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ت غايات خطة عمل جنيف التي اعُتمدت في تمثل  

العالمية لمجتمع المعلومات  المرحلة األولى من القمة
بناء "في ) ٢٠٠٣ديسمبر /آانون األول ١٢-١٠جنيف، (

 مجتمع معلومات جامع ووضع إمكانات المعرفة وتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت في خدمة التنمية والنهوض باستعمال 

ف من أجل تحقيق األهداف اإلنمائية المتفق المعلومات والمعار
عليها دوليًا، بما فيها األهداف الواردة في إعالن األلفية، 
والتصدي للتحديات الجديدة لمجتمع المعلومات على األصعدة 

 . )١("الوطنية واإلقليمية والدولية
  

وأعادت المرحلة الثانية من القمة العالمية لمجتمع   
تأآيد ) ٢٠٠٥نوفمبر /ن الثانيتونس، تشري(المعلومات 

توجه إنمائي يضع  يمجتمع معلومات ذ ببناء االلتزام
التزام "ورآزت وثيقة .  اإلنسان في صميم اهتمامه

على قضايا أساسية، أهمها إدارة اإلنترنت،  )٢("تونس
وإيجاد اآلليات المالية الالزمة لسد الفجوة الرقمية، باإلضافة 

علومات والمعرفة، والديمقراطية، إلى النفاذ الشامل إلى الم
والتنمية المستدامة، وحرية التعبير، وحرية تدفق 

ودعت الوثيقة أيضًا إلى تعزيز مستوى الوعي .  المعلومات
حول الفوائد التي يمكن أن تجنيها البشرية من استخدام 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وآيفية تحسين وتعزيز 

برنامج "وشددت وثيقة .  رادهأنشطة المجتمع وتفاعل أف
على ضرورة تنفيذ  )٣("عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات

مقررات القمة على الصعيد الدولي ووفقًا للمواضيع 
وخطوط العمل المحددة في خطة عمل جنيف، واضطالع 

ودعت .  وآاالت األمم المتحدة بمهام التنسيق والتسهيل
د الراميةالقمة في مرحلتيها إلى عدم توقف الجهو

                                                            
  معلومات، خطة عمل جنيف القمة العالمية لمجتمع ال  )١(  

)WSIS-03/GENEVA/DOC/5-A( متاحة على.  ٤، الفقرة: 
http://www.itu.int/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=en&

id=1160|0. 

  القمة العالمية لمجتمع المعلومات، التزام تونس  )٢(  
)A-05/TUNIS/DOC/007-WSIS(  .متاحة على: http://www.itu. 

/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=en&id=2266|0int.  

القمة العالمية لمجتمع المعلومات، برنامج عمل تونس بشأن   )٣(  
متاحة .  )WSIS-II/TUNIS/DOC/6-A(Rev.1)( مجتمع المعلومات

 http://www.itu.int/wsis/documents/doc_multi.asp?lang :على
=en&id=2267|0.  

إلى بناء مجتمع المعلومات مع انتهاء أعمال القمة، وإلى 
    .اعتماد خطط عمل وطنية وإقليمية لبناء مجتمع المعلومات

  
واضطلعت اإلسكوا بدور ريادي في العملية التحضيرية   

فقد .  لمرحلة جنيف من القمة العالمية لمجتمع المعلومات
العالمية لمجتمع  نظمت مؤتمر غربي آسيا التحضيري للقمة

الذي تم ) ٢٠٠٣فبراير /شباط ٦- ٤بيروت، (المعلومات 
خالله تعزيز مفهوم مجتمع المعلومات وما يتضمنه، وتحديد 

وضمن األنشطة .  االحتياجات الوطنية واإلقليمية وأولوياتها
المؤتمر التحضيرية لمرحلة تونس من القمة، نظمت اإلسكوا 

: ة العالمية لمجتمع المعلوماتاإلقليمي التحضيري الثاني للقم
 ٢٣- ٢٢ دمشق،( الشراآة في بناء مجتمع المعلومات العربي

خطة "الذي نتج عنه وثيقة ) ٢٠٠٤نوفمبر /تشرين الثاني
، وذلك وفقًا )٤("لبناء مجتمع المعلومات العمل اإلقليمية

وحددت خطة العمل .  لتوصيات المرحلة األولى من القمة
لبرامج الالزمة لتطوير مجتمع اإلقليمية المكونات وا
المنطقة؛ والمشاريع الهادفة إلى  يالمعلومات المستدام ف

تحقيق أهداف القمة؛ والشراآات وآليات التمويل التي تعزز 
  .التقدم نحو مجتمع المعلومات في غربي آسيا

  
وفي موازاة الجهود المذآورة أعاله، يعمل العديد من   

لى تنفيذ مجموعة من المنظمات المحلية واإلقليمية ع
ففي عام .  المبادرات الهادفة إلى تطوير مجتمع المعلومات

مجلس الوزراء العرب لالتصاالت ، اختار ٢٠٠٥
مشروعًا للتنفيذ، وذلك بالتعاون مع العديد  ١٩والمعلومات 

حّدث  ٢٠٠٧خالل عام و.  من الشرآاء ومنهم اإلسكوا
مجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات 

، التي آانت "االستراتيجية العربية لالتصاالت والمعلومات"
مرحلة جنيف من القمة واعتمدت في قد أعدت قبيل انعقاد 

آذلك ُأعدت استراتيجيات لتكنولوجيا .  ٢٠٠٢عام 
المعلومات واالتصاالت على المستوى الوطني في معظم 

 .بلدان المنطقة
  

عمل  وبهدف ضمان استمرارية العمل على تنفيذ خطة 
جنيف وبرنامج عمل تونس وزيادة وتيرته، عقدت اإلسكوا 
مؤتمرًا حول المتابعة اإلقليمية لمقررات القمة العالمية 

                                                            
لبناء مجتمع المعلومات  اإلسكوا، خطة العمل اإلقليمية  )٤(  

)E/ESCWA/ICTD/2004/4(  . متاحة على موقع وثائق األمم
 .http://documents.un.org/results.asp: المتحدة

  االفتتاحية
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يونيو /حزيران ١٨- ١٦دمشق، (لمجتمع المعلومات 
لمناقشة واستعراض التقدم المحرز في تنفيذ خطة ) ٢٠٠٩

العمل اإلقليمية لبناء مجتمع المعلومات وغيرها من خطط 
 .عمل واالستراتيجيات في هذا المجالال
 

وفي ضوء ما سبق، يخصَّص ملف العدد لهذا  
اإلصدار من نشرة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
للتنمية في غربي آسيا لعرض وتحليل حالة مجتمع 
المعلومات في منطقة اإلسكوا بعد مرور أربع سنوات على 

وذلك من خالل انعقاد القمة العالمية لمجتمع المعلومات، 
متابعة التطور في تنفيذ توصيات ومقررات وخطط عمل 
القمة العالمية لمجتمع المعلومات، واالستراتيجيات وخطط 

ويتضمن الملف .  العمل اإلقليمية والوطنية في هذا المجال
لمالمح اإلقليمية لمجتمع المعلومات في ألحدث املخصًا 

 ٢٠٠٨مي وفقًا لبيانات وقياسات عامنطقة اإلسكوا 
تحليًال للمخالفات اإلحصائية في  ، ويتضمن الملف٢٠٠٩و

مؤشرات  قياس مجتمع المعلومات وأثرها على دقة
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وعرضًا لجهود إدماج 
المرأة في مجتمع المعلومات، والتقدم المحرز في تنفيذ

على صعيد  مقررات القمة العالمية لمجتمع المعلومات
، وتحديث خطة العمل اإلقليمية لبناء مجتمع طقة العربيةالمن

  .المعلومات في غربي آسيا
  

 وفي باب سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 
يتضمن هذا العدد من النشرة مقاًال حول مقاربة اإلسكوا 
لتعزيز العلم والتكنولوجيا من أجل مجتمع المعلومات 

ية األساسية لتكنولوجيا وفي باب البن.  واقتصاد المعرفة
المعلومات واالتصاالت، تتناول النشرة موضوعًا من أهم 
المواضيع المتعلقة بالتنمية، وهو إعادة تدوير اإللكترونيات 
والتعامل مع النفايات اإللكترونية وتقدم بعض الحلول 

وفي باب التطبيقات اإللكترونية، .  المقترحة في هذا الصدد
ت الخاصة بالتطبيقات اإللكترونية في تناقش النشرة التحديا

وتستعرض النشرة آعادتها .  القطاع العام في منطقة اإلسكوا
في آل إصدار أحدث األنشطة التي اضطلعت بها اإلسكوا 

ومات واالتصاالت في األشهر لفي مجال تكنولوجيا المع
الست األخيرة وعددًا من المواضيع ذات الصلة ومنها تقديم 

ترنت، وعرض أوجه تواجد تكنولوجيا بعض مواقع اإلن
 .المعلومات واالتصاالت في الحياة اليومية
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  حالة مجتمع المعلومات في منطقة اإلسكوا: ملف العدد
 

 ملخص المالمح اإلقليمية لمجتمع المعلومات في منطقة اإلسكوا بعد أربع سنوات 
 على القمة العالمية لمجتمع المعلومات 

  
ة لمجتمع المعلومات حدثًا مرجعيًا القمة العالمي تشكل  

.  لكثير من أنشطة اإلسكوا التي تعنى ببناء مجتمع المعلومات
ونظرًا ألهمية مجتمع المعلومات آممر لتحقيق التنمية 
المستدامة وبلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية، وفي إطار 
متابعة مقررات القمة، تعد اإلسكوا آل سنتين دراسة عن 

مجتمع "يمية لمجتمع المعلومات ضمن سلسلة المالمح اإلقل
، التي صدر منها حتى اآلن "المعلومات في غربي آسيا

 ٢٠٠٧و ٢٠٠٥و ٢٠٠٣أربعة أعداد في األعوام 
وتوفر هذه اإلصدارات معلومات أساسية عن .  )٥(٢٠٠٩و

حالة مجتمع المعلومات في البلدان األعضاء في اإلسكوا، 
ر والباحثين عن طريق وتهدف إلى مساعدة صانعي القرا

آما .  تزويدهم بمعلومات مرجعية تفيد التحليل والتخطيط
للحالة الراهنة لمجتمع  تتيح للسلطات الوطنية إجراء مقارنة

المعلومات في بلدانهم مع ما حققته بلدان أخرى في المنطقة 
والعالم على هذا الصعيد، وبالتالي تعزز فرص التعاون 

في إطار اقتصاد عالمي يزداد  وتحقيق التكامل اإلقليمي
  .ارتكازًا على المعرفة

  
ومنذ انعقاد المرحلة الثانية من القمة في تونس في عام   
، اتخذت البلدان األعضاء في اإلسكوا خطوات هامة ٢٠٠٥

نحو ردم الفجوة الرقمية وبناء مجتمع المعلومات، فُسجل 
نمو في معدالت النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات 

صاالت، وانتشار تكنولوجيات النطاق العريض، واالت
وازدياد مشارآة الحكومات والفرقاء األساسيين في بناء 
قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومجتمع 

وباإلضافة إلى ذلك، تشهد المنطقة استثمارات .  المعلومات
آبيرة في هذا القطاع لضمان التكامل مع شبكات االتصال 

وسوف تتيح هذه الجهود معالجة عدد .  ميةاإلقليمية والعال
من القضايا في منطقة اإلسكوا، مثل النفاذ إلى المعلومات 
والمعرفة، وبناء القدرات من أجل التكامل اإلقليمي، وتوفير 

  .المحتوى الرقمي العربي
  
 
 

                                                            
  )٥(  /wsis/profiles_ar.htmlhttp://www.escwa.un.org. 

 
حالة قطاع تكنولوجيا المعلومات   -ألف

  واالتصاالت في المنطقة وبنيته األساسية
  

قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في يتسم   
المناطق داخل بين و البلدانباالختالف بين منطقة اإلسكوا 

، حيث يوجد تفاوت آبير في مستويات التنمية البلد الواحد
واالستراتيجيات االقتصادية عامة، وفي اعتماد واستخدام 

 عمدففي حين .  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت خاصة
ز دور الحكومة في بناء قطاع يعزت دان إلىالبلبعض 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، عمد البعض اآلخر إلى 
وُيتوقع أن تؤثر العوامل .  تعزيز مشارآة القطاع الخاص

الخارجية، مثل األزمة االقتصادية العالمية، والتغّير في 
أسعار السلع األساسية، واالضطرابات السياسية، على قطاع 

جيا المعلومات واالتصاالت في بلدان المنطقة بطرق تكنولو
  .متعددة وفريدة

  
ويعاني هذا القطاع في منطقة اإلسكوا من نقص في   

االهتمام المطلوب من الحكومات التي تعتبره جزءًا من 
.  قطاعات اقتصادية وخدمية أخرى آالنقل أو وسائل اإلعالم

يًا غير منتج، آذلك، فإن هذا القطاع ال يزال قطاعًا استهالآ
إذ يعتمد بشكل أساسي على خدمات االتصاالت مع مساهمة 
ضئيلة من صناعة البرمجيات أو الخدمات المهنية، وبالتالي 

ولذا، اتجه .  ال يشكل قيمة مضافة حقيقية ذات ميزة تنافسية
بعض البلدان في المنطقة إلى الترآيز على البنى األساسية 

التصاالت من خالل اتخاذ لقطاع تكنولوجيا المعلومات وا
عدد من اإلجراءات، منها إنشاء هيئة لتنظيم االتصاالت، 
وتخفيض الضرائب لجذب االستثمارات األجنبية إليه، 
وتحرير قطاع االتصاالت، وال سيما تحرير سوق الهاتف 
النقال الذي سمح بتدفق االستثمارات الوطنية واإلقليمية 

في آثير من البلدان، مثل  والدولية وارتفاع عوائد االستثمار
  .البحرين وُعمان والمملكة العربية السعودية

  
وثمة ترابط إيجابي واضح بين تحرير قطاع   

االتصاالت من جهة، ومعدالت النفاذ إلى الهاتف واإلنترنت 
فكلما ازدادت المنافسة .  من جهة أخرى في منطقة اإلسكوا
وقد .  ليفوانخفضت التكا في السوق، ارتفعت جودة الخدمة
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.  تعزز بناء مجتمع المعلومات العواملثبت أن هذه 
وسجلت معدالت انتشار الهاتف النقال تحديدًا زيادة آبيرة 

 ٢٠٠٨و ٢٠٠٥في جميع بلدان المنطقة بين عامي 
  ). ١الشكل (
  

          
 )٢٠٠٨-٢٠٠٥(نسبة انتشار الهاتف النقال في البلدان األعضاء في اإلسكوا   -١الشكل 

  

 
 

  .http://www.madarresearch.com). مدار(مرآز دراسات االقتصاد الرقمي :  لمصدرا
  

 .(World Development Indicators) مستمدة من قاعدة بيانات البنك الدولي عن مؤشرات التنمية العالمية ٢٠٠٥بيانات السودان لعام (*)   
http://web.worldbank.org/. 

 
   
في المنطقة شوطًا طويًال  وقطعت خدمة الهاتف النقال 

أن معدل  ٢وُيظهر الشكل .  في مجال المنافسة والتطور
النمو في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ناهز 

آذلك شهد .  ٢٠٠٨و ٢٠٠٥في المائة بين عامي  ١٩٠
قطاع الهاتف النقال ظهور خدمات جديدة ومميزة، مثل 

اتجاهات  وهناك.  خدمات الحزمة العريضة الالسلكية
أخرى متميزة آازدياد استثمارات المشغلين اإلقليميين، مما 

 . يساهم في تفعيل التكامل اإلقليمي
  

وشهدت خدمات الهاتف الثابت في األسواق اإلقليمية  
في اإلسكوا تزايدًا ملموسًا في التنافسية ولكن بوتيرة أقل 

 ويظهر الشكل.  مقارنة مع أسواق الهاتف النقال واإلنترنت
بين  نمو معدالت النفاذ إلى اإلنترنت في البلدان األعضاء ٣

  .٢٠٠٨و ٢٠٠٥عامي 
  

  
وفي مقابل هذه اإلنجازات، ال تزال بلدان المنطقة   

تواجه العديد من المعوقات في مسيرتها نحو تفعيل 
إنتاجية قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

دان والوصول إلى مستويات قابلة للمقارنة مع البل
فعلى الرغم من التباطؤ االقتصادي الحاصل  . المتقدمة

في منطقة اإلسكوا آنتيجة لألزمة االقتصادية العالمية، 
يبقى مستقبل قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

وفي هذا اإلطار، يبدو أنه من .  واعدًا في هذه المنطقة
المجدي توجيه الجهود نحو البعد اإلقليمي لتحقيق 

، خاصة في Economies of scale)(ات الحجم وفور
  .مجال عرض حزمة شبكة اإلنترنت
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  )٢٠٠٨-٢٠٠٥(النمو في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في منطقة اإلسكوا   -٢الشكل 

  

  
 

  .http://www.madarresearch.com).  مدار(مرآز دراسات االقتصاد الرقمي : المصادر
  .http://web.worldbank.org/. (World Development Indicators)عدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية البنك الدولي، قا  

 
  

 )٢٠٠٨–٢٠٠٥(معدالت النفاذ إلى اإلنترنت في البلدان األعضاء في اإلسكوا   -٣الشكل 
  

  
 .http://www.madarresearch.com). مدار(مرآز دراسات االقتصاد الرقمي : المصدر

  مستمدة من قاعدة بيانات البنك الدولي عن مؤشرات التنمية العالمية  ٢٠٠٥بيانات السودان لعام ) (*  
(World Development Indicators) . http://web.worldbank.org/. 
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مؤشر جاهزية الحكومة اإللكترونية في منطقة اإلسكوا والمناطق األخرى  -٤كل الش  

 
 :UN E-Government Survey 2008: From E-Government to Connected Governance. Available at :المصدر

.      US/Default.aspx-http://www.unpan.org/Library/MajorPublications/UNEGovernmentSurvey/tabid/646/language/en 

: تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -باء
 الحكومة اإللكترونية

  
ات يؤدي تزايد استخدام تكنولوجيا المعلوم  

واالتصاالت في القطاع العام إلى حدوث تحول عالمي في 
فتطبيقات .  المهام والعمليات األساسية لجميع الحكومات

الحكومة اإللكترونية ال توفر للمواطنين خدمات سريعة 
ومريحة فحسب، بل تساهم في تحسين آفاءة القطاع العام، 
ي وزيادة الشفافية وإمكانية المساءلة، وخفض التكاليف ف

 .جميع اإلدارات الحكومية
 

وبدأت معظم الحكومات في منطقة اإلسكوا، على   
غرار جميع بلدان العالم، تنفيذ الحكومة اإللكترونية التي 
تقضي بتوفير المعلومات والخدمات األولية للمواطنين من 

ومع تطور الحلول والتطبيقات .  خالل اإلنترنت
 لكترونية خدماتاإللكترونية، أدخلت مواقع الحكومة اإل

متطورة، مثل أرشفة المعلومات الرقمية، وفتح البوابات 

التفاعلية، وملء االستمارات والطلبات على اإلنترنت 
  .وتنزيلها

  
وفي البلدان المتقدمة وبعض بلدان مجلس التعاون   

الجيل "الخليجي، ترآز مبادرات الحكومة اإللكترونية من 
تقديم الخدمات إلى على التحول من  )٦((G2C)" الثاني

استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لزيادة قيمة هذه 
، ٢٠٠٨وبحسب مسح الحكومة اإللكترونية لعام .  الخدمات

 United(الذي أجرته شبكة األمم المتحدة لإلدارة العامة 
Nations Public Administration Network-

UNPAN( االجتماعية، التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية و
والذي قّيم تنفيذ خدمات الحكومة على اإلنترنت لجميع الدول 
األعضاء في األمم المتحدة، بلغ مؤشر جاهزية الحكومة 

، وهو يقارب المتوسط ٠,٤٤اإللكترونية في منطقة اإلسكوا 
بينما يأتي في مستوى أقل بكثير من  ٠,٤٥العالمي البالغ 

ومؤشر أوروبا البالغ  ٠,٨٤مؤشر أمريكا الشمالية البالغ 
٧(٠,٦٥(. 

    

                                                            
  ، )UNPAN(بحسب شبكة األمم المتحدة لإلدارة العامة   )٦(  

يرآز الجيل الثاني للحكومة اإللكترونية على تقديم خدمات المستخدم 
)front-end( مدعمة بتكامل وتوحيد وابتكار العمليات واألنظمة الخلفية ،
)back-end( ال الخدمات للوصول إلى أآبر توفير ممكن وتحسين إيص

http://www.unpan.org/Home/tabid/36/Default.aspx.  
  )٧(  United Nations Department of Economic and Social 

Affairs, UN E-Government Survey 2008: From E-
Government to Connected Governance. Available at: 

UNEGovehttp://www.unpan.org/Library/MajorPublications/
.        US/Default.aspx-rnmentSurvey/tabid/646/ language/en 
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  النفاذ إلى المعرفة والمحتوى  - جيم
  

ُتعتبر سهولة النفاذ إلى المعرفة والمحتوى الرقمي أحد   
أبرز قضايا بناء مجتمع المعلومات مع تزايد أعداد 

فالمحتوى الرقمي .  مستخدمي أنظمة االتصاالت العالمية
بيًا عن المحتوى المتاح المتوفر لمتكلمي اللغة العربية يقل نس

وقد أطلق .  للمجموعات اللغوية األخرى في مناطق مماثلة
العديد من مبادرات تعزيز استخدام اللغة العربية في 
المحتوى الرقمي من أجل تمكين المواطنين في المنطقة من 

وفي عام .  االستفادة من تنامي إمكانات النفاذ إلى المعرفة
العربي على اإلنترنت نسبة  ، شكل المحتوى الرقمي٢٠٠٥
ولكن هذه النسبة في ازدياد، وتضاعف .  في المائة فقط ٠,١

العدد اإلجمالي للمواقع اإللكترونية في بلدان المنطقة في 
، وازدادت صفحات اللغة ٢٠٠٧مقارنة بعام  ٢٠٠٩عام 

  .في المائة في الفترة نفسها ٤٣العربية بنسبة 
  

  الرقمي العربي  إال أن نمو حجم وقيمة المحتوى  
ال يزال يصطدم ببعض المعوقات، حيث إن عددًا من بلدان 
المنطقة لم ينّفذ بعد رقمنة المعلومات في اإلنتاج والتشغيل 
والتنمية االقتصادية واالجتماعية بسبب عدم تطوير البنية 
األساسية لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

    .وانخفاض معدالت استخدام اإلنترنت
  

  تفعيل البيئة التمكينية  -دال
  

إن وجود شبكات اتصال فعالة ومحتوى جيد يوّجه   
االهتمام نحو تعزيز الثقة في تكنولوجيا المعلومات 

وفي البلدان المتقدمة التي تطور فيها مجتمع .  واالتصاالت
معلومات، يبقى حث جميع فئات المجتمع، وبخاصة 

لكترونية، تحديًا بالرغم المسنين، على استخدام الخدمات اإل
وقد تمكنت حكومات البلدان األعضاء .  من الكفاءة المتاحة

في اإلسكوا التي اعتمدت تشريعات سيبرانية متينة من 
آذلك تساهم أنظمة األمن السيبراني .  معالجة هذه القضايا

والتشريعات المناسبة في بناء الثقة لدى مستخدمي تطبيقات 
االتصاالت، مثل الحكومة تكنولوجيا المعلومات و

  .اإللكترونية والتجارة اإللكترونية
  

وفي حين يبقى الكثير إلنجازه في مجال تفعيل البيئة  
ويجري . التمكينية، فإن التطورات األخيرة مشجعة للغاية

حاليًا وضع آليات مختلفة لتهيئة بيئة تمكينية مؤاتية، مثل 
ت األجنبية تشجيع رأس المال االستثماري، واالستثمارا

المباشرة، وتعزيز أنشطة حاضنات األعمال، واعتماد 
األطر القانونية والتنظيمية، مثل قوانين المعامالت 

  .اإللكترونية
  

  الخالصة  -هاء
 

وصل العمل على سد الفجوة الرقمية وبناء مجتمع  
.  المعلومات في منطقة اإلسكوا إلى مراحل متقدمة

ألساسية واالستثمارات فالتطورات الحاصلة في البنية ا
الموجهة إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 
ومساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي، آلها 

آما أن المنافسة الناتجة عن تحرير أجزاء .  مؤشرات واعدة
من هذا القطاع قد أدت إلى تطور األداء ونمو القيمة 

قوم المنافسة في سوق فعلى سبيل المثال، ت.  االقتصادية
الهاتف الثابت على تحسين التغطية في المناطق الريفية 

  .وخفض تكاليف االتصاالت
  

ولمواآبة التطبيقات التقليدية لتكنولوجيا المعلومات  
واالتصاالت، ال بد من إيجاد حلول مبتكرة لعدد من 
القضايا، مثل الفقر والنزاعات، من أجل تحقيق التنمية 

.  االقتصادية وبلوغ األهداف اإلنمائية لأللفيةاالجتماعية و
فقد ارتفعت النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون في الفقر 
في منطقة اإلسكوا خالل السنوات الخمس عشرة الماضية 
ألسباب آثيرة، منها النزاعات المسلحة وارتفاع معدل النمو 

 وفي حين أن لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.  السكاني
دورًا في تخفيف حدة الفقر، تقف النزاعات عقبة أمام 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التنمية وتتطلب 

  .المناطق المعنية ترآيزًا على أولويات مختلفة
  

إن أداء معظم البلدان في تطوير مجتمع المعلومات  
في منطقة اإلسكوا هو اليوم أفضل مما آان عليه منذ أربع 

ارتفعت معدالت اعتماد تكنولوجيا وقد .  سنوات
المعلومات واالتصاالت وانخفضت تكاليف استخدامها 

وفي حين ما زال  . وازداد االهتمام ببناء هذا القطاع
تطوير مجتمع المعلومات يتطلب بذل المزيد من الجهود، 
توجد خيارات واقعية لتحقيق تحسينات ملموسة في جميع 

  .أنحاء المنطقة
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 إلحصائية في قياس مجتمع المعلومات في منطقة اإلسكوا وأثرهاالمخالفات ا
  )٨(على دقة مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

  
  تحديات قياس مجتمع المعلومات  -ألف

  
ع          اء مجتم ي بن الم ف دان الع دم بل اس تق ب قي يتطل

دء بتعريف مجتمع      ا، الب المعلومات وعقد مقارنات فيما بينه
م  ات، ث رات علمي   المعلوم ع مؤش اع   ةوض ه، واتب لقياس

منهجية معيارية لجمع البيانات التي تتطلبها هذه المؤشرات،  
ة    د قيم ى تحدي وًال إل ة وص ابات بدق راء الحس رًا إج وأخي

  .المؤشر الكلي المرّآب لكل بلد
  

اد      ا االتح ة، ومنه ذه المهم دة له ات عدي د تصدت جه وق
م المتحد    دولي،   الدولي لالتصاالت، ومنظمات األم ة، والبنك ال

المي  وتواجه هذه المهمة صعوبات     .  والمنتدى االقتصادي الع
بة     رات المناس ة المؤش ى مجموع اق عل ن االتف داًء م دة ابت عدي
ذه        ة له لقياس مجتمع المعلومات ومرورًا بوضع تعاريف دقيق
تالف        ى اخ الم، عل دان الع اع بل ى إقن وًال إل رات ووص المؤش

اع من ا، باتب تويات تطوره ع  مس ي جم ة ف ة دقيق ات معياري هجي
  . البيانات الالزمة لهذه المؤشرات

  
دولي     اد ال ا االتح ي طوره رات الت ر المؤش  ٨وتعتب

االت  International Telecommunication) لالتص
Union-ITU))ورات   )٩ رًا للتط دة نظ رات عدي ّدلها م وع

ات  ا المعلوم هدها تكنولوجي ي تش ريعة الت الس
ذه    م ه االت، أه و   واالتص اد ه ون االتح رات، آ المؤش

   .الجهة العالمية الرئيسية المختصة في هذا المجال
  
الجهود العالمية في قياس مجتمع المعلومات   -باء

  خالل السنوات الست الماضية
 

شهدت السنوات الست الماضية والدة العديد من   
 : المؤشرات الهادفة إلى قياس مجتمع المعلومات أهمها

  

                                                            
٨  

رئيس مرآز دراسات أعد هذا المقال السيد عبد القادر الكاملي،  )٨( 
  ).مدار(االقتصاد الرقمي 

لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة صفحة اإلحصاءات على  )٩( 
 D/ict/-http://www.itu.int/ITU :موقع االتحاد الدولي لالتصاالت

                                                             .   statistics/index.html 

   الرقمي مؤشر النفاذ  -١
  

عن االتحاد الدولي المؤشر الصادر  ايتضمن هذ  
  :المؤشرات الفرعية التالية لالتصاالت

عدد (البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  •
من السكان،  ١٠٠المشترآين في الهاتف الثابت لكل 

من  ١٠٠وعدد المشترآين في الهاتف المحمول لكل 
  ؛)السكان

ل • ى تحم درة عل اليف  الق ى (التك ول إل ة الوص تكلف
  ؛)اإلنترنت آنسبة مئوية من متوسط دخل الفرد

ة  • اق      (المعرف دل االلتح الغين، ومع ين الب ة ب بة األمي نس
  ؛)بالتعليم األساسي والثانوي والجامعي

ودة  • دولي   (الج اق ال رض النط ن ع رد م ة الف حص
ل   ريض لك اق الع ي النط ترآين ف دد المش ت، وع لإلنترن

  ؛)من السكان ١٠٠

من  ١٠٠عدد مستخدمي اإلنترنت لكل (االستخدام  •
 ).السكان

 
   مؤشر فرص تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -٢
  

عن االتحاد الدولي المؤشر الصادر  ايتضمن هذ  
  :المؤشرات الفرعية التالية لالتصاالت

عدد المشترآين في الهاتف الثابت لكل   (مؤشر الشبكات  •
ين في الهاتف المحمول من السكان، وعدد المشترآ ١٠٠
من السكان، وحصة الفرد المستخدم لإلنترنت   ١٠٠لكل 

  ؛)من عرض النطاق الدولي لإلنترنت

ارات   • ر المه الغين،    (مؤش دى الب ة ل بة األمي دل ونس مع
  ؛)االلتحاق بالتعليم األساسي والثانوي والجامعي

اص   • ر االمتص ل   (مؤش يب لك دد الحواس ن  ١٠٠ع م
تخدمي اإل دد مس كان، وع ل الس ت لك ن  ١٠٠نترن م

  ؛)السكان، ونسبة البيوت التي لديها تلفزيون
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المشترآين في النطاق العريض لكل  عدد(مؤشر الكثافة  •
من السكان، وحصة الفرد من إجمالي عدد دقائق  ١٠٠

 ).المكالمات الدولية الصادرة
 
 مؤشر الفرصة الرقمية   -٣
  

عن االتحاد الدولي المؤشر الصادر  ايتضمن هذ  
  :المؤشرات الفرعية التالية تصاالتلال

ة  • اتف     (الفرص بكات اله يهم ش ذين تغط كان ال بة الس نس
بة    ول آنس اتف المحم تخدام اله ة اس ول، وتعرف المحم
مئوية من متوسط دخل الفرد، وتعرفة استخدام اإلنترنت 

  ؛)آنسبة مئوية من متوسط دخل الفرد

ية  • ة األساس ت (البني اتف ثاب ديها ه ي ل وت الت بة البي ، نس
دد     ت، وع ال باإلنترن ديها اتص ي ل وت الت بة البي ونس

من السكان،    ١٠٠المشترآين في الهاتف المحمول لكل   
ل        لكية لك ت الالس ة اإلنترن ي خدم ترآين ف دد المش وع

من السكان، ونسبة البيوت التي لديها حاسوب من    ١٠٠
  ؛)إجمالي البيوت

ل  • تخدام األمث ت  (االس ي اإلنترن ترآين ف دد المش بة ع نس
الي المشترآين في    ال ثابتة ذات النطاق العريض إلى إجم

ة  اإلنترنت  ، ونسبة عدد المشترآين في اإلنترنت      الثابت
الي المشترآين      ى إجم الالسلكية ذات النطاق العريض إل

  ).في اإلنترنت الالسلكية
 
  ر انتشار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مؤش  -٤
  

م المتحدة   الصادر عن مؤتمر االمؤشر  ايتضمن هذ   ألم
  :المؤشرات الفرعية التالية للتجارة والتنمية

من السكان، وعدد   ١٠٠عدد الحواسيب لكل (االتصالية  •
من السكان،    ١٠٠المشترآين في الهاتف المحمول لكل   

ل    ت لك اتف الثاب ي اله ترآين ف دد المش ن  ١٠٠وع م
لإلنترنت لكل    (hosts)المضيفة  األجهزةالسكان، وعدد 

  ؛)لسكانآالف من ا ١٠

اذ  • ل (النف ت لك تخدمي اإلنترن دد مس كان،  ١٠٠ع ن الس م
ة االتصال المحلي آنسبة و الغين، وتكلف ين الب ة ب نسبة األمي

 ).مئوية من حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي
 
 مؤشر الجاهزية الشبكية  -٥
  

ر     ذا المؤش ر ه دى االقتصادي  يعتب ن المنت الصادر ع
المي  رات   الع مل المؤش ن أش ع    م اس مجتم ى قي ة إل الهادف

ن     ون م ات، إذ يتك ة      ٦٨المعلوم ن نقط ًا، لك رًا فرعي مؤش

ي أن  ل ف عفه تتمث رات   ٦٠ض ذه المؤش ن ه ة م ي المائ ف
ية تُ  ن آراء شخص ا م تمد قيمه ة تس ق  الفرعي ن طري ع ع جَم

  .االستبيانات
  
  مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   -٦
  

عن االتحاد الدولي الصادر المؤشر  ايتضمن هذ  
  :المؤشرات الفرعية التاليةلالتصاالت 

االت     • ات واالتص ا المعلوم ى تكنولوجي اذ إل دد (النف ع
ل     اتف الثابت لك كان،    ١٠٠المشترآين في اله ن الس م

ل      ول لك اتف المحم ي اله ن   ١٠٠وعدد المشترآين ف م
ن عرض    السكان، وحصة الفرد المستخدم لإلنترنت م

دولي لإلنترن  اق ال ديها   النط ي ل وت الت بة البي ت، ونس
  ؛)حاسوب، ونسبة البيوت التي لديها اتصال باإلنترنت

االت    • ات واالتص ا المعلوم تخدام تكنولوجي دد (اس ع
ل  ت لك تخدمي اإلنترن دد  ١٠٠مس كان، وع ن الس م

ة ذات النطاق العريض     المشترآين في اإلنترنت الثابت
ي اإلنترنت    ١٠٠لكل  من السكان، وعدد المشترآين ف

ل  ا ريض لك اق الع لكية ذات النط ن  ١٠٠لالس م
  ؛)السكان

االت   • ات واالتص ا المعلوم ارات تكنولوجي بة (مه نس
انوي،    التعليم الث األمية بين البالغين، ومعدل االلتحاق ب

 ).ومعدل االلتحاق بالتعليم العالي
 
  مؤشر استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -٧
  

ن م      ادر ع ر الص ذا المؤش دف ه ات  يه ز دراس رآ
ي  اد الرقم دار(االقتص ا  ) م تخدام تكنولوجي اس اس ى قي إل

دد       د ع الل رص ن خ ط م االت فق ات واالتص المعلوم
اتف     المشترآين في الهاتف الثابت، وعدد المشترآين في اله
المحمول، وعدد الحواسيب، وعدد مستخدمي اإلنترنت لكل    

 .من السكان ١٠٠
 
 أنواع المؤشرات الفرعية  -٨
  

 تحليل المؤشرات المرّآبة السابقة أنها تتكونويبين   
  :من نوعين من المؤشرات الفرعية

  
لب  الم  )أ( ات ص ى بيان ز عل ي ترتك رات الت  ةؤش
)Hard data(:  

ات    • مية آالبيان ادر رس ن مص ا م تم جمعه ات ي بيان
ول     اتف المحم ي اله ترآين ف دد المش كانية، وع الس
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التعليم ال     ين ب الب الملتحق دد الط ت، وع الي، واإلنترن ع
  والناتج المحلي اإلجمالي، إلخ؛

دد      • ة آع ق المسوحات الميداني بيانات يتم جمعها عن طري
ل    ت لك تخدمي اإلنترن بة    ١٠٠مس كان، ونس ن الس م

 في البيوت، إلخ؛ الحاسوبانتشار 

ة  ا  )ب( ات طري ى بيان ز عل ي ترتك رات الت   لمؤش
)Soft data(.  
  

ل    ة تمث ات الطري اع األ البيان ي قط ادة ف ال آراء الق عم
اديمي، وهي تستخدم بشكل رئيسي       والحكومة والقطاع األآ

ر   من مؤش بكية ض ة الش رات   .  الجاهزي ة المؤش م آاف وتض
ة المشترآة      المرّآبة السابقة مجموعة من المؤشرات الفرعي
ي          كان ف دد الس دخل ع لبة، ي ات ص ى بيان ز عل ي ترتك الت

  . حساب العديد منها
  

  المخالفات اإلحصائية  -جيم
  

ؤثر    دان     ت ي البل ع ف ي تق ائية الت ات اإلحص المخالف
ة      رات العالمي ة المؤش ى دق كوا عل ي اإلس اء ف األعض

االت ات واالتص ا المعلوم رض  .  لتكنولوجي ي ع ا يل وفيم
  : ألمثلة عن بعض هذه المخالفات

  
مدى االلتزام بالتعاريف القياسية المعتمدة عالميًا   -١

 للمؤشرات
  
  الخط الرقمي للمشترك )أ(

كوا    يالَح   ي اإلس اء ف دان األعض م البل   ظ أن معظ
واع  ة أن دخل آاف ترك الت ي للمش ط الرقم   خ

(Digital subscriber line-DSL)   اق من النط ض
زال يطرح     دان ال ي العريض، مع العلم أن العديد من هذه البل

دمات  رعة  DSLخ ة   ٦٤بس ي الثاني ت ف   ).Kbit/s(آيلوب
ى    دولي لالتصاالت إل ل      وقد نبه االتحاد ال ذا األمر في دلي ه

ا المعلومات واالتصاالت      ى تكنولوجي نفاذ األسر واألفراد إل
تعمالها  ة (واس ت   )٢٠٠٩طبع ه إذا آان ح أن ث أوض ، حي

ن   ل ع ترك تق ي للمش رعة الخط الرقم ي  ٢٥٦س ت ف آيلوب
وبالتالي، فإن   .الثانية فيجب أن يصنف تحت النطاق الضيق

ة   مؤشر انتشار النطاق    عدم االلتزام بهذا التعريف يرفع قيم
  .العريض في بلدان المنطقة بخالف الواقع

  
  نسبة االلتحاق بالتعليم العالي) ب(

ن      د م من العدي ي ض ر الفرع ذا المؤش تخدم ه يس
مؤشر  مؤشر الجاهزية الشبكية والمؤشرات المرّآبة وأهمها 

ة  االت تنمي ات واالتص ا المعلوم ورت  .  تكنولوجي د ط وق
، عدة )اليونسكو(ربية والعلم والثقافة منظمة األمم المتحدة للت

التعليم   اق ب بة االلتح ا نس التعليم، منه ة ب رات مرتبط مؤش
الي كو  .  الع ّرف اليونس ة  "وتع اق اإلجمالي بة االلتح " نس

مجموع عدد الطالب الملتحقين بمستوى معّين "بالتعليم بأنها 
خ   (من التعليم  انوي، جامعي، إل ، بغض  )ابتدائي، إعدادي، ث
ع النظر ع ذين تق كان ال دد الس ى ع ومًا عل ارهم، مقس ن أعم

نفس        ل ل ري المقاب ال العم من المج ميًا ض ارهم رس أعم
ة    ى   .  المستوى من التعليم، في سنة دراسية معين وبالنسبة إل

ارهم       ة أعم التعليم العالي، يجب استخدام عدد السكان الواقع
ة      ٥ضمن مجموعة عمرية مكونة من   د نهاي دأ بع سنوات تب

 . )١٠("الثانوية المرحلة
  

ى      وع إل ر الرج ذا المؤش اب ه ب حس التصنيف ويتطل
يم  د للتعل دولي الموح  International Standard(ال

Classification of Education (ISCED)(    ذي وضعته ال
  :سكو والذي يقسم التعليم ما بعد الثانوي إلى مستوييناليون

 غير التعليم العالي؛التعليم ما بعد الثانوي  - ٤المستوى  )١(

 .المرحلة األولى من التعليم العالي - ٥المستوى  )٢(
  

دد الطالب    تخدم ع ة يس دان المنطق د من بل ولكن العدي
تويين    ي المس انوي ف د الث ا بع التعليم م ين ب  ٥و ٤ الملتحق

تخدام      و اس وب ه م أن المطل ع العل ر، م ذا المؤش اب ه لحس
توى   ط ٥المس دان خط.  فق ض البل ب بع ذلك يرتك ي آ أ ف

حساب عدد السكان الذين تقع أعمارهم رسميًا ضمن المجال  
العمري المقابل للتعليم العالي والذي حددته اليونسكو بخمس  

نوات زي  .  س ب المرآ تخدم المكت ال، اس بيل المث ى س فعل
ة      ة السورية مجموعة عمري لإلحصاء في الجمهورية العربي

ن   ة م ن    ٦مكون دًال م نوات ب نوات ٥س ورد تقر.  س ر وي ي
ورية   ة الس ة العربي ي الجمهوري امعي ف يم الج -١٩٩٤(التعل

ام ) ٢٠٠٥ ي ع ادر ف زي  ٢٠٠٧الص ب المرآ ن المكت ع
اء  فحة (لإلحص ان ٣٢الص ي ) ٤و ٣، الفقرت ا يل ير : "م يش

ة لطالب  بة المئوي ى النس امعي إل يم الج ي التعل د ف دل القي مع
 ٢٣-١٨الجامعات من مجموع عدد السكان في الفئة العمرية 

نة زي  ".  س ب المرآ ا المكت ي يجريه ابات الت أي أن الحس
ة       ى مجموعة عمري تم عل لإلحصاء ويرسلها إلى اليونسكو ت

ا  )٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٨(سنوات   ٦مكونة من   ، مم
نص      ذي ي كو وال درته اليونس ذي أص ف ال الف التعري يخ

ن       ة م ة مكون ة عمري تخدام مجموع ى اس وح عل  ٥بوض
ة سنوات تبدأ بعد نهاية المرح إن شمول    .  لة الثانوي ذا، ف وهك

                                                            
.www.uis.unesco   .معهد اليونسكو لإلحصاء، المسرد  )١٠(  

org/glossary/Term.aspx?name=GROSS%20ENROLMENT
                                          . %20RATIO%20(GER)&lang=en  
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رة   ر فت الي     ٦المؤش ر وبالت ة المؤش ض قيم نوات يخف س
  . الترتيب العالمي للجمهورية العربية السورية

  
  مستخدم اإلنترنت )ج(

ر     من المؤش دولي    HH7يتض اد ال عه االتح ذي وض ال
ه        ت آون تخدم اإلنترن ر لمس ر مباش ًا غي االت تعريف لالتص

ع  (ن استعملوا اإلنترنت عدد األفراد الذي"يقيس  ) من أي موق
رة    ي عشر األخي اد   .  )١١("خالل األشهر اإلثن ويوضح االتح

ة    ر الفرص تخدم لمؤش ل المس ي دلي االت ف دولي لالتص ال
ة  م  )١٢(٢٠٠٦الرقمي ر يتس ذا المؤش دقيق له ف ال ، أن التعري

لوا     ذين اتص تخدمين ال مل المس ه يجب أن يش ة، لكن بالمرون
تبعد  بشبكة اإلنترنت خالل اال ثني عشر شهرًا الماضية، ويس

نة       ذ س ت من بكة اإلنترن لوا بش م يتص ذين ل تخدمين ال .  المس
وحات      الل مس ن خ ر م ذا المؤش ة ه د قيم تم تحدي دما ي وعن
ى        د إل د تختلف من بل ميدانية، فإن الفئة العمرية المستهدفة ق

ة     ة العمري -١٥آخر، علمًا بأن العديد من البلدان يستخدم الفئ
ما في البلدان التي ال تجري مسوحات ميدانية في أ.  سنة ٧٤

دد  ًا من ع تخدمين انطالق دير عدد المس تم تق ال، في ذا المج ه
  .المشترآين

 
ات   ة المقارن ي التعريف تضعف دق ة ف ذه المرون إن ه

م ستخد وفي البلدان األعضاء في اإلسكوا تُ .  بين بلدان العالم
ل من استخدم   آ : تعريفات مختلفة لمستخدم اإلنترنت، ومنها

رين     اإلنترنت مرة واحدة على األقل خالل األسبوعين األخي
ة       ( ة العربي ي المملك ات ف ة المعلوم االت وتقني ة االتص هيئ

، وآل من استخدم اإلنترنت مرة واحدة على األقل )السعودية
ر   هر األخي الل الش االت  (خ ى لالتص س األعل المجل

م اإلنترنت ، وآل من استخد)وتكنولوجيا المعلومات في قطر
  ).بلدان أخرى(مرة واحدة على األقل خالل السنة األخيرة 

 
  
مدى االلتزام بطرق حساب المؤشرات الفرعية   -٢

 المعتمدة عالميًا
  

دون       ال ب ذا المج ي ه ات ف ن الصعب رصد المخالف م
ر         ر غي و أم ة، وه اب المتبع رق الحس يلية لط ة تفص دراس

ن    ن الممك ن م ان، ولك م األحي ي معظ وفر ف د مت ف عن التوق
دد السكان     ة لع ة الزمني اك  .  المخالفات المتعلقة بالمرجعي فهن

ا عدد        دخل في ترآيبه ي ي مرجعيتان زمنيتان للمؤشرات الت
  :السكان

                                                            
  )١١(  Partnership for Measuring ICT for Development, 

.        ict-http://measuringt: Core ICT Indicators.  Available a 

  )١٢(  D/ict/statistics/index.html-http://www.itu.int/ITU.  

ة السنة    )أ( ات الخاصة بأعداد     : مرجعية نهاي ا أن البيان بم
اتف الثابت والمحمول واإلنترنت تنسب        المشترآين في اله

إ نة، ف ة الس ى نهاي ادة إل ب أن ع ار يج رات االنتش ن مؤش
  تستخدم أيضًا عدد السكان في نهاية السنة؛

ل نصيب   : مرجعية منتصف السنة  )ب( تتطلب مؤشرات مث
الي   الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي أو الدخل القومي اإلجم

 .استخدام عدد السكان في منتصف السنة
 

ي        دة ف ة واح ة زمني ارير مرجعي م التق تخدم معظ وتس
ة منتصف السنة      حساب ال .  مؤشرات هي في الغالب مرجعي

ي         دًا ف ئيًال ج ون ض ام يك الل نصف ع كاني خ النمو الس ف
ة   البلدان المتقدمة بحيث إن الخطأ الناجم عن استخدام مرجعي
دد    ا ع ي ترآيبه دخل ف ي ي رات الت ي المؤش دة ف ة موح زمني

دان   .  السكان، يكون جديرًا باإلهمال لكن األمر يختلف في بل
س ا رًا     مجل كانيًا آبي وًا س هدت نم ي ش ي، الت اون الخليج لتع

رة       ١٦تجاوز في بعضها    نويًا في الفت ة س -٢٠٠٣في المائ
ذا  .  ، وذلك بسبب تدفق العمالة الوافدة من الخارج٢٠٠٨ وه

في   ٨يعني أن النمو السكاني خالل نصف سنة قد يصل إلى 
المائة، ولهذا يؤدي استخدام عدد السكان في منتصف السنة     

دان مجلس     إ لى أخطاء ملموسة في مؤشرات االنتشار في بل
اون الخليجي   غ عدد المشترآين     .  التع ك، بل ى ذل ال عل وآمث

ة    ١ ٩٤٦ ٣٤٣في الهاتف المحمول في قطر     شخصًا بنهاي
ام  .  ٢٠٠٨عام   ٢٠٠٨وبلغ عدد سكان قطر في منتصف ع
ام       .  نسمة ١ ٤٤٨ ٤٤٦نحو  ة ع غ عدد سكان قطر نهاي وبل

و  ٢٠٠٨ مة  ١ ٥٥٣ ٧٢٩نح از  (نس ن جه مية م ام رس أرق
ري  اء القط اتف    ).  اإلحص ار اله بة انتش اب نس م حس إذا ت ف

المحمول باستخدام عدد السكان في منتصف السنة فستكون     
ة  ة  ١٣٤النتيج ي المائ ي   .  ف كان ف دد الس ُتخدم ع ا إذا اس أم

ى     ١٢٥نهاية السنة فستكون النتيجة  ؤدي إل ا ي في المائة، مم
 .طر عالميًا بحوالي سبع مراتبتخفيض مرتبة ق

  
  
  مدى االلتزام بالقواعد العلمية للمسوحات الميدانية  -٣
 

ا       ال تكنولوجي ي مج ة ف وحات الميداني زال المس ال ت
ة      دان المنطق ة في بل دأت   . المعلومات واالتصاالت قليل د ب وق

ة      نوات القليل ي الس ي ف اون الخليج س التع دان مجل بعض بل
ولكن لوحظ وجود العديد . ميدانية الماضية بإجراء مسوحات

ك المسوحات     ى سبيل   .  من المخالفات اإلحصائية في تل فعل
ي      ات ف ة المعلوم االت وتقني ة االتص رت هيئ ال، أج المث

ام     ي ع عودية ف ة الس ة العربي وان   ٢٠٠٧المملك ة بعن دراس
عودية    " ة الس ة العربي ي المملك ت ف تخدامات اإلنترن ".  اس

  :تضمنتها الدراسة وفيما يلي المخالفات التي
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واع      )أ( ة أن ل  (صغيرة  : تم تصنيف الشرآات وفق ثالث أق
ن  امًال ٥٠م طة )ع ن (، ومتوس ى  ٥١م ل ٣٠٠إل ، )عام

رة  ن (وآبي ر م ل ٣٠٠أآث ر  ). عام نيف غي ذا التص إن ه
إجراء      مح ب ا ال يس الم، مم دان الع م بل ي معظ تخدم ف مس

إ   ذلك ف دًا، ول م ج ر مه و أم دان أخرى وه ع بل ات م ن مقارن
ذي    لمنطقة مدعوة إلى استخدام التصنيفبلدان ا ي ال األوروب

نف    ًا، ويص ع عالمي اق واس ى نط تخدامه عل ر اس ينتش
ي  واع، ه ة أن رآات ضمن أربع ايكرو : الش ن (م ل م  ١٠أق

ال ن (، صغيرة )عم ى  ١٠م امًال ٤٩إل طة )ع ن (، متوس م
  ؛)عامًال وأآثر ٢٥٠(، وآبيرة )ًالعام ٢٤٩إلى  ٥٠

  
ار   )ب( ا      إن اختي ع حجمه ب م م يتناس رآات ل ات الش عين

ب   ي، إذ ذه رآات       ٦٨الفعل ى الش ة إل ن العين ة م ي المائ ف
ل من (الصغيرة  امًال ٥٠أق بتها ) ع غ نس ي تبل ي  ٩٨,٨الت ف

ات   ة والمعلوم ة حسب مصلحة اإلحصاءات العام ي المائ ف
  ؛)١٣(السعوديةالمملكة العربية 

  
ت   )ج( ة فتوزع اقي العين ا ب ة للش ٢٢أم ي المائ رآات ف

تم   .  في المائة للشرآات الكبيرة ١٠المتوسطة و م ي وبما أنه ل
واع      ن أن وع م ل ن ي لك وزن الفعل ق ال ائج وف ديل النت تع
الي    ل إجم الشرآات، فإن العديد من النتائج التي ذآر أنها تمث
ذا      ل ه ائية ال تمث ر إحص ة نظ ن وجه ي م رآات، ه الش

لشرآات  ومن األمثلة على هذه المؤشرات، عدد ا  . اإلجمالي
رآات     دد الش ل، وع ى األق د عل وب واح ديها حاس ي ل الت

 . المتصلة باإلنترنت، إلخ
  
  إشكالية المؤشرات المرتكزة على بيانات طرية   -٤
 

بكية      ة الش ر الجاهزي دان مؤش ن البل د م ر العدي   َيعتب
المي   ادي الع دى االقتص دره المنت ذي يص   ال

(World Economic Forum)    ر من التقري نويًا ض س
يس ا ي تق م المؤشرات الت ات، أه ا المعلوم المي لتكنولوجي لع

الم    دان الع بكية لبل ة الش المي   .  الجاهزي ر الع ي التقري وف
ا المعلومات    رًا  ٦٨، ورد )١٤(٢٠٠٩-٢٠٠٨لتكنولوجي مؤش

ا   ًا منه ع     ٤١فردي ادة المجتم ى آراء ق ز عل رًا يرتك مؤش
ام عتمد على أرق يمؤشرًا  ٢٧و) Soft dataالبيانات الطرية (

ات  جالت المؤسس ن س ا م ول عليه م الحص ائية ت إحص
ي    ة الت وحات الميداني ائج المس ق نت ن طري مية أو ع الرس

  ).  Hard dataالبيانات الصلبة (أجرتها هيئات معتمدة 
  

                                                            
  )١٣(   =www.cdsi.gov.sa/showproductstandard.aspx?lid

.                                                                          25&pid=2049 
  )١٤(   http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Global

        .%20Information%20Technology%20Report/index.htm 

ن       عيفة م بكية ض ة الش ر الجاهزي ة مؤش ر دق وُتعتب
ة ألن  ة العملي ة  ٦٠الناحي راته الفردي ن مؤش ة م ي المائ ف

ة  ترتكز على آراء .  مجموعة من الناس ال يتم اختيارهم بعناي
ة     ات الطري ع البيان د جم د أعي دان   ) اآلراء(وق د البل ي أح ف

األعضاء، وذلك باستطالع آراء مجموعة مختارة بعناية من  
اديم  ة في     يقادة األعمال واألآ ين وأصحاب المناصب الرفيع

ي      يم الت ل من الق القطاع الحكومي، فجاءت قيم المؤشرات أق
في  ٨ا المنتدى االقتصادي العالمي عن ذلك البلد بنحو نشره

ًا  د عالمي ك البل ب ذل ر ترتي ى تغيي ا أدى إل ة، مم  ١٢المائ
ة ادي    .  مرتب دى االقتص ى أن المنت ك إل بب ذل ع س ويرج

إجراء     ة ب به حكومي ة أو ش ات حكومي ف جه المي يكل الع
أتي اآلراء      ع، فت ادة المجتم ع آراء ق اص بجم تبيان الخ االس

ي ال     لصالح  ة الت دان العربي الدولة، خاصة في العديد من البل
 .تتمتع بالقدر الكافي من الديمقراطية

  
  أخطاء البيانات السكانية  -٥
  

رًا     دفقًا آبي ي ت اون الخليج س التع دان مجل هدت بل ش
ر      نوات العش ي الس ة ف ة، خاص ة واألجنبي ة العربي للعمال

اوز      كان يتج نوي للس و الس ل النم ا جع ية، مم ر الماض بكثي
دة   ة المتح ارات العربي ي اإلم ة، وخاصة ف دالت العالمي المع

ة    ات العالمي ى  .  وقطر والكويت، وهذا ما لم تلحظه البيان فعل
دل النمو     ى أن مع سبيل المثال، تشير بيانات األمم المتحدة إل

غ     ام     ٢السكاني في قطر بل ة لع ا تشير   ٢٠٠٧في المائ ، فيم
ى    البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز اإلحصاء في قطر إل

ك السنة      ١٥أن معدل النمو تجاوز    ة في تل وأدى .  في المائ
واردة في       ذلك إلى بروز فروقات آبيرة في أعداد السكان ال
ة،    ن جه ة م ات الدولي دة والمنظم م المتح ات األم د بيان قواع
يط     وزارات التخط مية ل ات الرس ي البيان واردة ف ك ال وتل

دان مجل   ي بل اء ف ات اإلحص ي،  ومؤسس اون الخليج س التع
  . والتي تعتبر أآثر دقة بكثير

  
درها       ي أص ية الت رات األداء الرئيس ي مؤش وورد ف

ام    االت لع دولي لالتص اد ال ار  ٢٠٠٨االتح دل انتش ، أن مع
غ    ة، واحتلت    يف  ١٨١الهاتف المحمول في البحرين بل المائ

المي   ى الصعيد الع ة عل ة الخامس ذلك المرتب رين ب .  )١٥(البح
بعد التدقيق في هذه األرقام، يتبين أن االتحاد الدولي ولكن، و

ة       اتف المحمول في نهاي لالتصاالت قسم عدد اشتراآات اله
ديم للسكان هو       ٢٠٠٨عام  ى عدد ق دًال من     ٧٧٠عل ًا، ب ألف

الغ نحو       ديري الحديث للسكان والب  ١,١٥استخدام العدد التق
كان ال       مي للس دد الرس ل الع ى األق مة، أو عل ون نس ذي ملي

                                                            
  )١٥(  D/icteye/Reporting/ShowReport-www.itu.int/ITU 

Frame.aspx?ReportName=/WTI/CellularSubscribersPublic&
                            . RP_intYear=2008&RP_intLanguageID=1 
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ي       رين ف ي البح ات ف زي للمعلوم از المرآ دره الجه أص
ام  الغ  ٢٠٠٧منتصف ع مة ١ ٠٣٩ ٢٩٧والب وسوف .  نس

واقعي    تسفر إعادة حساب المؤشر على أساس عدد السكان ال
دره       ٢٠٠٨لعام  اتف المحمول ق دل انتشار لله  ١٢١عن مع

ة   دًال    ٣٠في المائة، مما يجعل البحرين تحتل المرتب ًا ب عالمي
  .مرتبة الخامسةمن ال

  
اوت على عُ        ال وبشكل متف ذا المث مان وقطر   وينطبق ه

ر      .  والكويت ا أآب ة المتحدة، فالمشكلة فيه أما اإلمارات العربي
كانية   ام الس ي، ألن األرق ؤها داخل دان األخرى، ومنش من البل
ع     ث إن الموق ر، حي كل آبي اربة بش ا متض مية فيه الرس

اد   وزارة االقتص ي ل ر )١٦(اإللكترون غ    ذآ كان بل دد الس أن ع
ون نسمة في عام  ٤,٧٥ ر العمل ٢٠٠٨ملي ا أشار وزي ، فيم

املين في     الي للع اإلماراتي في الوقت نفسه إلى أن العدد اإلجم
اإلمارات العربية المتحدة تجاوز الخمسة ماليين في نهاية عام 

ر       ٤,١، منهم ٢٠٠٨ وزارة، وأآث دى ال مليون عامل مسجل ل
ن  دى   ٩٠٠م ون ل ف يعمل اطق    أل ي المن ة أو ف الحكوم
رة ذي.  )١٧(الح ؤال ال ف   والس و آي ار ه ذا اإلط ي ه ُيطرح ف

ذي         يمكن أن د عدد سكانها ال ذا البل ال في ه  يتجاوز عدد العم
امالت    ر الع اء غي ال والنس ل األطف ال، ب ط العم يس فق يضم ل
رقم   والطالب والمتقاعدين والعاطلين عن العمل؟ ربما يكون ال

ر ذي تس و ال واقعي ه ادي ال وطني االتح س ال ن المجل ب ع
ارب    ا يق غ م كان بل دد الس ى أن ع ار إل ذي أش ون  ٦,٥وال ملي

ام   ة ع ي نهاي مة ف و ٢٠٠٧نس ي   ٧,٣، أي نح مة ف ون نس ملي
  .٢٠٠٨إذا ُطبق معدل النمو السنوي لعام  ٢٠٠٨نهاية عام 

  
إشكالية العمالة الوافدة إلى بلدان مجلس التعاون   -٦

قة مؤشرات تكنولوجيا المعلومات الخليجي وتأثيرها على د
  واالتصاالت

  
  تمتاز بلدان مجلس التعاون الخليجي بمشهد   

   :هي سكاني فريد من نوعه يتكون من ثالثة مستويات
المواطنون والوافدون، باستثناء العمالة ) ب(المواطنون؛ ) أ(

آافة ) ج(لية؛ مخيمات عّما غير الماهرة التي تقيم عادة في
المقيمين، بمن فيهم العمالة غير الماهرة التي تقيم عادة في 

  .مخيمات عّمالية
  
  التأثير على مؤشر نسبة االلتحاق بالتعليم العالي  )أ(
  

ع    ة  وض ر تنمي ات  مؤش ا المعلوم تكنولوجي
االت دولي لالتص اد ال دره االتح ذي أص االت ال واالتص

                                                            
  )١٦(  www.economy.ae .)ضمن ملف PDF  بعنوانNational 

Abstract 2008(. 

  )١٧(  www.alittihad.ae/details.php?id=15397 &y=2009. 

  
ة، و   رات الفردي ة للمؤش ًا مثالي د قيم ر مفي و أم ى.  ه  فعل

ال، بيل المث دد   س ر ع ة لمؤش ة المثالي ت القيم بلغ
كان      الي الس ى إجم ة إل وط الثابت ي الم ٦٠الخط ةاف ا .  ئ أم

اق     بة االلتح ر لنس عها المؤش ي وض ة الت ة المثالي القيم
ت   الي، فكان التعليم الع ل    ١٠٠ب ي تمث ة، وه ي المائ ف

ومًا    الي مقس التعليم الع ين ب الب الملتحق دد الط ى ع عل
يم       ن التعل ة لس ة المقابل ة العمري من الفئ كان ض دد الس ع

  ).سنة في معظم البلدان ٢٢-١٨(العالي 
 

اون الخليجي      ومن المعروف أن معظم بلدان مجلس التع
ارات        دة ذات المه ة الواف ن العمال رة م دادًا آبي تقبل أع تس

ة  .  المتدنية وتقع أعمار قسم من هذه العمالة ضمن الفئة العمري
نة ٢٢- ١٨ اق .  س دان بإلح ذه البل وم ه وب أن تق ل المطل فه

  هؤالء بالتعليم العالي آي تحسن قيمة مؤشرها؟
  
  التأثير على مؤشر نسبة األمية بين البالغين  )ب(

عها       ي وض ة الت ة المثالي دولي  إن القيم اد ال االتح
وم    لالتصاالت لهذا المؤشر هي صفر   وب أن تق ، فهل المطل

جي بمحو أمية العمالة الوافدة غير بلدان مجلس التعاون الخلي
ة هي          ذه العمال م أن ه الماهرة آي تحسن مؤشرها، مع العل

  مؤقتة ويرتبط وجودها بإنجاز مشاريع معينة؟ 

  
توزيع شرائح سكان بلدان مجلس التعاون الخليجي، 

٢٠٠٨ 

المواطنون   البلد
(%)  

 الوافدون 
(%)  

   

  ٨٧  ١٣  اإلمارات العربية المتحدة

  ٨٧  ١٣  قطـر

  ٦٩  ٣١  الكويت

  ٤٩  ٥١  البحرين

  ٣٠  ٧٠  ُعمـان

  ٢٧  ٧٣  المملكة العربية السعودية
 

  ).مدار(مرآز دراسات االقتصاد الرقمي : صدرالم
http://madarresearch.com.  
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  التأثير على مؤشر انتشار اإلنترنت  )ج(
عها       ي وض ة الت ة المثالي دولي  إن القيم اد ال االتح

ي   ر ه ذا المؤش االت له ة ١٠٠لالتص ي المائ ل .  ف فه
اون الخليجي       ال دان مجلس التع وفر بل مطلوب هنا أيضًا أن ت

ت      تخدام اإلنترن ائل اس اهرة وس ر الم دة غي ة الواف للعمال
ذا      ي ه رها ف ين مؤش ن تحس تمكن م ى ت ا حت دربهم عليه وت

  المجال؟
  

ى         ؤدي إل ي ت ابهة الت ة المش ن األمثل د م اك العدي وهن
ة  ي نتيج اون الخليج س التع دان مجل رات بل يض مؤش تخف

 .ل العمالة المؤقتة غير الماهرة في الحساباتإدخا
 
 اقتراحات   -دال

  
االقتراحات  يمكن استخالصضوء ما سبق،  في 
  :التالية

دعوة اإلسكوا إلى القيام بدور أساسي في مساعدة البلدان  •
األعضاء على فهم التعاريف الدقيقة وطرق حساب 

  المؤشرات؛

ة المسوحات الميدان  دع • ة الرسمية   وة اإلسكوا إلى مراقب ي
ات   التي تجري في البلدان األعضاء، والتنبيه إلى المخالف

  اإلحصائية إن وجدت؛ 

د   • ف جدي دولي لالتصاالت لوضع تعري اد ال وة االتح دع
رة    ودقيق لمستخدم اإلنترنت يتناسب مع التطورات الكبي
ف  ًا، ألن التعري ت عالمي تخدام اإلنترن هدها اس ي ش الت

ى أن مستخ     ذي ينص عل آل  "دم اإلنترنت هو   الحالي ال
من استخدم اإلنترنت مرة واحدة على األقل خالل السنة   

  ؛، لم يعد مناسبًا"األخيرة

زة الرسمية لإلحصاء     • تحسين قنوات االتصال بين األجه
ة، إذ     في البلدان األعضاء في اإلسكوا والمنظمات الدولي

دد السكان   ا ن معظم هذه البلدان توفر تقديرات رسمية لع
ديثه  تم تح ديرات   ي ذه التق ن ه نويًا، لك   ا س

ات  ن المنظم ا م دة أو غيره م المتح ى األم ل إل ال تص
 الدولية؛ 

ة     • وفير ثالث ى ت ي إل اون الخليج س التع دان مجل وة بل دع
ات     ا المعلوم رات تكنولوجي ق بمؤش ا يتعل اهد فيم مش

ية  االت الرئيس ط؛   : واالتص واطنين فق هد األول للم المش
اني  دين، والث واطنين والواف ر  للم ة غي تثناء العمال باس

ث      ة؛ والثال ات عّمالي ي مخيم ادة ف يم ع ي تق اهرة الت الم
اهرة        ر الم ة غي يهم العمال د، بمن ف لكافة المقيمين في البل

  .التي تقيم عادة في مخيمات عّمالية
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  متابعة الجهود إلدماج المرأة في مجتمع المعلومات في المنطقة
  

رًا في    تلعب تكنولوجيا المعلومات واال   تصاالت دورًا آبي
ع    ل م ل، والتواص ي العم ا، ف ع جوانبه ة بجمي اة اليومي الحي

رين،  ة، اآلخ ة والعالمي ة واإلقليمي ار المحلي ة األخب ومتابع
ا لية وغيره ات، ومجرد التس ة .  والبحث عن معلوم ومن جه

ون     ات والمعوق ا األقلي ات، ومنه ن الفئ د م اك العدي رى، هن أخ
ا  والمرأة، التي ال يتنا سق تمثيلها في عالم التكنولوجيا مع حجمه

ات ومنظمات تهدف        ع إلى تكوين جمعي أو احتياجاتها، مما دف
ي       ة ف راف الفاعل ز األط ات وتحفي ك الفئ ع تل ز موق ى تعزي إل
قطاعات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى أخذ احتياجات  

  .  تلك الفئات بعين االعتبار
  

د      من أنشطتها، وخاصة     وقد أعطت اإلسكوا في العدي
ة      ائج القم ذ نت ة تنفي األنشطة التي تضطلع بها في إطار متابع
ات ذات      ة للفئ ة خاص ات، أهمي ع المعلوم ة لمجتم العالمي

ة، ول  ات الخاص ع  دور ااالحتياج اء مجتم ي بن رأة ف لم
ات عتها    .  المعلوم ة وض ارت دراس ال، أش بيل المث ى س فعل

: جتمع المعلوماتالمرأة وم"بعنوان  ٢٠٠٦اإلسكوا في عام 
رأة   ين الم ات واالتصاالت لتمك ا المعلوم تخدام تكنولوجي اس

رأة في سوق        )١٨("في دول اإلسكوا ى ضعف انخراط الم إل
ا   م تأهيله االت رغ ات واالتص ا المعلوم ل تكنولوجي عم
العلمي، وأآدت أهمية البحث في أسباب هذا الضعف بطرق  

  :اط التاليةوتضمنت أهم توصيات تلك الدراسة النق.  علمية
  
ة           )أ(   ؤثر عن قرب في تنمي ي ت ع العوامل الت دراسة جمي

ي      المرأة في مجال التكنولو   ة في المؤشرات الت ا والمتمثل جي
  آرت في هذه الدراسة وغيرها؛ذُُ

تكوين شبكات دعم نسائية في محيط العمل والمجتمع       )ب(  
  لتوجيه المرأة ومؤازرتها؛

ن طري       )ج(   دروس ع ومي م م حك وفير دع راء ت ق إج
وانين واس   تحداث سياسات تتناسب   التغييرات الالزمة في الق

  وهذا الهدف؛

تقديم الدعم للمؤسسات النسائية في مجال التدريب  )د(  
المتخصص والتوعية والمشاريع ذات العالقة والمساندة 

  النفسية والمادية؛

                                                            
/www.escwa.un.org/arabic  اإلسكوا، مرآز المرأة  )١٨(  

.                                        divisions/more.asp?division=ECW  

ي اقتصادات     )ه(   ة ف رأة بصورة فعال ارآة الم ضمان مش
ا ل التكنولوجي رارات  تموي اذ الق ا وتصميمها واتخ وتطبيقاته

  بشأنها؛

ا، وخاصة        )و(   ة بأنواعه تفادة من التقني تشجيع المرأة لالس
ع       ي رف اهم ف ة تس ة وعلمي االت تجاري تح مج ت، لف اإلنترن

ك    رأة، وذل ادي للم توى االقتص رامج   المس ق ب ن طري ع
  للتوعية والتعليم؛

ة  )ز(   ات الحكومي ي القطاع د ف ن بع ل ع جيع العم  تش
  .والخاصة

  
ة       وقد ُأنشئت في السنوات األخيرة عدة منظمات عالمي

الم     ي ع رأة ف ز دور الم ي تعزي ة ف ة متخصص وإقليمي
االت  ات واالتص ى    .  المعلوم وء عل ال الض ذا المق ي ه ويلق

  .أهداف وأعمال البعض منها
  

التجمع النسائي لتكنولوجيا "يتيح : في لبنان  
االلتقاء والتشبيك للنساء المتخصصات فرصة " المعلومات

وطرح النقاشات لتنفيذ استراتيجيات محلية ووطنية، ويقوم 
بالبحث عن فرص لتمكين المرأة وتعزيز قدراتها وتحسين 
وضعها الحياتي والعائلي واالجتماعي من خالل استخدام 

سيس هذا التجمع أتم ت.  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
عضوًا من النساء  ٧٥ويضم حاليًا حوالي  ٢٠٠٥في عام 

.  العامالت في مجاالت مختلفة وغالبيتهن من المتطوعات
ويقوم التجمع بتنظيم وتنفيذ عدد من األنشطة والبرامج 
 الموجهة للنساء والشابات والهادفة إلى نشر ثقافة

المعلوماتية بينهن وتوعيتهن بشأن الفرص المتاحة في هذا 
طية السائدة عن تغيير الصورة النم الحقل، باإلضافة إلى

.  عدم قدرة المرأة العربية على دخول عالم التكنولوجيا
 .بعضًا من تلك األنشطة ١ويوضح اإلطار 

 
برنامج المرأة "يطبَّق : في المنطقة العربية  

في تسعة بلدان عربية وهو بإدارة معهد " والتكنولوجيا
التعليم الدولي في سان فرانسيسكو بالواليات المتحدة 

من مبادرة الشراآة بين الواليات المتحدة والشرق وبتمويل 
 )١٩((Middle East Partnership Initiative)األوسط 

ويهدف برنامج المرأة   .وبالشراآة مع شرآة مايكروسوفت
والتكنولوجيا إلى مساعدة المرأة في االنخراط في 

                                                            
  )١٩(  www.mepi.state.gov.  
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سوق العمل من خالل تعليمها مهارات الحاسوب المطلوبة، 
يفية وآيفية تأسيس المشاريع الصغيرة والمهارات الوظ

.  وآذلك في تخطيط األعمال من أجل ضمان االستدامة
ويعمل برنامج المرأة والتكنولوجيا على تمكين المرأة من 
أجل المشارآة في تنمية المجتمع، وبدء وتطوير عملها 

  .وتحقيق األمان واالستقالل االقتصادي الخاص،
  

ام        ي ع وفت ف ت مايكروس د منح ائزة  ٢٠٠٨وق ج
زة" راآة المتمي ك " الش ا، وذل رأة والتكنولوجي امج الم لبرن

ة       ات المحلي ين المنظم راآة ب داعيًا للش ًا إب ه نموذج لكون
  .والدولية والقطاع الخاص

  
ة في          ا مشاريع مماثل رأة والتكنولوجي امج الم وينفذ برن

رى  دان أخ ع   . بل ل م ثًال، يعم راق م ي الع ل  فف ة األم  جمعي
ربالء والنجف   أجودة في بغداد والعراقية المو ل وآ ا    .ربي أم

ائي      اد النس د االتح رين فيوج ي البح د   وف ة حم ة مدين جمعي
  .جمعية الرفاع الثقافي الخيريةو جمعية فتاة الريفو النسائية

وتتماثل نماذج الجمعيات النسائية والمنظمات غير   
اإلسكوا وتقوم  األعضاء فيبلدان الالحكومية في مختلف 

شاريع تعنى بدور المرأة في مجال تكنولوجيا بتنفيذ م
 :ومن هذه الجمعيات.  المعلومات واالتصاالت

  
ي األردن اد     :ف ة واإلرش ز التوعي بكة األردن، ومرآ ش

رية،  ة البش مي للتنمي ي الهاش ندوق األردن ري، والص األس
  وملتقى سيدات األعمال والمهن األردني؛

  
ة في عدد من المدن    تتواجد جمعية المرأة الُعماني :في ُعمان

ا؛     رأة والتكنولوجي ز الم ى مرآ افة إل ات إض ي  والمحافظ ف
يمن ذلك      : ال ل، وآ رأة والطف ة الم ول لتنمي ة س اك منظم هن

  جمعية التكامل والرعاية االجتماعية في تعز؛
  

دة ة المتح ارات العربي ي اإلم ة  :ف ة المنطق س تنمي مجل
ام   ة نهضة ال  و/ الغربية، واالتحاد النسائي الع رأة في   جمعي م

  .رأس الخيمة
  

  أنشطة التجمع النسائي لتكنولوجيا المعلومات  -١اإلطار 
  

ة   أن المعلوماتي ة بش رامج توعي المة   : إطالق ب ا وأسس س ة التكنولوجي ات بأهمي ة الفتي ى توعي رامج عل ذه الب ز ه ترآ
ر  ".  اءمهن النس"استخدام اإلنترنت، وتوجيههن في اختيار مهن خارج تلك الُمدرجة تحت خانة  وتم حتى اآلن تدريب أآث

ين    ١٨٠من  ا ب نة، و  ١٦و ١٤طالبة م ل،            ٤٠٠س ة، وطرابلس، وجبي ا العبادي ان، ومنه ددة من لبن اطق متع رأة في من ام
 .ودير قانون النهر

دة        ة المتح ان والمملك ين لبن ا ب ل م ات عم رات وورش ادل خب ائي     : تب ع النس اني التجم افي البريط ز الثق ار المرآ اخت
ين النساء في       ".  نساء في العمل "جيا المعلومات آشريك أساسي في لبنان ضمن مشروع لتكنولو ذا المشروع ب ربط ه وي

ا                  وم وتكنولوجي ة المتحدة في مجال العل رأة في الشرق األوسط ونظرائهن في المملك دنيًا للم يًال مت ي تشهد تمث المهن الت
 .لبنان على استكشاف الخيارات المهنية المتاحة لهن آما يهدف إلى تشجيع الشابات في.  المعلومات واالتصاالت

ا المعلومات واالتصاالت       د منحت الجوائز    : حفل تكريم سنوي لرواد متخصصين ومتخصصات في مجال تكنولوجي وق
 :التالية

  

  أفضل مساهمة نسائية في حقل تكنولوجيا المعلومات في لبنان؛ 
  معلومات؛أفضل مساهمة لتمكين المرأة من خالل تكنولوجيا ال 
  .تمّيز وإبداع ألفضل فكرة جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات 

 

ة  اتورش  اطق الريفي ي المن رأة ف ين الم ة لتمك ارات الوظيفي ي المه ل ف ة  : عم ع منظم اون م ذا المشروع بالتع م ه نظ
ديات "في إطار مشروعها   (Relief International)اإلغاثة الدولية  ا    "بل ة    ، بهدف إعداد النساء للوظ ئف وإشراآهن في تنمي

ي تمعهن المحل وى  و.  اقتصاد مج ة المحت ى بكتاب ة أول ي مرحل ات ف ا المعلوم ائي لتكنولوجي ع النس ل التجم ق عم ام فري ق
ى النساء       ة إل ة تفاعلي دريب النساء لتطوير        .  وتنسيق تمارين وأنشطة تسّهل وصوله بطريق ة فشملت ت ة الثاني ا المرحل أم

ة إجراء         قدراتهن في مجال التواصل و ة، وآيفي ة السيرة الذاتي رار، وآتاب اذ الق المهارات الوظيفية، وحل النزاعات، واتخ
  .مقابلة عمل، باإلضافة إلى التوعية حول قدرة تكنولوجيا المعلومات في تسهيل حصولهن على فرص عمل
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  تحديث خطة العمل اإلقليمية لبناء مجتمع المعلومات في غربي آسيا

ا بدور ريادي في العملية التحضيرية اضطلعت اإلسكو  
للقمة العالمية لمجتمع المعلومات، وآانت البداية في مطلع 

مع تنظيم مؤتمر غربي آسيا التحضيري  ٢٠٠٣عام 
إعدادًا للمرحلة األولى ) ٢٠٠٣فبراير /شباط ٦-٤بيروت، (

وتحضيرًا للمرحلة الثانية من القمة، نظمت .  من القمة
-٢٢دمشق، (ليمي التحضيري الثاني اإلسكوا المؤتمر اإلق

، وتمحورت أعماله حول )٢٠٠٤نوفمبر /تشرين الثاني ٢٣
الشراآة في بناء مجتمع المعلومات العربي، وأسفر عن 

  .  )٢٠(المعلوماتلبناء مجتمع  خطة العمل اإلقليميةصدور 
  

 التي أعدتها اإلسكوا وأخذت خطة العمل اإلقليمية  
باالعتبار التحديات اإلقليمية لبناء مجتمع المعلومات في 

خطة عمل جنيف واستندت بشكل رئيسي على المنطقة، 
وبحيث تتالقى مع أهداف محاور عمل  )٢١()٢٠٠٣(

االستراتيجية العربية العامة لالتصاالت والمعلومات 
وتضمنت خطة العمل اإلقليمية برامج ومشاريع ).  ٢٠٠١(

محددة يكون تنفيذها في إطار من الشراآة الفعلية بين 
تسمت هذه آما ا.  أصحاب المصلحة في البلدان العربية

الخطة بالمرونة بحيث يمكن تطويرها وتحديثها باستمرار 
  .لتعزيز إقامة الشراآات والمشارآة التفاعلية

  
اإلطار االستراتيجي لخطة العمل  ٥ويبين الشكل   

اإلقليمية وهو مبني على عشرة مجاالت أساسية للعمل، 
وتتقاطع هذه المجاالت مع برامج الشراآة والمشاريع 
اإلقليمية الهادفة إلى تحقيق أهداف ومقررات المؤتمر، 
وتحدد الخطة الشراآات وآليات التمويل الالزمة لتحقيق 

في آل ويتمحور العمل .  سيامجتمع المعلومات في غربي آ
من البرامج حول عدد من مجاالت العمل الرئيسية، وتشمل 
أنشطة العمل مشاريع عدة تشكل النواة لبناء مجتمع 

  .المعلومات
 

مؤتمر مقررات المؤتمر، عقدت اإلسكوا ولمتابعة   
لمقررات القمة العالمية لمجتمع المعلومات المتابعة اإلقليمية 

، الذي تضمن)٢٠٠٩يونيو /رانحزي ١٨-١٦دمشق، (

                                                            
لبناء مجتمع المعلومات  اإلسكوا، خطة العمل اإلقليمية  )٢٠(  

)E/ESCWA/ICTD/2004/4(  . األمم متاحة على موقع وثائق
  .http://documents.un.org/results.asp: المتحدة

القمة العالمية لمجتمع المعلومات، خطة عمل جنيف   )٢١(  
)A-03/GENEVA/DOC/5-WSIS(  .متاحة على: .http://www 

.  itu.int/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=en&id=1160|0 

، تقييمًا للتقدم المحرز في تنقيذ مشاريع خطة العمل اإلقليمية 
وتحديثًا لخطة العمل اإلقليمية من خالل إضافة المشاريع 

  .الجديدة عليها
  

وفي موازاة الجهود اإلقليمية التي تبذلها اإلسكوا،   
من تعمل منظمات محلية وإقليمية عديدة على تنفيذ مجموعة 

ففي عام .  المبادرات الهادفة إلى تطوير مجتمع المعلومات
مجلس الوزراء العرب لالتصاالت ، اختار ٢٠٠٥

مشروعًا من  ١٩والمعلومات التابع لجامعة الدول العربية 
خطة العمل اإلقليمية للتنفيذ، وذلك بالتعاون مع العديد من 

حّدث مجلس  ٢٠٠٧خالل عام و.  الشرآاء ومنهم اإلسكوا
االستراتيجية " الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات
، التي آانت قد "العربية العامة لالتصاالت والمعلومات

مرحلة جنيف من القمة العالمية لمجتمع أعدت قبيل انعقاد 
آذلك أعدت .  ٢٠٠٢المعلومات واعتمدت في عام 

استراتيجيات لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على 
ويبين المقال .  ي في معظم بلدان المنطقةالمستوى الوطن
جهود جامعة الدول العربية لمتابعة تنفيذ  الالحق بإسهاب

مقررات القمة العالمية لمجتمع المعلومات في الفترة من 
أما هذا المقال فيقتصر على تبيان خطة .  ٢٠٠٩إلى  ٢٠٠٥

  .  العمل اإلقليمية التي أعدتها اإلسكوا
  

  مل اإلقليمية وتقييم تنفيذهامراجعة خطة الع  -ألف
 

في إطار فعاليات مؤتمر المتابعة اإلقليمية لمقررات   
بمراجعة آافة  العمل اإلقليميةالقمة، تم تحديث خطة 

 ٣٨المشاريع المدرجة ضمن برامج عمل الخطة، وعددها 
واستندت عملية تحديث الخطة على المعلومات .  مشروعًا

المنفذة للمشاريع حول المقدمة من المؤسسات الريادية و
النتائج  وضع هذه المشاريع ومراحل تنفيذها، باإلضافة إلى

المتوقعة من المشاريع وإمكانية تحقيقها، والعقبات الرئيسية 
  .التي واجهت تنفيذ آل منها واإلجراءات المقترحة لتذليلها
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     مجتمع المعلومات قياسات

  nth البرنامج رقم

  تطوير المحتوى الرقمي العربي
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم والبحث العلمي

  ينزيادة نفاذ المجتمعات المحلية مع الترآيز على المهمش
  والمعوقين

     تمكين المرأة في مجتمع المعلومات
  قياسات مجتمع المعلومات

 تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 التصاالتتطوير البنية األساسية ل

 تمكين المنظمات غير الحكومية العربية في مجتمع المعلومات

 تطوير خدمات الحكومة اإللكترونية

        تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للتنمية االقتصادية

 خطة العمل اإلقليمية لبناء مجتمع المعلومات

 ١ المشروع رقم

 ٢المشروع رقم 

 nthالمشروع رقم

 ١المشروع رقم 

 ٢المشروع رقم 

  nthالمشروع رقم

١المحور 

 برامج الشراآة رئيسيةمجاالت العمل ال

 )القمة العالمية لمجتمع المعلومات( ٢٠٠٣ -خطة العمل العالمية لبناء مجتمع المعلومات

االستراتيجية العربية العامة لتكنولوجيا االتصاالت
 ٢٠٠١ -والمعلومات 

 ٧المحور 

ت والمعرفة
النفاذ إلى المعلوما

  

ت
بناء القدرا

بناء الثقة واألمن  
  

التنوع الثقافي واللغوي والمحتوى المحلي
  

الب
يئة التمكينية

  

ت
صاال

ت واالت
ت تكنولوجيا المعلوما

تطبيقا
  

التعاون الدولي واإلقليمي
  

وسائط اإلعالم
  

ت
صاال

ت واالت
البنية األساسية لتكنولوجيا المعلوما
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        http://documents.un.org/results.asp.  

  
 

تتوزع بين  حالة تنفيذ المشاريع وهي ٦ شكلويبين ال 
، ولم تنفذ )في المائة ١٣(، ولم تبدأ )في المائة ٢٦(ملغاة 

في  ٢٦(، وأنجزت )في المائة ١١(على المستوى اإلقليمي 
وتشكل المشاريع ).  في المائة ٢٤(، وقيد التنفيذ )المائة

) مشروعًا ١٩(في المائة  ٥٠المنجزة والتي هي قيد التنفيذ 
ومن خالل االستبيان . من المشاريع المدرجة في الخطة

حول حالة المشاريع والعقبات التي تواجه تنفيذها، تبين أن 
عدم توفير التمويل الالزم هو من األسباب الرئيسية التي 
أعاقت تنفيذ العديد من المشاريع، وخاصة الصغيرة منها 

 ومليون دوالر ١٠٠٠٠٠٠  والتي تتراوح قيمتها بين
وشكلت النظرة السلبية وإمكانية عدم نجاح .  ريكيأم

المشاريع إحدى المسائل التي تعيق نشوء المبادرات 
  .  والمشاريع المبتكرة

-٦الشكل   
)٢٠٠٩(يمية حالة تنفيذ مشاريع خطة العمل اإلقل  

 % ٢٦: ملغاة
)مشاريع ١٠(

%١٣: لم تبدأ  
)مشاريع ٥(

  :لم تنفذ على المستوى اإلقليمي
 )مشاريع ٥( %١١

: أنجزت
٢٦% 

)مشاريع ١٠(

 %٢٤: قيد التنفيذ
  )مشاريع ٩(
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ويشكل ضعف البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات   
واالتصاالت وتطبيقاتها أحد المعوقات في العديد من البلدان 

ة المرتبطة بخدمات العربية، باالضافة إلى التكلفة العالي
ومن العقبات التي تم تحديدها صعوبة .  الحزمة العريضة

االتفاق حول القضايا الرئيسية على المستوى اإلقليمي، مثل 
اعتماد مؤشرات موحدة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

  .  وتعميم استخدامها وتنسيقها على المستوى اإلقليمي
  

  :يل هذه العقباتومن أهم المقترحات من أجل تذل  
  
تشجيع وتسهيل نشوء الشراآات بين القطاعين العام   )أ(

 والخاص من أجل تعزيز العمل على تنفيذ المشاريع؛
  
االستفادة من التكنولوجيات الجديدة وخدمات الحزمة   )ب(

 العريضة وتوجيهها لتتالءم مع حاجات التنمية في المنطقة؛
  
ت تكنولوجيا تعريب المصطلحات المتعلقة بمؤشرا  )ج(

المعلومات واالتصاالت وتعريفاتها ووثائقها اإلحصائية، 
وذلك لتسهيل اعتمادها وجمع بياناتها ضمن المسوحات 

  .اإلحصائية التي تجريها البلدان العربية

 إضافة المشاريع الجديدة  -باء
 

بعد حذف المشاريع التي تم إنجازها وتلك التي بوشر   
ت بحكم الملغاة، أضيفت مشاريع العمل عليها أو التي اعُتبر

جديدة تهدف إلى تلبية احتياجات مجتمع المعلومات للفترة 
وبالتالي أعيد تشكيل الخطة بحيث تصبح .  ٢٠١٥- ٢٠٠٩

خارطة طريق للمساهمة في تنفيذ األنشطة المتعلقة 
بمقررات القمة العالمية لمجتمع المعلومات حتى عام 

العمل اإلقليمية برامج خطة  ١ويبين الجدول .  ٢٠١٥
  :بما فيها المشاريع الجديدةوالقائمة المحدثة للمشاريع، 

  
وتتضمن الخطة عشرة برامج، ويبلغ العدد اإلجمالي   

مشروعًا بما فيها المشاريع الجديدة وعددها  ٥٣للمشاريع 
وتجدر اإلشارة إلى أن بعض المشاريع التي .  مشروعًا ١٥

شاريع وطنية، لم تنفذ على المستوى اإلقليمي هي م
وباإلمكان العمل على مراجعة المشاريع الملغاة من أجل 

 .تعديلها أو استبدالها بمشاريع أخرى
  

  
 

    برامج خطة العمل اإلقليمية لبناء مجتمع المعلومات والمشاريع المرتبطة بها  -١الجدول 
 حالة التنفيذالمشروع

  يةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للتنمية االقتصاد )١(
 لم ينفذ على المستوى اإلقليمي  مشروع الميناء السيبراني للتجارة والنقل  -
 قيد التنفيذ  مشروع المجمع السيبراني لتنمية السياحة اإلقليمية  -
 ملغى  ربط شبكات آالت الصيرفة اآللية العربية  -
 التنفيذقيد  (*)تجمع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للشرآات الصغيرة والمتوسطة  -
 جديد  مراآز تفكيك وتجديد وإعادة استخدام اإللكترونيات +
 جديد  جائزة اإلسكوا للتمّيز ألفضل مشروع في بناء مجتمع المعلومات +
 جديد  منهجية لتصنيف القطاعات االقتصادية وأنشطتها +
 جديد  التصاالتتعزيز قدرات قادة الحكومات في منطقة اإلسكوا في مجال تكنولوجيا المعلومات وا +

  تطوير خدمات الحكومة اإللكترونية )٢(
 لم ينفذ على المستوى اإلقليمي  تحسين قدرات دعم القرار لدى الحكومة في المجالين االقتصادي واالجتماعي  -
 أنجز (*)بوابة حكومة إلكترونية إقليمية  -

 تمكين المنظمات غير الحكومية العربية في مجتمع المعلومات )٣(
 ملغى  لومات المنظمات غير الحكومية العربيةشبكة مع  -
 ملغى  أآاديمية المجتمع المدني العربي لبناء القدرات  -

 تطوير البنية األساسية لالتصاالت )٤(
 قيد التنفيذ  (*)نحو شبكة اتصاالت إقليمية متكاملة  -
 أنجز  تحسين االتصال السريع من خالل التطبيقات الوطنية الرائدة  -

  نولوجيا المعلومات واالتصاالتتطوير قطاع تك )٥(
 لم يبدأ  (*)نموذج تشريعي لبيئة تمكينية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -
 لم يبدأ  (*)إنشاء حاضنات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -
 أنجز  فضاء شراآة لحضانة مشاريع االتصاالت  -
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    )تابع( ١لجدول ا
 حالة التنفيذالمشروع

 رأة في مجتمع المعلوماتتمكين الم )٦(
 ملغى  (*)تمكين المرأة باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -
 أنجز  تعزيز حقوق المرأة والطفل من خالل استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -
 ملغى  واالتصاالت تحسين دور المرأة العربية في التنمية واتخاذ القرار من خالل استعمال تكنولوجيا المعلومات  -
 ملغى  نهج تقييم منظور الجنسين في مبادرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -
 جديد  المرأة والتكنولوجيا +

 قياسات مجتمع المعلومات )٧(
 أنجز  (*)المؤشرات الرئيسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -
 أنجز  (*)التقاعدة بيانات لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصا  -
 قيد التنفيذ  (*)بناء القدرات في قياس مجتمع المعلومات  -
 جديد  توحيد قياسات مجتمع المعلومات +
 جديد  تنسيق التشريعات السيبرانية +

  تطوير المحتوى الرقمي العربي )٨(
 لم يبدأ  (*)تأسيس مكتبة رقمية عربية  -
 لم يبدأ  (*)ربط مراآز التوثيق العربية  -
 لم يبدأ  (*)حث باللغة العربيةمحرك ب  -
 قيد التنفيذ  (*)معجم مصطلحات إلكتروني عربي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -
 أنجز  نظام أسماء النطاقات العربية  -
 ملغى  شبكة إقليمية عربية لفهرسة الوثائق وتجهيزها  -
 قيد التنفيذ  ذاآرة العالم العربي  -
 جديد  من النطاقات العامة العلوية الدولية" عربي".و" arab." إنشاء سجل ألسماء النطاقات +
 جديد  )المرحلة الثانية(تعزيز نظام األسماء العربية للنطاقات وتنفيذه  +
 جديد  )المرحلة الثانية(تعزيز صناعة المحتوى الرقمي العربي من خالل حاضنات المشاريع  +
 جديد  العربيالمعايير اللغوية والتقنية للمحتوى الرقمي  +

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم والبحث العلمي )٩(
 ملغى  (*)تجمع إقليمي لبناء القدرات في البرمجيات ذات المصدر المفتوح للتعليم والبحث  -
 قيد التنفيذ  (*)إطار لتدريب المعلمين على تكنولوجيا المعلومات  -
 قيد التنفيذ  ية التقنيةمخطط إقليمي لتطوير البرمجيات الحاسوب  -
 أنجز  التعلم مدى الحياة للتنمية االقتصادية واالجتماعية  -
 أنجز  ربط شبكات المؤسسات األآاديمية  -
 ملغى  مستودع األغراض التعليمية العربية  -
 جديد  تحسين المحتوى التعليمي والتعلم عن بعد في الجامعات العربية +

 لى المعلومات مع الترآيز على المهمشين والمعوقينزيادة نفاذ المجتمعات المحلية إ )١٠(
 قيد التنفيذ  (*)نقاط النفاذ الشامل: التمكين من خالل نفاذ المجتمعات المحلية  -
 لم ينفذ على المستوى اإلقليمي  (*)حاسوب لكل بيت  -
 لم ينفذ على المستوى اإلقليمي  (*)نوادي تكنولوجيا المعلومات  -
 ملغى  خالل استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتمكين المكفوفين من   -
 أنجز  نظم معلومات لتسويق أعمال الزراعة والصيد  -
 جديد  تنفيذ برنامج األمن اإللكتروني في المنطقة +
 جديد  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية ـ ذوو االحتياجات الخاصة +
 جديد  لنفاذ للمجتمعات المهّمشةشبكات المعرفة من خالل مراآز ا +

  .المشاريع التي يعتبرها مجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات ذات أولوية(*)    
                    .أضيفت على خطة العملالمشاريع التي +    
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  العربية لمتابعة تنفيذ مقررات جامعة الدول جهود 
لمجتمع المعلومات القمة العالمية

العربية في اإلعداد للقمة العالمية  ساهمت البلدان  
وتونس  ٢٠٠٣لمجتمع المعلومات بمرحلتيها جنيف 

وقد شكلت جامعة الدول العربية فريقًا من  . ٢٠٠٥
المختصين في شؤون تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

من أجل اإلسكوا، وذلك  من آافة الجهات المعنية، ومنها
فريق دور إيجابي في وآان لهذا ال.  اإلعداد لهذه القمة

توحيد مواقف المجموعة العربية بخصوص العديد من 
المواضيع الحرجة والتي نوقشت خالل التحضير لها، 
وخاصة تلك المتعلقة بشؤون حوآمة اإلنترنت، وبناء 
القدرات، واستخدام التكنولوجيا ألغراض التنمية 
االقتصادية واالجتماعية، وتطوير المحتوى الرقمي 

وآان للمجموعة العربية .  وغيرها من المواضيعالمحلي، 
أثر على مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات مثلها 

  . مثل المجموعات اإلقليمية األخرى
  

، ٢٠٠٥سبتمبر /وأعدت المجموعة العربية في أيلول  
تحت مظلة مجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات 

ة عمل من أجل متابعة التابع لجامعة الدول العربية، خط
تنفيذ مقررات القمة العالمية لمجتمع المعلومات بعنوان 

رؤية إقليمية من أجل دفع : نحو تفعيل خطة عمل جنيف"
.  )٢٢("وتطوير مجتمع المعلومات في المنطقة العربية

وتناولت هذه الخطة المحاور األحد عشر المحددة في خطة 
ور الوضع العام فيما يتعلق بكل مح ، وبينت)٢٣(عمل جنيف

القائم في المنطقة العربية واإلجراءات التنفيذية المطلوبة، 
  .آما عرضت أفكارًا لمشاريع وطنية وإقليمية

  
مشاريع إقليمية عربية لتنفيذ مقررات القمة   -ألف

 العالمية لمجتمع المعلومات
 

 عام في عقب انتهاء القمة العالمية لمجتمع المعلومات  
لورة االستراتيجية العربية لالتصاالت ، تولى فريق ب٢٠٠٥

                                                            
كن زيارة صفحة فرق عمل االتصاالت للمعلومات، يم  )٢٢(  

وتقنية المعلومات ضمن موقع مجلس الوزراء العرب لالتصاالت 
  .www.aticm.org.eg. والمعلومات

القمة العالمية لمجتمع المعلومات، خطة عمل جنيف   )٢٣(  
)WSIS-03/GENEVA/DOC/5-A( متاحة على.  ٤، الفقرة: 

http://www.itu.int/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=en&
.                                                                                id=1160|0 

مهمة متابعة  )٢٤(والمعلومات التابع لجامعة الدول العربية
، آما تولى مهام متابعة تطور قطاعي تهاتنفيذ مقررا

.  االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة العربية
وآان هذا الفريق قد ُشكَّل بقرار من مجلس الوزراء العرب 

، من أجل متابعة ٢٠٠٣لمعلومات في عام لالتصاالت وا
وضع وتنفيذ استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات 

  . واالتصاالت على المستوى اإلقليمي العربي
  

، يجتمع فريق بلورة االستراتيجية ٢٠٠٥ومنذ عام   
العربية دوريًا بمعدل ثالث مرات في السنة من أجل متابعة 

لوجيا المعلومات تطور األنشطة اإلقليمية في مجال تكنو
وتشارك في هذا الفريق اإلدارات العربية .  واالتصاالت

التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 
آما تتمثل فيه المنظمات اإلقليمية والدولية العاملة في هذا 

ومن .  المجال والتي تمارس نشاطها في المنطقة العربية
العربية لتكنولوجيات المنظمة : هذه المنظمات والهيئات

االتصال والمعلومات، ومنتدى األعمال العربي لتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت، والمكتب اإلقليمي العربي لالتحاد 

  . الدولي لالتصاالت، واإلسكوا
  

فريق بلورة  ا، دع٢٠٠٥في عام  وإبان مرحلة تونس  
يع االستراتيجية العربية اإلدارات العربية إلى اقتراح مشار

إقليمية لبناء وتطوير مجتمع المعلومات العربي وفقًا لما 
نصت عليه االستراتيجية العربية التي أقرها مجلس 
الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات في عّمان عام 

ومن ثم، .  ، وبما يتالءم مع تنفيذ خطة عمل جنيف٢٠٠١
ُعممت الدعوة للمنظمات اإلقليمية والدولية العاملة في 

وقد ُقدم للفريق عدد آبير من المشاريع تم اختيار .  نطقةالم
.  أفضلها وفقًا آلليات ومعايير آان الفريق قد حددها مسبقًا

البنى : عدة مواضيع أهمها وتشتمل المشاريع على
األساسية، واستخدام اللغة العربية على اإلنترنت، 
واألنظمة االسترشادية، وبناء القدرات، وقياس مجتمع 

ومات، وتطوير المحتوى الرقمي العربي، ودعم المعل
الشرآات الصغيرة، وتسهيل النفاذ إلى تكنولوجيا 

  . المعلومات واالتصاالت
 

                                                            
  )٢٤(   ttp://www.aticm.org.eg/ModulesAr.aspx?moduleh

.                                                                 No=15&team_id=2  
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وبهدف تفعيل تنفيذ المشاريع العربية اإلقليمية، اختار   
مجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات خمسة 

إلى ها مشاريع من قائمة المشاريع اإلقليمية المعتمدة وقدم
المؤتمر العالمي الرابع لتنمية االتصاالت الذي عقد في 

.  ها، وذلك من أجل المساهمة في تمويل٢٠٠٦الدوحة عام 
وقد وافق االتحاد الدولي لالتصاالت على المساهمة في 
تمويل هذه المشاريع وخصص حصة مالية لكل منطقة من 
ن مناطق العالم من أجل جسر الفجوة الرقمية بين البلدا

أما المشاريع الخمسة التي تم .  المتقدمة والبلدان النامية
عربي وضع نظام استرشادي ) ١(: اختيارها فهي

ربط شبكات اإلنترنت ) ٢( لالتصاالت وتقنية المعلومات؛
نشاء مرآز إ) ٣( ربية من خالل نقاط النفاذ الشامل؛الع

تعريب مصطلحات ) ٤( التوثيق العربي الرقمي؛
مؤشرات مجتمع ) ٥(و ؛ية المعلوماتاالتصاالت وتقن

  . المعلومات وبناء القدرات لقياسها
  

عربية لبناء مجتمع الستراتيجية تحديث اال  -باء
 المعلومات

  
آلف مجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات   

فريق بلورة االستراتيجية العربية  ٢٠٠٦يونيو /في حزيران
كنولوجيا المعلومات بمهمة تحديث االستراتيجية العربية لت

واالتصاالت، مع أخذ التطورات التكنولوجية والوضع 
الراهن لمجتمع المعلومات في المنطقة العربية في االعتبار، 

وقد قام .  القمة العالمية لمجتمع المعلومات مقرراتوآذلك 
الفريق بإعداد التصورات األولية واألهداف العامة لهذه 

وبعد .  ٢٠٠٦اني من عام االستراتيجية خالل النصف الث
موافقة الحكومات العربية على هذه التصورات واألهداف 
األساسية، قام الفريق بإعداد االستراتيجية العربية العامة 

بناء مجتمع المعلومات : لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات
وقد أقر مجلس الوزراء العرب  . )٢٥(٢٠١٢- ٢٠٠٧

يوليو /اتيجية في تموزلالتصاالت والمعلومات هذه االستر
٢٠٠٧ .  

  
االستراتيجية الرؤية األساسية لمجتمع هذه وُتبين   

بناء مجتمع "وهي  ٢٠١٢المعلومات العربي حتى عام 
متكامل من خالل تعظيم االستفادة من  يمعلومات عرب

يتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وإقامة صناعة عربية ف

                                                            
للمعلومات، يمكن زيارة موقع مجلس الوزراء العرب   )٢٥(  

  .www.aticm.org.eg :لالتصاالت والمعلومات

".  ية واالقتصادية المستدامةهذا المجال لدعم التنمية االجتماع 
وترتكز االستراتيجية على مبادئ أساسية مثل ضرورة التوسع 

تنافسي يندمج  يتحرير الخدمات من أجل إنشاء سوق عرب يف
االقتصاد العالمي، والشراآة مع القطاع الخاص والمجتمع  يف

المدني والمنظمات غير الحكومية، والتكامل في تقديم خدمات 
معلومات واالتصاالت واإلعالم من أجل إتاحة تكنولوجيا ال

  . أفضل الخدمات للمواطن العربي
    
: وقد ُوضعت ثالثة أهداف أساسية لالستراتيجية هي  

إنشاء سوق تنافسي لمجتمع المعلومات العربي آجزء ) ١(
تحقيق النفاذ الشامل ) ٢(من مجتمع المعلومات العالمي؛ 

باستخدام  وتحسين جودة الخدمات للمواطن العربي
تنمية صناعة ) ٣(وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بهدف توليد فرص عمل 
السوق  يجديدة وتأهيل منتجاتها وخدماتها للتصدير ف

وتتضمن االستراتيجية ثالثة عشر محورًا للعمل .  العالمي
طوط على تنفيذ أهدافها، وهي تتالءم إلى حد آبير مع خ

، باإلضافة إلى ٢٠٠٣العمل الواردة في خطة عمل جنيف 
محاور خاصة بتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات 

  ). ٢اإلطار (واالتصاالت 
    

وبهدف وضع خطة عمل تنفيذية، ومتابعة تنفيذ 
 االتصاالتا االستراتيجية العربية العامة لتكنولوجي

عمل بلورة  ، قام فريق٢٠١٢- ٢٠٠٧والمعلومات 
تساعد ) مؤشرًا ٦٨(ستراتيجية بإعداد مجموعة مؤشرات اال

في بيان وضع البلدان العربية في مجال تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت وتسهل قياس التطور الحاصل على 
مر السنوات، وذلك باالستناد إلى مؤشرات الشراآة المعنية 
بقياس تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت ألغراض 

وقد اختار الفريق الحقًا مجموعة مؤشرات  . )٢٦(التنمية
أساسية مختصرة لتسهيل عملية جمع البيانات من البلدان 

الواردة  مؤشرًا للمحاور الثالثة عشر ٢٥العربية، تضمنت 
في االستراتيجية العربية العامة لتكنولوجيا االتصاالت 

تجدر اإلشارة إلى أن إعداد هذه المؤشرات و.  والمعلومات
عًال مع اإلدارات العربية والمنظمات اإلقليمية تضمن تفا

وقد اعتمدت هذه المؤشرات .  والدولية العاملة في المنطقة
من قبل مجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات، 

  .٢٠١٢-٢٠٠٧آمؤشرات االستراتيجية العربية العامة 

                                                            
  )٢٦(  tnershipD/ict/par-http://www.itu.int/ITU. 
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عمل لتنفيذ االستراتيجية العربية الخطة   - جيم

االتصاالت والمعلومات  لتكنولوجياالعامة 
٢٠١٢- ٢٠٠٧  

  
بعد اعتماد االستراتيجية العربية العامة ومؤشراتها،   

قام فريق بلورة االستراتيجية العربية لالتصاالت 
والتي تبين  )٢٧(والمعلومات بإعداد خطة العمل التنفيذية

اإلجراءات العملية الواجب اتخاذها من أجل تحقيق أهداف 
وتتطابق األهداف العامة   .االستراتيجية وبلوغ رؤيتها

لخطة العمل هذه حكمًا مع أهداف االستراتيجية، آما تتطابق 
ور، وتبين خطة العمل في آل محور من المحا.  محاورهما

لمحة عن الوضع الراهن واألهداف الجزئية المباشرة 
والمحددة الواجب تحقيقها، آما توضح اإلجراءات التنفيذية 
التي يجب اتخاذها لتحقيق آل هدف من األهداف الجزئية، 

وتجدر اإلشارة إلى .  باإلضافة إلى النتائج العملية المتوقعة
ؤشرات أن خطة العمل تتضمن أهدافًا رقمية محددة للم
وقد   .المختصرة التي تمت اإلشارة إليها في الفقرة السابقة

وضع األهداف الرقمية المنشودة لعام  اعتمد الفريق في
على بيانات الوضع الحالي والتي استطاع جمعها  ٢٠١٢

  .من عدد من البلدان العربية
                                                            

للمعلومات، يمكن زيارة صفحة فرق عمل االتصاالت   )٢٧(  
وتقنية المعلومات، االجتماع الخامس عشر لفريق بلورة االستراتيجية 
العربية لالتصاالت والمعلومات، ضمن موقع مجلس الوزراء العرب 

  .www.aticm.org.eg :لالتصاالت والمعلومات

  

 
وترآز خطة عمل االستراتيجية العربية العامة   

على  ٢٠١٢-٢٠٠٧معلومات لتكنولوجيا االتصاالت وال
التوجه إلقامة صناعة عربية لتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت وتحسين مناخ وشروط االستثمار في قطاع 

آما ترآز .  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطبيقاتها
الخطة على تطوير مجتمع المعلومات في المنطقة العربية 

قمة العالمي ال روتنفيذ خطة العمل الصادرة عن مؤتم
لمجتمع المعلومات بمرحلتيه، بما يتالءم مع احتياجات 

وإلعداد هذه الخطة تمت االستفادة من .  المنطقة العربية
التي أعدتها  )٢٨(خطة العمل اإلقليمية لبناء مجتمع المعلومات

والتي تأخذ في االعتبار احتياجات  ٢٠٠٤اإلسكوا في عام 
وقد اعتمد .  المجالوأولويات المنطقة العربية في هذا 

المجلس التنفيذي لمجلس الوزراء العرب لالتصاالت 
  . ٢٠٠٩يناير /والمعلومات خطة العمل في آانون الثاني

    
وبهدف اإلعالم والترويج لالستراتيجية العربية العامة   

بناء : ٢٠١٢- ٢٠٠٧لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات 
تيجية، بالتعاون مجتمع المعلومات، قام فريق بلورة االسترا

مع منتدى األعمال لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 
بوضع خطة ترويج لالستراتيجية تتضمن ترجمة 
االستراتيجية إلى اللغة اإلنكليزية، وإعداد آتيبات مختصرة 

                                                            
بناء مجتمع المعلومات ل اإلسكوا، خطة العمل اإلقليمية  )٢٨( 

)E/ESCWA/ICTD/2004/4(  . متاحة على موقع وثائق األمم
 .http://documents.un.org/results.asp: المتحدة

  :التصاالت والمعلوماتمحاور عمل االستراتيجية العربية العامة لتكنولوجيا ا  -٢اإلطار 
  ٢٠١٢-٢٠٠٧بناء مجتمع المعلومات 

  
 .البنية األساسية لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  -١
  .تنمية صناعة وخدمات المحتوى الرقمي العربي  -٢
  .خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -٣
  .بناء الثقة واألمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -٤
  .النفاذ إلى المعلومات  -٥
  .بناء وتنمية القدرات باستخدام التعلم والتدريب اإللكتروني  -٦
  .تنمية خدمات الحكومة اإللكترونية  -٧
  .تنمية الخدمات الصحية  -٨
  .تنمية األعمال اإللكترونية  -٩
  .تطوير مؤسسات البريد  -١٠
  .البحث العلمي واالبتكار والتطوير  -١١
  .ات الصغيرة والمتوسطةتنمية ودعم الشرآ  -١٢
  .بناء وتنمية القدرات لتنمية الصناعة  -١٣
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عنها للترويج وتسويق المشاريع، وعرض االستراتيجية في 
الخاص  المؤتمرات والمنتديات الدولية، وتشجيع القطاع

  .على المساهمة في تنفيذها
  

مشاريع إقليمية لتنفيذ االستراتيجية العربية   - دال
االتصاالت والمعلومات  لتكنولوجياالعامة 
٢٠١٢- ٢٠٠٧  

  
من أجل التنفيذ العملي لالستراتيجية العربية العامة   

 ا، دع٢٠١٢- ٢٠٠٧ لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات
دارات العربية والمنظمات فريق بلورة االستراتيجية اإل

اإلقليمية والدولية إلى اقتراح مشاريع إقليمية تتالءم مع هذه 
آما عدل الفريق استمارة تقديم المشروع .  االستراتيجية

وحّدث معايير اختيار المشاريع اإلقليمية وعّممها على 
.  الجهات المختلفة المتوقع مشارآتها في تنفيذ االستراتيجية

في اجتماعه األخير في شهر تشرين وقام الفريق 
مشروعًا تشكل القائمة  ١٦باختيار  ٢٠٠٩أآتوبر /األول

األولى للمشاريع الخاصة بتنفيذ االستراتيجية العربية العامة 
ويأمل الفريق أن يعتمد مجلس الوزراء  . ٢٠١٢- ٢٠٠٧

العرب لالتصاالت والمعلومات هذه القائمة في اجتماعه 
  .٢٠١٠.ارسم/القادم في شهر آذار

  
- ٢٠٠٥وتابع فريق بلورة االستراتيجية خالل الفترة   
تنفيذ المشاريع اإلقليمية العربية، وبخاصة  ٢٠٠٩

المبادرات الخمس الممولة جزئيًا من االتحاد الدولي 
آما تابع الفريق األنشطة التي تقوم بها .  لالتصاالت

مات المنظمات اإلقليمية والدولية في مجال تكنولوجيا المعلو
واالتصاالت وخاصة االتحاد الدولي لالتصاالت، والمنظمة 

  .العربية لتكنولوجيات االتصال والمعلومات، واإلسكوا
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سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
          

  أجل من والتكنولوجيا العلم لتعزيز اإلسكوا مقاربة
المعرفة واقتصاد المعلومات مجتمع

كنولوجيا في التنمية أهمية العلم والت  -ألف
  االقتصادية واالجتماعية

  
انطالقًا من أهمية العلم والتكنولوجيا في تحقيق التقدم   

االقتصادي واالجتماعي، سعت البلدان األعضاء في 
اإلسكوا، آغيرها من بلدان العالم، إلى تملك قدرات إدارة 
العلم والتكنولوجيا وتسخيرها من أجل تحقيق التنمية 

وضع تنافسي على  ل إلىواالجتماعية والوصو االقتصادية
وقد وضعت هذه البلدان قضية العلم .  المستوى العالمي

والتكنولوجيا ضمن أولوياتها، وخصصت لها الدعم المالي، 
لكن .  وال سيما في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

وبالرغم من ذلك، لم تصل أي من بلدان المنطقة إلى 
من توطين منظومة العلم والتكنولوجيا  المستوى المنشود

.  بحيث تستطيع أن تساير بها التقدم العالمي في هذا المجال
وظهرت جليًا في األفق الفجوة العلمية والتكنولوجية بين 
.  بلدان المنطقة والبلدان النامية وبينها وبين البلدان المتقدمة

تواجه وأصبحت الفجوة التكنولوجية أحد أآبر التحديات التي 
وعانت القطاعات االقتصادية الصغيرة .  المنطقة

والمتوسطة في المنطقة من غياب إمكانية النفاذ إلى 
المعارف التكنولوجية الحديثة واالستفادة منها، مما انعكس 

  .بصورة مباشرة سلبيَا على االقتصادات والمجتمعات
  

أهمية إنشاء مرآز إقليمي للتكنولوجيا في   -باء
  تمعتنمية المج

  
يتطلب جسر الفجوة التكنولوجية في المنطقة تضافر   

الجهود من أجل تحقيق إدارة على مستوى عاٍل لمنظومة 
ومن هنا بزغت بقوة فكرة إنشاء مرآز .  العلم والتكنولوجيا

اإلسكوا للتكنولوجيا من أجل التنمية ليساعد في تحسين إنتاج 
ا من أجل ونقل وتطويع وتوطين وتسخير العلم والتكنولوجي
ويتطلب .  التنمية االقتصادية واالجتماعية لبلدان المنطقة

ذلك تحديد االحتياجات النوعية من العلم والتكنولوجيا، ونقل 
ونشر المعارف الخاصة بالتنمية االقتصادية واالجتماعية، 
وتقوية منظومات العلم والتكنولوجيا الوطنية واإلقليمية، 

ذات الصلة من جامعات  الجهات والتشبيك والتعاون بين
ومعاهد بحثية ومؤسسات حكومية وغير حكومية والقطاع 

ويستهدف مرآز اإلسكوا للتكنولوجيا القطاعات .  الخاص
االقتصادية الصغيرة والمتوسطة نظرًا ألهميتها في التنمية 

االقتصادية واالجتماعية في المنطقة والتي تكون في أشد 
عارف التكنولوجية الحديثة الحاجة للمساعدة على اآتناز الم

  .واالستفادة منها
  

فمنذ .  إن فكرة إنشاء هذا المرآز ليست وليدة الصدفة  
أآثر من ثالثين عامًا أنشأت بلدان المجموعة االقتصادية 
واالجتماعية في آسيا والمحيط الهادئ مرآزًا لنقل 
التكنولوجيا مقره الهند، وآان من أهدافه مساعدة البلدان 

على زيادة قدراتها في إنتاج ونقل وتطويع األعضاء 
فقام هذا المرآز بتنفيذ العديد من المشروعات .  التكنولوجيا

التي تهدف إلى إيجاد البيئة المناسبة لذلك في بلدان آسيا 
والمحيط الهادئ، مما ساعد في التنمية االقتصادية 
واالجتماعية وتخفيف حالة الفقر وتحسين ظروف المعيشة 

  .لمنطقةفي تلك ا
  

الخطوات التي قامت بها اإلسكوا إلنشاء   - جيم
  مرآز للتكنولوجيا

  
ن لإلسكوا يفي الدورة الوزارية الثالثة والعشر  

طلبت البلدان األعضاء ) ٢٠٠٥مايو /أيار ١٢-٩دمشق، (
في اإلسكوا من األمين التنفيذي وضع دراسة عن إنشاء 
ت مرآز إقليمي للتكنولوجيا من أجل تنمية القدرا

التكنولوجية الوطنية في المنطقة وتوظيفها في تحقيق 
األهداف اإلنمائية لأللفية وتعزيز التنمية االقتصادية 
واالجتماعية والتعاون اإلقليمي والدولي في مجاالت 

ومن شأن هذا المرآز أن يتيح لهذه البلدان .  التكنولوجيا
يا تطوير االقتصاد المبني على المعرفة والعلم والتكنولوج

بهدف تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة، 
وبخاصة إيجاد فرص عمل جديدة والحد من ظاهرة الفقر 
.  والوصول إلى حالة تنافسية مع بلدان العالم األخرى

دراسة جدوى تفصيلية  ٢٠٠٦وأعدت اإلسكوا في عام 
لمشروع إنشاء مرآز إقليمي للتكنولوجيا، فأآدت الدراسة 

  .)٢٩(إنشاء هذا المرآز وأوضحت آيفية إنشائه أهمية
                                                            

تمهيدية إلنشاء مرآز اإلسكوا  جدوى اإلسكوا، دراسة  )٢٩(  
. )E/ESCWA/ICTD/2006/WP.1(التنمية  للتكنولوجيا من أجل

 (http://www.escwa.un.org/information/publications/edit/uplo
       ).                                                     a.pdf-1-wp-06-ad/ictd  
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وصدر عن الدورة الوزارية الرابعة والعشرين لإلسكوا   
قرار يوصي بإنشاء ) ٢٠٠٦مايو /أيار ١١- ٨بيروت، (

بينما آلفت الدورة الوزارية .  مرآز اإلسكوا للتكنولوجيا
مايو /أيار ٢٩- ٢٦صنعاء، (الخامسة والعشرون لإلسكوا 

لتنفيذية لإلسكوا بإجراءات تنفيذ هذا المرآز األمانة ا) ٢٠٠٨
وُآلفت شعبة .  بحيث يكون بمثابة مرآز مرتبط باإلسكوا

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اإلسكوا بعملية المتابعة 
  .وفقًا لقواعد األمم المتحدة المتبعة في هذا اإلطار

  
  مقترح تنفيذي للمرآز اإلقليمي للتكنولوجيا  -دال

  
مرحلة : رح أن يتم إنشاء المرآز في مرحلتينُيقت  

ابتدائية وتستغرق ثالث سنوات من بدء تشغيل المرآز 
ففي المرحلة االبتدائية .  لينتقل بعدها إلى مرحلته النهائية

يتطرق المرآز إلى بعض المجاالت التي تكون في أشد 
وفي المرحلة النهائية .  الحاجة إلى الدعم التكنولوجي

ميع المجاالت التي تحتاج إلى الدعم يتطرق إلى ج
التكنولوجي من زراعة، وصناعة، وصحة، واقتصاد، 

  .وموارد بشرية، ومجتمع وغيرها
  

ويتم إنشاء مجلس للسياسات والمراقبة في المرآز   
اإلقليمي للتكنولوجيا تقضي مهمته بمراجعة واعتماد 

نشطة المختلفة وتوفير االعتمادات ومراقبة البرامج واأل
ويجتمع هذا المجلس مرة .  مالية الالزمة لتشغيل المرآزال

والبلدان وتساهم اإلسكوا.  واحدة في السنة على األقل

األعضاء ومنظمات أخرى تعمل في مجال التنمية في  
 .المنطقة في تمويله بشكل مباشر أو عيني

   
  مراصد للعلم والتكنولوجيا  -اءه
  

ك       ذلها اإلس ي تب رى الت ود األخ ن الجه ر  م ي جس وا ف
م     الهوة التكنولوجية في المنطقة، التمهيد إلنشاء مراصد العل
ى        د عل ات تعتم ري دراس ي تج ار الت ا واالبتك والتكنولوجي
تفادة        ا ومدى االس وم والتكنولوجي ة لتطور العل قياسات دوري

ة  ادية واالجتماعي ة االقتص ي التنمي ا ف ذه .  منه ون له ويك
ع سي     ي وض ام ف ة دور ه د الوطني ات المراص اس

ذه   داف ه د أه ي تحدي ا، وف م والتكنولوجي تراتيجيات العل واس
إن المرصد      .  السياسات وخطط عملها ة أخرى، ف ومن ناحي

ادل     ود وتب افر الجه ي تض ارز ف ه دور ب يكون ل ي س اإلقليم
  .الخبرات في هذا المجال

  
وتقوم اإلسكوا بتحفيز فكرة إنشاء هذه المراصد وتقديم   

ى ال  وجي عل دعم التكنول ن   ال ي م وطني واإلقليم تويين ال مس
ة       ة التنمي ي عملي ا ف م والتكنولوجي اهمة العل ادة مس ل زي أج

 .االقتصادية واالجتماعية
 

م      ة العل اح منظوم ود إلنج ؤدي تضافر الجه وسوف ي
دان         ة في بل ة تكنولوجي ى إحداث نقل والتكنولوجيا بال شك إل
اعي   المنطقة، مما سيدعم تحقيق التطور االقتصادي واالجتم

  . والتغلب على الكثير من التحديات التي تواجهها المنطقة
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 البنية األساسية للمعلومات واالتصاالت
        

  نظرة عامة وحلول مقترحة: إعادة تدوير اإللكترونيات
  

ُسجل في السنوات الماضية ارتفاع في إنتاج النفايات   
.  اإللكترونية في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء

لنمو االقتصادي والتزايد السكاني يساهمان بشكل مباشر فا
في زيادة استهالك األجهزة اإللكترونية، آما أن التطور 
التكنولوجي المتواصل يجعل المنتجات اإللكترونية تفقد 
صالحيتها بسرعة ويقصر دورة استهالآها، مما يدفع 
بالمستهلك إلى التخلص منها واستبدالها بشكل متواصل، 

  .إلى تكاثر النفايات اإللكترونيةويؤدي 
  

وقد حّرك تزايد النفايات اإللكترونية االهتمام   
بالمخاطر التي تشكلها على البيئة، فظهرت الحاجة الملحة 
إلى سن قوانين تنظم عملية التخلص من اإللكترونيات 

وهنا يبرز مفهوم إدارة النفايات آأحد أهم .  المستهلكة
ل ممارسات مثلى تحد من الردم الحلول المقترحة، حيث يشم

.  العشوائي لألجهزة اإللكترونية وتمنع وصولها إلى المكبات
تقليص استخدام المواد السامة : ومن أبرز هذه الممارسات

في عملية التصنيع، وإعادة استخدام اإللكترونيات، وإعادة 
وفيما يلي، لمحة عن المخاطر البيئية المتعلقة .  تدويرها

لكترونية والفرص الصناعية في هذا المجال، بالنفايات اإل
وعرض مفصل لمشروع اإلسكوا إلنشاء مراآز إعادة 

  .تدوير اإللكترونيات
  

  المخاطر البيئية  -ألف
  

أسفر االهتمام بالبيئة وبضرورة الحفاظ عليها من   
مخاطر وسموم النفايات اإللكترونية عن إرساء مبادئ إدارة 

عتبر تأثير مكّونات أي منَتج وُي.  النفايات اإللكترونية
فالحاسوب مثُال، يتألف .  إلكتروني سامًا وخطرًا على البيئة

من معادن شديدة الخطر إن رميت عشوائيًا مثل الزئبق، 
والكادميوم، والكروم، وثنائي الفينيل متعدد الكلور 

)Polychlorinated biphenyls(حتى أن ، والديوآسين ،
 ن نوع صمام األشعة المهبطيةم شاشة الحاسوب التقليدية

)Cathode ray tube(  المائة من  في ٦قد يكون أآثر من
وزنها مؤلفًا من الرصاص الذي يترآز في الجزء الزجاجي 

 .)٣٠(منها

                                                            
 )٣٠( www.wikipedia.com. 

 
  مخاطر تصدير النفايات اإللكترونية   -٣اإلطار 

  البلدان الناميةإلى 
  

في المائة  ٧٠تمكنت الصين، التي تستقبل حوالي   
رات العالم للمخلفات اإللكترونية، من إنشاء من صاد

صناعة ضخمة إلعادة تدوير هذه اإللكترونيات، إال أن 
ففي مدينة جييو .  النتائج في بعض األحيان جاءت وخيمة

بالقرب من هونغ آونغ، يقوم عاملون غير متمرسين 
وغير مدربين بتفكيك اإللكترونيات يدويًا فيتسبب ذلك 

لوحات اإللكترونية ُتحرق فوق الفحم فال.  بنتائج آارثية
وُتغمس في األحماض السترداد الذهب، وُيرمى ما يتبقى 

أما شاشات الحاسوب فيتم .  مباشرة في نهر ليانجيان
فتحها بالمطارق يدويًا الستخراج النحاس مما يؤدي إلى 
إطالق آميات من الزئبق والكادميوم وغيرها من السموم 

في المائة من أطفال جييو من  ٨٠ويعاني حوالي .  البيئية
 .التسمم بسبب الرصاص

________________ 
 Jan Krikke, Recycling e-Waste: The Sky is the :المصدر  

Limit. IEEE Computer Society. January/February 2008.       

 
أما التخلص العشوائي من اإللكترونيات فهو محفوف   

نظرًا إلمكانية تسرب المعادن بالمخاطر على حياة اإلنسان 
الثقيلة وغيرها من المواد السامة من المكبات إلى المياه 

وفي حاالت أخرى، يتم التخلص من اإللكترونيات .  الجوفية
الفائضة عبر توريدها إلى البلدان األقل نموًا حيث ُتردم 
عشوائيًا أو تفكَّك من دون وعي للمخاطر التي تسببها 

مثاًال عن  ٣ويبين اإلطار .  لكترونيمكونات الجهاز اإل
الكوارث البيئية التي تحصل في مناطق التفكيك العشوائي 

تنبه المجتمع الدولي إلى ضرورة سن وقد .  لإللكترونيات
قوانين وتشريعات تنظم عملية التخلص من النفايات 

اللجنة األوروبية األمر التوجيهي  تفأصدر ،اإللكترونية
 Waste( عدات الكهربائية واإللكترونيةالمتعلق بنفايات الم

Electrical and Electronic Equipment Directive-
WEEE(  إضافة إلى اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل

  النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود
(Basel convention on hazardous wastes) والتي ،
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عضاء في دولة، من بينها البلدان األ ١٧٢وّقع عليها 
  . )٣١(اإلسكوا ما عدا العراق وفلسطين

  
  الفرص الصناعية  -باء

  
يصل حجم النفايات اإللكترونية من حواسيب وهواتف   

مليون طن سنويًا  ٤٠محمولة وأجهزة فاآس وغيرها إلى 
في المائة فقط من هذه النفايات ُيعاد  ٢٠إال أن .  حول العالم

.  )٣٢(روس وسليمتدويرها أو يتم التخلص منها بشكل مد
وتبرز هذه األرقام فرصة االستثمار في صناعة ناشئة تعود 
بعائدات مالية تناهز المليارات من الدوالرات، إضافة إلى 

وعلى سبيل المثال، .  توليد فرص عمل آلالف من الموظفين
عادت هذه الصناعة بأآثر من مليار دوالر وأدت إلى توفير 

ظف في أوروبا عام فرص عمل ألآثر من عشرة آالف مو
٣٣(٢٠٠٧( .  

 
مشروع اإلسكوا إلنشاء مراآز إعادة تدوير   - جيم

  اإللكترونيات
  

في ظل الفرصة االستثمارية الواعدة في المنطقة، ارتأت   
اإلسكوا صياغة مشروع إلنشاء مراآز إعادة تدوير وتفكيك 

 ,Electronics Disassembly(وتجديد اإللكترونيات 
Refurbishment and Recycling Centres(  تعمل على

الترويج لبرامج إعادة تدوير المعدات اإللكترونية واإلدارة 
المثلى للنفايات اإللكترونية من خالل بناء القدرات الوطنية في 
جمع وإعادة استخدام وتدوير مجموعة منتقاة من 

آما ستوفر هذه المراآز منتجات إلكترونية .  اإللكترونيات
سعار مخفضة للمناطق المحرومة وغيرها، معادة التصنيع بأ

ومنها المدارس التي ال تتوفر فيها ميزانيات لإللكترونيات 
 .الجديدة

 
زيادة وتطمح اإلسكوا من خالل هذا المشروع إلى   

الوعي حول المخاطر البيئية والصحية المتعلقة بالتخلص 
العشوائي من النفايات اإللكترونية، والحاجة إلى تقليص 

 .فايات اإللكترونية في المكبات األرضيةرمي الن
  
  
  خطوات إدارة النفايات اإللكترونية  -١
 

تختلف المنتجات اإللكترونية بأنواعها وقد صنفها   
وقد تم  . االتحاد األوروبي إلى أآثر من عشرة أصناف

                                                            
  )٣١(  http://www.basel.int/ratif/convention.htm. 

  )٣٢(   Jan Krikke, Recycling e-Waste: The Sky is the 
Limit. IEEE Computer Society. January/February 2008.         

 .المرجع نفسه  )٣٣(  

التوافق في أدبيات معالجة وإدارة النفايات اإللكترونية على 
  :)٣٤(الممارسات التالية

تقليص حجم وآمية المواد : )Reducing(قليص الت •
السامة في عملية تصنيع المواد اإللكترونية، مما يساهم 

 مستقبًال في تسهيل التخلص منها؛

استخدام المنَتج : )Reusing(إعادة االستخدام  •
اإللكتروني لدورة ثانية من دون أية تعديالت أو 

دام إعادة االستخ" بتحسينات بسيطة، وهذا ما يسمى بـ
فيتطلب " إعادة االستخدام غير المباشر"أما ".  المباشر

تعديل أو صيانة أو ترآيب أجزاء للمنَتج اإللكتروني 
 حتى يصبح صالحًا لالستخدام؛

تتطلب هذه العملية : )٣٥()Recycling(إعادة التدوير  •
تفكيك اإللكترونيات ومعالجتها السترداد المواد األولية 

حسب نوعها إن آانت من منها والتي تصنف وتوزع ب
وتقسم عملية .  المعادن أو الزجاجيات أو البالستيك

المرحلة األولية التي تتضمن عمليات : إعادة التدوير إلى
والسحق ) Shredding(التفكيك والتصنيف والتمزيق 

)Grinding( ؛ والمرحلة الثانوية التي تشمل معالجات
 آيميائية أو حرارية؛

بقى من نفايات عبر طمرها أو التخلص مما يت: التخلص •
 .حرقها

  
 مراآز إعادة تدوير وتفكيك وتجديد اإللكترونيات  -٢
 

األنشطة التي تقترحها اإلسكوا في هذا المجال، من   
إطالق مشروع إلنشاء مراآز إعادة تدوير وتفكيك وتجديد 

مراحل  تتألف هذه المراآز من ثالثو.  اإللكترونيات
وتقضي المرحلة .  ٧شكل أساسية آما هو مبين في ال

األولى بتجميع المخلفات اإللكترونية، وهي إحدى أهم 
المراحل لتقليص أو حتى منع وصول اإللكترونيات إلى 

وتشمل المرحلة الثانية إعادة .  مكبات النفايات عشوائيًا
.  التدوير والتجديد وبعض المراحل األولية إلعادة التدوير

جهزة إلكترونية صالحة وينتج في نهاية هذه المرحلة أ
لالستخدام قد تباع بأسعار رمزية أو يتم التبرع بها لبعض 

أما المرحلة الثالثة واألخيرة .  المنظمات أو المدارس

                                                            
  )٣٤(  Implementation Guide for Information Technology 

Equipment Disassembly and Sorting Centres. Centre 
Québécois de developpment durable.                                        

  )٣٥(  PHA Consulting Associates, Electronic Waste 
 .rncan.gc-www.nrcan , 2006.  Available at:Recovery Study

          .> eng.pdf-sfr-rad/pdf/elec-indu/rad-smm/busi-ca/mms 
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فتتضمن المراحل الثانوية إلعادة التدوير التي يتم بنتيجتها 
أما ما .  استخراج المواد المعدنية والزجاجية والبالستيكية

 ي نهاية عمل المراآز، فيخضع آللياتيتبقى من مخلفات ف
  .وقوانين الموقع المضيف بشأن التخلص من المواد السامة

  
ويعتمد نجاح هذه المراآز على توفر مدخول  

متواصل من المخلفات واألجهزة اإللكترونية من خالل  
عملية التجميع، ورفع وعي المواطنين والمجتمعات 

مع البلديات المحلية ويعتمد أيضًا على التعاون .  المحيطة
والشراآة مع القطاع الخاص، بما فيه المنظمات أو 
المؤسسات الكبيرة التي تقوم بتغيير أجهزتها اإللكترونية 

 .بشكل دوري
  

  
التصميم األساسي لمرآز إعادة تدوير وتفكيك وتجديد اإللكترونيات  -٧الشكل  

  

  
  

 التجميع

إعادة االستخدام 
 المباشر

 التفكيك

إعادة االستخدام 
 غير المباشر

 -إعادة التدوير
 المرحلة الثانوية

 المرحلة الثانية المرحلة الثالثة

 المرحلة األولية –إعادة التدوير 

التمزيق والطحن 
 والتوزيع

 المرحلة األولى
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  يةتطبيقات إلكترون
  

 التحديات الخاصة بالتطبيقات والخدمات اإللكترونية في القطاع العام
في منطقة اإلسكوا  

القمة العالمية  جنيف الصادرة عنأآدت خطة عمل   
أهمية أن تشمل تطبيقات ) ٢٠٠٣(لمجتمع المعلومات 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قطاعات متعددة أهمها 
مال التجارية اإللكترونية، الحكومة اإللكترونية، واألع

والتعلم اإللكتروني، والصحة اإللكترونية، والتوظيف 
اإللكتروني، والبيئة اإللكترونية، والزراعة اإللكترونية، 

فبناء مجتمع معلوماتي معرفي   .)٣٦(والعلم اإللكتروني
يتطلب استثمار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في شتى 

ومع التطور .  ماعية، والحياتيةالمجاالت العملية، واالجت
المتسارع الذي تشهده تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
واستخداماتها في آافة نواحي الحياة، وباعتبارها أحد 
عناصر نمو االقتصاد المبني على المعرفة في البلدان 
الصناعية، حظيت هذه التكنولوجيا وما تقدمه من أنظمة 

رونية متنوعة باهتمام آبير، معلومات ممكننة وخدمات إلكت
وبدأت تحتل حيزًا هامًا في سياسات واستراتيجيات معظم 

  . بلدان العالم
  

ويهدف هذا المقال إلى تحليل وتقييم الوضع الحالي   
الستخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
والخدمات اإللكترونية في القطاع العام في منطقة اإلسكوا 

تي تواجهها، واستخالص التوصيات الالزمة والتحديات ال
  . لرفع آفاءة استخدامها

  
استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات   -ألف

  واالتصاالت في اإلدارات العامة في منطقة اإلسكوا
  

حقق استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات   
واالتصاالت في القطاع العام نتائج ملموسة في السنوات

                                                            
  )٣٦(  s/md/03/wsis/doc/-http://www.itu.int/dms_pub/itu 

.                                     A.doc-0005!!MSW-DOC-WSIS-S03  

نها المساهمة في أتمتة إدارات القطاع العام، األخيرة، وم 
مما رفع من مستوى الكفاءة التشغيلية وساعد في تحقيق 

ومن المعروف أن تقديم الخدمات .  اإلصالح اإلداري
اإللكترونية بجودة عالية يزيد الشفافية ويسهل الوصول إلى 
المعلومات والخدمات الحكومية، وهذا بدوره يزيد من 

واطنين في الحكومة، ويعزز دور القطاع مستوى ثقة الم
وقد عكست معظم .  العام في عملية التنمية المستدامة

السياسات الوطنية واالستراتيجيات اإللكترونية في المنطقة 
أهمية تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

اعتماد وبّينت الدراسات أن مستوى .  والخدمات اإللكترونية
إللكترونية في مؤسسات القطاع العام الخدمات اوتقديم 

يختلف آما يختلف فيما بين البلدان األعضاء في االسكوا، 
أيضًا فيما بين مؤسسات القطاع العام ضمن البلد الواحد، أي 
بين الوزارات والهيئات العامة والمجالس والمدارس 

  . والجامعات والمستشفيات
  

ت منذ أواخر التسعينات من القرن الماضي، سعو  
جميع الحكومات في بلدان منطقة اإلسكوا إلى استخدام 

في جميع أو  واالتصاالت المعلومات تكنولوجياتطبيقات 
 . المرتبطة باألعمال والخدمات الحكومية بعض المجاالت

أن  السنوات الماضيةواستطاع معظم هذه البلدان خالل 
ينشئ الهياآل التنظيمية ويعّين الجهات المسؤولة عن وضع 

ستراتيجيات العامة والخطط التنفيذية إلنشاء الحكومة اال
اإللكترونية، لكن تطبيق تلك الخطط يسير بدرجات متفاوتة 

شكلت حوسبة وقد   .من السرعة والجدية والنجاح
اإلجراءات وتحويل البيانات من صيغتها الورقية إلى 
الصيغة الرقمية في اإلدارات العامة األساس الذي ترتكز 

  .)٣٧(نية تقديم الخدمات إلكترونيًا في مراحل الحقةعليه إمكا
  

                                                            
اإلسكوا، المالمح اإلقليمية لمجتمع المعلومات في غربي   )٣٧(  

متاح على موقع وثائق   .)E/ESCWA/ICTD/2007/15( ٢٠٠٧آسيا، 
  .http://documents.un.org: مم المتحدةاأل
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ولقياس معدالت استخدام تكنولوجيا المعلومات   

واالتصاالت في المكاتب واإلدارات الحكومية، أجرى 
دي العالمي تحليًال لحالة عدد من البلدان المنتدى االقتصا

  المتقدمة والنامية، ومن بينها تسعة بلدان أعضاء 
  .٢وجاءت النتائج على النحو المبين في الجدول .  في اإلسكوا

  
، شهدت غالبية البلدان ٢وبحسب ما ورد في الجدول   

المدرجة فيه بعض التحسن في معدالت استخدام تكنولوجيا 
 ٢٠٠٧تصاالت في حكوماتها بين عامي المعلومات واال

وقد حافظت اإلمارات العربية المتحدة على .  ٢٠٠٩و
بلدًا للفترة  ١٢٧من أصل (في الترتيب العالمي  ١٧مرتبتها 
- ٢٠٠٨بلدًا للفترة  ١٣٤، ومن أصل ٢٠٠٨- ٢٠٠٧
، وذلك نتيجة الستراتيجية الحكومة التي تقضي )٢٠٠٩

لومات واالتصاالت في بدعم نشر استخدام تكنولوجيا المع
اإلدارات الرسمية، ويتجلى ذلك بوضوح في المبادرات 

قطر، التي جاءت  وتعتمد.  العديدة التي تنفذ في إمارة دبي
 للفترة ٢٣والمرتبة  ٢٠٠٨-٢٠٠٧ للفترة ٢٦في المرتبة 

يااعتماد تكنولوج ، سياسة الدفع نحو٢٠٠٩- ٢٠٠٨

  
ية، وقد بلغت المعلومات واالتصاالت في الدوائر الحكوم

في  ٨٨,٢بين الموظفين  نسبة مستخدمي أجهزة الحاسوب
في المائة، وذلك  ٨٥,٧المائة، ونسبة مكننة إدارات الدولة 

بحسب ما ورد في التقرير الذي أصدره المجلس األعلى 
  . )٣٨(٢٠٠٩وتكنولوجيا المعلومات في عام  لالتصاالت

  
همة ومن المالحظ أن بلدان منطقة اإلسكوا أناطت م  

دمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مجال اإلدارة 
فبعضها حدد هذا الدور بسلطات .  العامة إلى جهات مختلفة

عليا تابعة مباشرة لمجلس الوزراء آما هي الحال في 
البحرين وقطر، وذلك لالبتعاد عن البيروقراطية والروتين 
يا اإلداري في تنفيذ مشاريع المكننة واعتماد تكنولوج

أما البعض  . المعلومات واالتصاالت في إدارات الدولة
اآلخر فقد أناط هذه المسؤولية بوزارات موجودة أصًال 

  .اإلداريةآوزارة االتصاالت ووزارة التنمية 
                                                            

  )٣٨(  http://www.ictqatar.qaQatar’s ICT Landscape.  
.                                                /landscape2009/index_en.htm  

  معدل استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اإلدارات والمكاتب الحكومية  -٢الجدول 

  المعدل للفترة   البلد 
٢٠٠٨- ٢٠٠٧  

  )نسبة مئوية(

المرتبة من أصل 
  بلدًا  ١٢٧
٢٠٠٨- ٢٠٠٧  

المعدل للفترة 
٢٠٠٩- ٢٠٠٨  

  )ةنسبة مئوي(

المرتبة من أصل 
  بلدًا  ١٣٤
٢٠٠٩- ٢٠٠٨  

  ١٧  ٥,٧١  ١٧ ٥,٥٣  اإلمارات العربية المتحدة

  ٢٣  ٥,٣٣  ٢٦  ٥,٢٦  قطر

  ٣٠  ٥,١٣  ٤٢  ٤,٨٦  البحرين

  ٤٠  ٤,٧٣  ٤٥  ٤,٧١  األردن

  ٤٢  ٤,٧  ٦٠  ٤,٤  المملكة العربية السعودية

  ٥٠  ٤,٦  ٦٣  ٤,٣٦  ُعمان
  مصر

 ٧٦  ٤,١٣  ٨٧  ٣,٨٧  

  ٨١  ٤,٠٢  ٧٨  ٤,١١  الكويت

  ١٠٨  ٣,٣٨  ١٠٦  ٣,٣٤  الجمهورية العربية السورية

 
  .World Economic Forum, The Global Information Technology Report, 2007-2008 and 2008-2009  :المصدر



-٣٢-  ١٢العدد       نشرة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للتنمية في غربي آسيا

إن التفاوت الملحوظ في درجة استخدام تكنولوجيا   
المعلومات واالتصاالت في اإلدارات العامة ما بين بلدان 

ا يعود في بعض األحيان إلى عدم االستقرار منطقة اإلسكو
األمني أو إلى عدم توفر الموارد المادية الالزمة لدى 

ويتطلب تطوير واستخدام تطبيقات تكنولوجيا .  الحكومات
المعلومات واالتصاالت، أو تقديم خدمات إلكترونية جديدة، 
توافر بيئة تمكينية من حيث البنية األساسية، واإلطار 

وتواجه هذه البيئة .  والموارد البشرية المدربة القانوني،
عادة العديد من التحديات والعقبات سواء أآانت ثقافية أو 

وباإلضافة إلى ذلك، من .  قانونية أو مالية أو إدارية أو تقنية
الواضح أن أمورًا آحوسبة اإلدارات الحكومية واعتماد 

دارية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اإلجراءات اإل
ترتبط بشكل مباشر بالمتطلبات الخاصة بكل بلد ويتعلق 
نجاحها بتوفر اإلرادة والجدية والدعم من القيادات العليا 

  .السياسية والحكومية
  

خدمات الحكومة اإللكترونية في بلدان منطقة   -باء
  اإلسكوا

  
ة        ة اإللكتروني ادرة الحكوم ى مب ينظر صانعو القرار إل

رن ا ة الق ذ بداي م من ل لمعظ ل األمث ا الح ى أنه الي، عل لح
ذه        دف ه ًا، إذ ته ام عالمي اع الع ه القط ي تواج عاب الت الص
ة     ى تطوير وتنمي المبادرة إلى تزويد القطاع العام بالقدرة عل
المجتمع بسرعة وفعالية، وذلك من خالل استخدام تكنولوجيا 
ة   ات الحكومي ف القطاع ي مختل ات واالتصاالت ف .  المعلوم

ؤدي الت  ع مستوى األداء       وي ى رف ادرة إل ذه المب ليم له ذ الس نفي
امالت   ي المع فافية ف ادة الش اق وزي يد اإلنف اإلداري وترش
روتين اإلداري   ي ال ك بتخط ة، وذل راءات اإلداري واإلج
اع      ة للقط ة التقليدي ي األنظم دة ف ة المتواج والبيروقراطي

ام        إلىالحكومي،  آما يؤدي  اد في القطاع الع الحد من الفس
ون دورًا      وذل ذين يلعب تغناء عن الوسطاء ال ك من خالل االس

ملحوظًا في تخليص المعامالت اإلدارية للمواطنين والعمالء 
ة        واطن في عالق ات ويضع الم اآلخرين، مما يوفر في النفق

ا    ة ودوائره ع الحكوم رة م ات   .  مباش وفر البواب ذلك ت آ
ذ   واطنين وه ا  اإللكترونية للحكومات منبرًا للتفاعل مع الم ا م

  .يعتبر مشارآة حقيقية في صنع القرارات الحكومية
  

ذا     ي ه ة ف ودًا ملحوظ ة جه دان المنطق ذلت بل د ب وق
أت     ل وأنش ط العم تراتيجيات وخط دت االس ال، فأع المج
ة   دمات اإللكتروني ات والخ ديم المعلوم ة لتق ات إلكتروني بواب
ال من خالل        رين وقطاع األعم ين والزائ للمواطنين والمقيم

ة في     .  إلنترنتشبكة ا ة اإللكتروني ادرات الحكوم وتجلت مب
ى     بادئ ة عل دوائر الحكومي األمر في إطالق مواقع رسمية لل

ة،   دمات المقدم ات حول الخ ت تعرض معلوم بكة اإلنترن ش

ة   ر تفاعلي ة وغي ة ثابت فحات ذات طبيع ذه الص ت ه   .وآان
دم   ة تق ات تفاعلي ى بواب ع إل ذه المواق ت ه ا تحول وسرعان م

ددًا م تع ر اإلنترن ة عب دمات اإللكتروني ن .  ن الخ وم
ا       ت بواباته كوا أطلق ة اإلس دان منطق ة بل ظ أن غالبي المالح

أما البلدان المتقدمة، .  اإللكترونية فيما عدا العراق والسودان
ة    ادرات الحكوم ن مب اني م ل الث مى الجي ا يس فأصبحت فيم
دمات     ديم خ ة تق ن عملي ول م دأ التح ث ب ة حي اإللكتروني

بكة   حكوم ر الش ة عب ةي ا    اإللكتروني تخدام تكنولوجي ى اس إل
ذه    ة ه ادة قيم ل زي ن أج االت م ات واالتص المعلوم

ة من      )٣٩(الخدمات ة الموجه ، فأصبحت الخدمات اإللكتروني
واطن   ى الم ة إل ر   ) G2C(الحكوم ان عب ن أي مك ة م متاح

ت  وم و   ٢٤اإلنترن ي الي اعة ف ا    ٧س بوع، مم ي األس ام ف أي
امالت     يضفي ليونة في التع  ة والمع اطي مع الشؤون اإلداري

  .الحكومية
  

التحديات الخاصة بالتطبيقات والخدمات   - جيم
  اإللكترونية في القطاع العام في منطقة اإلسكوا

  
بينت الدراسة التقييمية التي أعدتها اإلسكوا في   
حول وضع وتحديات تطبيقات تكنولوجيا  ٢٠٠٩يوليو /تموز

مات اإللكترونية في القطاع المعلومات واالتصاالت والخد
أن التحديات التي تواجه هذا القطاع  )٤٠(العام في المنطقة

متشابهة في معظم بلدان المنطقة مع وجود فوارق تتعلق 
بالتكاليف التي ال تقف عائقًا في البلدان الغنية، وال سيما بلدان 

وأجرت آلية دبي لإلدارة .  مجلس التعاون الخليجي
ن مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الحكومية، بالتعاو

-Organisation for Economic Co)االقتصادي 
operation and Development-OECD) استطالعًا لسبر ،

آراء الموظفين الرفيعي المستوى المعنيين بالحكومة 
اإللكترونية وتطبيقاتها في تسعة بلدان عربية هي األردن، 

والبحرين، وتونس، والجزائر، واإلمارات العربية المتحدة، 
وأشارت نتائج .  وفلسطين، ولبنان، ومصر، والمغرب

  االستطالع الذي أجرته آلية دبي لإلدارة الحكومية حول
  

                                                            
  )٣٩(  United Nations Department of Economic and 

Social Affairs, UN E-Government Survey 2008: From  
E-Government to Connected Governance. Available at:  

 http://www.unpan.org/Library/MajorPublications/UNEGove
        .US/Default.aspx-rnmentSurvey/tabid/646/ language/en 

النسخة المعدة .  إعداد الدآتور صقر عبد الرحيم لإلسكوا  )٤٠(  
http://css.escwa.org.lb : للعرض المرئي متاحة على الوصلة التالية

.                                     /ictd/01018/presentations/day1/1.pdf  
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 )٤١(عقبات تطبيق الحكومة اإللكترونية في الدول العربية
وشمل مستشاري الوزراء ومدراء البرامج الوطنية للحكومة 

مبادرات في الحكومات اإللكترونية ومدراء مشاريع و
إلى وجود عدد من العقبات المشترآة التي تعيق  اإللكترونية

تطبيق الحكومة اإللكترونية بالشكل األمثل من حيث تصميمها 
وفيما يلي أهم التحديات المشترآة التي .  وتطبيقها وتطويرها

تعيق تطور التطبيقات والخدمات اإللكترونية في القطاع 
  : ها هاتان الدراستانالعام، والتي أظهرت

  
 ضعف البنية األساسية في القطاع العام  -١
 

ُيعتبر تأمين البنية األساسية الخاصة بتكنولوجيا   
المعلومات واالتصاالت في القطاع العام شرطًا أساسيًا 
العتماد التطبيقات اإللكترونية ونشر استخدامات الحكومة 

ة األساسية ولكن البني.  اإللكترونية بشكل ناجح وفّعال
ضعيفة في إدارات القطاع العام في غالبية بلدان المنطقة، ما 
عدا بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي آاإلمارات العربية 
  المتحدة وقطر، وخاصة في شبكات االتصال 

باإلضافة إلى ذلك، و . ما بين الدوائر والمؤسسات الحكومية
لعالم من المنطقة مقارنة مع معظم مناطق ا بلدانتعاني 

  .انخفاض في عدد مستخدمي شبكة اإلنترنت
  
  افتقار القطاع العام للكوادر البشرية المؤهلة  -٢
  

يتطلب استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات   
واالتصاالت في القطاع العام ونشر خدمات الحكومة 
اإللكترونية بفعالية مهارات تقنية عالية باإلضافة إلى 

مهارات إدارة المشاريع وإعادة مؤهالت أخرى تتعلق ب
.  هندسة اإلجراءات وتقنيات إدارة التغيير وإدارة المخاطر

القطاع العام من هجرة الخبرات المعرفية إلى  آما يعاني
  .القطاع الخاص سعيًا وراء دخل ومحفزات أفضل

 
  
 نقص الموارد المالية  -٣
 

تعتمد غالبية البلدان العربية، ما عدا بلدان مجلس   
تعاون الخليجي، على القروض والهبات الخارجية من ال

الهيئات والمنظمات الدولية والجهات المانحة من أجل 
تطبيق مشاريع الحكومة اإللكترونية، وال ترصد حكومات 
هذه البلدان إال ميزانيات محدودة لمشاريع تطوير وإدارة 
نظم المعلومات وإنشاء البنى األساسية الالزمة وإجراء 

                                                            
 عقبات تطبيق الحكومة اإللكترونية في الدول العربية، إعداد  )٤١(  

 فادي سالم، ورقة قدمت إلى المؤتمر الوطني األول  
 متاحة . ٢٠٠٧يونيو /حزيران ١٩- ١٦للحكومة اإللكترونية، دمشق، 

/http://www.dsg.ae/PUBLICATIONS : على الوصلة التالية
.aspx?udPublicationDetail/tabid/308/language/enUS/Default

                                                        .t_826_param_detail=207  

وغالبًا ما يتوقف العمل بهذه المشاريع .  المطلوب التدريب
مما يؤثر سلبًا على ضمان  عند انتهاء التمويل الخارجي،

 .استمرارية هذه المبادرات وتطويرها
  
ضعف اإلطار التشريعي المالئم وعدم الثقة بالخدمات   -٤

 اإللكترونية
  

على الرغم من أن معظم بلدان منطقة اإلسكوا قد   
ن وتشريعات تحكم استخدام المعامالت أصدرت قواني

اإللكترونية واعتماد التواقيع اإللكترونية، إّال أن عقبات 
أخرى ما زالت موجودة في عملية تنفيذ المعامالت بطريقة 

ويعود ذلك إلى عدم شمولية هذه التشريعات .  إلكترونية تامة
جميع اإلجراءات المطلوبة الستثمار الحكومة والخدمات 

نية، وإلى نقص الوعي والتدريب في هذا المجال اإللكترو
  .وعدم وجود الثقة الكاملة في مثل هذه اإلجراءات

 
إطار عام لتحسين تطوير التطبيقات   -دال

 والخدمات اإللكترونية في القطاع العام في
  منطقة اإلسكوا 
  

ُيعتبر موضوع تطبيقات تكنولوجيا المعلومات   
ة في القطاع العام واالتصاالت والخدمات اإللكتروني

موضوعًا متشعبًا ومتنوعًا وذا أهمية آبرى في عملية 
التحول نحو بناء مجتمع معلوماتي معرفي يعتمد على 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في شتى المجاالت 

ونظرًا ألهمية هذا الموضوع، نظمت اإلسكوا .  الحياتية
ات تطبيقات تكنولوجيا المعلوم اجتماع الخبراء حول

 واالتصاالت والخدمات اإللكترونية في القطاع العام في
، )٤٢()٢٠٠٩يوليو /تموز ٢١- ٢٠بيروت، ( منطقة اإلسكوا

للبحث في التحديات التي تواجه تطوير واعتماد تطبيقات 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتقديم الخدمات 

ومنها مقاومة التغيير،  اإللكترونية في القطاع العام
انيات المحدودة، وغيرها من التحديات على والميز

ووفر هذا االجتماع منبرًا .  الصعيدين الوطني واإلقليمي
لتبادل الخبرات ومناقشة أفضل الممارسات في منطقة 
اإلسكوا، فضًال عن البحث في متطلبات تحسين تطبيقات 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والخدمات اإللكترونية، 

األساسية واألطر القانونية والتنظيمية  بما فيها البنية
وأصدر المشارآون في االجتماع  . والموارد البشرية

                                                            
جميع الوثائق المتعلقة باالجتماع متوفرة على الوصلة   )٤٢(  

: جميع الوثائق المتعلقة باالجتماع متوفرة على الوصلة التالية: التالية
http://www.escwa.un.org/information/meetingdetailsAR.asp

                                                        .?referenceNUM=01018a  
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مجموعة من التوصيات تشكل إطارًا عامًا لتحسين تطوير 
التطبيقات والخدمات اإللكترونية ودفع تطويرها في القطاع 

وفيما يلي .  العام مع مراعاة التحديات الخاصة بالمنطقة
  :ياتعرض لتلك التوص

ة       -١ دمات اإللكتروني ديم الخ ة لتق ة وطني ياغة رؤي ص
ة  ال اإلداري ة األعم تراتيجية  ، وومكنن ل االس مان تكام ض

ع   ة م دمات اإللكتروني ديم الخ ة بتق ة الخاص الوطني
ا   ة بتكنولوجي رى ذات العالق ة األخ تراتيجيات الوطني االس

 .ات واالتصاالت والتطوير اإلداريالمعلوم

دعم الس  -٢ أمين ال ومي وت زام الحك ي وااللت راك إياس ش
تراتيجية   ي وضع الخطط االس ع ف ي المجتم اء ف ع الفرق جمي
اص،    اع الخ ام، والقط اع الع ذها، أي القط ة تنفي ومتابع

 .منظمات غير الحكومية، والمواطنونوال

وير      -٣ رورية لتط ل الض ية والهياآ ى المؤسس اد البن إيج
رامج ومش   ف ب ذ مختل ة وتنفي دمات اإللكتروني اريع الخ

تقاللية والصالحيات   ا االس ة، وإعطاؤه ة اإللكتروني الحكوم
ام  ين مؤسسات القطاع الع ا ب ا، والتنسيق فيم ة لعمله الالزم

 .التكامل بين الخدمات اإللكترونيةمن أجل تحقيق 

وضع خطط وطنية لنشر التوعية حول أهمية الخدمات   -٤
ادة   اإللكترونية وآيفية ضمان أمنها وحمايته ة  ا بهدف زي الثق

 .في استخدامها

ي مجال تطوير   -٥ تدامة العمل ف تمرارية واس ضمان اس
الخدمات   تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتقديم

ادة الم       ر زي ك عب ام، وذل ة في القطاع الع ات ياإللكتروني زاني
   .ة لذلك في وزارات ومؤسسات الدولةالخاص

ديم      -٦ ة وتق رية المتخصص وادر البش ز الك    تحفي
ة  دراتهم التقني وير ق اء وتط تمرة لبن ة مس دورات تدريبي

ة،     ات الحديث تخدام التكنولوجي م الس ل ودفعه  Mobileمث
Technology ،وWeb 2.0 ،وSemantic Web،  ي ف
 .القطاع العام

ة وتطوير     -٧ العمل على إعادة هندسة اإلجراءات اإلداري
ات        ع متطلب تالءم م ة ت دمات إلكتروني ة وخ ات إداري تطبيق
ة      اتهم المجتمعي ف فئ ا بمختل تفيدين منه ات المس واحتياج

(Citizens segmentation)تقديم هذه الخدمات باستخدام ، و
 .قنوات المناسبة لكل فئةال

ي     -٨ ة ف ة المقاوم ر ومواجه ة إدارة التغيي ه ألهمي التنب
ام    اع الع ي القط املين ف ة الع الل توعي ن خ ك م اإلدارة، وذل

ا  بأهمية تطوير اإلجراءات   ة ومكننته ديم    اإلداري وتحسين تق
 .الخدمات للمواطنين

ة   -٩ دمات اإللكتروني ة للخ ية الالزم ى األساس أمين البن  ،ت
ة         ة التمكيني وفير البيئ ة العريضة، وت ا خدمات الحزم بما فيه

ة، وخا   دمات اإللكتروني رورية للخ وانين  الض ة الق ص
 .والتشريعات المالئمة

اس تطوير       -١٠ ة لقي ات عملي واستخدام الخدمات   وضع آلي
ة     رات الدولي ايير والمؤش ذ المع ع أخ ة م ي اإللكتروني ف

 .االعتبار

اون     -١١ ى التع ز عل ي والترآي د اإلقليم ام بالبع االهتم
وير       م تط ي دع رات ف ادل الخب ارك وتب ل والتش والتكام
ات    ا المعلوم ات تكنولوجي ة وتطبيق دمات اإللكتروني الخ

  .اإلسكوا واالتصاالت في القطاع العام في منطقة
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  أنشطة اإلسكوا في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  

٢٠٠٩نشطة الرئيسية المنفذة خالل النصف الثاني من عام األ
  

فيما يلي األنشطة الرئيسية التي تولت تنفيذها شعبة   
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اإلسكوا في النصف 

تاريخ صدور هذا  ، وتحديدًا حتى٢٠٠٩الثاني من عام 
العدد من نشرة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للتنمية 

  .في غربي آسيا
  

مؤتمر المتابعة اإلقليمية لمقررات القمة   -ألف
 العالمية لمجتمع المعلومات

  
عقد مؤتمر المتابعة اإلقليمية لمقررات القمة العالمية 

 ١٨إلى  ١٦من في الفترة لمجتمع المعلومات في دمشق، 
.  ، وبرعاية الحكومة السورية٢٠٠٩يونيو /حزيران

وتشارآت اإلسكوا في تنظيم هذا المؤتمر مع وزارة 
االتصاالت والتقانة في الجمهورية العربية السورية، 

، ومنظمة األمم المتحدة )ITU(واالتحاد الدولي لالتصاالت 
، وعدد من المنظمات )اليونسكو(للتربية والعلم والثقافة 

المنظمة العربية : والعربية األخرى، وهيالدولية 
لتكنولوجيات االتصال والمعلومات، والمعهد العربي 
للتدريب والبحوث اإلحصائية، التحالف العالمي 

 Global)  والتنميةلتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت 
Alliance for Information and Communication 

Technologies and Development-GAID)شرآة ، و
CISCO،  الدوليةومرآز بحوث التنمية(International 

Development Research Centre-IDRC) وشرآة ،
 العربية، الدول وجامعة ،) (Microsoftمايكروسوفت

ية السورية للمعلوماتية، والسورية موالجمعية العل
  .(TAGI)الدولية  ةلالتصاالت، ومجموعة طالل أبو غزال

 

 

   
تمر إلى متابعة تنفيذ مقررات القمة وهدف المؤ  

العمل اإلقليمية لبناء  العالمية لمجتمع المعلومات وخطة
مجتمع المعلومات في غربي آسيا، وغيرها من 

ونتج عنه تحديث .  العمل االستراتيجيات الوطنية وخطط
مشاريع خطة العمل اإلقليمية وإضافة مشاريع جديدة عليها، 

بكة اإلقليمية العربية للتحالف وإطالق مجموعة توجيهية للش
المعلومات واالتصاالت والتنمية  تالعالمي لتكنولوجيا

)GAID( من أجل تعزيز مجتمع "، واعتماد نداء دمشق
".  المعرفة العربي لتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة

مشارآًا، ومنهم وزراء وراسمو  ٢٧٥المؤتمر  وحضر
السياسات وصانعو القرارات ممن يساهمون في تنفيذ 
مقررات القمة العالمية لمجتمع المعلومات وخطط العمل 
اإلقليمية والوطنية في البلدان العربية عامة وبلدان منطقة 

وشارك أيضًا مجموعة من الخبراء في .  اإلسكوا خاصة
ا المعلومات واالتصاالت وتطبيقاتها سياسات تكنولوجي

وخدماتها، من القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية 
  .والمنظمات اإلقليمية والدولية

 
 منتدى مراآز االتصال  -باء

  
  عقد منتدى رّواد مراآز االتصال للمشرق 

، ٢٠٠٩يوليو /تموز ١٦و ١٥العربي في عّمان، يومي 
معلومات واالتصاالت في بالشراآة مع وزارة تكنولوجيا ال

األردن، ومنظمة الروابط العالمية للمنطقة العربية 
)telecentre.org( وصندوق الودائع المصري لتكنولوجيا ،

وشكل المنتدى جزءًا من أنشطة .  المعلومات واالتصاالت
شبكات المعرفة من خالل نقاط النفاذ إلى "مشروع 
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تمعات المحلية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المج
تنفذه اإلسكوا بصفتها الوآالة الرائدة  الذي" المحرومة

وهدف المنتدى . المتحدة اإلقليمية وبالتعاون مع لجان األمم
إلى تثبيت أسس التعاون والتنسيق فيما بين مراآز االتصال 
العاملة ضمن المشروع، وتبادل الخبرات فيما بين مشغلي 

ارآين في استخدام اآلليات هذه المراآز، وبناء قدرات المش
المتاحة على اإلنترنت، وتوسيع شبكة مراآز االتصال من 
.  خالل شرآاء جدد في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

شخصًا، من األردن، والجمهورية  ٤٥وشارك في المنتدى 
العربية السورية، والسودان، وفلسطين، ولبنان، ومصر، 

  .واليمن
 

 تطبيقات والخدماتاجتماع حول ال  - جيم
  اإللكترونية في القطاع العام

 
عقدت اإلسكوا اجتماعًا للخبراء حول تطبيقات 

اإللكترونية  والخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
يوليو /تموز ٢١و ٢٠في القطاع العام، في بيروت، يومي 

وتناول البحث التحديات التي تواجه تطوير هذه .  ٢٠٠٩
دها في المنطقة، وخاصة في مجال تعزيز التطبيقات واعتما

وعرض .  الخدمات اإللكترونية وتفعيلها في القطاع العام
الخبراء بعض التجارب الناجحة والممارسات الفضلى في 

بلدًا  ١١خبيرًا من  ٢١وشارك في االجتماع .  هذا المجال
عربيًا، وهي األردن، واإلمارات العربية المتحدة، 

لجمهورية العربية السورية، ولبنان، والبحرين، وتونس، وا
والمملكة العربية السعودية، والسودان، وُعمان، وفلسطين، 

  .  واليمن
  

وأوصى المشارآون في االجتماع بوضع خطة وطنية   
للخدمات اإللكترونية ومكننة األعمال اإلدارية، بحيث تكون 
متكاملة مع الخطط الوطنية األخرى المتعلقة بتكنولوجيا 

وشددوا على .  لومات واالتصاالت والتطوير اإلداريالمع
أهمية الدعم المؤسسي وااللتزام الحكومي والشراآة بين آافة 

الخدمات اإللكترونية الفرقاء من أجل تنفيذ خطط توفير

وأآد .  وتطوير تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
فيها  المشارآون ضرورة تأمين البنى األساسية الالزمة، بما

خدمات الحزمة العريضة، وتوفير البيئة التمكينية وخاصة 
القوانين والتشريعات المالئمة، وتعزيز الثقة في استخدام 
الخدمات اإللكترونية، واستمرارية تطويرها في القطاع العام 

واعتبروا أن تطوير .  من خالل رصد الميزانيات الخاصة بها
راءات اإلدارية بحيث هذه الخدمات يتطلب إعادة هندسة اإلج

تتالءم مع احتياجات المستفيدين ومتطلبات العمل والقنوات 
المناسبة لمختلف الخدمات، باإلضافة إلى وضع المعايير 
واإلرشادات الالزمة لتطوير الخدمات اإللكترونية وأسس 

ولقي البعد اإلقليمي أهمية خاصة من أجل .  قياس تطويرها
مل والتشارك وتبادل الخبرات االستفادة من التعاون والتكا

لتطوير الخدمات اإللكترونية وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات 
 .واالتصاالت في القطاع العام

 
المؤشرات  ورشة تدريبية حول قياس  -دال

  األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 

نظمت اإلسكوا، بالتعاون مع المكتب المرآزي   
ورشة تدريبية عربية السورية، لإلحصاء في الجمهورية ال

إقليمية حول قياس المؤشرات األساسية لتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت، عقدت في دمشق، في الفترة من 

شخصًا  ١٩وشارك فيها ، ٢٠٠٩يوليو /تموز ١٦إلى  ١٢
من الجمهورية العربية السورية، والسودان، والعراق، 

الورشة تدريبًا وتلقى المشارآون في .  وفلسطين، واليمن
على منهجية جمع بيانات المؤشرات األساسية لتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت، ومنها تلك المتعلقة بالبنية 
األساسية، والنفاذ، وقطاع تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت والتجارة بمنتجاته، واالستخدام من قبل األسر 

  .واألفراد ومؤسسات األعمال وقطاع التعليم
  

المؤشرات "واستندت الورشة بشكل رئيسي إلى آتّيب   
" األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

)D/ict/partnership-http://www.itu.int/ITU( الصادر
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عن الشراآة العالمية لقياس تكنولوجيا المعلومات  
وتضمن برنامج التدريب   .واالتصاالت ألغراض التنمية
ا المعلومات واالتصاالت تعاريف مؤشرات تكنولوجي

وطرق احتسابها، ومؤشرات وإحصاءات إضافية على 
وتم استعراض .  المستوى الوطني، ومصادر المعلومات

واقع حالة جمع مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 األسر والمنهجيات اإلحصائية المتبعة، ومنها مسوح 
الورشة  واختتمت . المعيشية واألفراد ومؤسسات األعمال

نظام المعلومات أعمالها بتدريب عملي حول استخدام 
، وبناء )org.lb/http://esis.escwa.( اإلحصائية لإلسكوا

المؤشرات، وإدخال البيانات وتحليلها وتحويلها من أنظمة 
  .تقاريرإلى أخرى، واستخراج ال
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 مواقع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  

مواقع متابعة القمة العالمية لمجتمع المعلومات
هدفت القمة العالمية لمجتمع المعلومات إلى ردم  

الفجوة الرقمية بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة وتعزيز 
وقد ُعقدت .  نشوء مجتمع المعلومات المنصف والجامع

والثانية  ٢٠٠٣ى مرحلتين، األولى في جنيف عام القمة عل
ومن المواضيع الرئيسية للقمة إدارة .  ٢٠٠٥في تونس عام 

اإلنترنت واآلليات المالية، النفاذ الشامل إلى المعلومات 
والمعرفة، التنمية المستدامة، حرية التعبير، حرية تدفق 

حد عشر خط عمل وهدفهم أالمعلومات باإلضافة إلى 
دور الحكومات وجميع أصحاب المصلحة في ) ١( :تعزيز

المعلومات واالتصاالت من أجل  النهوض بتكنولوجيا
) ٣(البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت؛ ) ٢(التنمية؛ 

بناء ) ٥(بناء القدرات؛ ) ٤(النفاذ إلى المعلومات والمعرفة؛ 
الثقة واألمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات 

تطبيقات تكنولوجيا ) ٧(البيئة التمكينية؛ ) ٦(واالتصاالت؛ 
التنوع الثقافي والهوية الثقافية ) ٨(المعلومات واالتصاالت؛ 

  وسائط اإلعالم؛ ) ٩(والتنوع اللغوي والمحتوى المحلي؛ 
التعاون ) ١١( األبعاد األخالقية لمجتمع المعلومات؛) ١٠(

 .الدولي واإلقليمي
 

في األعمال  وقد اضطلعت اإلسكوا بدور ريادي  
المتعلقة بالقمة، إن آان من جهة العملية التحضيرية من 
خالل تعزيز مفهوم مجتمع المعلومات وتحديد االحتياجات 
واألولويات اإلقليمية أو من جهة المتابعة لمقررات القمة من 
خالل المساهمة في المؤتمرات الدولية لمتابعة أعمال القمة 

إلى استمرارية العمل  أو تنظيم مؤتمرات إقليمية تهدف
المتابعة "وزيادة وتيرته، وآخرها آان مؤتمرًا حول 

ي والذ" العالمية لمجتمع المعلومات اإلقليمية لمقررات القمة
 .٢٠٠٩يونيو /حزيران ١٨إلى  ١٦عقد في دمشق من 

  
ويمكن المالحظة من هذا المقال أنه توجد مواقع عديدة   

مع المعلومات، بعضها لمتابعة مقررات القمة العالمية لمجت
المسؤول عن هذه القمة،  يتضمن معلومات من وجهة نظر

وبعضها اآلخر يتناول وجهة نظر الميّسرين، وبعضها يتكلم 
المواقع المذآورة أدناه تمثل نسبة .  باسم المؤسسات المستقلة

ضئيلة من المواقع الموجودة على شبكة االنترنت التي تتعلق 
  .بأمور القمة

 

قع جرد القمة العالمية لمجتمع مو  -ألف
  (WSIS Stocktaking) المعلومات

http://www.itu.int/stocktaking/  
 

قاعدة بيانات يستضيفها االتحاد  هذا الموقع يشمل 
الدولي لالتصاالت ويتم تحديثها من قبل الجهات المعنية 

ة بيانات الموقع األنشطة والمبادرات وتتضمن قاعد.  بالقمة
والفعاليات والمشاريع التي تديرها المنظمات الحكومية 
وغير الحكومية والدولية لتحقيق األهداف التي حددتها خطة 

  ).٢٠٠٣القمة العالمية لمجتمع المعلومات (عمل جنيف 
وتظهر اللقطة المبينة هنا قائمة مختصرة من األنشطة 

 .قوم بها اإلسكواوالمبادرات التي ت
 

 
  
مؤتمر األمم المتحدة (موقع األونكتاد   -باء

  )للتجارة والتنمية
http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intIte

mID=4239&lang=1  
 

خدمات الفنية أعد األونكتاد، آونه المسؤول عن ال  
للجنة العلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية، بوابة إلكترونية 
لتوفير المعلومات الالزمة إلعداد تقارير متابعة تنفيذ القمة 
العالمية لمجتمع المعلومات، مثل تقارير األمين العام لألمم 

 .المتحدة وغيرها
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منظمة األمم المتحدة (موقع اليونسكو   - جيم
  )العلوم والثقافةللتربية و

-http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php
URL_ID=15868&URL_DO=DO_TOPIC&URL

_SECTION=201.html 
 

لمية اليونسكو بوابة إلكترونية مكرسة للقمة العا أطلقت 
وُتظهر صفحة البوابة المبينة هنا آيف .  لمجتمع المعلومات

فر الموقع وصالت يوالقمة، آما  تنفذ اليونسكو خطة عمل
 .لمشاريع وأحداث ذات صلة بالقمة

 
موقع المرآز العالمي لتكنولوجيا المعلومات   -دال

  واالتصاالت في البرلمان
http://www.ictparliament.org/index.php/compone

nt/content/article/351  
 

المرآز العالمي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  
في البرلمان هو مبادرة مشترآة بين إدارة األمم المتحدة 

ماني الدولي للشؤون االقتصادية واالجتماعية، واالتحاد البرل
وقد انطلقت  . ومجموعة من البرلمانات الوطنية واإلقليمية

بمناسبة انعقاد  ٢٠٠٥نوفمبر /هذه المبادرة في تشرين الثاني
وأنشأ المرآز .  القمة العالمية لمجتمع المعلومات في تونس

العالمي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في البرلمان 
فيذ خطة عمل القمة بعض صفحات الويب المخصصة لتن

 .العالمية
 

 
 

  موقع مراقبة مجتمع المعلومات العالمي  -هاء
http://www.giswatch.org/  

 
موقع مراقبة مجتمع المعلومات العالمي هو مكان   

مخصص لرصد التعاون لتنفيذ االلتزامات الدولية والوطنية 
كومات من أجل إقامة مجتمع معلومات التي تعهدت بها الح

بإصدار تقارير  ٢٠٠٧وبدأت هذه المؤسسة منذ عام .  جامع
 ٢٠٠٧ورآز تقرير عام .  سنوية لمتابعة مقررات القمة

على المشارآة الفعالة في الوصول إلى أهداف القمة، بينما 
 .على الوصول إلى البنية األساسية ٢٠٠٨رآز تقرير عام 

 

 
 



-٤٠-  ١٢العدد       نشرة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للتنمية في غربي آسيا

معلومات واالتصاالت في الحياة اليوميةتكنولوجيا ال

منذ بدء انتشار اإلنترنت في منتصف التسعينات من   
مستخدمي الشبكة ليصل إلى ما القرن الماضي، ازداد عدد 

، أي ما يعادل ٢٠٠٩مليار مستخدم في عام  ١,٦يقارب 
وبما أن هذا .  )٤٣(في المائة من مجموع سكان العالم ٢٤,٧

، علمًا ٢٠٠٠في المائة منذ عام  ٣٦٠الرقم قد تزايد نحو 
مستخدمي اإلنترنت في منطقة الشرق األوسط عدد بأن نمو 

في المائة في الفترة نفسها، باتت اإلنترنت جزءًا  ١٣٦٠آان 
  .ال يتجزأ من الحياة اليومية

  
وبدأ النمط الجديد للحياة المتمّثل في االستعمال اليومي   

بح استخدام الرسائل لإلنترنت قبل بضع سنوات عندما أص
الفورية شعبيًا في أواخر التسعينات وحين بدأت الشبكات 

وقد شّكل   .٢٠٠٤االجتماعية باآتساب نجاح واسع في عام 
هذا النمط الجديد بعض الصعوبة بالنسبة لألهالي الذين 
يرغبون في السيطرة على ما يراه ويستخدمه أوالدهم على 

على دراستهم  اإلنترنت بغية جعلهم يرآزون أآثر
وبالمثل، فإن أرباب   .ونشاطاتهم االجتماعية والرياضية

  .العمل عادة ما يعانون من المشاآل نفسها مع موظفيهم
  

فمن ناحية، قد .  وُتعتبر شبكة اإلنترنت سيفًا ذا حّدين  
تدفع المستخدم إلى إضاعة الكثير من الوقت الثمين 

رى، فإنها ومن ناحية أخ.  والخضوع لمواد غير مشروعة
توفر عددًا آبيرًا من الخدمات التي تساهم في تقريب الناس 
إلى بعضهم البعض وبناء عالقات اجتماعية ومهنية جديدة 
عن طريق االجتماع بأصدقاء وشرآاء عمل جدد، وتعزيز 
التعليم والمعرفة عبر قدر ال يحصى من المعلومات، بغض 

  .النظر عن البعد الجغرافي
  

الويب والمراسلة الفورية من التطبيقات وُيعتبر تصّفح   
معظم األشخاص، ويستخدم  . األآثر شيوعًا على اإلنترنت

بغض النظر عن السن والنوع االجتماعي والمهنة، يوميًا 
بعض الخدمات الشائعة مما يتيح لهم البقاء على اتصال مع 
عائالتهم وأصدقائهم وزمالئهم ومعرفة آخر األخبار المحلية 

عادي  يتضمن يوموقد .  وقراءة المقاالت وغيرها والعالمية
  :لدى المستخدم المعتدل لإلنترنت ما يلي

                                                            
  )٤٣(   http://www.internetwordstats.com/stats.htm.  

  استعمال المراسلة الفورية
  

ر األدوات   ن أآث دة م ي واح ذه األداة ه ه
ى اتصال  اء عل ة وسرعة للبق اءة وفعالي آف
ع      زمالء في جمي مع العائلة واألصدقاء وال

الم  اء الع ات .  أنح وافر تطبيق ع ت ّدة،  وم ع
ات     ادل الملف مثل األلعاب وتب
تعمال    ة اس ا، وإمكاني وغيره
ر     ي أآث وتية أو ف درات ص ق
ورة  وت والص ان الص األحي

عر       ( وفرة بس بحت مت ات أص ادل المعلوم رعة تب ا أن س بم
ر    )أرخص ، باتت خدمة التراسل الفوري من الخدمات األآث

ة  ة الرقمي اة اليومي ي الحي ت ف ى اإلنترن تعماًال عل د.  اس أ ويب
جيل     ق تس ن طري ة ع ذه الخدم تخدام ه ي اس تخدمون ف المس
غيل        د تش ًا عن االت تلقائي م الح ي معظ تم ف ذي ي دخول، ال ال

ت   ال باإلنترن وب واالتص ائي   .  الحاس وج التلق ذا الول   وه
ة   ن لقائم ل يعل ى األق ن عل ة، لك ي بالضرورة الدردش ال يعن

ى اإلنترنت   ا في     : "األشخاص المتواجدين عل ا موجود هن أن
يّ  ح ة إل ت بحاج ة    ".  ال آن ذه الخدم إن ه ك، ف ع ذل   وم

ات        ات والمؤسس ن المنظم ر م ي الكثي ورة ف زال محظ ال ت
ة ن   التربوي ي ع ى التله تخدميها إل ّرض مس د تع ا ق   ألنه

اجيتهم   ض إنت ت وخف اعة الوق م وإض اك .  عمله   وهن
ى     وفرة عل ة المت لة الفوري الء المراس ن عم ر م دد آبي ع

ر ش ن األآث ت، ولك ا تشملاإلنترن  Windows: يوعّا منه
Live Messenger ،وYahoo! Messenger ،وSkype ،

وتجدر اإلشارة إلى أن حجم قاعدة   .  Gmail Messengerو
 Skypeو Windows Live Messengerمستخدمي آل من  

 .)٤٤(مليون مشترك ٣٠٠يتخطى 
 

 تفّقد البريد اإللكتروني 
  

قمية سواء تمثل هذه الخدمة وسيلة لتبادل الرسائل الر 
وعادة ما يفصل .  في المجتمع أو في األعمال التجارية

المستخدمون بريدهم اإللكتروني الخاص بحياتهم المهنية 
عن بريدهم اإللكتروني الشخصي، وذلك من أجل حفظ 

وُيعتبر تفّقد البريد .  الخصوصية وسهولة اإلدارة
اإللكتروني، سواء الخاص أو المهني، أحد التطبيقات 

سية التي يعتمدها الناس من مختلف المهن مثل الطالب الرئي

                                                            
  )٤٤(  .org/wiki/Instant_messaginghttp://en.wikipedia.  
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إال أن جزءًا آبيرًا من .  والموظفين والمدراء وغيرهم
الرسائل المرسلة على البريد اإللكتروني الشخصي أو 
المهني يتمّثل برسائل غير أساسية آالنكات واإلعالنات 

 .واألخبار وغيرها
 

 قراءة األخبار 
  

تمثل مواقع اإلنترنت 
خبار، الوطنية منها أو لأل

اإلقليمية أو العالمية، المصدر الرئيسي لألخبار في شؤون 
السياسة والرياضة واألزياء والتكنولوجيا واالقتصاد 
واالجتماع، بالنسبة إلى العديد من المستخدمين في جميع 

وفي السنوات السابقة، آان ينبغي دفع ثمن .  أنحاء العالم
ب لشبكة تلفزيون معينة بغية صحيفة أو مجلة أو االنتسا

قراءة أو مشاهدة آخر األخبار عن موضوع معين، بينما 
اآلن وبفضل اإلنترنت، فإن أغلب األخبار الحالية وأرشيفها 

وتعد شبكة .  متوفرة مجانًا في أي وقت وفي أي مكان
CNN)حاليًا من أآثر المواقع اإلخبارية استعماًال) ٤٥. 

 
 شبكات االجتماعية تحديث الوضع الشخصي على ال
 

ترآز شبكات الخدمات 
االجتماعية على بناء 
مجتمعات إنترنت مكّونة من 
أشخاص تجمعهم مصالح أو أنشطة مشترآة ويمكن لهم ضّم 

على الرغم من أن العديد من و  .أصدقاء وتكوين مجموعات
الشرآات والمنظمات تحّظر استخدام الشبكات االجتماعية 

ها قد تؤثر على أداء الموظفين، يوجد أثناء ساعات العمل ألن
العديد من الشبكات أو المجموعات التي تخدم أغراضًا مهنية 

وتضم الئحة  . وتسمح بتبادل المعارف والمعلومات
:الشبكات األآثر شيوعًا في العالم المواقع التالية

                                                            
  )٤٥(  http://www.cnn.com.  

 Facebookو ،Twitterو ،MySpaceو ،Hi5  . ُصّنفوقد 
مليون  ٣٠٠على أآثر من  الذي يحتوي Facebookموقع 

الئحة مواقع  في المرتبة الثانية في )٤٦(مستخدم مسّجل
 Alexa من قبل موقع )٤٧(اإلنترنت األآثر زيارة في العالم

Internet)٤٨(. 
 

 البحث في اإلنترنت 
  

تسهل محرآات البحث الكثير 
من عمليات البحث عن 
تعريفات، ومقاالت، وأخبار، وصور، وموسيقى، وفيديو، 

ثائق، وما إلى ذلك، بحيث إن أي ملف أو موضوع وو
موجود على شبكة اإلنترنت يمكن عرضه للمستخدم عن 

: ومن محرآات البحث األآثر استخدامًا.  طريق البحث
Googleو ،Yahoo!و ،Bing  . وُيعتبر محركGoogle 

األول في قائمة مواقع اإلنترنت  وقد ُصنف األآثر شيوعًا،
 .)٤٩(Alexa Internet لم على موقعاألآثر زيارة في العا

 
 قراءة المقاالت 

  
تحتوي شبكة اإلنترنت على  

آمية آبيرة من المعلومات المنتشرة 
وُيعتبر .  حول الماليين من المواقع

موقع الموسوعة الحرة 
Wikipedia)واحدًا من المصادر ) ٥٠

الرئيسية للمعلومات، ويشار إليه 
بية حاليًا على شبكة أحيانًا آأآبر المراجع وأآثرها شع

 Alexaوقد ُصّنف في المرتبة السادسة في الئحة .  اإلنترنت
Internet للمواقع األآثر شعبية واستخدامًا في العالم  .

مليون مقالة، ومنها  ٨,٥ويحتوي هذا الموقع على أآثر من 
 .أآثر من ثالثة ماليين مقال باللغة اإلنكليزية

 

                                                            
  )٤٦(  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_social_ 

.working_websitesnet         

  )٤٧(  http://en.wikipedia.org/wiki/Alexa_Internet.  

  )٤٨(  http://www.alexa.com/topsites.  

  )٤٩(  http://www.topsites/alexa.com.  

  )٥٠(  http://www.wikipedia.org.  






