	التحتية	عرب	ربط	�صبكات	االت�صاالت	يف	بلدان	املنطقة؛
املحتوى	 �صناعة	 يف	 االأدوار	 وتوزيع	 املحتوى	 �صناعة	 •��تكامل	

على	البلدان	امل�صاركة؛
ل�صمان	 امل�صاركة	 البلدان	 بني	 والرقابة	 اجلمارك	 اأنظمة	 •��تنظيم	

التكامل	يف	حركة	منتجات	املعرفة؛
يتعلق	 فيما	 الب�رشية	خا�صة	 العنا�رش	 تنمية	 •��تكامل	على	م�صتوى	

بعملية	التعلم	عن	ُبعد.

ويف	هذا	االإطار	على	ال�صعيد	العربي،	وبالرغم	من	اأن	جميع	الوثائق	
اأن	التكتل	االإقليمي	هو	ال�صبيل	الوحيد	لبناء	جمتمع	 االإقليمية	توؤكد	
املعرفة	العربي،	�صواء	على	م�صتوى	البنية	التحتية	اأو	�صناعة	املحتوى	
الرقمي	العربي،	اإال	اأن	اجلهود	املبذولة	يف	هذا	املجال	ال	تزال	�صعيفة	

وغري	متكاملة.

منظومة	 حمور	 الثقافة	 اأ�صبحت	 الثقافة:	 مقوم	 حول	 التمحور	 )ب(	
النهو�ض	 م�صاريع	 من	 العديد	 باإخفاق	 اإهمالها	 ويت�صبب	 التنمية،	
املنظومات	 املعرفة	 جمتمع	 يف	 الثقافة	 منظومة	 وت�صمل	 االإمنائي.	
الفرعية	التالية:	اللغة،	واالإعالم،	والرتبية،	واالإبداع،	والقيم	واملعتقدات.	
وعلى	م�صتوى	املنطقة	العربية	تبقى	الثقافة	حم�صورة	باملفهوم	ال�صيق	
لالإبداعات	الفنية	واالأدبية،	علمًا	باأن	اأهم	االإجنازات	العربية	يف	جمتمع	

املعلومات	تعود	لربامج	تراثية	وتاريخية	ولغوية	واإعالمية.

م�ضتلزمات مجتمع المعرفة العربي                    جيم- 

املعلومات	 لتكنولوجيا	 املتقدمة	 ال�صناعية	 البلدان	 حيازة	 اإن	
اقت�صادية	 اأف�صلية	 اأعطتها	 تتطلبها،	 التي	 وللمهارات	 واالت�صاالت	
واجتماعية	كبرية	واأحدثت	بينها	وبني	البلدان	النامية	فجوة	رقمية	
خطرية	ت�صتدعي	تركيز	اهتمام	البلدان	النامية	على	درا�صة	دور	قطاع	

االإمنائية)4(.		 تكنولوجيا	املعلومات	واالت�صاالت	يف	حتقيق	خططها	
اأن	 بعد	 الع�رش	 عنوان	 والتكنولوجية	 العلمية	 املعرفة	 اأ�صبحت	 لقد	
مراحل	 واأجنزت	 ال�صناعية	 الثورة	 املتقدمة	 املجتمعات	 خا�صت	
الكال�صيكي	 النموذج	 يحقق	 مل	 العربي	 العامل	 لكن	 تدريجيًا.	 التنمية	
للتنمية،	اأي	منوذج	الثورة	ال�صناعية	الثانية،	وهو	م�صطر	اإىل	حتقيق	
املعرفية	 الثورة	 اإىل	 القفز	 اأي	 الثالثة،	 ال�صناعية	 الثورة	 منوذج	
والتكنولوجية	وثقافة	جمتمع	املعرفة.		من	هنا	يتوجب	على	البلدان	
العربية	اأن	تفكر	يف	امل�صتلزمات	ال�رشورية	للم�صاركة	يف	هذا	املجتمع	
ب�صكل	فعال.	ومن	اأهم	االأولويات	املطروحة	يف	العامل	العربي	يف	هذا	

املجال	ما	يلي:

ا�صرتاتيجية	معلوماتية	على	م�صتوى	كل	بلد	عربي	ومن	ثم	 •��و�صع	
على	م�صتوى	العامل	العربي	ككل،	يف	اإطار	التنمية	ال�صاملة	مبختلف	

اأبعادها	وحيثياتها	ووفق	معطيات	وظروف	العامل	العربي)5(؛
واملتمثلة	 املعرفة،	 ملجتمع	 االأ�صا�صية	 التحتية	 البنى	 •��اإن�صاء	
و�صبكات	 والتدريب،	 االأبحاث،	 ومراكز	 الالزمة،	 امليزانيات	 يف	

االت�صال،	والقوى	العاملة،	وغري	ذلك؛
•��تكري�ض	حق	الفرد	يف	االإعالم	واملعرفة	واحل�صول	على	املعلومات	
وتاأمني	احلرية	يف	جمال	ال�صحافة	ل�صمان	حرية	الراأي	والتعبري،	
ال�صيا�صية	 احلياة	 يف	 املجتمع	 اأفراد	 م�صاهمة	 �صمان	 وبالتايل	

واتخاذ	القرار؛
واإ�رشاك	 املعرفة،	 مقت�صيات	جمتمع	 وفق	 التعليمية	 النظم	 •��تطوير	
يف	 العليا	 واملعاهد	 واجلامعات	 واالأبحاث	 الدرا�صات	 مراكز	
�صناعة	املعلومات،	لتهيئة	�صانعي	القرار	ملواكبة	ع�رش	املعرفة	

والتفاعل	معه	وفق	اأهداف	ومتطلبات	التنمية	ال�صاملة؛
•��اإن�صاء	�صبكة	عربية	للمعلومات	تكون	مبثابة	بنية	حتتية	م�صرتكة	
ال�رشورية	 باملعلومات	 العربية	 البلدان	 مد	 عملية	 يف	 ت�صاهم	

واال�صرتاتيجية	لعملية	التنمية	الثقافية	ال�صاملة؛
اأ�صبح	 الأنه	 العربي	 الرقمي	 املحتوى	 �صناعة	 ودعم	 •��اإقامة	
املجتمع	 ع�رش	 العربية	 املجتمعات	 لدخول	 االأ�صا�صي	 ال�رشط	
التي	تف�صلها	عن	 الرقمية	 الفجوة	 الرقمي	وجمتمع	املعرفة	وردم	

املجتمعات	املتقدمة.
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دال- خال�ضة                                                                    

تنظيمي	حمفز	 ل�صياق	 خ�صعت	 ما	 اإذا	 املعرفة،	 اإنتاج	 عمليات	 اإن	
واالبتكار	 والتطوير	 البحث	 موؤ�ص�صات	 بني	 قوية	 روابط	 على	 يقوم	
واخلدمية	 االإنتاجية	 املجتمع	 وقطاعات	 جهة	 من	 الوطنية	
لتوليد	 وحقيقية	 وا�صعة	 فر�صًا	 تتيح	 اأن	 ميكن	 اأخرى،	 جهة	 من	
يف	 حقيقية	 وم�صاهمة	 الوطنية	 االبتكار	 قدرات	 وتنمية	 التقانة	
االإمنائية	 اخلطط	 اإن	جناح	 املعرفة.	 الإقامة	جمتمع	 العربي	 اجلهد	
العربية	ومواجهة	حتديات	العوملة	واقتنا�ض	فر�صها،	اأمور	تتطلب	
ال�رشوط،	يف	مقدمتها	توفري	موؤ�ص�صات	دميقراطية	 توفري	عدد	من	

العرب	من	امل�صاركة	يف	�صياغة	م�صتقبل	وطنهم	 تّكن	املواطنني	
االإمنائية	 اخليارات	 بني	 وا�صتقاللية،	 ووعي	 بحرية	 واملفا�صلة،	
للبدء	 العاجلة	 املهمات	 اأبرز	 ومن	 	 بلوغها.	 وو�صائل	 املتاحة	
االأ�صا�صية	 واحلريات	 احلقوق	 احرتام	 يلي:	 ما	 ال�صامل	 باالإ�صالح	
ال�صالح	 احلكم	 بناء	 يف	 الزاوية	 حجر	 باعتباره	 العربي	 لالإن�صان	
جميع	 وتكني	 امل�صتدامة،	 الب�رشية	 التنمية	 اإجناز	 على	 والقادر	
على	 وامل�صاركة	 الذاتية	 قدراتها	 بناء	 من	 العربي	 املجتمع	 فئات	
قدم	امل�صاواة	يف	جميع	جماالت	العلم	والعمل	واالإبداع،	واكت�صاب	
الن�صاطات	 يف	 بكفاءة	 الب�رشية	 القدرات	 وتوظيف	 املعرفة،	

العربية.	 املنطقة	 يف	 االإن�صاين	 الرفاه	 لتحقيق	 االجتماعية	
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)6(		اأَعد	هذا	املقال	باللغة	االإنكليزيةمن	اإعداد	ال�صيد	توفيق	مزهر،	مدير	النظام	العاملي	للتنمية	امل�صتدامة	يف	املنطقة	العربية.
www.undp.org	:املوقع	على	متاح	التقرير		العربية.	للدول	االإقليمي	املكتب	االإمنائي،	املتحدة	االأمم	برنامج		7((

)8(	النظام	العاملي	للتنمية	امل�صتدامة	)GSSD(	هو	م�رشوع	من	م�صاريع	االحتاد	العاملي	لالتفاقات	حول	التنمية	امل�صتدامة	)Global Accords Consortium for Sustainable Development(	ومركزه	معهد	ما�صات�صو�صت�ض	
www.gssd.mit.edu	.املتحدة	الواليات	يف	)MIT(	للتكنولوجيا

رّكز	تقرير	التنمية	االإن�صانية	العربية	لعام	2003)7(	على	املعرفة	يف	
املنطقة	العربية	وخل�ض	اإىل	اأن	القيود	املوجودة	تعيق	اقتناء	ون�رش	
واإنتاج	املعرفة	يف	املجتمعات	العربية،	واأنه	باإمكان	املوارد	الب�رشية	
املتوفرة	اأن	ت�صكل	قاعدة	رئي�صية	لنه�صة	املعرفة	العربية	اإذا	ما	توفرت	
ظروف	اأف�صل.		اأما	التنمية	امل�صتدامة	فهي	يف	طليعة	التحديات	التي	
تواجه	النمو	االقت�صادي	يف	املنطقة	العربية.		لذلك	يجب	بناء	القدرات	
ال�رشورية	 واالآليات	 املوؤ�ص�صية	 والهياكل	 االأداء	 لتطوير	 املنطقة	 يف	
ت�صكل	 بطريقة	 امل�صتدامة	 التنمية	 قطاع	 يف	 اجليدة	 املعرفة	 لتقدمي	
القرارات.		ويتحقق	كل	ذلك	 ال�صيا�صات	و�صنع	 دلياًل	لعمليات	و�صع	

من	خالل	اإن�صاء	حماور	ومراكز	املعرفة	يف	املنطقة.

امل�صتدامة	 للتنمية	 العاملي	 النظام	 تعريف	 اإىل	 املقال	 هذا	 يهدف	
الذي	 	)8()Global System for Sustainable Development-GSSD(

ي�صاعد	على	تقلي�ض	الفجوة	الرقمية	ما	بني	املعارف	القائمة	املتعلقة	
بالتنمية	امل�صتدامة	من	جهة،	واملعرفة	التي	ميكن	الو�صول	اإليها	يف	

املنطقة	العربية	من	جهة	اأخرى.		كذلك	يوؤكد	النظام	اأهمية	االأعمال	
املنطقة،	 ال�صيا�صات	يف	 بو�صع	 ال�صلة	 ذات	 والتجريبية	 املفاهيمية	

والتي	ت�صاهم	يف	تنمية	ال�صيا�صات	واحلوار	يف	العامل	العربي.

األف-  المعرفة الحالية في العالم العربي                       

قبل	مناق�صة	تفا�صيل	النظام	العاملي	للتنمية	امل�صتدامة،	نعر�ض	بع�ض	
االإح�صاءات	ملوؤ�رشات	مهمة	تتعلق	باملعرفة	يف	العامل	العربي	ولكن	
ا�صتخدام	 يعر�ض	 الذي	 	،1 اجلدول	 من	 ويتبني	 العاملي.	 ال�صياق	 يف	
االأو�صط	 ال�رشق	 منطقتي	 اأن	 العامل،	 يف	 ال�صكان	 اإىل	 ن�صبة	 االإنرتنت	
واأفريقيا	تعانيان	من	انخفا�ض	معدل	ا�صتخدام	االإنرتنت	بالرغم	من	
تظهر	 ذلك،	 ومع	 	 االأخرى.	 باملناطق	 مقارنة	 اال�صتخدام	 ارتفاع	منو	
االأرقام	يف	اجلدول	1	اأن	العديد	من	البلدان	النامية	والفقرية	بداأت	تدرك	
اأهمية	تكنولوجيا	املعلومات	واالت�صاالت،	ولكن	ال	يزال	الطريق	طوياًل	
اأمامها،	خا�صة	واأنها	متاأخرة	يف	هذا	املجال	ن�صبة	اإىل	مناطق	اأخرى.

عدد	ال�صكان

941	249	130
3	733	783	474
801	821	187
192	755	045
334	659	631
569	133	474
33	569	718

6	606	971	659

ال�صكان	ن�صبة
اإىل	العامل

)ن�صبة	مئوية(

	14.2
	56.5
	12.1
	2.9
	5.1
	8.6
	0.5
	100.0

عدد	م�صتخدمي
االإنرتنت

44	361	940
510	478	743
348	125	847
33	510	500
238	015	529
126	203	714
19	175	836

1	319	872	109

عدد	م�صتخدمي	
االإنرتنت	لكل
100	فرد

)ن�صبة	مئوية(
	4.7
	13.7
	43.4
	17.4
	71.1
	22.2
	57.1
	20.0

عدد	م�صتخدمي
االإنرتنت	ن�صبة
اإىل	العامل

)ن�صبة	مئوية(
	3.4
	38.7
	26.4
	2.5
	18.0
	9.6
	1.5
	100.0

منو	اال�صتخدام	
-2000(
)2007

)ن�صبة	مئوية(
	882.7
	346.6
	231.2
	920.2
	120.2
	598.5
	151.6
	265.6

مناطق	العامل

اأفريقيا
اآ�صيا

اأوروبا
ال�رشق	االأو�صط
اأمريكا	ال�صمالية

اأمريكا	الالتينية	والكاريبي
اأ�صرتاليا
العامل

Internet World Stats. World Internet Usage and Population Statistics. Retrieved 18 April 2008. Available at:						:امل�صدر
http://www.internetworldstats.com/stats.htm               

اجلدول 1-  اإح�ساءات ال�سكان وم�ستخدمي الإنرتنت يف العامل

النظام العاملي للتنمية امل�ضتدامة)6(
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ESCWA Statistical Information System )ESIS( 2005. Retrieved 18 April 2008, from: http://esis.escwa.org.lb/		)9(
 Warschauer, M. 2003. Technology and Social Inclusion: Rethinking the Digital Divide, MIT Press, Cambridge: Massachusetts		)10(

ESCWA, 2005. Regional Profile of the Information Society in Western Asia. Available at: http://www.escwa.un.org/wsis/profiles.html )11(

باالإ�صافة	اإىل	ذلك،	ال	تزال	اللغة	االإنكليزية	هي	اللغة	املهيمنة	على	
االإنرتنت	يف	جميع	اأنحاء	العامل	بالرغم	من	اأن	العديد	من	الدرا�صات	
قد	اأظهرت	انخفا�صًا	يف	هيمنة	االإنكليزية	من	91	يف	املائة	اإىل	68	
يف	املائة	بني	عامي	1997	و2000.		اأما	ال�صبب	يف	ذلك	فيعود	اإىل	اأن	
م�صممي	وم�صتخدمي	االإنرتنت	يف	االأ�صا�ض	كانوا	اأمريكيني.		ويبني	
اجلدول	2	ن�صبة	املتحدثني	بلغة	معّينة	اإىل	عدد	�صفحات	الِوب	بهذه	
اللغة	يف	عام	2003.		وجتدر	االإ�صارة	اإىل	اأن	�صكان	العديد	من	بلدان	
العامل،	وخا�صة	البلدان	النامية	والفقرية،	ال	يتقنون	اللغة	االإنكليزية،	
وبالتايل	يقت�صي	االأمر	بناء	مواقع	اإنرتنت	باللغات	املحلية	املختلفة	
لن�رش	املعلومات	واملعرفة	)9(	و)10(.		ويف	هذا	ال�صياق،	ولالأ�صف،	ُت�صّنف	
اللغة	العربية	يف	املرتبة	االأخرية	من	حيث	اال�صتخدام	على	االإنرتنت،	
اإىل	النق�ض	الهائل	باملعلومات	واملعارف	باللغة	العربية	 مما	ي�صري	

واإىل	�صوء	حالة	البيئة	االأ�صا�صية	لتكنولوجيا	املعلومات	واالت�صاالت	
يف	جميع	اأنحاء	العامل	العربي.

من	 اأقل	 ي�صكل	 العربي	 العامل	 يف	 االإنرتنت	 م�صتخدمي	 فمجموع	
اإىل	 ي�صري	 وهذا	 العامل،	 يف	 االإنرتنت	 م�صتخدمي	 من	 املائة	 يف	 	6
االإنرتنت	 املعلومات	واالت�صاالت	ورمبا	 تكنولوجيا	 انخفا�ض	ن�رش	
يف	املنطقة،	واإىل	احلاجة	امللحة	لبذل	جهود	حثيثة	يف	هذا	االإطار	
اأن	 	1 ال�صكل	 العربية.	ويبني	 البلدان	 اال�صتدامة	يف	 اأجل	�صمان	 من	
اأدنى	بكثري	من	املعدل	 العربية	 انت�صار	االإنرتنت	يف	املنطقة	 معدل	
العاملي	وثاين	اأقل	معدل	لالنت�صار	بعد	اأفريقيا.		كذلك	توجد	فجوات	
وعدد	 االإنرتنت	 انت�صار	 مبعدل	 يتعلق	 فيما	 العربية	 البلدان	 بني	 ما	

م�صتخدميها	لكل	100	فرد)11(.

عدد	املتحدثني	)باالآالف(
322	000
125	000
12	000
202	000

عدد	�صفحات	الِوب
214	250	996
18	335	739
198	030
127	565

اللغة
االإنكليزية
اليابانية
اليهودية
العربية

املرتبة
1
10
26
31

املتحدثون/�صفحة	الِوب
1.5
6.8
60.6

1583.50

اجلدول 2-  عدد م�ستخدمي اللغة اإىل عدد �سفحات الِوب بهذه اللغة

Internet World Stats. World Internet Usage and Population Statistics. Retrieved 18 April 2008. Available at:  :المصدر
 http://www.internetworldstats.com/stats.htm              

Internet World Stats. World Internet Usage and Population Statistics. Retrieved 18 April 2008. Available at:  :المصدر
 http://www.internetworldstats.com/stats.htm              

ال�سكل 1-  معدل انت�سار الإنرتنت ح�سب املنطقة لعام 2004 )ن�سبة مئوية(
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Nazli Choucri, Dinsha Mistree, Toufic Mezher, Wallace R. Baker and Carlos Ortiz eds.  )12(	
Mapping Sustainability: Knoweldge e-Networking and the Value Chain. New York: Springer Publishing Company, 2007.        

للمنطقة االإنترنت  على  مبني  معرفي  نظام   باء- 
العربية                                                                                

من	 املزيد	 توفري	 اإىل	 احلاجة	 اآنفًا	 الواردة	 االإح�صاءات	 تظهر	
اإن�صاء	 ويهدف	 االإنرتنت.	 �صبكة	 على	 العربية	 باللغة	 املحتوى	
يف	 	)GSSD( امل�صتدامة	 للتنمية	 العاملي	 للنظام	 مماثل	 موقع	
بني	 ما	 الفجوة	 من	 احلّد	 يف	 امل�صاعدة	 اإىل	 العربية	 املنطقة	
الدول	 واإمكانية	 امل�صتدامة	 بالتنمية	 املتعلقة	 املوجودة	 املعارف	
والتطوير	 للتكيف	 قابل	 	GSSD نظام	 اإن	 	 اإليها.	 للو�صول	 العربية	
ومبادئ	 املمار�صات	 على	 ويعتمد	 امل�صتدامة	 للتنمية	 مكّر�ض	 وهو	
وتطوير	 حتديد	 على	 للم�صاعدة	 النظام	 هذا	 �صمم	 	 ال�صبكي.	 الربط	
اآليات	 وتطوير	 وحتديد	 التكنولوجيات،	 وتكني	 مبتكرة،	 نهج	
حتديات	 	GSSD نظام	 وي�صمل	 وتنظيمية.	 ومالية	 موؤ�ص�صية	
العامل	 اأنحاء	 جميع	 ويف	 امل�صتويات	 جميع	 على	 اال�صتدامة	
ويت�صمن	جمموعة	من	الوظائف	املتعلقة	باإدارة	املعرفة	والبحث	
املدخالت	 امل�صتخدمني	من	تخ�صي�ض	موقع	 والتي	تكن	 وغريها	
املعلومات	 ا�صرتجاع	 كيفية	 النظام	وحتديد	 هذا	 بهم	يف	 اخلا�صة	

خالله. من	 التقارير	 وخلق	

لبلدان	املنطقة	 	 اأن	يتيح	 �صاأنه	 للمنطقة	فمن	 اأما	املوقع	امل�صتحدث	
نظامًا	متمّيزاً	وقادراً	على	اإنتاج	املعرفة	وتنظيم	املبادئ	امل�صرتكة	
واملحافظة	على	اخل�صو�صية	يف	اآن	معًا.	فعلى	�صبيل	املثال،	يعزز	الربط	
ال�صبكي	قيمة	املعرفة	والقدرة	على	تخزينها	واحلفاظ	عليها.		ومن	�صاأن	
املوقع	اأن	ي�صّهل	م�صاركة	جمموعة	وا�صعة	من	اأ�صحاب	امل�صلحة	الذين	
ميثلون	بدورهم	جهات	فاعلة	ذات	اأهداف	وقدرات	واأولويات	خمتلفة	
اأو	 يف	املجتمع.		وب�صكل	عام،	فاإن	م�صتخدمي	نظام	GSSD	)الزبون	
العميل(	لي�صوا	متجان�صني	بل	هم	متنوعون	بقدر	تنّوع	املجتمع	الدويل	

.GSSD	نظام	م�صتخدمي	3	اجلدول	ويبني	نف�صه.

املجموعات	 ا�صرتكت	 اإذا	 باأجمعه	 العربي	 العامل	 ي�صتفيد	 و�صوف	
املذكورة	يف	اجلدول	3	يف	الن�صخة	العربية	من	نظام	GSSD	وعمدت	

اإىل	اإدخال	البيانات	اخلا�صة	بها.

 جيم- ر�ضم خريطة المعرفة حول اال�ضتدامة                    
                                                                 )Mapping Sustainability(

حول	 املعرفة	 توفري	 اإىل	 	Mapping Sustainability عبارة	 ت�صري	
تّثل	 كذلك	 العامل.	 حول	 املختلفة	 للمجموعات	 امل�صتدامة	 التنمية	
بالتنمية	 املتعلقة	 املعرفة	 لتقدمي	حمتوى	عن	 Mapping	طريقة	 الـ	
امل�صتدامة	مع	االأخذ	بعني	االعتبار	اأن	هذه	املعرفة	تتغري	مع	مرور	
اأي�صًا.		 الوقت	 مع	 يتغرّي	 اأن	 يجب	 املعرفة	 هذه	 تثيل	 واأن	 الوقت	
على	 هنا	 نرّكز	 اال�صتدامة،	 حول	 املعرفة	 خريطة	 ر�صم	 والأغرا�ض	
يف	 والتعقيدات	 والروابط	 امل�صتويات	 فيها	 مبا	 املحتوى،	 هيكلية	
النظام	 املتبعة	يف	 املعرفة	 التي	تثل	هيكلية	 »اال�صتدامة«،	 جمال	
معرفية	 �صبكة	 �صكل	 على	 واملنفذة	 امل�صتدامة	 للتنمية	 العاملي	

عاملية	تعمل	على	االإنرتنت)12(.

»التنمية	 هو	 »اال�صتدامة«	 بـ	 املق�صود	 فاإن	 ال�صياق،	 هذا	 ويف	
امل�صتدامة«	التي	تاأتي	يف	�صلب	اهتمامات	نظام	GSSD،	وتركز	على	
االأن�صطة	الب�رشية	وعلى	و�صع	الب�رش	يف	النظم	االجتماعية	مع	مراعاة	
واحرتام	خ�صو�صيات	هذه	النظم	وطبيعتها.	كما	ُيعترب	الو�صول	اإىل	
التّغري	 الإدارة	 االأ�صا�صية	 العنا�رش	 من	 الفّعال	 وا�صتخدامها	 املعرفة	
امل�صتدامة	 التنمية	 نحو	 وامل�صاواة	 التحوالت	 واإدارة	 االجتماعي	
ال�صناعي	 القطاع	 امل�صتويات	يف	 وعلى	جميع	 ال�صياقات	 يف	جميع	

امل�صتويات	الوطنية	والدولية
وبني	احلكومات

اال�صتخدامات	التجارية	وغري	التجارية
على	جميع	امل�صتويات

الر�صمية	وغري	الر�صمية	على	جميع
امل�صتويات	وال�صياقات

خمتلف	امل�صتويات،	وال�صياقات،	واملوؤ�ص�صات
وا�صعو	جدول	االأعمال	للو�صول	اإىل

توافق	يف	االآراء
وا�صعو	ونا�رشو	خمتلف	اأنواع	املعرفة

مطّورو	النظم
خمتلف	املجاالت	وامل�صتويات	واالحتياجات

بانو	القدرات	الر�صميني	وغري	الر�صميني

القطاع	العام

القطاع	اخلا�ض

جمموعات	اخلرباء

متخذو	القرار
قادة	ال�صيا�صات

مقدمو	املعرفة
مطورو	النظم

الطلبة
املربون

 GSSD اجلدول 3-  م�ستخدمو نظام
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املعلومات	 تكنولوجيا	 تطور	 من	 وبالرغم	 	 ال�صناعية.	 البلدان	 ويف	
واالت�صاالت،	ال	تزال	احلواجز	املوؤ�ص�صية	حتول	دون	ا�صتخدام	املعرفة	

ب�صكل	فّعال	ل�صنع	القرار.

وجتدر	االإ�صارة	اإىل	اأنه	يف	جمال	التنمية	امل�صتدامة،	يتم	اأخذ	القرارات	
وو�صع	ال�صيا�صات	باال�صتناد	اإىل	املعرفة	الكاملة	ذات	ال�صلة،	واملوارد	
فاإن	 ذلك،	 على	 وعالوة	 املتوفرة.	 االجتماعية	 والقدرات	 االأ�صا�صية،	
�صعوبة	مفهوم	التنمية،	ف�صاًل	عن	الغمو�ض	الذي	يلف	معظم	معانيه،	

تزيد	من	�صعوبة	ا�صتخدام	املعرفة	خالل	و�صع	ال�صيا�صات.
	

التنمية	 حتقيق	 اإىل	 ال�صعي	 اأ�صبح	 باحل�صبان،	 �صلف	 ما	 اأخذ	 ومع	
امل�صتدامة	حتديًا	عامليًا	يوؤثر	على	املجتمعات	ال�صناعية	واملجتمعات	
للمعرفة	 م�صرتك	 فهم	 اإىل	 الو�صول	 اإىل	 بحاجة	 نحن	 لذلك	 	 النامية.	
اأنواعًا	 ت�صمل	 والتي	 والعاملي	 املحلي	 امل�صتويني	 على	 املتوفرة	
توفر	 قّلة	 تتمثل	يف	 االأ�صا�ض	ال	 فامل�صاألة	يف	 	 املعرفة.	 متعددة	من	
املعرفة	والبيانات	واملعلومات	واملطبوعات	وغريها،	بل	يف	انعدام	
التن�صيق	الفكري	الذي	يحول	دون	حتقيق	اال�صتخدام	االأف�صل	للمواد	
املتوفرة.		كذلك	قد	تكون	ندرة	النهج	اأو	االأطر	التكاملية	من	بني	اأهم	
احلواجز	التي	حتول	دون	امل�صاركة	الفّعالة	للهيئات	املعرفية	اخلبرية	

يف	جمال	التنمية	امل�صتدامة.

املفاهيم	 يف	 كثرية	 �صكوك	 تتواجد	 حني	 التحديات	 هذه	 وتتفاقم	
ال�صيا�صات	 ناحية	 من	 قوية	 اعرتا�صات	 اإىل	 م�صافة	 والتطبيقات،	
حول	 امل�صلحة	 اأ�صحاب	 نظر	 وجهات	 تختلف	 اإذ	 واال�صرتاتيجيات،	
العامل	فيما	يتعلق	مبا	هو	حقيقي	وما	هو	مهم	وما	ينبغي	القيام	به	
نتيجة	لذلك.		وهذا	�صحيح	ب�صفة	عامة	وباالأخ�ض	يف	جمال	التنمية	
امل�صتدامة،	حيث	تكاثرت	املعرفة	وبداأت	تظهر	جمموعة	وا�صعة	من	

النظم	املعرفية.

دال-  تحرير المعرفة من اأجل التنمية                             

ب�صكل	 العربية	 باللغة	 املحتوى	 توفري	 اإىل	 املقرتح	 املوقع	 ي�صعى	
ذات	 وال�صيا�صات	 والتحليالت	 االأفكار	 اأحدث	 ذلك	 يف	 مبا	 م�صتمر،	

ال�صلة	باملعرفة	والتي	ت�صاعد	على	حتقيق	التنمية	امل�صتدامة.

تقدمي	 عن	 وامل�صوؤولة	 حاليًا	 املتوفرة	 املعرفية	 اال�صرتاتيجية	 اأما	
املعلومات،	فتتاألف	من	التايل:

اأنواع	 ح�صب	 وتوحيدها	 املختلفة	 الن�صاطات	 حمتوى	 •��تنظيم	
وجماالت	ال�صلوك	الب�رشي،	وذلك	من	امل�صتوى	العام	اإىل	العنا�رش	

املحددة	على	امل�صتوى	اخلا�ض؛

•��حتديد	اأبعاد	ال�صلوك	الب�رشي	وو�صف	امل�صاكل	املتولدة	من	االأن�صطة	
الب�رشية	من	جهة	واحللول	املتوفرة	حتى	االآن	من	جهة	اأخرى؛

•��حتديد	اأوجه	الرتابط	بني	املجاالت	واالأبعاد؛	اأما	الهيكلية	الكاملة	
)ح�صب	 االأبعاد	 متعدد	 امل�صتدامة	 للتنمية	 تثيل	 عن	 عبارة	 فهي	

املجال	والبعد	واأوجه	التقاطع	للن�صاطات	الب�رشية(؛

•�بناء	وتطوير	الن�صخة	العربية	ح�صب	احلاجة	املحلية.

هاء-  معرفة اأبعاد الن�ضاط الب�ضري                               

عامة	 اأبعاد	 خم�صة	 على	 تطويرها	 يتم	 التي	 املعرفة	 قاعدة	 تركز	
تتناول	خمتلف	جماالت	الن�صاط	الب�رشي.	ويق�صي	و�صع	اال�صرتاتيجية	

احلالية	بالقيام	مبا	يلي:

•�حتديد	�رشوط	واأن�صطة	معّينة	لكل	جمال	من	الن�صاط	الب�رشي؛
•��حتديد	امل�صاكل	املتعلقة	باال�صتدامة	واملتولدة	من	اأنواع	االأن�صطة؛

•�و�صف	احللول	التقنية	والعملية	لكل	جمال؛
•�تثيل	احللول	االجتماعية	والتنظيمية	وال�صيا�صية	لكل	جمال؛

الر�صمية	 الر�صمية	وغري	 العاملية	 الدولية	واالتفاقات	 الردود	 •��تتبع	
واخلا�صة	والعامة	وغريها.

امل�صاكل	 حول	 االأفعال	 وردود	 لالأفعال	 املتغرية	 للطبيعة	 ونظراً	
تناولها،	 �صيتم	 التي	 واملو�صوعات	 والربامج	 وال�صيا�صات	 واحللول	
جتدر	االإ�صارة	اإىل	اأن	هذه	الطبيعة	املتغرية	تتبدل	مع	ارتفاع	م�صتوى	
نظراً	 العربية	 املنطقة	 باأهمية	خا�صة	يف	 �صلف	 ما	 ويت�صم	 املعرفة.	

لتنّوعها	وتعدد	التحديات	والفر�ض	املتاحة.

واو- الخاتمة                                                                       

اإىل	ت�صهيل	عملية	تطويع	 العربية	 للمنطقة	 يهدف	املوقع	املخ�ص�ض	
املحتوى	باللغة	املحلية	وتكني	ال�رشكاء	يف	النظام	العاملي	للتنمية	
امل�صتدامة	من	امل�صاركة	الفّعالة	يف	تطوير	قاعدة	املعرفة.	واالأهم	من	
ذلك	دور	التمكني	الذي	يلعبه	النظام	من	خالل	تطوير	املعرفة	املحلية.
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)13(		هذا	املقال	من	اإعداد	ال�صيد	نور	الدين	�صيخ	عبيد،	م�صت�صار	برنامج	االأمم	املتحدة	االإمنائي	يف	اجلمهورية	العربية	ال�صورية.
www.itu.int/wsis/index.html	:املوؤتر	موقع	على	متاح		.)WSIS-03/GENEVA/DOC/4-A(		اجلديدة	االألفية	يف	عاملي	حتٍد	معلومات:	جمتمع	بناء	املبادئ،	اإعالن	املعلومات،	ملجتمع	العاملي	القمة	موؤتر		)14(
)15(		اللجنة	االقت�صادية	واالجتماعية	لغربي	اآ�صيا،	واللجنة	االقت�صادية	الأمريكا	الالتينية	ومنطقة	البحر	الكاريبي،	واللجنة	االقت�صادية	واالجتماعية	الآ�صيا	واملحيط	الهادئ،	واللجنة	االقت�صادية	الأفريقيا،	واللجنة	االقت�صادية	الأوروبا.

عليها	�رشورية	يف	 احل�صول	 واأدوات	 واملعرفة	 املعلومات	 اأ�صبحت	
عن	 ال�صادرة	 املبادئ	 اإعالن	 وثيقة	 يف	 جاء	 وقد	 التنمية،	 عملية	
يف	 االأوىل	 مرحلته	 يف	 املعلومات	 ملجتمع	 العاملي	 القمة	 موؤتر	
جنيف	يف	عام	2003	اأنه	»ينبغي	اأن	تتاح	فر�صة	امل�صاركة	لكل	فرد	
يقدمها	جمتمع	 التي	 الفوائد	 اأحد،	يف	 ا�صتبعاد	 ودون	 مكان	 كل	 يف	

املعلومات«)14(.

وللم�صاهمة	يف	حتقيق	ذلك،	اأن�صاأت	بلدان	عديدة	مراكز	�ُصميت	باأ�صماء	
خمتلفة،	منها	»مراكز	النفاذ«	و	»مراكز	املجتمع	املحلي«	وغري	ذلك،	
قوامها	اأدوات	تكنولوجيا	املعلومات	واالت�صاالت،	وتهدف	اإىل	اإتاحة	
ال�صبكة	 اإىل	 والنفاذ	 ملجتمعاتها	 احلا�صوب	 ا�صتخدام	 على	 التعلم	
اخلارجي	 العامل	 مع	 والتوا�صل	 من	حمتوياتها	 لال�صتفادة	 العاملية	
بكل	ما	يتيحه	ذلك	من	فر�ض	للتنمية	والتقدم.	وقد	بداأ	انت�صار	هذه	
كانت	 واإن	 االآنف	 للتو�صيف	 وفقًا	 الت�صعينيات،	 نهاية	 يف	 املراكز	
اأمناط	اأخرى	من	هذه	املراكز	قد	وجدت	يف	بلدان	متقدمة	يف	مطلع	
اأو	 اإليه	مراكز	النفاذ	 الثمانينيات	الأ�صباب	خمتلفة	عمومًا	عما	نحت	

مراكز	املجتمع	املحلي.

وقد	ان�صغل	الكثري	من	هذه	املراكز	بتوفري	االت�صال	بال�صبكة	والتدريب	
جيد	 اأمر	 وهو	 اأخرى،	 اإلكرتونية	 وخدمات	 احلا�صوب	 ا�صتخدام	 على	
و�رشوري	بالتاأكيد	يف	مرحلة	ما،	ولكن	باإمكان	هذه	املراكز،	باعتبارها	
مراكز	املجتمع	املحلي،	اأن	ت�صاهم	بفاعلية	اأكرث	يف	تطوير	جمتمعاتها	
ذلك	 وتطوير	 باملعلومات	 اخلا�ض	 االأ�صا�صي	 مكونها	 على	 بالرتكيز	
لي�صمل	جوانب	معرفية	اأخرى.		وبعد	مرور	عقد	على	بدايتها،	اآن	االأوان	
الأن	تنتقل	هذه	املراكز	اإىل	املهمة	االأ�صمى	واالأكرث	فائدة	ملجتمعاتها،	

.)knowledge hubs(	معرفة	مراكز	اإىل	بتحولها	وذلك

ولتحقيق	ذلك،	قامت	جلان	االأمم	املتحدة	االإقليمية	اخلم�ض)15(	بتنفيذ	
تكنولوجيا	 اىل	 النفاذ	 نقاط	 خالل	 من	 املعرفة	 »�صبكات	 م�رشوع	
املعلومات	واالت�صاالت	للمجتمعات	املحلية	املهم�صة«	الذي	يق�صي	
بتحويل	مراكز	النفاذ	القائمة	حاليًا	اأو	التي	�صتن�صاأ	م�صتقباًل	يف	هذه	
واأخرى	 اإقليمية	 معرفة	 �صبكة	 �صمن	 معرفة	 مراكز	 اإىل	 املجتمعات	
املجتمعات،	 تفاعل	هذه	 زيادة	 اإىل	 اأي�صًا	 امل�رشوع	 وي�صعى	 عاملية.	
وال	�صيما	الن�صاء	وال�صباب،	عرب	الت�صجيع	على	ن�رش	املعرفة	املتعلقة	
مبجاالت	التنمية	امل�صتدامة	مثل	العمل،	والتعليم،	وال�صحة،	وامل�صاواة	

بني	اجلن�صني.

تكني	 اإىل	 املعرفة	 �صبكات	 م�رشوع	 ي�صعى	 اخل�صو�ض،	 هذا	 ويف	
امل�صتخدمني	املحليني	من	ا�صتعمال	مراكز	النفاذ	ب�صورتها	احلالية	اأو	
ما	�صتوؤول	اإليه،	عرب	ا�صرتاتيجية	عاملية	للت�صبيك	املعريف	واخلدمات	
االأمم	 بالتعاون	مع	خرباء	 اإقليميون	 يقوم	بو�صعها	خرباء	 املعرفية	

املتحدة.

ولتحقيق	ذلك،	اأعدت	جلان	االأمم	املتحدة	االإقليمية	درا�صات	ميدانية	
املراكز	 هذه	 مكونات	 تناولت	 مناطقها	 يف	 النفاذ	 مراكز	 واقع	 عن	
واأعقب	ذلك	 البلدان	املختارة.	 بلد	من	 وانت�صارها	يف	كل	 واأن�صطتها	
انتقاء	جمموعة	من	املراكز	يف	كل	منطقة	لتكون	نواة	ل�صبكة	معرفة	
يف	منطقتها.		كما	نظمت	اللجان	االإقليمية	لقاءات	مع	مراكز	النفاذ	
املنتقاة	ملناق�صة	امل�رشوع	واأهدافه	وتبادل	املعلومات	بني	املراكز	
االإقليمية.		 ال�صبكات	 تكوين	 طريق	 على	 اأوىل	 منطقة	كخطوة	 كل	 يف	
بو�صع	 منطقة	 كل	 من	 خرباء	 االإقليمية	 اللجان	 كلفت	 ذلك،	 وبعد	
منطقتهم.	 يف	 معرفة	 مراكز	 اإىل	 النفاذ	 مراكز	 لتحويل	 ا�صرتاتيجية	
اإدارة	امل�رشوع	خبرياً	دوليًا	بو�صع	ا�صرتاتيجية	جلمع	مراكز	 وكلفت	
املرحلة	 هذه	 ويف	 	 عاملية.	 معرفة	 �صبكة	 يف	 املناطق	 يف	 النفاذ	

�سيا�سات تكنولوجيا املعلومات والت�سالت
النفاذ  مراكز  على  اعتماداً  املحرومة  املجتمعات  املعرفة يف  �ضبكات  اإقامة 

اإىل تكنولوجيا املعلومات واالت�ضاالت)13(
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مناطقية	 لقاءات	 الإقامة	 االإقليمية	 اللجان	 تعد	 عام	2008(	 )اأواخر	
للم�صوؤولني	عن	مراكز	النفاذ	امل�صاركة	يف	امل�رشوع	من	اأجل	عر�ض	
عمل	 خطة	 وو�صع	 امل�صاركة	 املراكز	 اأمام	 منطقة	 كل	 ا�صرتاتيجية	

لتحويل	هذه	املراكز	اإىل	مراكز	معرفة.

االإ�صكوا	 هي	 املعنية	 فاللجنة	 اآ�صيا،	 غربي	 منطقة	 اإىل	 وبالن�صبة	
الوقت	 يف	 وهي	 اآ�صيا(،	 لغربي	 واالجتماعية	 االقت�صادية	 )اللجنة	
اأجرت	 وقد	 العاملي.	 امل�صتوى	 على	 امل�رشوع	 عن	 امل�صوؤولة	 نف�صه	
االإ�صكوا	بحثًا	اأوليًا	يف	مطلع	عام	2007	�صمل	كاًل	من	م�رش	ولبنان	
ع�رشة	 اختيار	 ومت	 واليمن،	 ال�صورية	 العربية	 واجلمهورية	 واالأردن	
وعقدت	 بلد.	 كل	 من	 مركزين	 مبعدل	 البلدان،	 هذه	 من	 نفاذ	 مراكز	
هذه	 عن	 للم�صوؤولني	 اجتماعًا	 	2007 اأيلول/�صبتمرب	 يف	 االإ�صكوا	
املراكز	لعر�ض	نتائج	هذا	البحث	والتعريف	بتفا�صيل	امل�رشوع	وبدء	
احلوار	مع	املراكز	ملعرفة	توجهاتها	وحاجات	جمتمعاتها	املحلية	
من	املعلومات	واملعارف	التي	ميكن	للمراكز	اأن	ت�صاهم	يف	تلبيتها.	
مراكز	 اإىل	 النفاذ	 مراكز	 لتحويل	 ا�صرتاتيجية	 اأي�صًا	 االإ�صكوا	 واأعدت	
معرفة،	وقد	مت	عر�صها	خالل	الور�صة	التدريبية	حول	تبادل	املعارف	
والت�صبيك	يف	منطقة	االإ�صكوا	يف	الفرتة	من	17	اإىل	19	كانون	االأول/
يف	 النفاذ	 مراكز	 لتحويل	 عمل	 خطة	 نوق�صت	 حيث	 	2008 دي�صمرب	

منطقة	غربي	اآ�صيا	اإىل	مراكز	معرفة.

األف- ا�ضتراتيجية تحويل مراكز النفاذ اإلى مراكز معرفة

وا�صتندت	 اآنفًا،	 املذكورة	 االأهداف	 لتحقيق	 اال�صرتاتيجية	 هذه	 ُبنيت	
عن	 امل�رشوع	 يف	 امل�صاركة	 النفاذ	 مراكز	 قدمتها	 تقارير	 اإىل	
بالتنمية	 عمومًا	 ترتبط	 ومعارف	 معلومات	 اإىل	 جمتمعاتها	 حاجة	
عمل،	 عن	 والبحث	 التعليم،	 �صيما	 وال	 واالجتماعية،	 االقت�صادية	
وقد	 وال�صحة.	 ال�صغرية،	 واالأعمال	 املحلية،	 املجتمعات	 واإدارة	
املجتمعات	 اأن	 اأكرث	حتديداً،	 نحو	 على	 النفاذ،	 مراكز	 تقارير	 اأفادت	
اللغات	 وتعلم	 االأطفال،	 تربية	 بق�صايا	 تتعلق	 معلومات	 اإىل	 بحاجة	
االأجنبية،	وتعليم	الربامج	املدر�صية،	والتدريب	على	تطوير	االأعمال،	
وكيفية	احل�صول	على	عمل،	والتدريب	على	املهارات	املهنية،	وبرامج	
التوعية	الزراعية.	كما	اأفادت	مراكز	النفاذ	اأن	جمتمعاتها	حتتاج	اإىل	
والعاملية	 املحلية	 واالأ�صعار	 والطفل،	 واالأم	 الوالدة	 ب�صاأن	 معلومات	
والقوانني،	 الت�رشيعات	 عن	 معلومات	 وكذلك	 الزراعية،	 للمنتجات	
احلكومية.		 واالإجراءات	 املحلية،	 ال�صلطة	 و�صالحيات	 واجبات	 وعن	
كما	 املراأة	 تعليم	 يف	 امل�صاهمة	 �رشورة	 على	 املراكز	 هذه	 و�صددت	
عاملية	 واأخرى	 اإقليمية	 �صبكة	 يف	 ا�صرتاكها	 من	 الفائدة	 على	 اأكدت	

وعلى	دور	تكنولوجيا	الِوب	يف	اإر�صاء	هذه	ال�صبكة.

املحورين	 حول	 اال�صرتاتيجية	 تحورت	 فقد	 االأ�صا�ض،	 هذا	 وعلى	
التاليني:	

•�التحول	التدريجي	من	مراكز	نفاذ	اإىل	مراكز	معرفة؛
ال�صبكات	 م�صاركتها	يف	 عرب	 بع�صها	 من	 املراكز	 ا�صتفادة	 •��تعظيم	

الوطنية	واالإقليمية	والدولية.

1-  التحول التدريجي من مراكز نفاذ اإىل مراكز معرفة

يتم	التحول	التدريجي	بتوجيه	اأن�صطة	مراكز	النفاذ	اإىل	اأن�صطة	توفري	
واأن�صطة	 اإ�صافية	 باأن�صطة	 املراكز	 هذه	 وقيام	 واملعرفة،	 املعلومات	
ا�صرتاتيجية	جلعلها	مراكز	معرفة،	وذلك	لدعم	جمتمعاتها	يف	�صعيها	

نحو	التنمية	عرب	حتقيق	الهدفني	االآتيني:	

تكنولوجيا	 من	 لال�صتفادة	 املحلية	 املجتمعات	 اأفراد	 •���م�صاعدة	
املعلومات	واالت�صاالت	يف	اأعمالهم	ورخائهم؛	

•��وامل�صاركة	الفعالة	يف	ردم	الفجوة	بني	من	لديهم	اإمكانية	الو�صول	
اإىل	املعارف	واملعلومات	ومن	لي�ض	لديهم	هذه	االإمكانية.

االآتية	 الفقرات	 تقدم	 املعرفة:	 ملراكز	 اإ�صافية	 وخدمات	 وظائف	 )اأ(	
اأن�صطة	متنوعة	ميكن	تكييفها	بح�صب	املركز	والبلد	وبح�صب	متطلبات	
لي�صت	ح�رشية	 االأن�صطة	 املحلي.	وهذه	 املجتمع	 اليومية	يف	 احلياة	
وميكن	تنويعها	بقدر	اأكرب	وفقًا	ملا	يراه	العاملون	يف	املركز	لتحقيق	

الهدفني	ال�صابق	ذكرهما.

تنظيم	 املحلي	يف	 املجتمع	 منظمات	 مع	 التعاون	 االأمية:	 )1(	حمو	
االأميني	من	 والكتابة	وتكني	فئة	 القراءة	 اأ�صا�صيات	 لتعليم	 �صفوف	
قراءة	�صاخ�صات	الطرق	واالإ�صارات	العامة	املختلفة	وكتابة	بياناتهم	
ال�صخ�صية	كحد	اأدنى.	وملا	كانت	املراأة	يف	منطقة	االإ�صكوا	هي	اأكرث	
من	يعاين	من	االأمية،	لذا	ينبغي	اأن	تكون	املراأة	الهدف	االأول	ل�صفوف	
االأمية	حتى	 �صفوف	حمو	 توفري	 اال�صتمرار	يف	 وميكن	 االأمية.	 حمو	
لفئات	 املخ�ص�صة	 ال�صفوف	 مثل	 اأعلى	 م�صتويات	 اإىل	 الو�صول	
املت�رشبني	من	املدار�ض	مل�صاعدتهم	على	االنخراط	يف	اأن�صطة	ت�صمن	

لهم	حياة	اأف�صل.

املنظمات	 اأو	 املحلي	 املجتمع	 منظمات	 مع	 التعاون	 التوعية:	 	)2(
بق�صايا	 التوعية	 حمالت	 تنظيم	 يف	 الدولية	 واملنظمات	 الوطنية	
والتوازن	 املناخ،	 وتغري	 االإيدز،	 �صيما	 وال	 املحلي،	 للمجتمع	 هامة	
البيئي،	وامل�صاواة	بني	اجلن�صني.	وميكن	ملراكز	املعرفة	اأن	تقوم	بدور	
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وتنظيم	 املعلومات	 ن�رش	 التوعية	عن	طريق	 تنظيم	حمالت	 هام	يف	
لدى	هذه	 واأن	 والباحثون،	خا�صة	 اخلرباء	 فيها	 يتحدث	 حما�رشات	
املراكز	اإمكانات	احل�صول	على	املعلومات	وال�صور	واالأفالم	الوثائقية	

وو�صائل	عر�صها؛

امل�صتويني	 على	 ذلك	 املحلي:	ميكن	حتقيق	 باملجتمع	 التعريف	 	)3(
معلومات	عن	 يعر�ض	 اإلكرتوين	 واالإقليمي	عن	طريق	موقع	 الوطني	
املجتمع	املحلي	واأن�صطته،	باالإ�صافة	اإىل	موا�صيع	اأخرى،	بهدف	ن�رش	
ثقافة	املعلومات	يف	هذا	املجتمع	وحث	اأفراده	واآخرين	على	تكوين	
ل	هذا	املوقع	 اأن	ُيف�صّ خمزون	معريف	ينا�صب	تنمية	جمتمعهم،	على	
ملناق�صة	 ي�صتخدم	 واأن	 املجتمع	 الحتياجات	 وفقًا	 االإنرتنت	 على	
حت�صني	 يف	 ي�صاهم	 مما	 للمواطنني،	 موجهة	 منتديات	 عرب	 ق�صاياه	

اإدارة	هذا	املجتمع	املحلي؛

للمجتمع	 مكتبة	 مبثابة	 املعرفة	 مركز	 يكون	 املكتبة:	 دور	 اأداء	 	)4(
تتوفر	 عندما	 اأو	 املجتمع،	 هذا	 يف	 مكتبة	 تتوفر	 ال	 عندما	 املحلي	
فيه	مكتبة	ولكنها	تكون	غري	موؤهلة	لتلبية	متطلبات	تنميته.	وهذه	
اإلكرتونية،	 اأو	 ورقية	 تكون	 قد	 املعرفة	 مركز	 يتيحها	 التي	 املكتبة	
حيث	ميكن	للمركز	اأن	يبيع	الكتب	اأو	يعريها	اأو	اأن	يقوم	بدور	الو�صيط	
بني	املواطنني	واملوزعني،	كما	ميكن	اأن	يكون	مركزاً	لتوزيع	املجالت	
واجلرائد	والن�رشات.	وميكن	اأن	يقوم	املركز	اأي�صًا	مببادرة	لبناء	مكتبة	
لالأطفال	على	اأ�صا�ض	تربع	االأ�رش	التي	َكرُب	اأطفالها	مبا	لديها	من	كتب	
اأن	 تعاوين،	مبعنى	 اأ�صا�ض	 على	 املكتبة	 هذه	 بناء	 	وميكن	 لالأطفال.	
من	يغني	املكتبة	بكتاب	ينال	ميزات	كاالإ�صتعارة	جمانًا	ملدة	�صنة	

اأو	اأكرث	مثاًل؛

اإىل	 النفاذ	 القيام	بخطوات	متقدمة	نحو	حتويل	مركز	 التدريب:	 	)5(
�صيما	يف	جمال	 تدريبية،	وال	 دورات	 تقدمي	 مركز	معرفة	عن	طريق	
على	 احل�صول	 ت�صهل	 منهجية	 بطريقة	 وذلك	 املعلومات،	 عن	 البحث	
املعرفة	وتبادلها.	وفيما	يلي	بع�ض	املحاور	االأ�صا�صية	لهذه	الدورات	

التدريبية:	

ال�صتخراج	 الطرائق	 واأف�صل	 الِوب	 يف	 امل�صهورة	 البحث	 •��حمركات	
املعلومات	املطلوبة؛

•�اأدوات	الِوب	Web 2.0( 2.0(	مثل	املدّونات	والويكيات	وا�صتعمالها؛
اأخرى؛ مع	جمتمعات	 والت�صبيك	 اخلربة	 •�امل�صاهمة	يف	جمموعات	

•�الت�صارك	يف	املعلومات	واملعرفة.

	)6(	التعريف	باأفراد	املجتمع:	بناء	مواقع	خا�صة	على	االإنرتنت	تهدف	
اإىل	م�صاعدة	اأفراد	املجتمع	املحلي	على	التعريف	باأنف�صهم	واأن�صطتهم.		
وهذا	يتطلب	اإدارة	هذه	املواقع	من	قبل	املركز	نف�صه	اأو	من	قبل	جهات	
اأخرى	يكون	املركز	و�صيطًا	بينها	وبني	اأفراد	املجتمع.		وينطبق	ذلك	
على	فعاليات	املجتمع	املحلي	االقت�صادية	واالجتماعية	والر�صمية؛

)7(	بناء	قاعدة	معرفية:	تت�صمن	هذه	القاعدة	املعرفية	م�صوحًا	عن	
املتعلقة	 املعرفة	 مثل	 املجتمع،	 اإليها	 يحتاج	 التي	 املعرفة	 اأنواع	
املحلية	 ال�صلطات	 مع	 والتعاون	 وغريها،	 وال�صحة	 بالزراعة	
اأن	 القاعدة	 لهذه	 وميكن	 املطلوبة.	 واملعارف	 املعلومات	 لتوفري	
يف	 منها	 ي�صتفاد	 املحلي	 املجتمع	 عن	 اإح�صائية	 معلومات	 ت�صم	
املتعلمني	 اأعداد	 مثل	 االإمنائية،	 للم�صاريع	 االأولية	 الدرا�صات	 بناء	
و�صهاداتهم	وتوزعهم	بني	االإناث	والذكور،	اأو	اإح�صاءات	عن	الزراعة	

واحلرف	املهنية	والعاملني	يف	كل	حرفة	وما	اإىل	ذلك؛

)8(	خدمة	اجلميع:	توجيه	خدمات	املركز	لتوفري	املعلومات	للجميع	
املحلي	 املجتمع	 اأخبار	 تت�صمن	 مطبوعة	 �صهرية	 ن�رشة	 اإ�صدار	 عرب	
املنطقة.	وميكن	 تهم	 ومعلومات	 موا�صيع	 اإىل	 باالإ�صافة	 واملنطقة،	
املجتمع	 من	 �رشكاء	 مع	 بالتعاون	 وتوزع	 تطبع	 اأن	 الن�رشة	 لهذه	

املحلي.

اأمثلة	عن	 يلي	 فيما	 املعرفة:	 ا�صرتاتيجية	ملراكز	 اأن�صطة	 اإر�صاء	 )ب(	
علمًا	 املعرفة،	 مراكز	 تنفذها	 اأن	 ميكن	 التي	 اال�صرتاتيجية	 االأن�صطة	

باأنه	ميكن	اإ�صافة	اأن�صطة	اأخرى	اإليها	واإغناوؤها:

املركز	 يتابع	 بحيث	 وتو�صيعها:	 النفاذ	 مركز	 قدرات	 حت�صني	 	)1(
اأن�صطته	املعهودة	ويهتم	بجودة	اأن�صطته	ويبحث	عن	اعرتاف	املجتمع	
اأن	 به	كمركز	موثوق	ومقبول.	ومن	بني	االأن�صطة	التي	ميكن	للمركز	
عرب	 ال�صوتي	 االت�صال	 على	 امل�صاعدة	 احلايل	 الوقت	 يف	 ميار�صها	
توفر	 عند	 للمواطنني	 االإنرتنت	 يف	 ا�صرتاك	 منح	 وكذلك	 االإنرتنت،	
اإمكانات	 ا�صتخدام	 على	 وامل�صاعدة	 املركز،	 يف	 ال�رشيع	 االت�صال	

التعلم	االإلكرتوين؛

)2(	اتباع	�صيا�صة	احتوائية	يف	ت�صغيل	املركز:	اإن	معظم	رواد	املراكز	
على	 االأخرى	 الفئات	 ت�صجيع	 يجب	 ولذلك	 ال�صباب	 من	 هم	 حاليًا	
ال�صباب	 مرحلة	 جتاوزوا	 الذين	 واأولئك	 الن�صاء،	 وخا�صة	 ارتيادها،	
)40	�صنة	وما	فوق(،	واملتقاعدين،	وكذلك	االأ�صخا�ض	ذوي	االإعاقة	
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الذين	تفتح	لهم	تكنولوجيا	املعلومات	واالت�صاالت	نوافذ	جديدة	على	
احلياة.		فقد	ت�صاعد	كل	هذه	الفئات	املركز	يف	جتميع	املعارف؛

يف	 ي�صاهم	 اأن	 للمركز	 ميكن	 خ�صو�صًا:	 باالأطفال	 االهتمام	 	)3(
تنظيم	 عرب	 معارفهم	 وحت�صني	 االأطفال	 بني	 املعلومات	 ثقافة	 ن�رش	
مثل	 واالت�صاالت،	 املعلومات	 بتكنولوجيا	 ترتبط	 �صيفية	 اأن�صطة	
االأن�صطة	املو�صيقية	واللغوية،	والر�صم،	والتعريف	باجلغرافيا	الكونية	
ذهنية	 األعاب	 يف	 امل�صاركة	 واإتاحة	 التكنولوجية،	 واالكت�صافات	
بوا�صطة	برجميات	 الغر�صية	 الربجمية	 والتعليم	على	 ال�صطرجن،	 مثل	
�صكرات�ض	)SCRATCH(	مثاًل،	وعر�ض	اأفالم	فيديو	ترفيهية	وثقافية؛

ال�صوق	واملهن:	وذلك	عرب	جعل	 )4(	جعل	التدريب	منا�صبًا	حلاجات	
واملحاماة	 الهند�صة	 مثل	 مهنًا	حمددة	 وي�صتهدف	 معياريًا	 التدريب	

والتجارة	واملحا�صبة؛

اإمكانية	احل�صول	على	امللفات	الكبرية:	الأ�صحاب	الدخل	 )5(	تعزيز	
وا�صتخدام	 النفاذ	 ت�صهيل	 خالل	 من	 وذلك	 الطلبة،	 ومنهم	 املحدود	

االإنرتنت	ال�رشيعة؛

بحيث	 اإلكرتونية:	 خدمات	 تقدم	 التي	 املوؤ�ص�صات	 مع	 التعاون	 	)6(
يكون	املركز	وكياًل	لهذه	املوؤ�ص�صات	يف	ت�صهيل	ا�صتخدام	املواطنني	
ا�صتخدام	 يح�صنون	 ال	 املواطنني	 من	 فالكثري	 االإلكرتونية،	 خلدماته	
احلا�صوب	اأو	ال	ميلكون	حا�صوبًا،	وبع�ض	اخلدمات	حتتاج	اإىل	معرفة	
يْح�صن	 قد	 خدمات	 وهذه	 امل�رشفية،	 القرو�ض	 عمليات	 مثل	 دقيقة	

العاملون	يف	املركز	القيام	بها؛

)7(	�صمان	اال�صتدامة:	وذلك	مبراجعة	منوذج	عمل	املركز	با�صتمرار	
)اأ�صول	املوارد	والنفقات(،	وخا�صة	يف	املراكز	التي	ال	تتلقى	معونات	
االأحوال	رهن	 اأخرى؛	واال�صتدامة	يف	كل	 اأو	من	منظمات	 الدولة	 من	
اأن�صطة	املركز	وتطويرها	مبا	يدفع	بتنمية	املجتمع	املحلي	 بتجديد	

الذي	يتوجه	اإليه.

2- تعظيم ا�ستفادة املراكز من بع�سها عرب م�ساركتها يف 
ال�سبكات الوطنية والإقليمية والدولية

اأو	 بحوزتنا	 لي�صت	 اإليها	 نحتاج	 التي	 املعارف	 من	 الكثري	 اأن	 مبا	 	
بحوزة	املجتمعات	التي	نعي�ض	فيها،	وحتى	ال	ُيعاد	اكت�صاف	الدوالب	

يف	كل	مرة،	اأ�صبحت	املعارف	متاحة	بف�صل	تكنولوجيا	املعلومات	
واالت�صاالت	التي	مكنت	من	العي�ض	االفرتا�صي	مع	االآخر	اأينما	كان	
هذا	االآخر	عرب	امل�صاركة	يف	�صبكات	جتمع	النا�ض	املهتمني	بق�صايا	
م�صرتكة	وتتيح	لهم	التوا�صل	وتبادل	اخلربات	وق�ص�ض	النجاح.	ومن	
هنا	كانت	�رشورة	ربط	مراكز	النفاذ	يف	البلد	الواحد	يف	�صبكة	وطنية،	
وربط	ال�صبكات	الوطنية	يف	�صبكة	اإقليمية،	وخا�صة	عندما	تكون	اللغة	
م�صرتكة	كما	هي	احلال	يف	منطقة	االإ�صكوا،	وربط	ال�صبكات	االإقليمية	

يف	�صبكة	عاملية	واحدة.

وعلى	م�صتوى	امل�رشوع	احلايل،	يجب	اإن�صاء	بوابة	واحدة	با�صم	»بوابة	
للمراكز	 االإلكرتونية	 املواقع	 بها	 ترتبط	 االإ�صكوا	 ملنطقة	 املعرفة«	
امل�صاركة	يف	امل�رشوع.		ويكون	املوقع	االإلكرتوين	اخلا�ض	بكل	مركز	
موجهًا	للمجتمع	املحلي	اخلا�ض	بهذا	املركز.	وفيما	يلي	املحتويات	

الرئي�صية	لكل	موقع:

عن	 معلومات	 املواقع	 هذه	 تقدم	 للمراكز:	 االإلكرتونية	 املواقع	 )اأ(	
ل�صكان	هذه	 واأن�صطتها	املختلفة	وت�صكل	ملتقى	 جمتمعاتها	املحلية	
معلومات	 من	 اإليه	 يحتاجون	 ما	 مبا�رشة	 فيه	 يجدون	 املجتمعات	
اأوجه	 املحلية	اخلا�صة	مبختلف	 الق�صايا	 ومعرفة،	ويناق�صون	عربه	
احلياة.	ومن	املوا�صيع	التي	ميكن	اأن	ت�صملها	هذه	املواقع:	معلومات	
التجارية؛	 اأو	 ال�صناعية	 اأو	 الزراعية	 واأن�صطتها	 املنطقة	 تاريخ	 عن	
واأخبار	املنطقة	يف	خمتلف	املجاالت؛	والعناوين	والهواتف	ال�رشورية	
لل�صكان	مثل	امل�صت�صفيات	وامل�صارف	واملوؤ�ص�صات	العامة	وال�صفارات	
واملحال	 املوؤ�ص�صات	 اأهم	 وهواتف	 وعناوين	 وغريها؛	 والوزارات	
التجارية	والور�ض	مبختلف	اأنواعها؛	وهواتف	ال�صكان؛	ومعلومات	عن	
االإجرائيات	االإدارية	الرئي�صية	والثبوتيات	الالزمة	وا�صتماراتها	مثل	
احل�صول	 اأو	 العقاري	 الت�صجيل	 اأو	 اجلامعة	 اأو	 املدر�صة	 الت�صجيل	يف	
على	القرو�ض	املختلفة	وغري	ذلك؛	ومعلومات	عن	منتجات	املجتمع	
املحلي	وت�صويقها	وا�صتخدام	املوقع	لت�صهيل	عمليات	البيع	اإن	اأمكن	اأو	
للرتويج	لبع�ض	الفعاليات	بتخ�صي�ض	�صفحة	عن	كل	منها؛	واإعالنات	
عن	العمليات	التجارية	اأو	الر�صمية	اخلا�صة	باملنطقة	ومعلومات	عامة	
ال�صلطات	 دور	 مثل	 املحلية،	 املجتمعات	 ل�صكان	 دائمًا	 متاحة	 غري	
اإليها	 التي	يحتاج	 القوانني	 املحلية	و�صالحياتها	وواجباتها؛	واأهم	
ونقل	 والطالق	 والزواج	 باملرياث	 املتعلقة	 القوانني	 مثل	 املواطنون	
العامة	 املوؤ�ص�صات	 تعدها	 التي	 ال�صحية	 التوعية	 ون�رشات	 امللكية؛	
وما	اإىل	ذلك.	وباالإ�صافة	اإىل	كل	ذلك	فاإن	منتديات	النقا�ض	هي	من	
املحلي	 املجتمع	 اهتمام	 املواقع	حول	جماالت	 هذه	 توفره	 ما	 اأهم	
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وق�صاياه	العامة،	وكذلك	املنتديات	املتخ�ص�صة	)حول	الزراعة	مثاًل(	
التي	ي�صارك	فيها	خمت�صون	متطوعون	)من	املجتمع	املحلي	اأو	من	
من	 عليها	 االأجوبة	 ويتلقون	 االأ�صئلة	 الرواد	 ويطرح	عربها	 خارجه(	
واأر�صفة	 واإدارتها	 عمومًا	 املواقع	 هذه	 ويكون	حمتوى	 	 املخت�صني.	

حمتواها	من	االأمور	التي	يف�صل	فيها	املجتمع	املحلي	نف�صه.

باملراكز	 اخلا�صة	 االإلكرتونية	 املواقع	 ترتبط	 املنطقة:	 بوابة	 )ب(	
البوابة	يف	املرحلة	االأوىل،	وقد	تن�صم	 امل�صاركة	يف	امل�رشوع	بهذه	
اإىل	�صبكات	وطنية	يف	وقت	الحق.	وت�صكل	هذه	البوابة	منتدى	لعر�ض	
التجارب	الناجحة	للمراكز	املختلفة	يف	املنطقة	والدرو�ض	املكت�صبة	
البوابة	 هذه	 وتكون	 املطروحة،	 الق�صايا	 ومناق�صة	 اخلربات	 وتبادل	
لت�صارك	 املنطقة	 اأبناء	 من	 تطوعية	 خربات	 جتمع	 بوتقة	 بالتايل	
اأحدها	مثاًل	 اأن	يخ�ص�ض	 التي	ميكن	 البوابة	املختلفة،	 يف	منتديات	
يف	 وتطبيقاتها	 واالت�صاالت	 املعلومات	 تكنولوجيا	 ال�صتخدامات	
�صكان	 واأن	 خا�صة	 والثقافية،	 االجتماعية	 للق�صايا	 واآخر	 التنمية،	

منطقة	االإ�صكوا	يعي�صون	ق�صايا	اجتماعية	وثقافية	ذات	جذور	وهموم	
مت�صابهة.

امل�صتوى	 على	 امل�رشوع	 عن	 االإ�صكوا	 م�صوؤولية	 اإىل	 وباالإ�صافة	
العاملي،	فهي	م�صوؤولة	عن	امل�رشوع	يف	منطقتها	وعن	تنظيم	اأعماله.		
واحت�صان	 املنطقة	 يف	 للمعرفة	 بوابة	 الإن�صاء	 حاليًا	 االإ�صكوا	 وتِعد	
�صتقوم	جمموعة	 الن�صج	حيث	 بلوغها	مرحلة	 اإىل	حني	 البوابة	 هذه	
املراكز	امل�صاركة	يف	امل�رشوع	باإدارتها	ومن	ثم	يتحول	دور	االإ�صكوا	
من	الرعاية	املبا�رشة	اإىل	ال�رشيك	امل�صاعد.	وخالل	تلك	الفرتة	�صتقدم	
من	 اأكرث	 يف	 املطلوب	 التدريب	 املراكز	 هذه	 يف	 للعاملني	 االإ�صكوا	
اإدارة	املراكز	واإدارة	املواقع	والبوابة.		و�صتقوم	االإ�صكوا	 جمال،	مثل	
بتنظيم	حمالت	الرتويج	لهذا	امل�رشوع	وللبوابة،	وامل�صاعدة	يف	توفري	
املحتوى	للبوابة	ومواقعها،	وتقدمي	العون	املبا�رش	للمراكز	يف	حدود	
الفني	 الدعم	 البحث	عن	م�صادر	 وامل�صاهمة	يف	 امل�رشوع،	 اإمكانات	

واملايل	لهذا	امل�رشوع	حتى	ت�صمن	له	�صبل	النجاح.
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طرح	�صك�صبري	منذ	اأكرث	من	400	�صنة	يف	م�رشحيته	ال�صهرية	»هاملت«	
�صوؤااًل	قد	يكون	اأ�صهر	االأ�صئلة	الوجودية	على	االإطالق،	اأال	وهو	»اأكون	
اأو	ال	اأكون«.	ويف	اأيامنا	هذه	يواجه	عدد	كبري	من	م�صتخدمي	االإنرتنت	
�صوؤااًل	م�صابهًا	يف	�صياغته	ل�صوؤال	هاملت	ولو	اأن	م�صمونه	خمتلف،	
وهذا	ال�صوؤال	هو	»اأت�صارك	اأو	ال	اأت�صارك«،	واملق�صود	به	الت�صارك	يف	

امللفات	)File sharing( على	االإنرتنت.

األف- مفهوم التبادل في الملفات                                    

الوجودية،	ال	بد	من	تعريف	 وقبل	امل�صي	يف	مناق�صة	هذه	امل�صاألة	
عند	 منّا،	 فَمن	 �رشيعة.	 بطريقة	 ولو	 امللفات«،	 »الت�صارك	يف	 مفهوم	
يف	 عفويًا،	 اأو	 اإراديًا	 اآخرين،	 مع	 يت�صارك	 مل	 لالإنرتنت،	 ا�صتخدامه	
ملفاته.		فم�صتخدم	االإنرتنت	الذي	يرفق	ملفًا	بربيده	االإلكرتوين	يفعل	
ذلك	دون	تردد	ورمبا	ال	يخطر	يف	باله	اأن	هذه	العملية	هي	»ت�صارك	
يف	امللفات«.	وميكن	لهذا	امللف	اأن	يحتوي	على	ن�ض	كتبه	م�صتخدم	
به.		 قام	 ن�صاط	 عن	 �صّوره	 فيديو	 فيلم	 اأو	 �صورة	 اأو	 نف�صه،	 االإنرتنت	
ه	 ويكون	امل�صتخدم	بهذه	الطريقة	قد	ت�صارك	مع	اآخرين	يف	ملف	يخ�صّ
وترجع	ملكيته	الفكرية	له.	من	جهة	اأخرى،	قد	يرفق	امل�صتخدم	بربيده	
يت�صارك	يف	 اأن	 يريد	 اأو	قطعة	مو�صيقية	 ن�صًا	من	كتاب،	 االإلكرتوين	
كم�صتخدمني	 فاإننا،	 املنطلق	 هذا	 ومن	 اآخرين.	 مع	 بها	 اال�صتمتاع	
للربيد	االإلكرتوين،	نت�صارك	يف	ملفاتنا	مع	االآخرين	ب�صكل	يومي	دون	

اأي	اعتبار	حلقوق	امللكية	الفكرية.

على	 التحّفظ	 )مع	 اخلا�صة	 امللفات	 يف	 الت�صارك	 مفهوم	 يت�ّصع	 كما	
الت�صارك	 تتيح	 التي	 ال�صبكات	 لي�صمل	 اخل�صو�صية(	 فكرة	 تعريف	
الفكرية	 امللكية	 حلقوق	 اعتبار	 اأي	 دون	 االإنرتنت	 على	 امللفات	 يف	
االأفالم،	 الفّنانني،	وامل�صورين،	واملغّنني،	و�صانعي	 للمبدعني،	مثل	
اأعمالهم	عرب	 الذين	مل	يقرروا	بال�رشورة	ن�رش	 والكّتاب	وغريهم	من	

االإنرتنت	وخا�صة	�صبكات	الت�صارك.

وبطريقة	 وقت	 اأي	 يف	 نلجاأ	 اأن	 لالإنرتنت	 كم�صتخدمني	 وميكننا	
�صهلة،	واإن	كانت	حمفوفة	باأخطار	الفريو�صات	وغريها	من	الربامج	
والروائية	 الفنية	 االأعمال	 من	 كبري	 عدد	 حتميل	 اإىل	 ال�صليمة،	 غري	
على	 وللتعّرف	 الفكرية.	 امللكية	 لقوانني	 تخ�صع	 التي	 والربجميات	
ميكن	 االإنرتنت،	 على	 امللفات	 يف	 للت�صارك	 انت�صاراً	 االأكرث	 ال�صبل	
Google	فتظهر	�رشيعًا	 البحث	عن	تعبري	»File sharing«	على	موقع	
قائمة	طويلة	من	املواقع	التي	ت�رشح	كيفية	الت�صارك	واأهم	االأ�صاليب	

امل�صتعملة	يف	تنفيذه.

باء- درا�ضات حول التبادل في الملفات                                    

ومتزايد	 كبري	 عدد	 باهتمام	 امللفات	 يف	 الت�صارك	 ظاهرة	 ت�صتاأثر	
موؤلفي	 اأنظار	 انت�صارها	 زيادة	 جلبت	 وقد	 االإنرتنت،	 م�صتخدمي	 من	
الربامج	وغريهم	من	 والكّتاب	ومطّوري	 االأفالم	 املو�صيقى	ومنتجي	
املبتكرين	واملبدعني.		فعلى	مر	ال�صنني	ومع	تكاثر	عدد	املت�صاركني	
يف	امللفات	وانخفا�ض	عدد	امل�صرتين	يف	�صوق	االأقرا�ض	املدجمة	التي	
حتتوي	على	املو�صيقى	اأو	االأفالم،	كرثت	الدرا�صات	التي	حاولت	اإيجاد	
�صلة،	اأو	اإثبات	عدم	وجود	�صلة،	بني	الت�صارك	يف	امللفات	وانخفا�ض	

دخل	م�صّنعي	وموّزعي	املو�صيقى	واالأفالم	والكتب	والربامج.

نظر	 وجهة	 تعك�ض	 اأنها	 اإذ	 لقّرائها	 بديهي	 الدرا�صات	 هذه	 هدف	 اإن	
االأعمال	 ومنتجي	 �صانعي	 من	 ممّولة	 الدرا�صة	 كانت	 فاإذا	 ممّوليها.	
االإبداعية،	فهي	غالبًا	ما	ت�صتخل�ض	اأن	هناك	�صلة	مبا�رشة	بني	زيادة	
الدرا�صة	ممّولة	 كانت	 اإذا	 اأما	 املبيعات.	 وتدين	 امللفات	 الت�صارك	يف	
اأن	 ت�صتخل�ض	 امللفات،	فغالبًا	ما	 الت�صارك	يف	 برامج	 من	م�صتعملي	
ال	�صلة	بني	زيادة	الت�صارك	يف	امللفات	وتدين	املبيعات،	اأو	حتى	اأن	
�رشاء	 على	 املت�صاركني	 ت�صّجع	 قد	 الأنها	 اإيجابيًا	 اأثراً	 الظاهرة	 لهذه	
االأقرا�ض	املدجمة	التي	حتتوي	على	مو�صيقى	اأو	اأفالم	اأو	غريها	من	

االأعمال	االإبداعية.

وبعيداً	عن	هذا	الطرف	وذاك،	فقد	�صدر	عدد	من	الدرا�صات	التي	اأجراها	
االعتماد	 العلمي	من	خالل	 ي	 التق�صّ اإىل	 يهدفون	 باحثون	م�صتقلون	
على	االأرقام	واالإح�صاءات	املوثوقة	للو�صول	اإىل	ا�صتنتاجات	علمية	
بعيدة	عن	م�صالح	الطرفني	املتناحرين.		وجتدر	االإ�صارة	اإىل	اأن	هذه	
الدرا�صات	ركزت	على	الت�صارك	يف	امللفات	التي	حتتوي	على	مو�صيقى	
اأكرث	من	اأي	حمتوى	اآخر.		ويعود	ذلك	اإىل	كرثة	انت�صار	هذه	الظاهرة	
ملفات	 حتميل	 االإنرتنت	 م�صتخدم	 على	 ي�صهل	 اليوم،	 حتى	 الأنه،	
اأغنية	طولها	3	دقائق	 مو�صيقية	من	جمرد	و�صلة	عادية	الأن	حجم	
قد	ال	يتعّدى	3	ميغابايت،	بينما	حجم	فيلم	روائي	يتعّدى	اأحيانًا	3	
غيغابايت،	مما	يتطّلب	اأوقات	حتميل	طويلة	بعيدة	املنال	عن	العدد	

االأكرب	من	امل�صتخدمني.

�صّناع	 تفكري	 على	 اأثراً	 واأ�صّدها	 املنحازة	 غري	 الدرا�صات	 اأهم	 ومن	
الت�صارك	 »اآثار	 عن	 علمية	 درا�صة	 الفكرية	 امللكية	 حماية	 �صيا�صات	
	2004 عام	 يف	 ن�رشت	 االأ�صطوانات«	 مبيعات	 على	 امللفات	 يف	
و�صارك	يف	اإعدادها	باحثان	من	جامعة	هارفارد	لالأعمال	وجامعة	

اأت�ضارك اأو ال اأت�ضارك
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Felix Oberholzer and Koleman Strumph, The Effect of File Sharing on Record Sales: An Empirical Analysis, 	)16(
Harvard Business School University of North Carolina, March 2004.       

Brigitte Andersen and Marion Frenz،	The Impact of Music Downloads and P2P File-Sharing on the Purchase of Music		)17(
A Study for Industry Canada،	University of London،	2006										
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كارولينا	ال�صمالية	يف	الواليات	املتحدة)16(.	وقد	ا�صتند	الباحثان	يف	
هذه	الدرا�صة	اإىل	اأبحاث	قاما	بها	خالل	عام	2002.	وفيما	يلي	اأهم	

اال�صتنتاجات	التي	تو�صال	اإليها:

تتاأثر	 مل	 رواجًا	 االأكرث	 املدجمة	 املو�صيقى	 اأقرا�ض	 مبيعات	 •��اإن	
لربامج	 امل�صتعملني	 اأكرث	 اأن	 كما	 امللفات،	 يف	 الت�صارك	 بعمليات	
اأو	 املو�صيقى	 ل�رشاء	 اأ�صاًل	 النية	 لديهم	 يكن	 مل	 الت�صارك	 ومواقع	

االأغاين	املحّملة.
•��اإن	ظاهرة	الت�صارك	يف	امللفات	على	االإنرتنت	مل	تكن	�صبب	انخفا�ض	
فيها	 اأجريت	 التي	 الفرتة	 املدجمة	يف	 املو�صيقى	 اأقرا�ض	 مبيعات	
التي	 االإح�صائية	 والنماذج	 ال�صيناريوهات	 اأ�صواأ	 ففي	 الدرا�صة،	
�صلبيًا	 يوؤثر	 امللفات	ال	 الت�صارك	يف	 اأن	 الباحثان،	تبني	 اإليها	 جلاأ	
فالت�صارك	 الواقع،	 على	 ينعك�ض	 اأن	 ميكن	 وال	 متدنية	 بن�صب	 اإاّل	
اأقرا�ض	املو�صيقى	 اأن	يوؤثر	�صلبيًا	على	مبيعات	 يف	امللفات	ميكن	
املدجمة	يف	الواليات	املتحدة	مبعدل	مليوين	ن�صخة	�صنويًا،	بينما	
مليون	 	139 مبقدار	 الواقع	 يف	 االأقرا�ض	 هذه	 مبيعات	 انخف�صت	
مليون	 	69 من	 اأكرث	 اأي	 	،2002 عام	 اإىل	 	2000 عام	 من	 ن�صخة	

ن�صخة	�صنويًا.

امللفات	 يف	 الت�صارك	 اأثر	 عن	 درا�صة	 	2006 عام	 يف	 �صدرت	 كما	
اأجرتها	وزارة	ال�صناعة	الكندية	بالتعاون	مع	كلية	االإدارة	يف	جامعة	
لندن)17(،	وتناولت	االأ�صباب	التي	تدفع	م�صتخدمي	االإنرتنت	اإىل	حتميل	
املو�صيقى	بدل	�رشائها.		و�صنفت	الدرا�صة	املت�صاركني	يف	امللفات	اإىل	
عدة	فئات	كالتايل:	َمن	يحّملون	املو�صيقى	ليجّربوها	اأو	ي�صتمعوا	اإليها	
بهدف	معرفة	ما	اإذا	كانت	ت�صتحق	االهتمام	ل�رشاء	القر�ض	من	ال�صوق	
الأنها	 ال�صوق	 من	 مفقودة	 مو�صيقية	 اأعمال	 عن	 يبحثون	 وَمن	 الحقًا؛	
اأ�صبحت	قدمية	وغري	متوفرة	اأو	الأن	االأقرا�ض	بيعت	مبجملها	واأهمل	
نا�رشها	اإعادة	طبعها؛	وَمن	يحّملون	االأعمال	املو�صيقية	لتجّنب	�رشاء	
لون	حتميل	اأغنية	واحدة	اأو	عدد	معني	من	االأغاين	 االأقرا�ض؛	وَمن	يف�صّ

على	�رشاء	قر�ض	يحتوي	على	جمموعة	اأغاين	ال	تهمهم.

الت�صارك	يف	امللفات	 اأن	 ال�صابقة	 الدرا�صات	 ا�صتنتج	عدد	من	 وبينما	
ا�صتخل�صت	 املدجمة،	 االأقرا�ض	 مبيعات	 على	 �صلبًا	 يوؤثر	 املو�صيقية	
امللفات	 يف	 الت�صارك	 عملية	 اأن	 اأي	 ذلك،	 عك�ض	 الكندية	 الدرا�صة	

املو�صيقية	حت�ّصن	مبيعات	اأقرا�ض	االأعمال	املو�صيقية.

وميكن	للمهتّمني	مبو�صوع	تاأثري	اأو	عدم	تاأثري	الت�صارك	يف	امللفات	
على	مبيعات	االأعمال	الفنية	مراجعة	عدد	ال	ُي�صتهان	به	من	الدرا�صات	
التي	اأدرجت	يف	الدرا�صة	الكندية	املذكورة،	حيث	ت�صمنت	مرفقًا	من	
نقطة	 ت�صكل	 والتي	 املو�صوع	 حول	 املثبتة	 املراجع	 عن	 �صفحتني	
انطالق	للبحث	اأو	للنقا�ض	الذي	ال	يبدو	اأنه	�صُيح�صم	ل�صالح	فريق	اأو	

اآخر	يف	االأمد	القريب	اأو	حتى	البعيد.

جيم- �ضرعية الت�ضارك في الملفات                                    

وبعيداً	عن	النقا�صات	العقيمة،	ميكن	مل�صتخدم	االإنرتنت،	احلائر	اأمام	
القوانني	 اإىل	 اللجوء	 امللفات،	 يف	 الت�صارك	 عدم	 اأو	 الت�صارك	 خيار	
املحلية	لتحديد	خياره.		فما	نفع	هذه	النقا�صات	اإذا	ا�صطر	امل�صتخدم،	
اأو	 درا�صة	 ا�صتنتاجات	 اعتماده	 بعد	 امللفات	 الت�صارك	يف	 قرر	 الذي	
القانون	 الأن	 ال�صجن	 اإىل	 الدخول	 اأو	 مالية	 غرامات	 دفع	 اإىل	 اأخرى،	
لذلك	 	 اعتمدها.	 التي	 الدرا�صة	 ا�صتنتاجات	 مع	 متوافق	 غري	 املحلي	
خدمات	 مقدمي	 مع	 بالتعاون	 تقوم،	 اأن	 احلكومات	 على	 يتوجب	
�رشعية	 ب�صاأن	 وتوعيتهم	 ال�صبكة	 م�صتخدمي	 بتنبيه	 االإنرتنت،	
اإىل	 بلد	 القوانني	تختلف	من	 اأن	 تلك.	ومبا	 اأو	 ا�صتعمال	هذه	اخلدمة	
والتاأكد	 حقوقه	 معرفة	 االإنرتنت	 �صبكة	 م�صتخدم	 على	 يتوّجب	 اآخر،	
حماية	 قوانني	 تتغري	 عندما	 تتغري	 مل	 احلقوق	 هذه	 اأن	 من	 دوريًا	
امللكية	الفكرية،	علمًا	باأن	هذه	القوانني	تتطّور	تدريجيًا	لتتكيف	مع	
التكنولوجيات	امل�صتخدمة،	واأن	هذه	القوانني	غالبًا	ما	تكون	حديثة	
اأن	تكون	غام�صة	يف	عدد	من	بنودها،	 اأنها	ميكن	 اأي	 اأو	م�صتحدثة،	
قبل	 من	 بطرق	خمتلفة	 تف�صريها	 خطورة	 تكمن	 الغمو�ض	 هذا	 ويف	
اأن	ن�صتعر�ض	يف	هذا	املقال	قوانني	 الق�صاة	واملحاكم.		وال	ميكننا	
اأو	 �رشعية	 على	 تاأثريها	 ومدى	 املنطقة	 بلدان	 يف	 الفكرية	 امللكية	
عدم	�رشعية	الت�صارك	يف	امللفات،	اإذ	اأن	بع�ض	هذه	القوانني	ال	ياأخذ	
بعني	االعتبار	تكنولوجيات	الت�صارك	يف	امللفات.		وغالبًا	ما	يكون	
اأن	يتحّملوا	عبء	تف�صري	قانون	 الق�صاة	واملحاكم	يف	منطقتنا	 على	
االإنرتنت	وحتديد	مدى	�صالحيته	 �ُصّن	منذ	�صنوات	عديدة	قبل	ن�صوء	
للتطبيق	على	التكنولوجيات	واالأ�صاليب	احلديثة.		ويف	النهاية،	فاإن	
اأو	 »اأت�صارك	 املقال	 اأول	 الوجودي	املطروح	يف	 ال�صوؤال	 اجلواب	على	
تقفز	يف	 اأن	 قبل	 املو�صوع	 يكون:	»تّعن	يف	 اأن	 اأت�صارك«،	ميكن	 ال	

املجهول«.
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)18(		انظر	احلا�صية	3	يف	هذه	الن�رشة.
http://web.escwa.un.org/wsis/profiles_ar.html	:املعلومات	ملجتمع	العاملي	القمة	ملوؤتر	االإ�صكوا	مبتابعة	اخلا�ض	املوقع	على	متاحة	املالمح	هذه	عن	التقارير		19((

)20(		االإ�صكوا،	املالمح	االإقليمية	ملجتمع	املعلومات	يف	غربي	اآ�صيا	2007	)ESCWA/ICTD/2007 /15(.	متاح	على	العنوان	التايل:
http://www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/ictd-07- 15-a.pdf

http://isper.escwa.org.lb	)21(
http://www.escwa.un.org/about/gov/session25/maina.asp?menuID=14&lang=a			:التايل	العنوان	على	متاحة	والع�رشين	اخلام�صة	االإ�صكوا	دورة	عن	املعلومات	22((

املعلومات	 فيه	 ُت�صتخدم	 الذي	 باملجتمع	 املعلومات	 ُيَعرَّف	جمتمع	
على	 ويقوم	 واالجتماعية،	 االقت�صادية	 التنمية	 عملية	 يف	 بفعالية	
اإنتاج	املعلومات	حمليًا	وتناقلها	بني	البلدان	وتكييفها	وا�صتخدامها	
جلميع	 العمل	 وبيئة	 احلياة	 نوعية	 وحت�صني	 التنمية	 الأغرا�ض	
منطقة	 لبلدان	 اأ�صا�صية	 غايًة	 املجتمع	 هذا	 بناء	 ويعترب	 املواطنني.	
االإ�صكوا	يف	�صعيها	اإىل	حتقيق	التنمية	امل�صتدامة	واالأهداف	االإمنائية	
لالألفية.		ولتحقيق	جمتمع	املعلومات،	ال	بد	من	ا�صتخدام	تكنولوجيا	
املعلومات	واالت�صاالت	املتقدمة،	لكن	هذا	ال�رشط	االأ�صا�صي	غري	كاٍف،	
اإذ	ال	بد	من	تطوير	قدرات	منا�صبة	يف	عدد	من	املجاالت	االقت�صادية	

واالجتماعية	والقانونية	والتعليمية	والبحثية	املختلفة.

تكنولوجيا	 اإدارة	 خالل	 من	 االإ�صكوا	 ت�صعى	 الوطني،	 ال�صعيد	 فعلى	
يف	 االأع�صاء	 البلدان	 قدرات	 زيادة	 اإىل	 واالت�صاالت	 	املعلومات	
واالت�صاالت	 املعلومات	 	تكنولوجيا	 من	 اال�صتفادة	 على	 االإ�صكوا	
بهدف	التنمية.		وهي	تقدم،	يف	هذا	االإطار،	الدعم	يف	اإعداد	�صيا�صات	
ون�رش	 التحتية	 البنية	 وحت�صني	 واالت�صاالت	 تكنولوجيا		املعلومات	
هذه	 م�صاهمة	 باأهمية	 الوعي	 زيادة	 اإىل	 باالإ�صافة	 هذا	 التطبيقات.	
من	 البلدان	 وتكنِي	 امل�صتدامة،	 التنمية	 تعزيز	 يف	 	التكنولوجيا	
فتعمل	 االإقليمي،	 ال�صعيد	 على	 اأما	 العاملي.	 االقت�صاد	 االندماج	يف	
اآليات	تعاون	وتن�صيق	بني	النا�صطني	االإقليميني	 االإ�صكوا	على	اإقامة	

يف	تطوير	تكنولوجيا		املعلومات	واالت�صاالت.

بتكنولوجيا		املعلومات	 املتعلقة	 االإ�صكوا	 عمل	 برامج	 وقد	تحورت	
واالت�صاالت	لل�صنوات	اخلم�ض	املا�صية،	حول	التح�صري	ملوؤتر	القمة	
والتو�صيات	 املقررات	 ومتابعة	 املعلومات)18(	 ملجتمع	 العاملي	
فيما	 االأع�صاء	 البلدان	 و�صع	 لتقييم	 ف�صمن	جهودها	 عنه.	 املنبثقة	
يتعلق	مبجتمع	املعلومات،	وا�صتكمااًل	لالأن�صطة	والتو�صيات	املنبثقة	
عن	مقررات	موؤتر	القمة	العاملي	ملجتمع	املعلومات،	جمعت	االإ�صكوا	
عام	 منذ	 االأع�صاء	 البلدان	 املعلومات	يف	 الوطنية	ملجتمع	 املالمح	

املالمح	 عن	 تقرير	 يف	 املالمح	 لهذه	 خال�صة	 واأعدت	 	)19(2003
ويت�صمن	 	،)20(2007 عام	 يف	 �صدر	 املعلومات	 ملجتمع	 االإقليمية	
املحرز	 للتقدم	 وتقييمًا	 مقارنة	 الراهن	وحتاليل	 للو�صع	 ا�صتعرا�صًا	

يف	بناء	جمتمع	املعلومات	يف	املنطقة.

وقد	تّوجت	هذه	اجلهود	ببناء	بوابة	جمتمع	املعلومات	ملنطقة	االإ�صكوا	
اخلام�صة	 الوزارية	 الدورة	 خالل	 االإ�صكوا	 اأطلقتها	 التي	 »اإ�صرب«)21(،	
اأيار/ اإىل	29	 الفرتة	من	26	 التي	عقدت	يف	�صنعاء	يف	 والع�رشين	
مايو	2008)22(.	وكانت	�صعبة	تكنولوجيا	املعلومات	واالت�صاالت	يف	
االإ�صكوا	التي	ت�رشف	على	هذه	البوابة	الرئي�صية	قد	با�رشت	تطويرها	
يف	اأواخر	عام	2006،	وذلك	يف	اإطار	اأن�صطة	املتابعة	لنتائج	موؤتر	

القمة	العاملي	ملجتمع	املعلومات.

بوابة جمتمع املعلومات ملنطقة االإ�ضكوا: »اإ�ضرب«

http://isper.escwa.org.lb



24

)23(		دوت	نت	نوك )DotNetNuke(	هو	برنامج	اأو	نظام	الإدارة	املحتوى،	ي�صاعد	على	اإن�صاء	املواقع	االإلكرتونية	االحرتافية	بهيكلية	مفتوحة	ت�صمح	بتطوير	املحتوى	الرقمي	بطريقة	تعاونية	مبا�رشة	عرب	ال�صبكة.	ملزيد	من	املعلومات	ميكن	
www.dotnetnuke.com	:التايل	املوقع	زيارة

)E/ESCWA/ICTD/2004/4(	2004	االأول/دي�صمرب	كانون	28	املعلومات،	جمتمع	لبناء	االإقليمية	العمل	خطة	االإ�صكوا،		)24(

�ضيا�ضات تكنولوجيا املعلومات واالت�ضاالت

)اإنكليزية/عربية(	 اللغة	 ثنائية	 تفاعلية	 بوابة	 هي	 و»اإ�صرب«	
الإدارة	 	)DotNetNuke( نوك	 نت	 دوت	 نظام	 على	 وحتتوي	
بنائها	 ا�صُتعملت	يف	 وقد	 البيانات.	 قواعد	 من	 وعدد	 املحتوى)23(	
امل�صلحة	 اأ�صحاب	 تزود	 وهي	 مفتوح.	 م�صدر	 ذات	 برجميات	
الو�صع	 حول	 معلومات	 على	 للح�صول	 نوعه	 من	 فريد	 مبدخل	
التعاون	 فر�ض	 وتتيح	 املنطقة،	 يف	 املعلومات	 ملجتمع	 الراهن	
اقت�صاد	قائم	على	املعرفة.	 االإقليمي	بهدف	تعزيز	بناء	 والتكامل	
لي�ض	 تفاعلية،	 من�صة	 اإيجاد	 هو	 البوابة	 هذه	 اإن�صاء	 من	 والهدف	
ملحاولة	 اأي�صًا	 بل	 باملعلومات،	 امل�صلحة	 اأ�صحاب	 لتزويد	 فقط	
وتبادل	 البيانات	 وتنقيح	 املحتوى	 واإثراء	 تطوير	 يف	 اإ�رشاكهم	

ال�صلة. ذات	 الن�صاطات	 على	 واالطالع	 اخلربات	

األف- اأهداف البوابة الرئي�ضية                                             

على	 حديثة	 تكنولوجية	 وتطبيقات	 اأدوات	 »اإ�صرب«	 بوابة	 تعر�ض	
االإنرتنت	لت�صجيع	اأ�صحاب	امل�صلحة	على	التعاون	حتقيقًا	لالأهداف	

التالية:

لبناء	 عمل	 وخطط	 ا�صرتاتيجيات	 و�صع	 يف	 االأع�صاء	 البلدان	 •���دعم	
جمتمع	املعلومات	واالقت�صاد	القائم	على	املعرفة	وفقًا	لتو�صيات	
موؤتر	القمة	العاملي	ملجتمع	املعلومات	واالأهداف	االإمنائية	املتفق	

عليها	دوليًا،	ومن	�صمنها	االأهداف	االإمنائية	لالألفية؛

امل�صاريع	 املعلومات	حول	 اآخر	 ال�رشاكات	من	خالل	تقدمي	 •��تعزيز	
جمتمع	 لبناء	 االإقليمية	 العمل	 خطة	 بتنفيذ	 املت�صلة	 واملبادرات	

املعلومات)24(	وحتفيز	العمل	عليها؛

وم�صتوى	 االأع�صاء	 البلدان	 يف	 املعلومات	 جمتمع	 حالة	 •��تقييم	
املت�صلة	 االآنية	 املوؤ�رشات	 مبقارنة	 وذلك	 بلغه،	 الذي	 الن�صج	

مبجتمع	املعلومات.

باء-  االأق�ضام الرئي�ضية للبوابة                                               

تتاألف	بوابة	»اإ�صرب«	من	عدٍد	من	االأق�صام	الرئي�صية	على	�صكل	�صفحات	
لة	 واأدوات	تكنولوجية	مكمِّ اإىل	تطبيقات	 اإنرتنت	تفاعلية	باالإ�صافة	

لدعم	عملها	واأهدافها:

1- موؤ�رشات جمتمع املعلومات

حول	 اآنية	 ملوؤ�رشات	 اال�صتخدام	 �صهلة	 بيانات	 قاعدة	 البوابة	 توفر	
�صوى	 امل�صتخدم	 على	 فما	 متعددة.	 م�صادر	 من	 املعلومات	 جمتمع	
والرتابط،	 ال�صببية	 ملعرفة	 ومقارنتها	 متعددة	 موؤ�رشات	 اختيار	
زمنية	 فرتات	 مدى	 وعلى	 البلدان	 بني	 ب�صهولة	 اإمكانية	حتليلها	 مع	
عديدة	يعود	اأولها	لعام	2000.		وتخول	هذه	االأداة	امل�صتخدم	عر�ض	
النتائج	على	�صكل	ر�صوم	بيانية،	وا�صت�صدار	التقارير	الالزمة	ب�صيغة	
برنامج	 اإىل	 النتائج	 حتويل	 اإمكانية	 مع	 	،)PDF( املحمولة	 الوثيقة	

.)MS Excel(	»اإك�صيل	مايكرو�صوفت«

2- مالمح جمتمع املعلومات

هذا	 ومُيّكن	 	 واإقليمية.	 وطنية	 اإىل	 املعلومات	 مالمح	جمتمع	 تَق�َصم	
الق�صم	م�صتخدَمه	من	االطالع	على	جمموعة	من	التقارير	عن	املالمح	
الوطنية	ملجتمع	املعلومات	لكٍل	من	البلدان	االأع�صاء	والعائدة	لعدة	
هذا	 من	خالل	 تعر�ض	 كما	 	.2007 عام	 اإىل	 	2003 عام	 من	 اأعوام	
االإقليمية	ملجتمع	املعلومات	مع	مقارنتها	بالو�صع	 الق�صم	املالمح	
الدويل،	وذلك	وفقًا	خلطوط	العمل	التي	حددها	موؤتر	القمة	العاملي	
عام	 من	 متعددة،	 زمنية	 فرتات	 مدى	 وعلى	 املعلومات،	 ملجتمع	
املعلومات	 ويجري	حتديث	مالمح	جمتمع	 	.2007 عام	 اإىل	 	2003

االأمني	التنفيذي	لالإ�صكوا،	ال�صيد	بدر	عمر	الدفع	يلقي	كلمة	االفتتاح	خالل	اإطالق	بوابة	جمتمع	
املعلومات	ملنطقة	االإ�صكوا	»اإ�صرب«	يف	27	اأيار/مايو	2008
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�ضيا�ضات تكنولوجيا املعلومات واالت�ضاالت

)25(		ت�صتخدم	تقنية	التلقيم	RSS	يف	اال�صتعالم	عن	حتديثات	املواقع	التي	توفر	التلقيمات،	مما	ي�صمح	مبتابعة	عدد	�صخم	من	املواقع،	مثل	املواقع	االإخبارية	واملدونات،	دون	احلاجة	اإىل	زيارة	املواقع	كلها.

اإ�صدار	االإ�صكوا	لهذه	التقارير.		 يف	البوابة	مرة	كل	�صنتني	تزامنَا	مع	
ما	 لتقريٍر	 العائدة	 والبيانات	 املعلومات	 عر�ض	 للم�صتخدم	 وميكن	
اإىل	�صيغة	 املعرو�صة	 املعلومات	 اإمكانية	حتويل	 مع	 تامة	 ب�صهولة	

.)PDF(	املحمولة	الوثيقة

3- خطة العمل الإقليمية

ت�صّكل	بوابة	»اإ�صرب«	م�صدراً	هاّمًا	ي�صمح	باالطالع	على	خطة	العمل	
حت�صرياً	 االإ�صكوا	 اأعدتها	 التي	 املعلومات	 جمتمع	 لبناء	 االإقليمية	
ق�صايا	 تناولت	 والتي	 املعلومات،	 ملجتمع	 العاملي	 القمة	 ملوؤتر	
متعددة	متعلقة	ببناء	جمتمع	املعلومات	يف	املنطقة	من	خالل	38	
اأو	 من�صقة	 جهات	 عليها	 ت�رشف	 برامج	 ع�رشة	 على	 موزعة	 م�رشوعًا	
العربية	 اال�صرتاتيجية	 عن	 معلومات	 الق�صم	 هذا	 ويت�صمن	 ريادية.	
العامة	لتكنولوجيا	املعلومات	واالت�صاالت	التي	اأعدتها	جامعة	الدول	
العربية،	واأحدث	املعلومات	عن	امل�صاريع	واملبادرات	واالأولويات	يف	
اإلكرتونيًا	مع	من�صقي	 التوا�صل	 اإمكانية	 البوابة	 	كما	تتيح	 املنطقة.	
اأو	 ال�رشاكة	 فر�ض	 وتوليد	 التمويل	 م�صادر	 عن	 بحثًا	 امل�صاريع	

حتفيزها	بني	منفذي	امل�صاريع	واملانحني.

4- مكتبة املعلومات

»اإ�صرب«	على	عدد	من	من�صورات	 حتتوي	مكتبة	املعلومات	يف	بوابة	
االإ�صكوا،	وال	�صيما	من�صورات	�صعبة	تكنولوجيا	املعلومات	واالت�صاالت،	
االأمم	 منظمات	 من�صورات	 من	 عام	2003،	وجمموعة	 منذ	 ال�صادرة	
هذه	 عر�ض	 للم�صتخدم	 وميكن	 االأخرى.	 االإقليمية	 وجلانها	 املتحدة	
املن�صورات	ب�صيغتها	االإلكرتونية	اأو	تنزيلها	ب�صيغة	الوثيقة	املحمولة	
)PDF(.	وحتتوي	املكتبة	اأي�صًا	على	جمموعة	من	الدرا�صات	والعرو�ض	

ب�صيغة	بور	بوينت	)PPT(	والتقارير	عن	جتارب	البلدان	يف	ما	يخ�ض	
بناء	جمتمع	املعلومات.

5- اأدوات حديثة للتعاون عرب التوا�سل املبا�رش على الإنرتنت

للحوار	 منتديات	 يف	 ي�صارك	 اأن	 للم�صتخدم	 »اإ�صرب«	 بوابة	 تتيح	
والنقا�ض	�صهلة	اال�صتخدام	واآنية	ت�صهل	تبادل	املعارف	واملمار�صات	
الف�صلى	والتعاون	بني	االخت�صا�صيني	واأ�صحاب	امل�صلحة	يف	جمال	

مبقدور	 كما	 التنمية.	 الأغرا�ض	 واالت�صاالت	 املعلومات	 تكنولوجيا	
 Really Simple( التلقيم	 تقنية	 للمحتوى	عرب	 الرتويج	 البوابة	 موقع	
Syndication-RSS()25(،	وذلك	بتغذية	قارئ	امل�صرتك	باآخر	املعلومات	

املنطقة.	 يف	 املعلومات	 مبجتمع	 املتعلقة	 والن�صاطات	 واالأخبار	
اأجل	 من	 املوقع	 يف	 جمانًا	 ع�صويته	 ت�صجيل	 امل�صتخدم	 وي�صتطيع	

احل�صول	على	حمتوى	اإ�صايف	متميز،	خا�ض	بامل�صرتكني.

على	 زيارتها	 يرجى	 »اإ�صرب«،	 بوابة	 حول	 املعلومات	 من	 وملزيد	
وتاأمل	 	.)http://isper.escwa.org.lb( االإنرتنت	 �صبكة	 على	 موقعها	
د	هذا	املوقع	متخذي	القرار	والباحثني	واملعنيني	 االإ�صكوا	يف	اأن	يزوِّ
مبعلومات	وافية	عن	اأو�صاع	البلدان	االأع�صاء	وتقدُّمها	نحو	جمتمع	
املعلومات،	واأن	ي�صاعدهم	يف	عملية	التخطيط	وحت�صني	االأداء،	مبا	
البلدان	 اأو�صاع	 مع	 بلدانها	 و�صع	 مقارنة	 الوطنية	 لل�صلطات	 يتيح	
م�صلحة	 فيه	 ملا	 ال�رشاكات،	 وبناء	 التعامل	 فر�ض	 وتقدير	 االأخرى	
القائم	 واالقت�صاد	 العوملة	 ظل	 يف	 املنطقة	 يف	 االإقليمي	 التكامل	

على	املعرفة.

مل�صق	»اإ�صرب«	اأعد	خ�صي�صًا	مبنا�صبة	اإطالق	البوابة
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www.madar.ae/	.املتحدة	العربية	االإمارات	دبي،	»مدار«،	الرقمي	االقت�صاد	درا�صات	مركز	26((
www.internetworldstats.com/stats7.htm		)27(

)28(		امل�صدر	ذاته.
http://www.escwa.un.org/divisions/projects/dac/index.asp	:التايل	العنوان	على	متوفرة	امل�رشوع	عن	املعلومات	29((

)E/ESCWA/ICTD/2003/WG.2/22(	2003	،العربي	املحتوى	مبادرة	االإ�صكوا،		)30(

نتيجة	 االزدياد	 اآخذ	يف	 االإنرتنت	 على	 العربي	 الرقمي	 املحتوى	 اإن	
الدولية	 واملنظمات	 احلكومات	 بها	 قامت	 التي	 واجلهود	 للتوعية	
واملنظمات	غري	احلكومية	يف	ال�صنوات	االأخرية.		وقد	قارب	معدل	النمو	
لدرا�صات	 وفقًا	 وذلك	 الفرتة	2006-2005،	 املائة	خالل	 400	يف	
اأعدها	مركز	درا�صات	االقت�صاد	الرقمي	»مدار«)26(.	ولكن	وبالرغم	من	
االرتفاع	يف	معدل	منو	املحتوى	الرقمي	العربي،	ما	زال	عدد	املواقع	
االإلكرتونية	باللغة	العربية	منخف�صًا	جداً	مقارنة	بغريها	من	اللغات	
يف	العامل،	اإذ	مل	تتجاوز	ن�صبة	املواقع	باللغة	العربية	0.16	باملائة	

يف	نهاية	عام	2006)27(.

العربية	زيادة	 الناطقني	باللغة	 االإنرتنت	 كما	�صجل	عدد	م�صتخدمي	
ن�صبتها	 بلغت	 االأخرى	 باللغات	 امل�صتخدمني	 مع	 مقارنة	 كبرية	
2063	يف	املائة	خالل	الفرتة	2000-2008)28(،	بينما	�صجل	عدد	
فقط،	 املائة	 203	يف	 بن�صبة	 زيادة	 االإنكليزية	 باللغة	 امل�صتخدمني	
ذاتها.	 الفرتة	 املائة	خالل	 الفرن�صية	485	يف	 باللغة	 وامل�صتخدمني	
باللغة	 الناطقني	 بني	 االإنرتنت	 انت�صار	 ن�صبة	 بلغت	 ذلك،	 على	 وبناء	
العربية	16.8	يف	املائة،	بينما	بلغت	73.8	يف	املائة	بني	الناطقني	
باللغة	اليابانية	و21.1	يف	املائة	بني	الناطقني	باللغة	االإنكليزية.

قطاع	 يف	 الهامة	 املجاالت	 اأحد	 العربي	 الرقمي	 املحتوى	 ويعترب	
تكنولوجيا	املعلومات	واالت�صاالت	لتحفيز	التكامل	االإقليمي	العربي	
من	ناحية،	والإقامة	التعاون	وال�رشاكات	بني	القطاعني	العام	واخلا�ض	
والقطاع	االأكادميي	واملنظمات	غري	احلكومية	على	امل�صتوى	الوطني.

وهناك	عوامل	عديدة	جتعل	من	�صناعة	املحتوى	الرقمي	العربي	جمااًل	
هامًا	لتفعيل	التكامل	االإقليمي	العربي،	ومنها	كون	اللغة	العربية	اللغة	
امل�صرتكة	 العربية	 اللغة	 وتوفر	 	 العربية.	 البلدان	 الر�صمية	يف	جميع	
اأكرث	من	ثالثمائة	وخم�صني	 �صوقًا	وا�صعة	لهذه	ال�صناعة،	تتمثل	يف	
مليون	�صخ�ض،	باالإ�صافة	اإىل	املغرتبني	العرب	يف	بلدان	العامل.		كما	
توؤمن	هذه	ال�صناعة	فر�صًا	ثمينة	للتعاون	العربي	يف	جمال	البحث	

والتطوير	العلمي	ملعاجلة	اللغة	العربية	اآليًا،	واإيجاد	احللول	للم�صاكل	
امل�صممة	 الربجميات	 يف	 العربية	 اللغة	 با�صتخدام	 املتعلقة	 التقنية	
امل�صدر	 ذات	 الربجميات	 العربي،	وخا�صة	 الرقمي	 املحتوى	 الإنتاج	
التي	 الربجمية	 واحللول	 التطبيقات	 ا�صتثمار	 ميكن	 كما	 املفتوح.	

تعتمد	هذه	اللغة	كاأ�صا�ض	على	امل�صتوى	العربي.

	األف- م�ضروع االإ�ضكوا لتحفيز �ضناعة المحتوى الرقمي 
العربي                                                                               

يف	اإطار	اجلهود	لتحفيز	�صناعة	املحتوى	الرقمي	العربي	يف	منطقة	غربي	
اآ�صيا،	اأطلقت	�صعبة	تكنولوجيا	املعلومات	واالت�صاالت	يف	االإ�صكوا	يف	
عام	2007	م�رشوع	»تعزيز	تطوير	�صناعة	املحتوى	الرقمي	العربي	من	
خالل	احلا�صنات	التكنولوجية«)29(.		وياأتي	هذا	امل�رشوع	�صمن	�صل�صلة	
من	االأن�صطة	التي	بداأت	يف	عام	2003	عند	اإطالق	مبادرة	املحتوى	

تطبيقات اإلكرتونية
خالل  من  العربي  الرقمي  املحتوى  �ضناعة  تطوير  لتعزيز  االإ�ضكوا  م�ضروع 

احلا�ضنات التكنولوجية

مل�صق	م�صابقة	املحتوى	الرقمي	العربي
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العربي)30(	التي	اأ�صدرت	االإ�صكوا	يف	اإطارها	درا�صة	عن	»تعزيز	وحت�صني	
املحتوى	العربي	يف	ال�صبكات	الرقمية«	يف	عام	2003)31(	واأخرى	عن	
»املحتوى	الرقمي	العربي:	الفر�ض	واالأولويات	والتوجهات«	يف	عام	
حول	حتفيز	 افرتا�صية	 عمل	 ور�صة	 تنظيم	 اإىل	 باالإ�صافة	 	،)32(2005

�صناعة	املحتوى	الرقمي	العربي	يف	عام	2007.

اإىل	امل�صاهمة	يف	تنمية	�صناعة	املحتوى	الرقمي	 ويهدف	امل�رشوع	
اآ�صيا	عرب	دعم	وترويج	تطبيقات	املحتوى	الرقمي	 العربي	يف	غربي	
العربي	يف	حا�صنات	متخ�ص�صة	بتكنولوجيا	املعلومات	واالت�صاالت.	
االأول	 امل�صار	 ي�صمل	 اأ�صا�صيني:	 م�صارين	 اإىل	 امل�رشوع	 تنفيذ	 وي�صتند	
تقييم	احتياجات	�صناعة	املحتوى	الرقمي	العربي،	واقرتاح	تطبيقات	
مناذج	 وتطوير	 العربي،	 الرقمي	 املحتوى	 يف	 للمنطقة	 مالئمة	
فريكز	 الثاين	 امل�صار	 اأما	 ال�صناعة؛	 هذه	 لبناء	 وال�رشاكات	 االأعمال	
الرقمي	 املحتوى	 م�صاريع	 من	 عدد	 دعم	 عرب	 العملي	 التطبيق	 على	
واالت�صاالت	 املعلومات	 لتكنولوجيا	 منتقاة	 حا�صنات	 يف	 العربي	
يف	البلدان	االأع�صاء.	ويجري	انتقاء	هذه	امل�صاريع	تناف�صيًا	من	خالل	
ال�رشيكة	يف	املنطقة.		 االإ�صكوا	واحلا�صنات	 جلنة	وطنية	تتمثل	فيها	
�صيتم	 التي	 العربي،	 الرقمي	 املحتوى	 م�صاريع	 تتطرق	 اأن	 وميكن	
احت�صانها	خالل	امل�رشوع،	اإىل	موا�صيع	متنوعة	وذات	�صلة	بالتنمية	
االقت�صادية	واالجتماعية	يف	املنطقة	العربية،	كاحلكومة	االإلكرتونية،	
والتعليم	االإلكرتوين،	واملحتوى	الثقايف	واالإعالمي	وال�صحي	والعلمي.		
املنطقة	 التكنولوجية	يف	 احلا�صنات	 من	 عدد	 مع	 االإ�صكوا	 وتتعاون	
وبعد	 واالإعالم.	 التوعية	 حمالت	 واإطالق	 املنتقاة	 امل�صاريع	 لتنفيذ	
االنتهاء	من	تنفيذ	اأن�صطة	امل�رشوع،	�صتقوم	احلا�صنات	التكنولوجية	
بعد	 امل�رشوع	 تنفيذ	 �صياق	 ُطورت	يف	 التي	 واالآليات	 النماذج	 بتبني	
مراجعتها	بناء	على	نتائج	امل�رشوع،	وذلك	بهدف	احت�صان	م�صاريع	

م�صتقبلية	يف	جمال	تطوير	املحتوى	الرقمي	العربي.

ويت�صمن	امل�رشوع	االأن�صطة	التالية:

•�اإعداد	درا�صات	مرجعية	حول	�صناعة	املحتوى	الرقمي	العربي؛
•��تنظيم	اجتماع	خرباء	واإطالق	التعاون	مع	احلا�صنات	التكنولوجية	

يف	املنطقة؛
•�تنظيم	م�صابقات	للمحتوى	الرقمي	العربي	يف	املنطقة؛

•�احت�صان	امل�صاريع	الفائزة	بامل�صابقة	ومتابعة	تنفيذها؛
•�تقييم	امل�رشوع.

وقد	مت	تنفيذ	االأن�صطة	الثالثة	االأوىل	حتى	نهاية	�صهر	ت�رشين	االأول/
اأكتوبر	2008،	وبا�رشت	احلا�صنات	التكنولوجية	باحت�صان	امل�صاريع	
الفائزة	يف	امل�صابقات	مع	بداية	�صهر	ت�رشين	الثاين/نوفمرب	2008.		

وفيما	يلي	ملحة	عن	االأن�صطة	التي	نفذت.

1- درا�سات امل�رشوع

قامت	االإ�صكوا،	بالتعاون	مع	خرباء	متخ�ص�صني	من	املنطقة،	باإعداد	
العربي،	 الرقمي	 املحتوى	 �صناعة	 لتطوير	 االأ�صا�ض	 ت�صكل	 درا�صات	
واملهتمون	 اجلدد	 واخلريجون	 ال�صباب	 االأعمال	 رواد	 عليها	 وَيعتمد	
ميكن	 كما	 	 العربي.	 الرقمي	 املحتوى	 �صناعة	 جمال	 يف	 بالدخول	
اأن	تعتمدها	ال�رشكات	املتو�صطة	وال�صغرية	من	اأجل	تو�صيع	وتن�صيط	
تطوير	 اأجل	 من	 احلكومية	 واملوؤ�ص�صات	 املجال،	 هذا	 يف	 اأعمالها	

حمتواها	الرقمي	على	االإنرتنت.

وتقييم	 وتطبيقاته	 وبرجمياته	 العربي	 الرقمي	 للمحتوى	 م�صح	 )اأ(	
احتياجاته)33(:	تناولت	هذه	الدرا�صة	و�صع	املحتوى	الرقمي	العربي	
ال�صلبية	 واجلوانب	 االإيجابية	 اجلوانب	 وعر�صت	 تنميته،	 ومتطلبات	
اأ�صاليب	 لكل	جمال	من	جماالت	املحتوى	الرقمي	العربي،	واقرتحت	
لتطويره.	كما	عر�صت	الدرا�صة	و�صع	برجميات	واأدوات	معاجلة	اللغة	
العربية	و�صبل	حت�صينها	والتطبيقات	ال�رشورية	يف	كل	جمال،	وبينت	
هذه	 ت�صكل	 وبالتايل	 	 واالإقليمي.	 الوطني	 امل�صتويني	 على	 اأثرها	
م�صاريع	 اجلامعات	الختيار	 االأعمال	وخريجي	 لرواد	 دلياًل	 الدرا�صة	
يف	 ت�صاهم	 ومتو�صطة	 �صغرية	 ل�رشكات	 اأ�صا�صًا	 تكون	 وتطبيقات	
على	 متوفرة	 الكاملة	 والدرا�صة	 العربي.	 الرقمي	 املحتوى	 �صناعة	

املوقع	االإلكرتوين	للم�رشوع)34(.

املحتوى	 وال�رشاكة	يف	�صناعة	 والت�صويق	 العمل	 )ب(	مناذج	خلطط	
الرقمي	العربي)35(:	تقرتح	هذه	الدرا�صة	مناذج	لالأعمال	واأ�صكااًل	عملية	
ال�صغرية	 االأعمال	 موؤ�ص�صات	 تعتمدها	 اأن	 ميكن	 وال�رشاكة	 للتعاون	
والنا�صئة	يف	�صناعة	املحتوى	الرقمي	العربي.	وقد	اأجرت	هذه	الدرا�صة	
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والطلب	 العر�ض	 ناحية	 من	 العربي	 الرقمي	 املحتوى	 ل�صوق	 حتلياًل	
اأن	 وبّينت	 املختلفة،	 العربي	 الرقمي	 املحتوى	 اإىل	جماالت	 بالن�صبة	
فر�ض	منو	ال�رشكات	النا�صئة	يف	جمال	املحتوى	الرقمي	كبرية	حاليًا	
ولكون	 االأوىل	 مراحل	منوها	 الرقمي	يف	 املحتوى	 �صوق	 لكون	 نظراً	
الدرا�صة	 الراهن.		كما	اقرتحت	 الوقت	 عدد	املتناف�صني	قلياًل	جداً	يف	
مناذج	اأعمال	مالئمة	مل�صاريع	املحتوى	الرقمي	العربي	وهي:	منوذج	
اال�صرتاكات	باملحتوى	الرقمي	العربي	املتخ�ص�ض،	والنموذج	التعاقدي	
االإعالنات.	 االإلكرتونية،	ومنوذج	 التجارة	 الذي	تعتمده	غالبًا	مواقع	

والدرا�صة	الكاملة	متوفرة	على	املوقع	االإلكرتوين	للم�رشوع.

)ج(	متطلبات	االحت�صان	من	حيث	الربجميات	واالأجهزة	والتدريب)36(:		
ل	هذه	الدرا�صة	احتياجات	�صناعة	املحتوى	الرقمي	العربي	من	 تف�صّ
كما	 التدريب.	 ومتطلبات	 املطلوب،	 والرتابط	 والربجميات،	 االأجهزة	
تبني	االحتياجات	احلا�صوبية	والربجمية	يف	كل	جمال	من	جماالت	
واالأعمال	 االإلكرتونية،	 احلكومة	 مثل	 العربي،	 الرقمي	 املحتوى	
وتو�صح	 االإلكرتونية.	 والثقافة	 االإلكرتوين،	 والتعليم	 االإلكرتونية،	
الدرا�صة	اأي�صًا	احتياجات	التدريب	الفني	الالزمة	للخريجني	ال�صباب	
ورواد	االأعمال	والتدريب	يف	جمال	االأعمال	والت�صويق	والبيع،	وكذلك	
الكاملة	 والدرا�صة	 والقانونية.	 املالية	 واالإدارة	 اللغات	 جمال	 يف	

متوفرة	على	املوقع	االإلكرتوين	للم�رشوع.

2-  اجتماع اخلرباء واإطالق التعاون مع احلا�سنات التكنولوجية

العربي	 الرقمي	 املحتوى	 �صناعة	 تعزيز	 حول	 اخلرباء	 اجتماع	 عقد	
	29 يومي	 بريوت	 يف	 املتحدة	 االأمم	 بيت	 يف	 االإ�صكوا	 منطقة	 يف	
و30	ني�صان/اأبريل	2008	بهدف	عر�ض	ومناق�صة	الدرا�صات	الثالث	
التي	اأعدتها	االإ�صكوا	خالل	املرحلة	االأوىل	للم�رشوع،	واإطالق	احلوار	
والتعاون	مع	عدد	من	احلا�صنات	التكنولوجية	يف	املنطقة	من	اأجل	

تنفيذ	امل�رشوع.

الدرا�صات	 اإعداد	 �صاركوا	يف	 الذين	 االجتماع	اخلرباء	 �صارك	يف	 وقد	
وعر�صوا	درا�صاتهم،	كما	قدمت	االإ�صكوا	مقرتحًا	الآلية	تنفيذ	امل�صابقات	
اخلا�صة	باملحتوى	الرقمي	العربي	ومعايري	انتقاء	امل�صاريع	الفائزة،	
من	 التكنولوجية	 احلا�صنات	 وبني	 بينها	 التعاون	 اآلية	 وعر�صت	
وقد	 �رشيك.	 بكل	 اخلا�صة	 املهام	 واأو�صحت	 امل�رشوع،	 تنفيذ	 اأجل	

ناق�ض	املجتمعون	هذه	الدرا�صات،	واآلية	تنفيذ	امل�صابقة	ومعايريها،	
باالإ�صافة	اإىل	م�صودة	ر�صالة	تفاهم	بني	االإ�صكوا	واحلا�صنات.		كما	
العربية	 واجلمهورية	 لبنان	 من	 كل	 يف	 احلا�صنات	 مدراء	 عر�ض	
وفل�صطني،	 ال�صعودية	 العربية	 واململكة	 وم�رش	 واالأردن	 ال�صورية	
امل�صاركون	يف	االجتماع	اأن�صطة	هذه	احلا�صنات	واخلدمات	والربامج	

التي	تقدمها.

وقد	اأكد	امل�صاركون	يف	االجتماع	على	ما	يلي:

•���رشورة	االهتمام	باملحتوى	الرقمي	العربي	حلفظ	الهوية	العربية	
االإنرتنت،	مما	ي�صاهم	يف	بناء	جمتمع	 وزيادة	هذا	املحتوى	على	

املعلومات	يف	املنطقة؛

تنفيذ	 يف	 للعمل	 كمنطلق	 اآنفًا	 املذكورة	 الثالث	 الدرا�صات	 •��اأهمية	
الرقمي	 املحتوى	 �صناعة	 تطوير	 »تعزيز	 حول	 االإ�صكوا	 م�رشوع	

العربي	من	خالل	احلا�صنات	التكنولوجية«؛

الرقمي	 املحتوى	 م�صاريع	 تعزيز	 يف	 احلا�صنات	 دور	 •��اأهمية	
واعتماد	 امل�رشوع،	 تنفيذ	 يف	 اأ�صا�صيًا	 �رشيكًا	 باعتبارها	 العربي	
احلا�صنات	 يف	 العربي	 الرقمي	 املحتوى	 م�صاريع	 احت�صان	 مبداأ	
النا�صئة	 االأعمال	 موؤ�ص�صات	 من	 كبرية	 جمموعة	 اإن�صاء	 اأجل	 من	

وال�صغرية	لتطوير	املحتوى	الرقمي	العربي	يف	املنطقة؛

•��اإمكانية	اإحداث	خرق	يف	جمال	املحتوى	الرقمي	العربي	على	غرار	
العربية	يف	جمال	 الف�صائية	 القنوات	 بع�ض	 اأحدثته	 الذي	 اخلرق	

االإعالم	املرئي	وامل�صموع	واملكتوب	اإقليميًا	وحتى	عامليًا؛

جمال	 يف	 االإقليمي	 التكامل	 لتحقيق	 عمل	 اآليات	 و�صع	 •��اأهمية	
اإنتاج	و�صناعة	املحتوى	الرقمي	العربي،	وتعزيز	البحث	والتطوير	
يف	جمال	معاجلة	اللغة	العربية	اإلكرتونيًا	من	اأجل	اإنتاج	برجميات	

عالية	امل�صتوى؛

�صناعة	 لتطوير	 واحلا�صنات	 اجلامعات	 بني	 التعاون	 •��اأهمية	
املحتوى	الرقمي	العربي	يف	املنطقة،	وربط	نتاج	البحث	والتطوير	
باحلا�صنات	التكنولوجية	يف	املنطقة	وبالقطاع	اخلا�ض	من	اأجل	
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ون�رش	 والعاملية،	 املحلية	 االأ�صواق	 اإىل	 املنتجات	 هذه	 اإي�صال	
الق�ص�ض	الناجحة	مل�صاريع	احلا�صنات.

وقد	اأكد	عدد	من	ممثلي	احلا�صنات	التكنولوجية	ا�صتعدادهم	للتعاون	
مع	 االتفاق	 االجتماع	 بعد	 ومت	 امل�رشوع،	 تنفيذ	 يف	 االإ�صكوا	 مع	
احلا�صنات	التكنولوجية	ال�رشيكة	التالية	لتنفيذ	امل�رشوع	يف	منطقة	
لبنان؛	 يف	 	»Berytech« وال�صحة	 التكنولوجيا	 حا�صنة	 االإ�صكوا:	
واحلا�صنة	الفل�صطينية	لتكنولوجيا	املعلومات	واالت�صاالت	»PICTI«؛	
واحلا�صنة	التكنولوجية	لالأعمال	يف	االأردن	وهي	�صمن	�صبكة	مراكز	
االإبداع	االأردنية	»JIC«؛	وحا�صنة	تقانة	املعلومات	واالت�صاالت	يف	
اجلمهورية	العربية	ال�صورية؛	وحا�صنة	تقنية	املعلومات	واالت�صاالت	
يف	عدن	يف	اليمن.	وجتدر	االإ�صارة	اإىل	اأن	حا�صنة	عدن	قد	د�صنت	يوم	
اليمن	لتكون	امل�صاريع	 العربي	يف	 الرقمي	 اإطالق	م�صابقة	املحتوى	

الفائزة	يف	امل�صابقة	اأوىل	امل�صاريع	املحت�صنة	فيها.

3- م�سابقة املحتوى الرقمي العربي

اأطلقت	�صعبة	تكنولوجيا	املعلومات	واالت�صاالت	يف	االإ�صكوا	�صل�صلة	
من	م�صابقات	املحتوى	الرقمي	العربي	يف	خم�صة	بلدان	اأع�صاء	هي	
واليمن	 ال�صورية،	 العربية	 واجلمهورية	 واالأردن،	 وفل�صطني،	 لبنان،	
مع	 بالتعاون	 	،2008 وتوز/يوليو	 حزيران/يونيو	 �صهري	 خالل	
لتنمية	 وذلك	 البلدان،	 تلك	 يف	 متخ�ص�صة	 تكنولوجية	 حا�صنات	

�صناعة	املحتوى	الرقمي	العربي	يف	غربي	اآ�صيا.

وكان	هدف	امل�صابقات	انتقاء	اأف�صل	امل�صاريع	االبتكارية	يف	املحتوى	
واالجتماعية	 االقت�صادية	 املجاالت	 خمتلف	 يف	 العربي	 الرقمي	
كالتعليم،	وال�صحة،	واحلكومة،	والثقافة،	واالإعالم،	وغريها،	من	اأجل	
احت�صانها	ومتابعة	تنفيذها.		وتوجهت	امل�صابقات	ب�صكل	خا�ض	اإىل	
اأفكارهم	يف	 الراغبني	يف	تطوير	 االأعمال	وخريجي	اجلامعات	 رواد	
العربي	حول	منتجات	معلوماتية	فاعلة	وتاأ�صي�ض	 الرقمي	 املحتوى	

�رشكات	يف	هذا	املجال.

وت�صمن	اإطالق	امل�صابقة	ور�صات	عمل	حول	اأهمية	�صناعة	املحتوى	
الرقمي	العربي،	واآلية	التناف�ض	والتقييم	يف	امل�صابقة،	واخلدمات	التي	
�صتقدمها	احلا�صنات	ال�رشيكة	للرواد	ال�صباب.	وقد	اأظهرت	النقا�صات	

االإنرتنت،	 على	 العربية	 اللغة	 بتعزيز	 احلا�رشين	 اهتمام	 املتبادلة	
رغم	ال�صعوبات	والعقبات	املرتقبة.

اجلامعات،	 عن	 ممثلون	 املذكورة	 العمل	 ور�صات	 يف	 �صارك	 وقد	
واملعاهد	اجلامعية،	واملوؤ�ص�صات	غري	احلكومية،	وموؤ�ص�صات	القطاع	
اإىل	 العربي،	باالإ�صافة	 الرقمي	 العاملة	يف	جمال	املحتوى	 اخلا�ض	
طالب	جامعيني،	حيث	تراوحت	اأعدادهم	من	40	م�صاركًا	اإىل	اأكرث	من	
اهتمامًا	الفتًا	 امل�صابقة	 اإطالق	 و�صهد	 البلدان.	 بح�صب	 م�صارك	 	300
من	قبل	ال�صحافة	وو�صائل	االإعالم	التي	لعبت	دوراً	يف	ن�رش	الوعي	

حول	اأهمية	املحتوى	الرقمي	العربي.

للم�صابقة	 املقدَّمة	 العربي	 الرقمي	 املحتوى	 م�صاريع	 عدد	 وجتاوز	
وقد	 م�صارك.	 بلد	 لكل	 م�رشوعًا	 يقارب	11	 اأي	مبعدل	 م�رشوعًا،	 	55
ت�صمنت	امل�صاريع	برجميات	للتعرف	على	الن�صو�ض	العربية	وتركيب	
الكالم،	وتطبيقات	للتعلم	االإلكرتوين	والو�صاطة	االإلكرتونية	والرتفيه	
وخدمات	 وتثقيفية،	 وطالبية	 �صياحية	 وبوابات	 املوجه،	 التعليمي	
اإلكرتونية،	وبنوك	معلومات	متخ�ص�صة.		وقد	مت	تقييم	امل�صاريع	لكل	
بلد	على	حدة	من	قبل	جلنة	متخ�ص�صة،	ومت	حتديد	امل�صاريع	الفائزة	
يف	كل	بلد.	وبداأت	احلا�صنات	التكنولوجية	عملية	احت�صان	امل�صاريع	

الفائزة		خالل	�صهر	ت�رشين	الثاين/نوفمرب	2008.

باء-  متابعة اأعمال الم�ضروع                                             

يف	 واحد	 عام	 ملدة	 الفائزة	 امل�صاريع	 احت�صان	 االإ�صكوا	 �صتدعم	
امل�صاريع	 الأ�صحاب	 �صتوؤمن	 التي	 ال�رشيكة	 التكنولوجية	 احلا�صنات	
لتطوير	 ال�رشوري	 والتدريب	 الالزمة	 والتجهيزات	 املالئم	 املكان	
والقانونية	 والعملية	 الفنية	 اال�صت�صارات	 لهم	 �صتقدم	 كما	 اأعمالهم،	
ت�صويق	 على	 و�صت�صاعدهم	 �رشكاتهم،	 وتاأ�صي�ض	 منتجاتهم	 لتطوير	

منتجاتهم	يف	االأ�صواق	املحلية	واالإقليمية.

مع	 بالتعاون	 االإ�صكوا،	 �صتجري	 االحت�صان،	 فرتة	 انتهاء	 وبعد	
التي	 وللتطبيقات	 امل�رشوع	 لهذا	 تقييمًا	 التكنولوجية،	 احلا�صنات	
م�صاريع	 يف	 منه	 لال�صتفادة	 التقييم	 نتائج	 و�صتن�رش	 احُت�صنت،	

م�صتقبلية	م�صابهة.
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http://www.icann.org/		.العاملية	ال�صبكة	ب�صاأن	املختلفة	التقنية	التن�صيق	ق�صايا	على	لالإ�رشاف	1988	عام	يف	االأمريكية	االإدارة	اأن�صاأتها	ربحية	غري	هيئة		37((
http://www.arabic-script-domains.org/		:االإلكرتوين	موقعها	على	متاحة	واأن�صطتها	املجموعة	هذه	عن	املعلومات		38((

)39(		النطاقات	العليا	العامة	هي	حتى	االآن:	.aero, .asia, .biz, .cat, .com, .coop, .edu, .gov, .info, .int, .jobs, .mil, .mobi, museum, .name, .net, .org, .pro, .tel, .travel.		مزيد	من	املعلومات	متاح
http://www.icann. org/en/registries/listing.html		:»»اآيكان	موقع	على										

http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm/		:التايل	العنوان	على	متاح	املعلومات	من	مزيد		40((

�صهد	الن�صف	الثاين	من	عام	2008،	وال	�صيما	�صهر	ت�رشين	الثاين/
التي	 االإقليمي	والدويل	 االأن�صطة	على	ال�صعيدين	 نوفمرب،	�صل�صلة	من	
اأ�صماء	 لتطبيق	 واملبادئ	 القواعد	 و�صع	 على	 العمل	 وترية	 �رشعت	
النطاقات	املدّولة	)Internationalized Domain Names-IDNs(	وذلك	

يف	اإطار	م�رشوع	االإ�صكوا	حول	نظام	اأ�صماء	النطاقات	العربية.

واالأرقام	 لالأ�صماء	 االإنرتنت	 هيئة	 عقدت	 العاملي،	 ال�صعيد	 فعلى	
 Internet Corporation for Assigned Names(	)37(""اآيكان	املخ�ص�صة
and Numbers–ICANN(	اجتماعها	الثالث	والثالثني	يف	القاهرة	يف	

الفرتة	من	2	اإىل	7	ت�رشين	الثاين/نوفمرب	2008،	ملناق�صة	موا�صيع	
ومنها	 	،)Top Level Domains–TLD( العليا	 النطاقات	 تتعلق	مبلف	
اجلديدة،	  )generic TLD-gTLD( العامة	 العليا	 النطاقات	 تخ�صي�ض	
 IDN ccTLD Fast(	البلدان	عناوين	نطاقات	لتدويل	ال�رشيع	وامل�صار
Track(،	وهي	موا�صيع	لها	تاأثري	مبا�رش	على	اإن�صاء	نطاقات	خا�صة	

باملنطقة	العربية،	اأي	"عربي" و“arab”.		ونظراً	الأهمية	هذا	االجتماع	
اأكرث	من	1000	م�صارك	من	144	دولة.		وقد	جاء	 الدويل،	فقد	�صم	
اجتماع	"اآيكان" الدويل	الثالث	والثالثون	يف	القاهرة،	بعد	اجتماعني	
�صابقني	عقدا	اأي�صًا	يف	عام	2008،	االأول	يف	الهند	)�صباط/فرباير(	

والثاين	يف	فرن�صا	)حزيران/يونيو(.

الأ�صماء	 العمل	 جمموعة	 عقدت	 فقد	 االإقليمي،	 ال�صعيد	 على	 اأما	
 Arabic Script IDN Working(	)38(العربي	باحلرف	املدولة	النطاقات
Group-ASIWG(	اجتماعها	الثالث	يف	القاهرة،	بعد	انتهاء	اجتماع	

"اآيكان"،	وذلك	يومي	8	و9	ت�رشين	الثاين/نوفمرب	2008،	ملناق�صة	
يف	 العربية	 احلروف	 ا�صتعمال	 حول	 التوجيهية	 التقنية	 املبادئ	
النطاقات	 الأ�صماء	 العربي	 العمل	 فريق	 عقد	 كما	 االإنرتنت.	 نطاقات	
و�صوؤون	االإنرتنت	يف	جامعة	الدول	العربية	اجتماعه	الدوري	الثالث	

ملناق�صة	 	،2008 توز/يوليو	 	3 اإىل	 	1 من	 الفرتة	 يف	 القاهرة،	 يف	
العلوي	 النطاق	 ا�صتحداث	 واأبرزها	 بالنطاقات،	 املتعلقة	 املوا�صيع	

.”arab“

عامة عليا  لنطاقات  مجدداً  الباب  تفتح  "اآيكان"   األف- 
جديدة                                                                                                      

يف	 دفعتني،	 على	 اأُطلقت	 عامًا)39(	 علويًا	 نطاقًا	 	20 حاليًا	 يوجد	
لزيادة	 ونظراً	 	 القرن.	 هذا	 واأوائل	 املا�صي	 القرن	 من	 الثمانينات	
�صوف	 وتنّوعهم،	 العامل	 اأنحاء	 جميع	 يف	 االإنرتنت	 م�صتخدمي	 عدد	
"اآيكان" يف	منت�صف	عام	2009	جولة	جديدة	لتلّقي	طلبات	 تطلق	
اأ�صدرت	 فقد	 لذلك،	 وفح�صها.	 عامة	جديدة	 عليا	 نطاقات	 ا�صتحداث	
 )Draft Applicant Guidebook( الطلب	 مقّدم	 لدليل	 "اآيكان" م�صودة	
االأول/اأكتوبر	 ت�رشين	 اأواخر	 يف	 االإلكرتوين	 موقعها	 على	 ون�رشتها	
2008.		وكانت	م�صودة	الدليل	متاحة	لتعليقات	اجلمهور	حتى	اأوائل	
االعتبار	 بعني	 التعليقات	 كل	 �صتوؤخذ	 حيث	 االأول/دي�صمرب،	 كانون	
العامة	 العليا	 النطاقات	 طلبات	 منوذج	 لتطوير	 وت�صتخدم	 وحتلل	

اجلديدة)40(.

)ccTLD(،	وخالل	اجتماع	 البلدان	 اأما	على	�صعيد	نطاقات	عناوين	
"اآيكان" مبادرة	الإن�صاء	 اإدارة	 اأطلق	جمل�ض	 "اآيكان" يف	فرن�صا،	فقد	
 IDN البلدان	 عناوين	 نطاقات	 لتدويل	 ال�رشيع	 امل�صار	 لتنفيذ	 خطة	
عدد	 باإدخال	 ال�رشيع	 امل�صار	 هذا	 اآلية	 وت�صمح	 	.ccTLD Fast Track

حمدود	من	نطاقات	عناوين	البلدان	قبل	ا�صتحداث	اأ�صماء	النطاقات	
املدّولة	)IDN(	ب�صورة	�صاملة،	علمًا	باأن	البلدان	املوؤهلة	لالن�صمام	
اإىل	امل�صار	ال�رشيع	ينبغي	اأن	تندرج	يف	قائمة	املنظمة	الدولية	لتوحيد	
"اآيكان"  ن�رشت	 فقد	 لهذا،	 	.)1-ISO 3166( رقم	3166-1	 املقايي�ض	

البنية الأ�سا�سية لتكنولوجيا املعلومات والت�سالت
ع�ضرة اأيام فا�ضلة يف حياة اأ�ضماء النطاقات املدّولة
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البنية االأ�ضا�ضية لتكنولوجيا املعلومات واالت�ضاالت

http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/	:»»اآيكان	موقع	على	متاح	املعلومات	من	مزيد		41((

 Draft Implementation(	التنفيذ	خطة	م�صودة	االإلكرتوين	موقعها	على
الفرتة	 �صمن	 عليها	 التعليقات	 اإبداء	 اجلمهور	 من	 وطلبت	 	)41()Plan

املذكورة	 الطلب	 مقّدم	 دليل	 م�صودة	 على	 للتعليقات	 املتاحة	 نف�صها	
اآنفًا.

باء- االإ�ضكوا من�ضق ال�ضتخدام االأحرف العربية في اأ�ضماء 
النطاقات بين مجموعات اإقليمية متعددة                          

كما	هو	معلوم،	فاإن	االأحرف	العربية	هي	اأكرث	االأحرف	ا�صتعمااًل	يف	
العامل	بعد	االأحرف	الالتينية،	وهي	يف	اأ�صا�ض	اأكرث	من	15	لغة،	ومنها	
العربية،	واالأوردو،	والفار�صية،	والك�صمريية،	والب�صتونية،	والطاجيكية،	
والبها�صا	وغريها،	وت�صتعمل	على	نطاقها	 والكردية،	 والرتك�صتانية،	
العربية،	ويف	ال�صني	واإيران	وباك�صتان.		وجتدر	 البلدان	 االأو�صع	يف	
باحلركات،	 يتعلق	 فيما	 اخلا�صة	 قواعدها	 لغة	 لكل	 اأن	 اإىل	 االإ�صارة	
وو�صل	االأحرف،	و�صكلها	يف	بدء	الكلمة	اأو	و�صطها	اأو	نهايتها	اأو	يف	

و�صعها	املنفرد.

ومن	املهم	االإ�صارة	اإىل	اأن	العديد	من	احلروف	تت�صابه	اإىل	حد	كبري،	
ولكن	تثيلها	يف	نظام	الرتميز	املوحد	"يونيكود" )Unicode( خمتلف	
اللغة	 يف	 الكاف	 ي�صبه	 العربية	 اللغة	 يف	 الـكاف	 حرف	 فمثاًل	 جداً،	
 u+06A9;( اأو	االأوردو،	ولكن	تثيله	يف	اليونيكود	خمتلف	 الفار�صية	
u+06AA; u+0643(.	وهذ	الت�صابه	بني	االأحرف	ي�صبب	ت�صابهًا	م�صلاًل	

بني	اأ�صماء	النطاقات	مما	يفتح	املجال	اأمام	عمليات	انتحال	اأ�صماء	
.)Phishing attacks(	النطاقات

  ”.org“		العامة	النطاقات	ت�صجيل	�رشكة	جانب	اإىل	االإ�صكوا،	�صاركت	وقد
)Public Interest Registry-PIR(، و�رشكة	خدمات	الت�صجيل	العاملية	

العمل	 جمموعة	 تاأ�صي�ض	 يف	 	،.”info“ نطاقات	 تدير	 التي	 	)Afilias(

اجتماع	 اإثر	 	)ASIWG( العربي	 باحلرف	 املدولة	 النطاقات	 الأ�صماء	
	،2008 اآذار/مار�ض	 يف	 املتحدة،	 العربية	 باالإمارات	 دبي	 يف	 عقد	
منطقة	 يف	 االإنرتنت	 منظمي	 اأبرز	 عن	 اأ�صا�صيني	 ممثلني	 و�صم	
املعلومات	 تكنولوجيا	 دوليني	يف	جمال	 ف�صاًل	عن	خرباء	 االإ�صكوا،	
واالت�صاالت.		وت�صاهم	االإ�صكوا	مع	Afilias	و	PIR	يف	االإ�رشاف	على	
تن�صيق	عمل	املجموعة	التي	ت�صم	حتى	االآن	خرباء	من	كل	من	م�رش،	
واململكة	العربية	ال�صعودية،	واجلمهورية	العربية	ال�صورية،	واالإمارات	

العربية	املتحدة،	والكويت،	وكذلك	من	اإيران	وباك�صتان	وبلدان	اأخرى	
ت�صتخدم	احلرف	العربي	يف	لغاتها	الوطنية،	باالإ�صافة	اإىل	خرباء	من	
 Internet Engineering Task(	االإنرتنت	هند�صة	عمل	يونيكود" وفرقة"
Force-IETF(.		وتعمل	هذه	املجموعة	على	مناق�صة	التفا�صيل	الفنية	

املتعلقة	با�صتخدام	االأحرف	العربية	يف	اأ�صماء	نطاقات	االإنرتنت.

اآذار/ العمل	يف	دبي	يف	 والثاين	ملجموعة	 االأول	 االجتماعني	 وبعد	
و	 	Afilias بالتعاون	مع	 االإ�صكوا،	 واأيار/مايو	2008،	نظمت	 مار�ض	
االإنرتنت	 نطاقات	 اأ�صماء	 ت�صجيل	 الإدارة	 العامليتني	 ال�رشكتني	 	PIR

يف	 عقد	 الذي	 املجموعة	 لهذه	 الثالث	 االجتماع	 	،”.info“ و   ”.org“

اجلهاز	 با�صت�صافة	 الثاين/نوفمرب،	 ت�رشين	 و9	 	8 يومي	 القاهرة	

	30 نحو	 االجتماع	 وح�رش	 م�رش.	 يف	 االت�صاالت	 لتنظيم	 القومي	
اإقليمية	 واالت�صاالت	من	منظمات	 املعلومات	 تكنولوجيا	 خبرياً	يف	
والفار�صية	 العربية	 اللغات	 ا�صتخدام	 م�صائل	 ملناق�صة	 وعاملية	

واالأوردو	وغريها	يف	اأ�صماء	عناوين	االإنرتنت.

لت�صجيل	 االجتماع	 هذا	 يف	 النقا�صات	 من	 كبري	 جزء	 خ�ص�ض	 وقد	
نطاقات	االإنرتنت	باالأحرف	العربية	والبحث	عنها،	حيث	قّدم	املركز	
كيفية	 حول	 هامًا	ومميزاً	 فنيًا	 ال�صبكة	مقرتحًا	 ال�صعودي	ملعلومات	
ت�صجيل	نطاقات	االإنرتنت	باالأحرف	العربية	من	قبل	�صاحب	الت�صجيل	
اأو	امل�صِجل	)registrar	اأو	registrant(.		ويتطلب	هذا	املقرتح	يف	جوهره	
وجود	مفتاح	عمومي	)master key( يتم	ا�صتخراجه	من	عدد	من	اجلداول	
التي	تبني	كل	احتماالت	الت�صابه	امل�صلل	بني	االأحرف	العربية.	وبف�صل	
اأحرفًا	م�صابهة	 اإذا	ما	ت�صمن	 بت�صجيل	نطاق	ما	 ي�صمح	 هذا	احلل،	ال	

ب�صكل	م�صلل	الأحرف	نطاق	اآخر.	فمثاًل،	وفقًا	لهذا	املقرتح:
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)42(		�صملت	املو�صوعات	االأخرى	ا�صتعرا�ض	ن�صاطات	"اآيكان"،	وجمموعة	العمل	الأ�صماء	النطاقات	املدولة	باحلرف	العربي،	ومناق�صة	املقرتح	االأردين	ب�صاأن	اإن�صاء	هيئة	عربية	الأ�صماء	النطاقات	العليا	لالإنرتنت،	واأمن	نظم	املعلومات	والف�صاء	
االإلكرتوين،	وامل�صار	ال�رشيع	لتدويل	اأ�صماء	النطاقات	العليا.

البنية االأ�ضا�ضية لتكنولوجيا املعلومات واالت�ضاالت

جيم-  فريق العمل العربي يتخذ الخطوات الالزمة نحو 
تنفيذ اأ�ضماء النطاقات العربية                                              

الثاين/نوفمرب	 اإن	�صهر	ت�رشين	 القول	 اآنفًا،	ميكن	 على	�صوء	ما	ذكر	
االإنرتنت	 نطاقات	 اأ�صماء	 م�صرية	 يف	 االأ�صهر	 اأهم	 من	 بات	 	2008
املدّولة،	وباالأخ�ض	تلك	التي	تكتب	باحلرف	العربي.		فبعد	اجتماع	
"اآيكان" من	2	اإىل	7	من	ذلك	ال�صهر،	واجتماع	جمموعة	العمل	الأ�صماء	
نظم	 عينه،	 ال�صهر	 من	 و9	 	8 العربي	يف	 باحلرف	 املدولة	 النطاقات	
التابع	 االإنرتنت	 و�صوؤون	 النطاقات	 الأ�صماء	 العربي	 العمل	 فريق	
جلامعة	الدول	العربية،	اجتماعه	الرابع	يف	مقر	اجلامعة	يف	القاهرة	
الالزمة	 التدابري	 اتخاذ	 اأي�صًا،	حول	 ال�صهر	 ذلك	 من	 و11	 	10 يومي	
النطاقات	 من	 القادمة	 اجلولة	 �صمن	 	”.arab“ اال�صم	 تخ�صي�ض	 نحو	
العليا	العامة	التي	�صوف	تبداأها	"اآيكان" يف	الن�صف	االأول	من	عام	

.)42(2009

اال�صم	 لكون	 اأهمية	 	”.arab“ اال�صم	 تخ�صي�ض	 نحو	 ال�صعي	 ويكت�صب	
الطابع	 ذات	 واملنظمات	 ال�رشكات	 هوية	 يعك�ض	 �صيادي	 طابع	 ذا	
االإقليمي،	فهو	بذلك	يخدم	�رشيحة	كبرية	من	االأ�صخا�ض	واملوؤ�ص�صات	
هنا	 وميكن	 االإقليمية.	 مواقعهم	 نطاقات	 ت�صجيل	 من	خالل	 العربية	

حتديد	جمال	اهتمام	الدول	العربية	يف	اإ�صمني	اأ�صا�صيني:

هام	 وهو	 ".عربي"،	 العربي	 باحلرف	 العربي	 العلوي	 النطاق	 )اأ(	
العربية،	 باللغة	 النطاقات	 اأ�صماء	 بكتابة	 �صي�صمح	 الأنه	 وحيوي	 جداً	
وبالتايل	يذلل	عائقًا	كبرياً	يقف	يف	وجه	ا�صتخدام	�رشيحة	وا�صعة	من	

املواطنني	العرب	لالإنرتنت؛

هام	 وهو	 	،”.arab“ الالتيني	 باحلرف	 العربي	 العلوي	 النطاق	 )ب(	
اأي�صًا	نظراً	لكونه	ذا	طابع	�صيادي	وال	يجوز	التنازل	عنه.

النطاقات،	 تخ�صي�ض	 طلب	 تقدمي	 باآلية	 املتعلقة	 للتعقيدات	 ونظراً	
اإعداد	 يف	 �صابقًا	 �صاهم	 دوليًا	 قانونيًا	 م�صت�صاراً	 االإ�صكوا	 ا�صتقدمت	
طلبات	نطاقات	عليا	اأخرى	عدة.		وقّدم	امل�صت�صار	عر�صًا	للفريق	العربي	
ي�صمل	كل	االإجراءات	واملتطلبات	القانونية	واللوج�صتية	واملالية	ب�صاأن	
تقدمي	طلب	حجز	النطاق	“arab.”	لدى	منظمة	"اآيكان".		وجرى	نقا�ض	
لت�صجيل	 اإعداد	وتقدمي	طلب	 العربي	بخ�صو�ض	 الفريق	 مف�صل	�صمن	

هذا	النطاق	لدى	"اآيكان"،	والذي	يحتاج	اإىل	متطلبات	عدة،	اأهمها:

•��حتديد	املنظمة،	اأو	ال�رشكة،	اأو	الهيئة،	اأو	الكيان	الذي	�صيكون	م�صوؤواًل	
عن	تقدمي	الطلب	لدى	"اآيكان"،	وامل�صي	يف	ت�صجيل	اأ�صماء	النطاقات	
اللوج�صتية	 اجلوانب	 كل	 ومتابعة	 وال�رشكات	 لالأ�صخا�ض	 العليا	

واالإدارية	واملالية	والتقنية	التي	تت�صل	بهذه	النطاقات؛

•��تاأمني	التمويل	املطلوب	لتقدمي	الطلب،	وهو	عبارة	عن	ر�صم	قيمته	
185	األف	دوالر	ُيدفع	لـ	"اآيكان" ويت�صمن	كل	التكاليف	التي	تنجم	
"اآيكان"  لـ	 ُيدفع	 عن	ت�صغيل	كل	نطاق؛	واأي�صًا	تاأمني	مبلغ	معنّي	

لدى	ت�صجيل	االعرتا�صات	اإذا	ما	دعت	احلاجة؛

التفا�صيل	 كل	 ذلك	 الطلب،	مبا	يف	 ملف	 وتكاليف	حت�صري	 •��اأتعاب	
التقنية	والوثائق	املطلوبة	اإىل	"اآيكان" عند	افتتاح	الفرتة	الزمنية	
الثاين	 الربع	 العليا	اجلديدة،	والتي	�صتكون	يف	 النطاقات	 لت�صجيل	

من	عام	2009.

اأرقام	اليونيكود	لهذه	الكلمات	هي:

u+0645 - u+0644 - u+0643 		 ●   ملك:

 u+0645 - u+0644 - u+06AA ●  ملکـ:		
   u+0645 - u+0644 - u+06A9 ●  ملک:  

اإذا	�صّجل	“ملك.	عربي”،	فال	يمكن	ت�صجيل	“ملکـ.	عربي” اأو	“ملک.	عربي” نظراً	للت�صابه	بين	الكاف	في	كل	من	ملك	وملکـ	و ملک.
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)43(		ميكن	اأن	تكون	تلك	اجلهة	اأحد	م�صغلي	النطاقات	العليا	العامة	حاليًا.
)44(		وميكن	اأن	يكون	هذا	اخليار	على	ن�صق	ما	يح�صل	االآن	يف	اأحد	اأهم	النطاقات	العليا	العاملية	org.،	اإذ	تقوم	اإحدى	ال�رشكات	اخلا�صة	وهي	جمعية	االإنرتنت	)Internet Society-ISOC(		بت�صغيل	النطاق	وت�صويقه	ل�صالح	مالك	النطاق.
										والت�صغيل	هو	غري	ربحي	اإذ	تقوم	اجلهة	امل�صغلة	با�صرتداد	نفقات	التاأ�صي�ض	والت�صغيل	من	العائدات	مع	هام�ض	ب�صيط	جداً	ي�صمن	ا�صتمرارية	العملية،	ويحول	املبلغ	املتبقي	اإىل	جمعية	االإنرتنت	التي	ت�صتخدمه	يف	تطوير	ال�صبكة	واالإنفاق	على	

										االأن�صطة	املختلفة	التي	تقيمها.

البنية االأ�ضا�ضية لتكنولوجيا املعلومات واالت�ضاالت

وقد	ارتاأى	الفريق	العربي	اأن	يكون	الكيان	الذي	�صيتوىل	تقدمي	الطلب	
اإىل	"اآيكان" وما	يت�صل	به	من	اإجراءات	جتارية،	�صاماًل	اأو	ممثاًل	كل	
البلدان	العربية	لتفادي	حدوث	اأية	مناف�صات	على	عوائد	هذا	النطاق	
اأو	بيع	اأ�صماء	النطاقات	يف	املنطقة	العربية.		اإال	اأن	ال�صكل	االإجرائي	
اأكرث	 اأن	 النقا�ض	 من	 ظهر	 وقد	 	 بحث.	 مو�صع	 زال	 ما	 الطلب	 لتقدمي	
املنظمات	اأهلية	لال�صطالع	بهذه	امل�صوؤولية	هي	جامعة	الدول	العربية	
نظراً	ل�صمولها	كل	الدول	الناطقة	باللغة	العربية،	واأنه	من	امل�صتح�صن	
اأن	يقدم	الطلب	با�صم	اجلامعة،	بالتحالف	مع	جهة	�صاحبة	خربة	يف	
جمال	اإدارة	وت�صغيل	النطاقات	العليا	العامة،	ولي�ض	النطاقات	العليا	
للدول)43(،	على	اأن	يقوم	جمل�ض	الوزراء	العرب	لالت�صاالت	واملعلومات	
اإ�رشاف	تتابع	املو�صوع	بتفا�صيله.		وميكن	للجامعة	 بت�صكيل	جلنة	

اأن	ت�صتخدم	عوائد	النطاق	العلوي	يف	تويل	امل�صاريع	اال�صرتاتيجية	
لتكنولوجيا	املعلومات	واالت�صاالت	املطروحة	حاليًا	لديها)44(.

حتليل	 على	 للعمل	 م�صّغر	 فريق	 تاأليف	 على	 املجتمعون	 اتفق	 وقد	
النطاق،	 واإدارة	 الطلب	 تقدمي	 اإعداد	 لعملية	 املطروحة	 البدائل	 جميع	
يف	 ليعر�ض	 املنا�صبة،	 اخليارات	 اعتماد	 يت�صمن	 تقرير	 و�صياغة	
كانون	 واملعلومات	يف	 لالت�صاالت	 الدائمة	 العربية	 اللجنة	 اجتماع	
الوزراء	 ملجل�ض	 التنفيذي	 املكتب	 واجتماع	 	،2008 االأول/دي�صمرب	

العرب	لالت�صاالت	واملعلومات	يف	كانون	الثاين/يناير	2009.

وبهذا	فاإن	االأيام	الع�رشة	من	2	اإىل	11	ت�رشين	الثاين/نوفمرب	2008	
االأ�صماء	املدّولة،	وال	�صيما	فيما	 اأيامًا	فا�صلة	يف	حياة	 كانت	بحق	

يخ�ض	اأ�صماء	النطاقات	العربية.
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)45(		اللجنة	املعنية	بت�صخري	العلم	والتكنولوجيا	الأغرا�ض	التنمية	هي	اإحدى	اللجان	التابعة	ملوؤتر	االأمم	املتحدة	للتجارة	والتنمية	"اأونكتاد" )UNCTAD(.	املعلومات	عن	دورتها	احلادية	ع�رشة	متاحة	على	العنوان	التايل:
http://www.unctad.org/Templates/Meeting.asp ?intItemID=1942&lang=1&m=15018&year=2008&month=5										

)46(	ال�رشاكة	العاملية	لقيا�ض	تكنولوجيا	املعلومات	واالت�صاالت	الأغرا�ض	التنمية	اأن�صئت	يف	اإطار	موؤتر	االأمم	املتحدة	للتجارة	والتنمية	"اأونكتاد".		املعلومات	عن	ال�رشاكة	http://measuring-ict.unctad.org؛	وعن	احلدث	العاملي:	
http://new.unctad.org/templates/Event____888.aspx       

)E/ESCWA/ICTD/2007/15(	2007	اآ�صيا	غربي	يف	املعلومات	ملجتمع	االإقليمية	املالمح	االإ�صكوا،		)47(
)E/ESCWA/ICTD/2007/10(	العاملي	املعرفة	جمتمع	يف	واالت�صاالت	املعلومات	خدمات	اإىل	النفاذ	تعزيز	االإ�صكوا:	منطقة	يف	التنمية	اأجل	من	العري�صة	احلزمة	،Alcatel-Lucentو	االإ�صكوا		)48(

فيما	يلي	ملخ�ض	لالأن�صطة	الرئي�صية	التي	قامت	بها	�صعبة	تكنولوجيا	
املعلومات	واالت�صاالت	يف	االإ�صكوا	يف	الن�صف	الثاين	من	عام	2008،	
وحتديداً	حتى	تاريخ	اإر�صال	هذا	العدد	من	الن�رشة	اإىل	الطبع.		وت�صمل	

هذه	االأن�صطة	ما	يلي:

األف- الم�ضاركة في اأن�ضطة متابعة نتائج موؤتمر القمة 
العالمي لمجتمع المعلومات                                                       

�صاركت	ال�صعبة	يف	الدورة	احلادية	ع�رشة	للجنة	االأمم	املتحدة	املعنية	
بت�صخري	العلم	والتكنولوجيا	الأغرا�ض	التنمية	)جنيف،	26-30	اأيار/
مايو	2008()45(	ويف	احلدث	العاملي	حول	قيا�ض	جمتمع	املعلومات	
العاملية	 ال�رشاكة	 الذي	نظمته	 اأيار/مايو	2008(	 )جنيف،	29-27	

لقيا�ض	تكنولوجيا	املعلومات	واالت�صاالت	الأغرا�ض	التنمية)46(.

بت�سخري  املعنية  املتحدة  الأمم  للجنة  ع�رشة  احلادية  الدورة   -1
العلم والتكنولوجيا لأغرا�ض التنمية

تناولت	هذه	الدورة	التقدم	املحرز	يف	تنفيذ	نتائج	موؤتر	القمة	العاملي	
احلكومات	 عن	 ممثلون	 وزراء	 فيها	 و�صارك	 املعلومات،	 ملجتمع	
وممثلون	عن	املنظمات	الدولية	واالإقليمية	واملجتمع	املدين	وقطاع	
االأعمال.		ونظمت	اللجان	االإقليمية	لالأمم	املتحدة	خالل	هذه	الدورة	
حلقة	حوار	بعنوان	"اأين	نحن	بعد	�صنتني	ون�صف	من	تون�ض؟"،	حيث	
يف	 املعلومات	 ملجتمع	 االإقليمية	 للمالمح	 عر�صًا	 االإ�صكوا	 قدمت	

منطقة	غربي	اآ�صيا	2007)47(	تناول	اأن�صطة	االإ�صكوا	االإقليمية	لتنفيذ	
نتائج	موؤتر	القمة	العاملي	ملجتمع	املعلومات.		ولقيت	الدرا�صة	التي	
"احلزمة	 حول	 	2007 عام	 يف	 واألكاتيل-لو�صينت	 االإ�صكوا	 اأعدتها	
خا�صًا.		 اهتمامًا	 االإ�صكوا")48(	 منطقة	 التنمية	يف	 اأجل	 من	 العري�صة	
"تقييم	التقدم	املحرز	يف	 ونتج	عن	هذه	الدورة	م�رشوع	قرار	ب�صاأن	
املعلومات"،	 ملجتمع	 العاملي	 القمة	 موؤتر	 نتائج	 ومتابعة	 تنفيذ	
العامة	 واجلمعية	 واإىل	 واالجتماعي	 االقت�صادي	 املجل�ض	 اإىل	 قِدم	
لالأمم	املتحدة	العتماده.	وتاألف	م�رشوع	القرار	من	جزاأين،	اأحدهما	
عن	التحديات	والفر�ض	النا�صئة،	والثاين	عن	اأوجه	النجاح	والق�صور	
العاملي	ملجتمع	 القمة	 موؤتر	 نتائج	 تنفيذ	 االآن	يف	 املتحققة	حتى	
املعلومات،	وقدم	تو�صيات	لكافة	اأ�صحاب	امل�صلحه	من	اأجل	تفعيل	

تنفيذ	هذه	النتائج.

اأن�سطة الإ�سكوا يف جمال تكنولوجيا املعلومات 
والت�سالت

االأن�ضطة الرئي�ضية خالل الن�ضف الثاين من عام 2008
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اأن�ضطة االإ�ضكوا يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالت�ضاالت

2- احلدث العاملي حول قيا�ض جمتمع املعلومات

قدمت	االإ�صكوا	يف	هذا	احلدث	عر�صًا	حول	"املبادرة	االإقليمية	لقيا�ض	
جمتمع	املعلومات	يف	غربي	اآ�صيا"،	تناول	االأن�صطة	التي	ت�صطلع	بها	
االأ�صا�صية	 البلدان	االع�صاء	العتماد	املوؤ�رشات	 لبناء	قدرات	 االإ�صكوا	
وجمع	 دوليًا،	 عليها	 املتفق	 واالت�صاالت	 املعلومات	 لتكنولوجيا	
ال�رشاكة	 وقدمت	 	 القرار.	 اتخاذ	 عملية	 خلدمة	 وحتليلها	 البيانات	
العاملية	لقيا�ض	تكنولوجيا	املعلومات	واالت�صاالت	الأغرا�ض	التنمية،	
"جمتمع	 حول	 حديثًا	 ال�صادر	 للبحث	 مراجعة	 االإ�صكوا،	 ت�صم	 التي	
املعلومات	العاملي:	منظور	اإح�صائي")49(،	باالإ�صافة	اإىل	خطة	عملها	
	واعتمد	امل�صاركون	االقرتاح	املتعلق	بتعزيز	 واأن�صطتها	امل�صتقبلية.	
واتفقوا	 واالت�صاالت،	 املعلومات	 لتكنولوجيا	 االأ�صا�صية	 املوؤ�رشات	
على	اإ�صافة	موؤ�رشات	متعلقة	بالتعليم.	وناق�ض	امل�صاركون	البحوث	
لتكنولوجيا	 واالقت�صادي	 االجتماعي	 االأثر	 قيا�ض	 حول	 القائمة	
املتعلقة	 املوؤ�رشات	 بع�ض	 اقرتاح	 واالت�صاالت،	حيث	مت	 املعلومات	
باحلكومة	االإلكرتونية.		و�صتقدم	ن�صخة	معدلة	من	قائمة	املوؤ�رشات	
االأ�صا�صية	لتكنولوجيا	املعلومات	واالت�صاالت	اإىل	اللجنة	االإح�صائية	
يف	االأمم	املتحدة	للموافقة	عليها	فى	دورتها	االأربعني	املقرر	عقدها	

فى	الفرتة	من	24	اإىل	27	�صباط/فرباير	2009.

اآ�ضيا غربي  في  المعلومات  مجتمع  بوابة  اإطالق   باء- 
                                                             )ISPER(  "اإ�ضبر"

وخالل	انعقاد	الدورة	
اخلام�صة	 الوزارية	
لالإ�صكوا	 والع�رشين	
	29-26 )�صنعاء،	
اأيار/مايو	2008(،	

اأطلقت	�صعبة	تكنولوجيا
املعلومات	واالت�صاالت	يف	االإ�صكوا	بوابة	جمتمع	املعلومات	ملنطقة	
ثنائية	 تفاعلية	 بوابة	 وهي	 االإنرتنت،	 �صبكة	 على	 "اإ�صرب"  االإ�صكوا	
التعاون	وامل�صاركة	مع	كافة	 )اإنكليزية/عربية(	وتتيح	فر�ض	 اللغة	
البوابة	 هذه	 تطوير	 يف	 ال�صعبة	 اعتمدت	 وقد	 	 امل�صلحة.	 اأ�صحاب	
احللول	الربجمية	ذات	امل�صدر	املفتوح،	وذلك	يف	اإطار	اأن�صطة	االإ�صكوا	

ملتابعة	تنفيذ	نتائج	موؤتر	القمة	العاملي	ملجتمع	املعلومات.

عن	 والتقارير	 البيانات	 قاعدة	 اإىل	 النفاذ	 اإمكانية	 البوابة	 وتوفر	
مالمح	جمتمع	املعلومات	يف	غربي	اآ�صيا،	التي	ت�صدر	مرة	كل	�صنتني،	
وكان	اآخرها	يف	عام	2007.		هذه	التقارير	تقّيم	التقدم	املحرز	يف	
املالمح	 تقارير	 على	 وت�صتمل	 املنطقة،	 املعلومات	يف	 بناء	جمتمع	
وتقرير	 االأع�صاء،	 البلدان	 من	 كٍل	 يف	 املعلومات	 ملجتمع	 الوطنية	
وباالإ�صافة	 	 اآ�صيا.	 املعلومات	يف	غربي	 االإقليمية	ملجتمع	 املالمح	
اإىل	مالمح	جمتمع	املعلومات،	تتيح	بوابة	"اإ�صرب" النفاذ	اإىل	موؤ�رشات	
املعلومات،	 ومكتبة	 االإقليمية،	 العمل	 وخطط	 املعلومات،	 جمتمع	

واأدوات	حديثة	للتعاون	عرب	االت�صال	املبا�رش	على	االإنرتنت.

جيم-  اجتماع حول ا�ضتخدام الحرف العربي في اأ�ضماء 
نطاقات االإنترنت                                                                  

خرباء	 اجتماع	 واالت�صاالت	 املعلومات	 تكنولوجيا	 �صعبة	 نظمت	
يف	 االإنرتنت	 نطاقات	 اأ�صماء	 يف	 العربي	 احلرف	 ا�صتخدام	 حول	
اأيار/مايو	2008،	 دبي،	االإمارات	العربية	املتحدة،	يومي	28	و29	
املتحدة،	 العربية	 االإمارات	 يف	 االت�صاالت	 تنظيم	 هيئة	 با�صت�صافة	
تنظيم	 يف	 و�صاركت	 	.”.aeDA“ النطاقات	 الإدارة	 مببادرتها	 ممثلة	
االجتماع	�رشكتا	Afilias		وPIR	العامليتان	الإدارة	نطاقات	االإنرتنت	

.”.org“و	”.info“

http://isper.escwa.org.lb/

http://new.unctad.org ""االأونكتاد	والتنمية	للتجارة	املتحدة	االأمم	موؤتر	موقع	على	متوفر		49((

الوطنية	 املالمح	 تقارير	 يت�صمن	 مدمج	 قر�ض	
اآ�صيا	 غربي	 يف	 املعلومات	 ملجتمع	 واالإقليمية	
لالأعوام	2003	و2005	و2007،	وكذلك	املن�صورات	
الرئي�صية	ل�صعبة	تكنولوجيا	املعلومات	واالت�صاالت.
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http://measuring-ict.unctad.org	:التايل	العنوان	على	متاحة	التفا�صيل		2005.	عام	يف	التنمية	الأغرا�ض	واالت�صاالت	املعلومات	تكنولوجيا	لقيا�ض	العاملية	ال�رشاكة	اأ�صدرتها		50((
 )E/ESCWA/ICTD/2007/Technichal Paper.1(	الوثيقة	يف	2007	عام	يف	االإ�صكوا	اأ�صدرته		)51(

http://esis.escwa.org.lb	:التايل	املوقع	على	متاحة	)ESIS(	لالإ�صكوا	التابع	االإح�صائية	املعلومات	نظام	حول	املعلومات		)52(

اأن�ضطة االإ�ضكوا يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالت�ضاالت

وجرى	يف	االجتماع	ا�صتعرا�ض	للتقدم	املحرز	يف	حل	امل�صائل	التقنية	
وحدد	 النطاقات،	 اأ�صماء	 يف	 العربية	 االأحرف	 با�صتخدام	 املتعلقة	
وذلك	 لال�صتخدام،	 التقنية	 واجلوانب	 بال�صيا�صات	 متعلقة	 اإر�صادات	
امل�صاركون	 واعتمد	 	 ال�صلة.	 ذات	 العاملية	 املنظمات	 مع	 بالتعاون	
ورموز	 االأرقام،	 با�صتخدام	 املتعلقة	 التقنية	 امل�صائل	 االجتماع	 يف	
هذا	 اأعمال	 يف	 و�صارك	 	 والت�صكيل.	 املت�صابهة،	 واحلروف	 الت�صفري،	
االجتماع	خرباء	من	عدد	من	البلدان	االأع�صاء	يف	االإ�صكوا،	وممثلني	
عن	منظمة	االإنرتنت	لالأ�صماء	واالأرقام	املخ�ص�صة	)ICANN(،	وفرقة	
الدول	 يف	 العليا	 النطاقات	 واإدارات	 	،)IETF( االإنرتنت	 هند�صة	 عمل	
الناطقة	بالعربية	والفار�صية	واالأوردو،	وعدد	من	املوؤ�ص�صات	العاملة	
اأ�صماء	النطاقات.		وخل�ض	االجتماع	اإىل	عدد	من	 يف	جمال	ت�صجيل	
امل�صتقبلية	 االأن�صطة	 تت�صمن	 �صاملة	 التقنية	وخطة	عمل	 التو�صيات	
و�صوؤون	 النطاقات	 الأ�صماء	 العربي	 العمل	 لفريق	 التمويل	 واآليات	

االإنرتنت	الذي	اأن�صئ	يف	اآذار/مار�ض	2003.

دال-  ور�ضة عمل حول اإح�ضاءات تكنولوجيا المعلومات 
واالت�ضاالت وموؤ�ضراتها في العراق                                         

عقدت	االإ�صكوا،	بالتعاون	مع	اجلهاز	املركزي	لالإح�صاء	وتكنولوجيا	
املعلومات	يف	العراق،	ور�صة	عمل	تدريبية	حول	اإح�صاءات	تكنولوجيا	
	21-17 )بريوت،	 العراق	 يف	 وموؤ�رشاتها	 واالت�صاالت	 املعلومات	
التقنية	يف	جمال	 االأن�صطة	 اإطار	 وذلك	يف	 حزيران/يونيو	2008(،	
واالت�صاالت	 املعلومات	 بتكنولوجيا	 املتعلقة	 االإح�صاءات	 اإعداد	
الدولية	 والنظم	 املعايري	 مع	 يتوافق	 مبا	 موؤ�رشاتها	 واحت�صاب	
العاملية	لقيا�ض	تكنولوجيا	 ال�رشاكة	 والتطبيقات	املقرتحة	من	قبل	

العمل	 برنامج	 وُو�صع	 التنمية.	 الأغرا�ض	 واالت�صاالت	 املعلومات	
املعلومات	 لتكنولوجيا	 االأ�صا�صية	 "املوؤ�رشات	 وثيقة	 اإىل	 ا�صتناداً	
املعلومات	 تكنولوجيا	 موؤ�رشات	 قيا�ض	 و"دليل	 واالت�صاالت")50(،	

واالت�صاالت")51(.

واملنهجية	 التقنية	 العنا�رش	 حول	 الور�صة	 موا�صيع	 وتحورت	
املتعلقة	بقيا�ض	جمتمع	املعلومات،	وتعزيز	القدرات	يف	جمال	جمع	
بيانات	املوؤ�رشات	االأ�صا�صية	لتكنولوجيا	املعلومات	واالت�صاالت	التي	
تت�صمن	املوؤ�رشات	املتعلقة	بالبنية	التحتية	لتكنولوجيا	املعلومات	
واالت�صاالت	والنفاذ	اإليها	وا�صتخدامها	من	قبل	االأ�رش	واالأفراد	ويف	
واالت�صاالت	 املعلومات	 تكنولوجيا	 وقطاع	 االأعمال،	 موؤ�ص�صات	
والتجارة	مبنتجاته،	والتعليم،	واحلكومة.		واألقت	ال�صوء	على	احلالة	
يف	 امل�صتخدمة	 االإح�صائية	 واملنهجيات	 البيانات	 جلمع	 الراهنة	
اأي�صًا	عر�صًا	حول	 ا�صتبيانات	املنازل	واالأعمال.		وت�صمنت	الور�صة	

ا�صتخدام	نظام	املعلومات	االإح�صائية	التابع	لالإ�صكوا)52(.

هاء-   م�ضابقات المحتوى الرقمي العربي في غربي اآ�ضيا

من	 �صل�صلة	 واالت�صاالت	 املعلومات	 تكنولوجيا	 �صعبة	 نظمت	
يف	 واأطلقتها	 اآ�صيا،	 غربي	 يف	 العربي	 الرقمي	 املحتوى	 م�صابقات	
التايل:	فل�صطني	 النحو	 االإ�صكوا	على	 االأع�صاء	يف	 البلدان	 خم�صة	من	
)25	حزيران/يونيو	2008(،	ولبنان	)26	حزيران/يونيو	2008(،	
ال�صورية العربية	 واجلمهورية	 	،)2008 توز/يوليو	 	7( 	واالأردن	
)9	توز/يوليو	2008(،	واليمن	)19	توز/يوليو	2008(.	وتعاونت	
التكنولوجية	 احلا�صنات	 مع	 امل�صابقات	 هذه	 تنظيم	 يف	 االإ�صكوا	
لتكنولوجيا	 الفل�صطينية	 احلا�صنة	 التالية:	 الوطنية	 املتخ�ص�صة	
وال�صحة	 التكنولوجيا	 وحا�صنة	 “PICTi”؛	 واالت�صاالت	 املعلومات	
“Berytech”	يف	لبنان؛	واحلا�صنة	التكنولوجية	لالأعمال	يف	االأردن	

تقانة	 وحا�صنة	 “JIC”؛	 االأردنية	 االإبداع	 مراكز	 �صبكة	 �صمن	 وهي	
وحا�صنة	 ال�صورية؛	 العربية	 اجلمهورية	 واالت�صاالت	يف	 املعلومات	

تقنية	املعلومات	واالت�صاالت	يف	عدن	يف	اليمن.	

وتهدف	هذه	امل�صابقات	اإىل	حتفيز	�صناعة	املحتوى	الرقمي	العربي	
وال�صحة	 كالتعليم	 واالجتماعية	 االقت�صادية	 املجاالت	 يف	خمتلف	
واحلكومة	والثقافة	واالإعالم،	وذلك	من	خالل	انتقاء	اأف�صل	امل�صاريع	
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http://www.escwa.un.org/divisions/projects/dac/indexAR.asp	:التايل	العنوان	على	متاحة	امل�رشوع	هذا	عن	التفا�صيل		53((
http://www.escwa.un.org/divisions/projects/dac/docs.asp	:التايل	العنوان	على	متاحة	الدرا�صات	هذه	عن	التفا�صيل		54((

http://www.escwa.un.org/information/meetingdetailsAR.asp? referenceNUM=680a	:التايل	العنوان	على	متاحة	االجتماع	هذا	عن	التفا�صيل		55((
Prof. Dr. Martin J. Eppler and Dr. Jeanne Mengis, University of Lugano )USI(, www.knowledge-communication.org.		)56(

اأن�ضطة االإ�ضكوا يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالت�ضاالت

�صنة	 ملدة	 احت�صانها	 فر�صة	 على	 منها	 الفائزة	 وح�صول	 امل�صاركة	
عديدة	 فر�ض	 وتتوفر	 	 الوطنية.	 التكنولوجية	 احلا�صنات	 واحدة	يف	
لال�صتثمار	يف	�صناعة	املحتوى	الرقمي	العربي	يف	املنطقة	العربية،	
تزايد	 مع	 اال�صتثمارات	 هذه	 جناح	 فر�ض	 تزداد	 اأن	 املتوقع	 ومن	
االعتماد	على	�صبكة	االإنرتنت	يف	االأن�صطة	االقت�صادية	واالجتماعية	
	يف	املنطقة،	وخا�صة	مع	وجود	اأكرث	من	300	مليون	�صخ�ض	يتكلمون	

اللغة	العربية.

�صناعة	 اأهمية	 ا�صُتعر�صت	 الوطنية،	 امل�صابقات	 اإطالق	 وخالل	
فيها،	 لال�صتثمار	 املتوفرة	 والفر�ض	 العربي	 الرقمي	 املحتوى	
واالآلية	املتاحة	للم�صاركة	يف	امل�صابقات،	واخلدمات	التي	�صتقدمها	
االحت�صان.		 فرتة	 خالل	 الفائزة	 للم�صاريع	 الوطنية	 احلا�صنات	
وتوجهت	امل�صابقات	اإىل	رواد	االأعمال	وخريجي	اجلامعات	وخا�صًة	
املهتمني	يف	تعزيز	ا�صتخدام	اللغة	العربية	يف	جمال	املعلوماتية.

االإ�صكوا	 م�رشوع	 تنفيذ	 اإطار	 يف	 امل�صابقات	 هذه	 ال�صعبة	 ونظمت	
لتعزيز	تطوير	�صناعة	املحتوى	الرقمي	العربي	من	خالل	احلا�صنات	
التكنولوجية)53(.		ويف	اإطار	هذا	امل�رشوع	اأي�صًا	اأعدت	االإ�صكوا	عدداً	من	
الدرا�صات)54(	ونظمت	اجتماع	اخلرباء	حول	تعزيز	�صناعة	املحتوى	
ني�صان/ 	30-29 )بريوت،	 االإ�صكوا)55(	 منطقة	 يف	 العربي	 الرقمي	
اأبريل	2008(،	الذي	خل�ض	اإىل	و�صع	اأ�ص�ض	التعاون	مع	احلا�صنات	

التكنولوجية	ال�رشيكة.

الرقمي	 التي	تواجه	تطور	�صناعة	املحتوى	 التحديات	 وبالرغم	من	
العربي،	فهنالك	عوامل	عدة	ت�صاهم	يف	تعزيز	منو	هذه	ال�صناعة	على	

امل�صتوى	االإقليمي	العربي،	ومنها	عدد	الناطقني	باللغة	العربية	الذي	
الر�صمية	 اللغة	 العربية	هي	 اللغة	 يتجاوز	300	مليون	عربي،	وكون	
يف	البلدان	العربية،	وَتوُجه	املنطقة	نحو	التكامل	االإقليمي.		وهذا	ما	
يعزز	ال�صوق	العربية	واإمكانية	ن�صوء	ال�رشاكات	الإيجاد	حلول	للم�صاكل	
باإنتاج	 اخلا�صة	 الربجميات	 العربية	يف	 اللغة	 ا�صتخدام	 يف	 التقنية	
املحتوى	الرقمي	باللغة	العربية	وبا�صتثمار	الربجميات	والتطبيقات	

املختلفة	واحللول	التي	تعتمد	اللغة	العربية	اأ�صا�صًا.

واو-  تعزيز قدرات االإ�ضكوا في اإدارة المعرفة               

تكنولوجيا	 �صعبة	 نظمت	 التدريبية،	 االإ�صكوا	 اأن�صطة	 اإطار	 ويف	
املعلومات	واالت�صاالت	ور�صة	تدريبية	حول	اإدارة	املعرفة	)بريوت،	
على	 ال�صوء	 ت�صليط	 بهدف	 	)2008 االأول/اأكتوبر	 ت�رشين	 	9-7
م�صتوى	 على	 اإليها	 النفاذ	 وتعميم	 املعرفة	 الإدارة	 العملية	 االأ�صاليب	
الفرد	و�صمن	فريق	العمل	وعلى	نطاق	املوؤ�ص�صة.		وتعاونت	ال�صعبة	يف	

تنفيذ	هذه	الور�صة	مع	خبريين	خمت�صني	يف	اإدارة	املعرفة)56(.

اإدارة	املعرفة	اهتمامًا	خا�صًا	لدى	املوؤ�ص�صات	ويف	 وَيلقى	مو�صوع	
تكنولوجيا	 دور	 الأهمية	 نظراً	 وذلك	 االقت�صادية،	 املجاالت	 كافة	
املعلومات	واالت�صاالت	يف	العملية	االقت�صادية	واخلدماتية،	ولزيادة	
الور�صة	 وعاجلت	 املختلفة.	 واالأدوار	 املهام	 يف	 التخ�ص�ض	 درجة	
التحديات	االأ�صا�صية	واالآثار	الناجمة	عن	العمل	�صمن	التدفق	الهائل	
وال�صبكات،	 املوؤ�ص�صات	 واإدارة	 لتنظيم	 العمل	 وكيفية	 للمعلومات،	
ملواجهة	 املنا�صبة	 واالأ�صاليب	 االآليات	 واقرتاح	 حتديد	 بهدف	 وذلك	

التحديات	اليومية	التي	تواجهها	املوؤ�ص�صات	يوميًا.

العمل	واملوؤ�ص�صة،	 الفرد	وفريق	 اإىل	 ولفهم	ما	هي	املعرفة	بالن�صبة	
مع	 امل�صتمر	 بالتفاعل	 تت�صم	 خمتلفة	 اأ�صاليب	 املدربون	 اعتمد	
ونقلها	 وتقييمها	 املعرفة	 تطوير	 جماالت	 وتغطي	 امل�صاركني	
املناهج	 واختبار	 منها	 لال�صتفادة	 وذلك	 وقيا�صها،	 وت�صفريها	
وت�صمنت	 	 وتكنولوجياتها.	 واآلياتها	 املعرفة	 الإدارة	 احلديثة	
تعريف	 	 التالية:	 املوا�صيع	 املعرفة	 اإدارة	 حول	 التدريبية	 الور�صة	
اإدارة	املعرفة	على	م�صتوى	الفرد،	واإدارة	املعرفة	وتقا�صمها	�صمن	
وكيفية	 نقلها،	 واأ�صاليب	 للمعرفة	 النظري	 والت�صور	 العمل،	 فريق	

تطبيق	اإدارة	املعرفة	يف	االإ�صكوا.	
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مع	ازدياد	االأهمية	التي	تلقاها	عملية	اإدارة	املعرفة	يف	تفعيل	عمل	
املوؤ�ص�صات	واالأفراد	والعمل	االقت�صادي	واالإمنائي	ب�صكل	عام،	تتعدد	
ودرا�صات،	 كتب	 من	 املعرفة،	 اإدارة	 مو�صوع	 حول	 املتاحة	 املوارد	
العمل	 تفعيل	 اإىل	 هادفة	 واأن�صطة	 االإنرتنت،	 على	 تفاعلية	 وبوابات	
قدرة	 تعزز	 التي	 والتطبيقات	 االأدوات	 ا�صتخدام	 خالل	 من	 االإمنائي	
مبادرة	 موقع	 املواقع،	 هذه	 عن	 االأمثلة	 ومن	 	 املوؤ�ص�صات.	 وفعالية	
اإدارة	املعرفة	 البنك	الدويل	حول	املعرفة	من	اأجل	التنمية،	و�صفحة	
على	املو�صوعة	احلرة	"ويكيبيديا".		ونتناول	يف	هذه	الفقرة	حمتوى	

كتابني	حول	اإدارة	املعرفة.

األف- "اإدارة المعرفة"                                       

ونقلها	 وترميزها	 حتديدها	 و�صبل	 املعرفة	 اإدارة	 نظرية	 يتناول	
اإدارة	 حول	 التعليمية	 الدورات	 يف	 وي�صتخدم	 واإدارتها،	 وتبادلها	
املعرفة.		ويحتوي	الكتاب	على	16	ف�صاًل	يف	خم�صة	اأجزاء	كالتايل:

1-	املفهوم	االأ�صا�صي	الإدارة	املعرفة	ومراحل	تنظيمها؛
2-	تطوير	املعرفة	واآليات	حتديدها	من	اأجل	تخزينها	وتبادلها؛

3-		اآليات	ترميز	املعرفة	وتنفيذ	قواعد	بياناتها	وتبادلها؛	
4-	التقنيات	واالآليات	والبوابات	امل�صتخدمة	يف	اإدارة	املعرفة؛

5-		الـقـ�صايا	االأخالقية	والقانونية	واالإدارية	املتعلقة	با�صتخـدام	
املعرفة	وملكّيتها.

باء- "اإدارة المعرفة المترابطة بالحقائق الجديدة"        

يتناول	اجلانب	التطبيقي	الإدارة	املعرفة	يف	موؤ�ص�صات	قطاع	االأعمال	
التي	باإمكانها	تعزيز	الروابط	فيما	بني	براجمها	الإدارة	املعرفة	من	
اأجل	 من	 وذلك	 اأخرى،	 جهة	 من	 التمكينية	 والبيئة	 واأن�صطتها	 جهة،	
تركيز	جهودها	على	تفعيل	العمل	واإجناحه.		وتناق�ض	ف�صول	الكتاب	

املوا�صيع	التالية:

1-	املنهجية	املثلى	لتوجيه	مبادرات	اإدارة	املعرفة	يف	املوؤ�ص�صات،	
الظروف	 وفق	 املنا�صبة	 اال�صرتاتيجيات	 امل�صوؤولية	الختيار	 ومواقع	

املحيطة؛	
لعدم	 نظراً	 املعرفة	 اإدارة	 عملية	 واملفقودة	يف	 الهامة	 املراحل	 	-2
وفق	 الواردة	 املعلومات	 ت�صنيف	 وهي	 الالزمة،	 االأهمية	 اإيالئها	
اأهميتها،	وحتديث	اأ�صاليب	العمل	واال�صتغناء	عن	املعلومات	القدمية،	
القدرة	 من	 تعزز	 والتي	 الزمن	 مع	 املكت�صبة	 القدرات	 على	 واحلفاظ	

التناف�صية	للموؤ�ص�صات؛
اأجل	 من	 متكامل	 نحٍو	 على	 املعرفة	 اإدارة	 يف	 املدراء	 اإ�رشاك	 	-3
اإعداد	الربنامج	االأمثل	والذي	يحتوي	على	املجاالت	الثالثة،	املعرفة	

والتعلم	واخل�صو�صية؛
4-		العنا�رش	اال�صرتاتيجية	يف	اإدارة	املعرفة	يف	العمل	املت�صع										
النطاق،	وذلك	لتن�صيق		اجلهود	بني	الوحدات	العاملة	من	اأجل	حتقيق

	االأهداف	املرجوة؛
يف	 امل�صلحة	 اأ�صحاب	 كافة	 واإ�رشاك	 اال�صرتاتيجية	 التحالفات	 	-5

عملية	اإدارة	املعرفة؛
6-	احلـــوافـــز	الــداعـمـة	الإدارة
املعرفـــة	يف	الــمـــوؤ�ص�صـــات؛

7-	العنا�رش	التقنية	لنظم	اإدارة
املعلومات	وا�صتخدامها	املبتكر؛
8-		م�صــتـقـبــل	مـو�صــوع	اإدارة
املعرفـة	املرتابـطـــة	التي	تعتمد
اإ�صـــراك	كـافـة	االأطـراف	والربـط
بني	برناجمها	وواقع	اأن�صطتها.

كتب حول تكنولوجيا املعلومات والت�سالت
جديدة اإ�ضدارات  املعرفة" يف  "اإدارة 

Knowledge Management )E. M. Awad and H. M. Ghaziri, 2004, 
Pearson Prentice Hall( 

Engaged Knowledge Management: Engagement with New Realities
)K.C. Desouza and Y. Awazu, 2005, Palgrave Macmillan(
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اعتمد	املجتمع	الدويل	االأهداف	الثمانية	املعروفة	باالأهداف	االإمنائية	
لالألفية،	لتكون	اإطاراً	لالأن�صطة	االإمنائية	الأكرث	من	190	بلداً	يف	ع�رش	
	30 من	 اأكرث	 االأهداف	 هذه	 �صملت	 وقد	 	 العامل.	 من	 مناطق	خمتلفة	

غاية	وُو�صع	لقيا�صها	اأكرث	من	60	موؤ�رشاً.

امل�صبوق	 غري	 الدول	 التزام	 هو	 اليوم	 حتى	 حتقق	 جناح	 اأهم	 ولعل	
بتحقيق	االأهداف	االإمنائية	لالألفية،	وهذا	جهد	عاملي	جماعي	لي�ض	
له	مثيل	على	مدى	50	�صنة	من	جتارب	التنمية.		فلم	تعتمد	احلكومات	
وحدها	وال	املجتمع	الدويل	وحده	هذه	االأهداف	لتكون	اإطاراً	للتعاون	
االإمنائي	الدويل،	بل	كذلك	القطاع	اخلا�ض	واملجتمع	املدين	يف	كل	
يف	 اخلا�صة	 فاملوؤ�ص�صات	 النامية.	 والبلدان	 املتقدمة	 البلدان	 من	
البلدان	املتقدمة	اأ�صبحت	م�صدراً	هامًا	من	م�صادر	التمويل	ملجموعة	
كبرية	من	االأن�صطة	املخ�ص�صة	لتحقيق	هذه	االأهداف.	اأما	املنظمات	
غري	احلكومية	يف	البلدان	النامية	فتزداد	م�صاركتها	يف	هذه	االأن�صطة	

وكذلك	يف	ر�صد	ومراقبة	النتائج.

األف- الق�ضاء على الفقر المدقع والجوع                                                   

عام	 خالل	 الفقر	 معدالت	 يف	 الرتاجع	 توا�صل	 •��لقد	
وهو	 املن�صودة،	 الغاية	 اأن	 على	 يدل	 مما	 	2007
اليومي	 دخلهم	 يقل	 الذين	 ال�صكان	 ن�صبة	 تخفي�ض	
عن	دوالر	واحد	اإىل	الن�صف	بحلول	عام	2015،		ال	

يزال	ممكنًا؛

•��اإن	ارتفاع	اأ�صعار	االأغذية	�صوف	يزيد	عدد	الفقراء	لي�صل	اإىل	100	
مليون	ن�صمة،	و�صوف	حتدث	معظم	هذه	الزيادة	يف	اأفريقيا	جنوب	

ال�صحراء	الكربى	ويف	جنوب	اآ�صيا؛

ب�صبب	 امل�رشدين	 عداد	 يف	 هم	 ن�صمة	 مليون	 	42 من	 اأكرث	 •��اإن	
النزاعات	اأو	اال�صطهاد،	�صواء	داخل	حدود	اأوطانهم	اأو	خارجها؛

•��يرتاوح	عدد	العاملني	من	ال�صكان	الذين	بلغوا	�صن	العمل	بني	55	
يف	املائة	و75	يف	املائة؛

•��تناق�صت	ن�صبة	القوة	العاملة	ببطء	يف	كل	اأنحاء	العامل	من	53	يف	
املائة	يف	عام	1997	اإىل	50	يف	املائة	يف	عام	2007؛

•��تناق�صت	ن�صبة	االأطفال	دون	�صن	اخلام�صة	الذين	ال	يح�صلون	على	
الغذاء	الكايف	من	33	يف	املائة	يف	عام	1990	اإىل	26	يف	املائة	
يف	 الوزن	 ناق�صي	 االأطفال	 عدد	 فاإن	 هذا	 ومع	 	 	.2006 عام	 يف	

البلدان	النامية	جتاوز	140	مليون	طفل	يف	عام	2006.

باء- تحقيق تعميم التعليم االبتدائي                                                

بالتعليم	 لاللتحاق	 ال�صافية	 الن�صبة	 •��جتاوزت	
املائة،	 يف	 	90 نحو	 	2006 عام	 يف	 االبتدائي	
التعليم	 تعميم	 حتقيق	 من	 عديدة	 بلدان	 واقرتبت	

االبتدائي؛

البلدان	 يف	 االبتدائي	 التعليم	 اأّتوا	 الذين	 االأطفال	 ن�صبة	 •��ارتفعت	
املائة	يف	 اإىل	85	يف	 املائة	يف	عام	1999	 النامية	من	79	يف	

عام	2006.

جيم- تعزيز الم�ضاواة بين الجن�ضين وتمكين المراأة                                        

بالتعليم	 البنات	 التحاق	 زيادة	 ن�صبة	 •��جتاوزت	
زيادة	 ن�صبة	 و2006	 	2000 عامي	 بني	 االبتدائي	
ولكن	 	 النامية.	 املناطق	 جميع	 يف	 البنني	 التحاق	
من	جمموع	 املائة	 يف	 	55 ي�صكلن	 زلن	 ما	 البنات	

ال�صكان	غري	امللتحقني	باملدار�ض؛

املدفوعة	 الوظائف	 املائة	من	 ت�صغل	نحو	40	يف	 املراأة	 •��اأ�صبحت	
عام	 يف	 املائة	 يف	 	35 مقابل	 الزراعة،	 قطاع	 خارج	 االأجر	

1990؛

•��بلغت	ن�صبة	املقاعد	التي	ت�صغلها	الن�صاء	يف	برملانات	العامل	18	يف	
املائة	حتى	كانون	الثاين/يناير	2008.		وبلغ	عدد	الن�صاء	7	من	

حياتنا اليومية
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اأ�صل	150	من	روؤ�صاء	الدول	املنتخبني،	و8	من	روؤ�صاء	احلكومات	
البالغ	عددهم	192	من	الدول	االأع�صاء	يف	االأمم	املتحدة.		وت�صغل	

املراأة	16	يف	املائة	فقط	من	املنا�صب	الوزارية.

دال- تخفي�ض معدل وفيات االأطفال                                        

•��انخف�صت	الوفيات	يف	�صفوف	االأطفال	دون	اخلام�صة	
اإىل	اأقـل	من	10	ماليني	طفل	يف	عام	2006؛

•��بلغ	عدد	البلدان	التي	مل	حترز	اأي	تقدم	يف	جمال	احلد	من	وفيات	
االأطفال	27	بلداً	بني	عامي	1990	و2006،	غالبيتها	يف	اأفريقيا	

جنوب	ال�صحراء	الكربى؛

عمرهم	 من	 االأوىل	 ال�صنة	 يف	 ميوتون	 الذين	 االأطفال	 ن�صبة	 •��تبلغ	
37	يف	املائة.

هاء- تح�ضين �ضحة االأمهات                                                      

	2005 عام	 يف	 اإمــراأة	 األف	 	500 من	 اأكرث	 •��تويف	
اأم	يف	غ�صون	 الوالدة،	 اأثناء	 اأم	 اأثناء	احلمل،	 �صواء	

�صتة	اأ�صابيع	بعد	الوالدة؛

ال�صحراء	 جنوب	 اأفريقيا	 يف	 املراأة	 وفاة	 احتماالت	 ن�صبة	 •��تبلغ	
الكربى،	ب�صبب	تعقيدات	ناجتة	عن	احلمل	اأو	الوالدة،	اإمراأة	واحدة	
من	كل	22	اإمراأة،	يف	مقابل	امراأة	واحدة	من	كل	300	7	اإمراأة	يف	

البلدان	املتقدمة؛

•��تت	يف	عام	2006	حوايل	61	يف	املائة	من	الوالدات	يف	العامل	
كانت	 اأن	 بعد	 مدربني،	 �صحيني	 اخت�صا�صيني	 باإ�رشاف	 النامي	

هذه	الن�صبة	اأقل	من	ن�صف	ذلك	يف	عام	1990؛

�صجلن	 الالتي	 النامي	 العامل	 يف	 احلوامل	 الن�صاء	 ن�صبة	 •��اإزدادت	
من	 احلمل،	 فرتة	 اأثناء	 الطبية	 للرعاية	 االأقل	 على	 واحدة	 زيارة	
املا�صي	 القرن	 الت�صعينيات	من	 بداية	 بقليل	يف	 الن�صف	 اأكرث	من	

اإىل	نحو	ثالثة	اأرباع	بعد	ع�رش	�صنوات؛

•��انخف�صت	خ�صوبة	املراهقني	بني	عامي	1990	و2000،	ثم	توقف	
طفيفًا	 ارتفاعًا	 �صجل	 اأو	 تغري	 عليه	 يطراأ	 اأن	 دون	 االنخفا�ض	 هذا	

بني	عامي	2000	و2005.

واو-  مـكافحة فيرو�ض نق�ض المناعة الب�ضــريـة/االإيــدز 
والمـالريــا وغيرهما من االأمرا�ض                                           

نق�ض	 بفريو�ض	 اجلدد	 امل�صابني	 عدد	 •��انخف�ض	
يف	 ن�صمة	 ماليني	 	3 من	 الب�رشية/االإيدز	 املناعة	
يف	 ن�صمة	 مليون	 	2.7 اإىل	 	2001 عام	 يف	 ال�صنة	

عام	2007؛

	2.2 من	 يتناق�ض	 االإيدز	 مر�ض	 ب�صبب	 ميوتون	 الذين	 عدد	 •��بداأ	
مليون	�صخ�ض	يف	ال�صنة	يف	عام	2005	اإىل	2	مليون	�صخ�ض	يف	
الذين	يع�صيون	وهم	يحملون	 	وارتفع	عدد	 ال�صنة	يف	عام	2007.	
اإىل	33	 ن�صمة	يف	عام	2001	 مليون	 الفريو�ض	من	حوايل	29.5	

مليون	ن�صمة	يف	عام	2007؛

يف	 االإيدز	 فريو�ض	 يحملون	 وهم	 يعي�صون	 كانوا	 الذين	 عدد	 •��بلغ	
و15.3	 امراأة	 مليون	 	15.5 	،2007 عام	 يف	 العامل	 اأنحاء	 كل	
رجل	يف	 مليون	 و13.8	 اإمراأة	 مليون	 	14.1 مقابل	 رجل،	 مليون	

عام	2001؛

املنَتجة	 احل�رشات	 مببيدات	 املعاجلة	 النامو�صيات	 عدد	 •��ارتفع	
اإىل	 	2004 عام	 يف	 نامو�صية	 مليون	 	30 من	 باأ�رشه	 العامل	 يف	
االهتمام	 تعزيز	 اأدى	 وقد	 	 	.2007 عام	 نامو�صية	يف	 مليون	 	95
اأن�صطة	 ت�رشيع	 اإىل	 التمويل	 يف	 الكبرية	 والزيادات	 باملالريا	
ما	 االأن�صطة	 هذه	 اأن	 مع	 البلدان،	 من	 كثري	 يف	 املالريا	 مكافحة	

زالت	ال	تفي	باالأهداف	العامليًة؛

•���ُصجلت	1.7	مليون	حالة	وفاة	ب�صبب	مر�ض	ال�صل،	و14.4	مليون	
حالة	اإ�صابة	باملر�ض	يف	عام	2006؛

•��انخف�ض	عدد	الوفيات	ب�صبب	احل�صبة	بن�صبة	68	يف	املائة،	اأي	من	
757	األفًا	يف	عام	2000	اإىل	242	األفًا	يف	عام	2006؛

�صد	 روتينية	 لقاحات	 العامل	 اأطفال	 من	 املائة	 يف	 	80 •��تلقى	
احل�صبة	يف	عام	2006.

زاء- كفالة اال�ضتدامة البيئية                                                   

•��بلغت	انبعاثات	ثاين	اأك�صيد	الكربون	28	مليار	طن	
مما	 ارتفاعها،	 ووا�صلت	 	،2005 عام	 يف	 مرتي	
يف	 الكربون	 اأك�صــيـد	 ثاين	 تركيز	 ازدياد	 اإىل	 اأدى	

الغالف	اجلوي؛
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التام	 اأيلول/�صبتمرب	2007	وافقت	احلكومات	على	اال�صتغناء	 •��يف	
عن	الكلوروفلوروكربون	املفككة	لطبقة	االأوزون	والتي	تعد	حاليًا	

اأو�صع	املواد	ا�صتخدامًا؛

والبحر	 االأر�ض	 من	 مربع	 كيلومرت	 مليون	 	21 يقارب	 ما	 •��و�صع	
حتت	احلماية	بحلول	عام	2007؛

اإزالة	13	مليون	هكتار	من	الغابات	كل	عام	اإىل	نق�ض	قدره	 •��اأدت	
7.3	مليون	هكتار	من	م�صاحة	الغابات	كل	عام	على	مدى	الفرتة	

2000-2005؛

االأنهار	ويعانون	من	 اأحوا�ض	 •��يعي�ض	حوايل	2.8	مليار	ن�صمة	يف	
ندرة	املياه	ب�صكل	اأو	باآخر؛

ال�صكان	الذين	ي�صتخدمون	مرافق	ال�رشف	ال�صحي	منذ	 •��ازداد	عدد	
عام	1990	بنحو	1.1	مليار	ن�صمة	يف	املناطق	النامية.		وي�صكل	
�صكان	الريف	اأكرث	من	70	يف	املائة	من	جمموع	ال�صكان	الذين	ال	

ي�صتخدمون	مرافق	ال�رشف	ال�صحي	املح�صنة؛

اآمنة	منذ	عام	1990	بنحو	 الذين	يح�صلون	على	مياه	 •��ازداد	عدد	
1.6	مليار	ن�صمة؛

•��يف	عام	2006	كانت	امل�صادر	املح�صنة	ملياه	ال�رشب	تتوفر	لنحو	
�صكان	 املائة	فقط	من	 �صكان	احل�رش	و78	يف	 املائة	من	 96	يف	

الريف	يف	املناطق	النامية.

حاء- اإقامة �ضراكة عالمية من اأجل التنمية                                                   

هبوطها	 الر�صمية	 االإمنائية	 امل�صاعدات	 •��وا�صلت	
باأ�صعار	ال�رشف	اجلارية،	حيث	هبطت	من	107.1	
مليار	 	104.4 اإىل	 	2005 عام	 يف	 دوالر	 مليار	
يف	 مليار	 	103.7 اإىل	 ثم	 	،2006 عام	 يف	 دوالر	

عام	2007؛

العاملية	 التجارة	 منظمة	 يف	 االأع�صاء	 املتقدمة	 البلدان	 •��تعهدت	
من	 االأقل	 على	 املائة	 يف	 	97 �صتجعل	 	2008 عام	 بحلول	 باأنها	
الر�صوم،	 هذه	 من	 معفاة	 للر�صوم،	 اخلا�صعة	 واملنتجات	 املوارد	
ومعفاة	من	احل�ص�ض،	وال	�صيما	الواردات	القادمة	من	اأقل	البلدان	

منواً؛

اإىل	قطاعاتها	 املتقدمة	 البلدان	 تقدمه	 الذي	 الدعم	 •��زاد	جمموع	
	2000 عامي	 بني	 دوالر	 مليار	 	65 بنحو	 الداخل	 الزراعية	يف	
عام	 يف	 دوالر	 مليار	 	16 بنحو	 يخف�ض	 اأن	 قبل	 و2004	

2006؛

التجارية	 القدرة	 يبني	 اأن	 ميكن	 الذي	 الفني	 التعاون	 •��انخف�ض	
عامي	 بني	 امل�صاعدة	 جمموع	 من	 املائة	 يف	 	3.2 اإىل	 	3.6 من	

2003	و2006؛

	530 من	 والنقالة	 الثابتة	 الهواتف	 يف	 امل�صرتكني	 عدد	 •��ازداد	
4	مليارات	م�صرتك	 اأكرث	من	 اإىل	 مليون	م�صرتك	يف	عام	1990	

يف	اأواخر	عام	2006؛

نحو	 	2006 عام	 اأواخر	 يف	 باالإنرتنت	 املت�صلني	 ن�صبة	 •��بلغت	
�صكان	 من	 املائة	 يف	 	18 من	 بقليل	 اأكرث	 اأي	 ن�صمة	 مليار	 	1.2

العامل؛

ي�صتخدمون	 املتقدمة	 البلدان	 يف	 ال�صكان	 من	 املائة	 يف	 	58��•
النامية،	 البلدان	 يف	 املائة	 يف	 	11 بنحو	 مقارنة	 االإنرتنت،	

البلدان	منواً. اأقل	 وواحد	يف	املائة	فقط	يف	



42

حياتنا اليومية

االإمنائية	 االأهداف	 من	 هدفًا	 البيئية"  اال�صتدامة	 "كفالة	 باإدراج	
لالألفية،	اأُطلقت	التوجهات	واملبادرات	الإيجاد	�صبل	اإدماج	تكنولوجيا	
املعلومات	واالت�صاالت	يف	معاجلة	ق�صايا	البيئة،	علمًا	باأن	م�صمار	
وا�صتدامة	 التلوث،	 مثل	 عديدة	 م�صارات	 اإىل	 يت�صعب	 البيئي	 العمل	
الطاقة	 م�صادر	 وا�صتخدام	 احلراري،	 واالنحبا�ض	 واملياه،	 الغابات	

البديلة،	واإعادة	التدوير	وغريها.

دور	 لتكامل	 ت�صعى	 منتقاة	 وم�صاريع	 يلي	ملحة	عن	خدمات	 وفيما	
اإىل	 اإ�صافة	 البيئة،	 ق�صايا	 يف	 واالت�صاالت	 املعلومات	 تكنولوجيا	

�رشد	لبع�ض	التوجهات	العاملية	يف	هذه	امل�صمار.

األف-  لمحة عن التوجهات العالمية                             

بني	 ما	 التفاعل	 درا�صة	 �رشورة	 عديدة	 عاملية	 منظمات	 ا�صتدركت	
االآثار	 جلهة	 اإن	 والبيئة	 واالت�صاالت	 املعلومات	 تكنولوجيا	 قطاع	
حلول	 اإيجاد	 يف	 التكنولوجيا	 دور	 جلهة	 اأو	 واالإيجابية	 ال�صلبية	

للم�صاكل	البيئية	اأو	تقلي�ض	اأثرها.

عام	 يف	 لالت�صاالت	 الدويل	 االحتاد	 اأطلق	 ال�صياق،	 هذا	 ويف	
والبيئة،	 واالت�صاالت	 املعلومات	 تكنولوجيا	 حول	 مبادرة	 	2007
وحتديداً	يف	جمال	تغرّي	املناخ،	اإ�صافة	اإىل	اأعماله	املتعلقة	مبجال	
االت�صاالت	يف	اإدارة	الكوارث.		ونظم	االحتاد	يف	اإطار	هذه	املبادرة	
تكثيفًا	 �صهدت	 التي	 العاملية	 واملنتديات	 املوؤترات	 من	 عدداً	
واالت�صاالت	 املعلومات	 لتكنولوجيا	 املتبادل	 الدور	 حول	 للجهود	
االأوروبي	 اأدرج	االحتاد	 	كما	 اأخرى)57(.	 والبيئة	من	جهة	 من	جهة	
البيئية	 ا�صتخدام	تكنولوجيا	املعلومات	واالت�صاالت	يف	اال�صتدامة	
منظمات	 جهود	 عن	 ف�صاًل	 املعرفة؛	 جمتمع	 بوابة	 م�صارات	 كاأحد	

عاملية	واإقليمية	اأخرى.

باء-  مواقع وبوابات اإلكترونية لق�ضايا البيئة                    

االإنرتنت،	كما	 البيئي	على	 املتخ�ص�صة	يف	املجال	 البوابات	 تهدف	
باأ�صلوب	تفاعلي	 البيئية	 اإىل	تقدمي	املعرفة	 االأخرى،	 البوابات	 كافة	
وحتديث	دوري،	وتتوجه	اإىل	امل�صتخدم	العادي	يف	حياته	اليومية	اأو	
الباحث	االأكادميي	يف	عمله.		وتنبع	اأهمية	هذا	التوجه	من	اأن	التغيري	
احلقيقي	يف	جمال	البيئة	ودرء	املخاطر	املرتقبة	يبداأ	من	تغيري	الفرد	

خلياراته	اليومية	واأ�صلوب	حياته	عرب	الو�صول	اإىل	املعلومة.

1-  بوابة ويكيبيديا البيئية                                                   

"ويكيبيديا"  احلرة	 املو�صوعة	 خدمات	 اإحدى	 هي	 ويكي"  "بوابات	
لت�صميمها االأدوات	 من	 جمموعة	 مع	 البوابات	 هذه	 تقدم	 	التي	
البوابات	 اإحدى	 البيئية)58(	 ويكيبيديا	 بوابة	 وتعترب	 	.)Box Portal(

مثل	 البيئة	 موا�صيع	 خمتلف	 حول	 معلومات	 تقدم	 التي	 املميزة	
والبوابة	 	 العاملي.	 احلراري	 واالحتبا�ض	 الت�صنيع،	 واإعادة	 التلوث،	
من	 عدد	 تطويرها	 يف	 ي�صاهم	 "ويكي"،	 مواقع	 كمختلف	 ت�صاركية،	
اخلرباء	والطالب	يف	جمال	علوم	البيئة.		وتت�صمن	اأق�صامها	معلومات	
التي	 االأخبار	 واآخر	 وامل�صاريع،	 وال�صخ�صيات،	 االإح�صاءات،	 حول	
"ويكي"  مطوِّرو	 يقوم	 اأو	 االإنرتنت	 على	 م�صادر	خمتلفة	 من	 جُتمع	

ب�صياغة	املقاالت	االإخبارية	وامل�صاهمة	فيها.

2-  بوابة الهند البيئية                                                    

يف	 الوطنية	 املعرفة	 جلنة	 مع	 بالتعاون	 والبيئة،	 العلم	 مركز	 اأطلق	
اآب/اأغ�صط�ض	2008	بهدف	تكني	 البيئية)59(	يف	 الهند	 بوابة	 الهند،	
ال�رشاكة	يف	املعرفة	البيئية	والعمل	على	اإحداث	تغيريات	فعلية	للحد	
ممت	البوابة	ب�صكل	تفاعلي	 من	املخاطر	التي	تواجهها	البيئة.		وقد	�صُ

)57(		نظم	االحتاد	الدويل	لالت�صاالت	ندوتني	حول	تكنولوجيا	املعلومات	واالت�صاالت	وتغرّي	املناخ،	االأوىل	يف	كيوتو	باليابان	يومي	15	و16	ني�صان/اأبريل	2008،	والثانية	يف	لندن	يومي	17	و18	حزيران/يونيو	2008.		ملزيد	من	املعلومات:	
http://www.itu.int/themes/climate/index.html										

http://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Environment		)58(
http://www.indiaenvironmentportal.org.in/home		)59(

تكنولوجيا املعلومات واالت�ضاالت يف �ضوؤون البيئة: خدمات منتقاة
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يقدم	املقاالت	واالآراء	واآخر	االأخبار	التي	ت�صمح	للم�صتخدم	بامل�صاركة	
فيها،	اإ�صافة	اإىل	اأبرز	امل�صاريع	امليدانية	يف	جمال	البيئة.

وتت�صمن	البوابة	خمزنًا	معرفيًا	يحتوي	على	اأر�صيف	املجلة	العلمية	
التي	ي�صدرها	مركز	العلم	والبيئة،	اإ�صافة	اإىل	جمموعة	من	الوثائق	
احلكومية	واملقاالت	والكتب	املتواجدة	لدى	املركز	حيث	ي�صتمر	العمل	
على	ترقيم	املراجع	االأخرى.	كما	حتتوي	البوابة	على	قامو�ض	باأكرث	
من	000	7	م�صطلح	بيئي	ت�صتخدم	كلماته	يف	ت�صنيف	املعلومات	

والبحث	عنها.

ولعل	ما	مييز	هذه	البوابة	ارتباطها	املبا�رش	مبركز	اأبحاث	يتوا�صل	
بدوره	مع	�صبكة	من	مراكز	االأبحاث	الإغناء	حمتوى	البوابة	العلمي.		
وتقدم	البوابة	دلياًل	باأ�صماء	املوؤ�ص�صات	احلكومية	العاملة	يف	خمتلف	
املجاالت	البيئية	ومنفذاً	لفر�ض	الت�صبيك	فيما	بينها.		ومع	اأنها	تلتزم	
باإطار	العمل	يف	الهند،	فهي	ت�صكل	منوذجًا	ميكن	اال�صرت�صاد	به	يف	

منطقة	االإ�صكوا.

جيم-  مبادرات وم�ضاريع عملية                                         

اخلا�ض	 القطاعني	 مع	 بالتعاون	 احلكومية،	 غري	 املنظمات	 تقوم	
والعام،	بدور	فاعل	يف	تطبيق	امل�صاريع	والربامج	امليدانية	بالتوا�صل	
املبا�رش	مع	امل�صتخدم،	خا�صة	يف	املناطق	الريفية	والنائية.		وفيما	
يلي	نبذة	عن	بع�ض	امل�صاريع	املنتقاة	حول	ا�صتخدامات	التكنولوجيا	

يف	احللول	البيئية.

1-  ن�رش املعرفة عرب الهواتف املحمولة )60(              

 Southern(	البحرية	االأغذية	ال�صتدامة	اجلنوبية	اأفريقيا	مبادرة	اأطلقت
حول	 املعلومات	 لتبادل	 م�رشوعًا	 	)African Seafood Initiative

االأغذية	البحرية	عرب	الهواتف	املحمولة	)FishMS(	بغية	التعرف	على	
امل�صتهلكني	 كافة	 اخلدمة	 هذه	 وت�صتهدف	 	 وامل�صتدام.	 منها	 املهدد	
ملعرفة	ما	اإذا	كان	م�صموحًا	املتاجرة	بنوع	ال�صمك	قانونًا	اأم	ال	واإذا	
اآلية	 على	 اخلدمة	 هذه	 وتعتمد	 	 باالنقرا�ض.	 مهدداً	 النوع	 هذا	 كان	
رقم	حمدد	 اإىل	 ال�صمك	 نوع	 ا�صم	 اإر�صال	 اإن	 حيث	 الق�صرية	 الر�صائل	
يوفر	للم�صتخدم	املعلومات	االأ�صا�صية	حوله،	وبالتايل	يتيح	له	فر�صة	

اتخاذ	قرارات	اأكرث	مالءمة	للبيئة.

وقد	اأف�صى	هذا	امل�رشوع	اإىل	تنفيذ	عدد	من	امل�صاريع	امل�صابهة	حول	
املعرفة	 تن�رش	 التي	 الق�صرية	 الر�صائل	 خدمة	 اإىل	 وامل�صتندة	 العامل	
 Climate	خدمة	توفر	املثال،	�صبيل	فعلى	خمتلفة.	بيئية	م�صائل	حول
Counts	معلومات	حول	املوؤ�رش	البيئي	لل�رشكات	يف	الواليات	املتحدة	

االأمريكية	تّكن	امل�صتخدم	من	التعرف	على	تقييم	ا�صتدامتها	البيئية.		
كما	توفر	بع�ض	اجلهات	يف	دول	اأخرى	معلومات	عرب	خدمة	الر�صائل	
اإىل	 اإ�صافة	 التلوث	الهوائي	يف	مناطق	معينة،	 الق�صرية	حول	مقدار	
حتديث	دوري	لهذه	املعلومات	للم�صرتكني	من	ذوي	احلاالت	ال�صحية	

التي	تتاأثر	بالتلوث	البيئي)61(.

United Nations Foundation and Vodafone Group Foundation. 2008. Wireless Technology for Social Change: Trends in Mobile Use by NGOs.		)60(
																																																																																																	  Available at: www.unfoundation.org/.       

http://www.urban-atmospheres.net/Experiments/Ergo/index.htmlو www.airtext.info			:املوقعني	مثاًل	انظر			61((

http://www.indiaenvironmentportal.org.in/home
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European Telecommunications Network Operators’ Association.  Saving the Climate @ the Speed of Light http://www.etno.be/Default.aspx?tabid=1934. 	)62(
http://www.etno.be/Portals/34/ETNO%20Documents/Sustainability/Climate%20Change%20Road%20Map.pdf  	)63(

2-  ت�سخري التكنولوجيا لتقلي�ض النبعاثات الكربونية

ت�صخري	 اإىل	 ت�صعى	 مبادرة	 هي	 ال�صوء")62(	 ب�رشعة	 املناخ	 "اإنقاذ	
الكربونية	 االنبعاثات	 لتقلي�ض	 واالت�صاالت	 املعلومات	 تكنولوجيا	
ا�صتخدام	 ترويج	 اإىل	 املبادرة	 	وتهدف	 االأوروبي.	 االحتاد	 بلدان	 يف	
تكنولوجيا	املعلومات	واالت�صاالت	كجزء	حموري	من	حلول	م�صاكل	
البيئة	واعتمادها	يف	�صياغة	ال�صيا�صات	الوطنية	واالإقليمية.	وتعمد	
تطبيقات	 اإىل	 ا�صتناداً	 عملية	 مل�صاريع	 مناذج	 و�صع	 اإىل	 املبادرة	
وخدمات	فعلية	عديدة	ت�صاهم	يف	تقلي�ض	املخاطر	البيئية	ومنها:

•���االجتماعات	االفرتا�صية	التي	تلغي	يف	كثري	من	االأحيان	احلاجة	
اإىل	التنقل	با�صتخدام	و�صائل	النقل	التقليدية،	وبالتايل	ت�صاهم	يف	
تقلي�ض	االنبعاثات	الكربونية	الناجتة	عن	قطاع	النقل.		وبالطبع	
البنية	 توفر	 والفيديوية	 الهاتفية	 املوؤترات	 اإىل	 التحول	 يقت�صي	
لت�صيري	 املالئمة	 املهارات	 اإىل	 اإ�صافة	 املنا�صبة،	 والكلفة	 التحتية	
هذا	النوع	من	املوؤترات.		وقد	اأظهر	بع�ض	الدرا�صات	اأن	ا�صتبدال	5	
يف	املائة	فقط	من	املوا�صالت	يف	جمال	االأعمال	يقل�ض	انبعاثات	

غاز	ثاين	اأك�صيد	الكربون	بن�صبة	5.59	مليون	طن)63(؛

يف	 املادة	 ال�صتخدام	 كبديل	 االإلكرتونية	 اخلدمات	 اإىل	 •��التحول	
�صبيل	 فعلى	 	 	.)de-materialization( واملكتبية	 الورقية	 املعامالت	
الورق	 عن	 عو�صًا	 االإنرتنت	 عرب	 الفوترة	 خدمة	 ا�صتخدام	 املثال،	
ثاين	 من	 طن	 اآالف	 	10 يفوق	 ما	 يوفر	 م�صتخدم	 ماليني	 لع�رشة	

اأك�صيد	الكربون؛

•��العمل	عن	ُبعد	بغية	تقلي�ض	احلاجة	اإىل	امل�صاحات	املكتبية.

دال- خاتمة                                                                          

من	املنظور	البيئي،	يبدو	اأن	جمال	تكنولوجيا	املعلومات	واالت�صاالت	
ذو	حدين.		فمن	جهة،	ت�صاهم	�صناعته	يف	ن�صبة	ترتاوح	بني	2	و2.5	
يطرح	 اأخرى،	 جهة	 ومن	 احلراري،	 االحتبا�ض	 غاز	 من	 املائة	 يف	
جمموعة	من	احللول	لتقلي�ض	اآثار	ال�صناعات	البيئية	االأخرى	اأو	يف	
مراقبة	تغريات	املناخ	اأو	اإدارة	الكوارث	ودرء	اأخطارها.	وبالرغم	من	
التوجهات	العاملية	واالإقليمية	احلديثة	الإيجاد	وتفعيل	التكامل	بني	
املجالني،	فاإن	االأن�صطة	والربامج	املماثلة	يف	منطقة	االإ�صكوا	ال	تزال	

�صئيلة.




