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االفتتاحية)1(

ُيعد	اعتماد	اإعلن	الألفية	يف	عام	2000	من	قبل	189	من	الدول	الأع�صاء	يف	الأمم	املتحدة	نقطة	حتّول	مهمة	يف	جمال	التعاون	الدويل	
ومتثل	الأهداف	الإمنائية	للألفية	تتويجًا	للعديد	من	موؤمترات	القمة	الهامة	التي	عقدتها	الأمم	املتحدة	يف	العقود	املا�صية	ب�صاأن	التنمية	
امل�صتدامة	والتعليم	والأطفال	والأغذية	واملراأة	وال�صكان	والتنمية	الجتماعية.	وقد	ُو�صعت	تلك	الأهداف	ملعاجلة	الفقر	املدقع	واجلوع	
ومكافحة	املر�س	وتعزيز	امل�صاواة	بني	اجلن�صني	و�صمان	التعليم	وال�صتدامة	البيئية،	وهي	جت�ّصد	حقوق	الإن�صان	الأ�صا�صية.	وي�صكل	عامل	
الوقت	التحدي	احلايل	لتحقيق	هذه	الأهداف	اإذ	ل	يف�صلنا	عن	انتهاء	املهلة	املحددة	بالفرتة	2000-2015	لتحقيق	تلك	الأهداف	�صوى	
خم�س	�صنوات،	اأي	اأنه	مل	يبق	غري	ثلث	املهلة.	وبالنظر	اإىل	ما	مت	حتقيقه	حتى	الآن	يف	فرتة	ع�رش	�صنوات	واإىل	ما	يظل	بحاجة	اإىل	حتقيق،	
يبدو	اأن	املدة	املتبقية	غري	كافية	واأن	احتمال	عدم	ا�صتكمال	حتقيق	الأهداف	قائم.	ولذا،	ل	بد	من	تدارك	الأمر	وتوفري	املوارد	واجلهود	
الكافية	لتحقيق	الأهداف	الإمنائية	للألفية	بحلول	عام	2015	وتفادي	املزيد	من	الأخطار	املحدقة	بالعامل،	مثل	عدم	ال�صتقرار	والعنف	

والأمرا�س	الوبائية	والتدهور	البيئي،	نتيجة	عدم	بلوغ	تلك	الأهداف.

حتقيقها،	 على	 امل�صاعدة	 اأو	 للألفية	 الإمنائية	 الأهداف	 حتقيق	 يف	 مهمًا	 دوراً	 تلعب	 اأن	 والت�صالت	 املعلومات	 لتكنولوجيا	 وميكن	
وخا�صة	يف	جمالت	التوعية	وبناء	القدرات	وتق�صري	امل�صافات	وغريها	من	املجالت	التي	يتناولها	ملف	هذا	العدد	من	ن�رشة	تكنولوجيا	
ويت�صمن	هذا	 "اأثر	تكنولوجيا	املعلومات	والت�صالت	يف	التنمية".	 اآ�صيا	وعنوانه	 اأجل	التنمية	يف	غربي	 املعلومات	والت�صالت	من	
امللف	عر�صًا	عن	دور	تكنولوجيا	املعلومات	والت�صالت	يف	حتقيق	الأهداف	الإمنائية	للألفية	يف	البلدان	العربية،	حيث	يوجز	حالة	
تطبيق	الأهداف	الإمنائية	الثمانية	يف	البلدان	العربية،	ويعطي	اأمثلة	عن	مبادرات	تقوم	بها	حكومات	هذه	البلدان	بالتعاون	مع	منظمات	

اإقليمية	ودولية	لتحقيق	تلك	الأهداف.

اإن�صاء	�صبكة	ات�صالت	عربية	متكاملة،	وما	 اإىل	 الهادفة	 الإقليمية	 اأخرى،	منها	ما	يتحدث	عن	املبادرات	 العدد	مقالت	 ويت�صمن	هذا	
ي�صتعر�س	اأن�صطة	اللجنة	القت�صادية	والجتماعية	لغربي	اآ�صيا	)الإ�صكوا(	يف	جمال	تكنولوجيا	املعلومات	والت�صالت	خلل	الن�صف	
الأول	من	عام	2010،	بالإ�صافة	اإىل	مقالت	اأخرى	تتحدث	عن	تاأثري	هذه	التكنولوجيا	على	حياتنا	اليومية	وعلى	تنمية	املجتمعات	

املحلية،	وعن	تطوير	املحتوى	الرقمي	العربي.

)1(			اأعدت	هذه	الفتتاحية	ا�صتناداً	اإىل	مقدمة	تقرير	الأمني	العام	للأمم	املتحدة	بعنوان	"الوفاء	بالوعد:	ا�صتعرا�س	تطلعي	لتعزيز	و�صع	برنامج	عمل	متفق	عليه	لبلوغ	الأهداف	الإمنائية	للألفية	بحلول	عام	2015"،	12	�صباط/فرباير	
http://documents.un.org/		:املتحدة	الأمم	وثائق	موقع	على	A/64/665	الرمز	حتت	متوفر	2010.
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البلدان	 كانت	 الب�رشية،	 التنمية	 بتحقيق	 اللتزام	 على	 تاأكيداً	
العربية	من	بني	البلدان	التي	تَبنت	اإعلن	الأمم	املتحدة	ب�صاأن	
الإمنائية	 الأهداف	 بتحقيق	 والتزمت	 	2000 عام	 يف	 الألفية	
اأف�صل	 حلياة	 النا�س	 تطلعات	 الأهداف	 هذه	 وتعك�س	 للألفية.	
وتعزيز	 الأمية،	 وحمو	 واجلوع،	 الفقر	 على	 الق�صاء	 خلل	 من	
والواجبات،	وحت�صني	 والرجل	يف	احلقوق	 املراأة	 امل�صاواة	بني	
وامللريا	 الإيدز	 مثل	 اأمرا�س	 ومكافحة	 والطفل،	 الأم	 �صحة	
واإقامة	�رشاكة	عاملية	من	 البيئية،	 ال�صتدامة	 وال�صل،	و�صمان	

التنمية. اأجل	

اأ�صا�صي	يتمثل	يف	 اأمام	حتٍد	 نف�صه	حاليًا	 الدويل	 ويجد	املجتمع	
�رشورة	حتقيق	الأهداف	الإمنائية	للألفية	والبالغ	عددها	ثمانية	
يف	مدة	زمنية	ل	تتجاوز	عام	2015.	ويف	هذا	املجال،	تكت�صب	
اإجناز	 يف	 اأ�صا�صيًا	 دوراً	 والت�صالت	 املعلومات	 تكنولوجيا	
امل�صاهمة	يف	 الأهداف،	وذلك	عن	طريق	 بتلك	 الغايات	املت�صلة	

التوعية	وبناء	القدرات	وتق�صري	امل�صافات	اأو	اإلغائها.

باقت�صاد	 يعرف	 ما	 على	 يقوم	 احلايل	 القت�صاد	 اأن	 ومبا	
والت�صالت	 املعلومات	 تكنولوجيا	 تطور	 ُيعترب	 املعرفة،	
بحيث	 القت�صادية،	 للبنية	 الزاوية	 حجر	 ا�صتخدامها	 وتعزيز	
الرقمية".	 "الفجوة	 ترادف	 القت�صادية"  "الفجوة	 اأ�صبحت	
الأولية	 املواد	 على	 اأ�صا�صًا	 القائم	 العربية	 البلدان	 اقت�صاد	 لكن	
افتقار	 اأهمها	 لأ�صباب	 املعرفة	 اقت�صاد	 عن	 بعيداً	 زال	 ما	

تلك	 ل�صتغلل	 املوؤهلة	 الب�رشية	 املوارد	 اإىل	 البلدان	 هذه	
يف	 وامل�صاهمة	 منها	 ممكن	 عائد	 اأكرب	 لتحقيق	 التكنولوجيا	

املعرفة)2(. اقت�صاد	

وبالتايل	ما	زالت	الفجوة	بني	البلدان	العربية	والبلدان	املتقدمة	
اأ�صبابها	واإيجاد	 اإذا	مل	يتم	تدارك	 اأن	ت�صبح	مزمنة	 تت�صع	وتكاد	
البلدان	 من	 كل	 ترتيب	 	1 ال�صكل	 ويبني	 لها.	 امللئمة	 احللول	

العربية	يف	قائمة	بلدان	العامل	يف	جمال	التنمية	الب�رشية)3(.

اللبنانية. باجلامعة	 الهند�صة	 كلية	 املعلوماتية	يف	 اأ�صتاذ	 يو�صف	من�صف،	 الدكتور	 املقال	 اأعد	هذا	 	 	)*(
)2(			ت�صري	معظم	الدرا�صات	اإىل	ارتباط	معدل	النمو	القت�صادي	مبتو�صط	عدد	�صنوات	الدرا�صة	الثانوية	والعالية،	ولذلك	فاإن	حتقيق	النمو	القت�صادي	يقت�صي	تعزيز	الرتبية	والتعليم	و�صمان	التعليم	امل�صتمر	يف	جمال	تكنولوجيا	

والت�صالت. املعلومات	
اإذا	كان	املوؤ�رش	ما	بني	 اإذا	كان	املوؤ�رش	ما	بني	0.500	و0.799؛	ومتدنية	 اإذا	كان	املوؤ�رش	ما	بني	0.800	و0.899؛	ومتو�صطة	 اإذا	كان	موؤ�رش	التنمية	الب�رشية	ما	بني	0.900	و1.000؛	وعالية	 )3(			ُتعترب	املرتبة	عالية	جداً	

0.000	و0.499.

ملف العدد: اأثر تكنولوجيا املعلومات 
واالت�صاالت يف التنمية

االإمنائية  االأهداف  حتقيق  يف  واالت�ضاالت  املعلومات  تكنولوجيا  دور 
للألفية يف البلدان العربية)*(

المصدر: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تقرير التنمية البشرية 2009. متاح 
http://hdr.undp.org/ar/nhdr :على
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ملف العدد: اأثر تكنولوجيا املعلومات واالت�ضاالت يف التنمية

ال�سكل 2- التفاعل بني تكن�ل�جيا املعل�مات والأهداف الإمنائية للألفية

حتقيق	 يف	 والت�صالت	 املعلومات	 تكنولوجيا	 دور	 ذكر	 يرد	
الأهداف	الإمنائية	للألفية	يف	اإطار	هدف	واحد	هو	الهدف	الثامن	
املعني	باإقامة	�رشاكة	عاملية	من	اأجل	التنمية،	وذلك	يف	الغاية	
8-و	املت�صلة	بذلك	الهدف	والتي	تن�س	على	التعاون	مع	القطاع	
اخلا�س	لإتاحة	فوائد	التكنولوجيات	اجلديدة	وخا�صة	تكنولوجيا	

املعلومات	والت�صالت.	

حتقيق	 يف	 والت�صالت	 املعلومات	 تكنولوجيا	 تطبيق	 اإن	
ت�صتقطب	 ملجالت	 الأولوية	 يعطي	 للألفية	 الإمنائية	 الأهداف	
للتكنولوجيا	 املجتمعية	 كاملراكز	 وامل�صموع	 املرئي	 الإعلم	
والتطبيب	 الإلكرتونية،	 واحلكومة	 	،)community telecentres(

وغريها.	 ال�صغرية،	 للموؤ�ص�صات	 الإلكرتونية	 والتجارة	 ُبعد،	 عن	
تكنولوجيا	 بني	 للتفاعل	 بيانيًا	 ر�صمًا	 	2 ال�صكل	 ويت�صمن	
املعلومات	والأهداف	الإمنائية	للألفية.	لكن	تطبيق	تكنولوجيا	

و�صع	 دون	 من	 املجالت	 تلك	 يف	 والت�صالت	 املعلومات	
ما	 نادراً	 التنمية،	 يف	 التكنولوجيا	 لدور	 وا�صحة	 ا�صرتاتيجية	
له	وقع	 ما	يكون	 والطويل	ونادراً	 املتو�صط	 ينجح	على	املديني	
املعلومات	 تكنولوجيا	 دور	 ويتخذ	 النمو.	 تفعيل	 يف	 اأ�صا�صي	

والت�صالت	يف	حتقيق	النمو	الوجهني	التاليني:

Ú 	،ال�صتعمال خلل	 من	 التكنولوجيا	 من	 ال�صتفادة	
الإمنائية	 الأهداف	 مبا�رشة	 بطريقة	 ترعاه	 ما	 وهذا	

للألفية)4(؛

Ú 	الربجميات �صناعة	 تقوية	 من	خلل	 التكنولوجيا	 اإنتاج	
وتفعيل	الإجراءات	التي	توؤدي	اإىل	تعزيز	املهارات	الب�رشية	
يف	التكنولوجيا	بحيث	ُيبنى	عليها	جمتمع	املعرفة،	وهذه	

هي	الطريقة	التي	اتبعتها	البلدان	املتقدمة)5(.	

)4(		ت�صري	الدرا�صات	اإىل	اأن	ال�صتثمار	ال�رشوري	يف	تكنولوجيا	املعلومات	والت�صالت	يف	بلدان	منطقة	الإ�صكوا	للو�صول	اإىل	املتو�صط	العاملي	للنمو	يقدر	بحوايل	26	مليار	دولر.
)5(			اإن	تركيز	الأهداف	الإمنائية	للألفية	على	املوؤ�ص�صات	البالغة	ال�صغر	ل	يكفي	لتحقيق	التنمية	امل�صتدامة	بل	يجب	اإيلء	اهتمام	باملوؤ�ص�صات	ال�صغرية	واملتو�صطة	احلجم	لأنها	هي	الفاعلة	احلقيقية	يف	النمو	القت�صادي	والجتماعي.		كما	

اأن	الرتكيز	على	مكتب	الدعم	)back office(	ولي�س	فقط	على	مكتب	الواجهة	)front office(	ي�صفر	عن	ا�صتخداٍم	اأف�صل	واأكرث	اإنتاجية	لتكنولوجيا	املعلومات	من	خلل	امل�صاعدة	يف	اتخاذ	القرار	والت�صميم	والإدارة.

ال�سكل 2- التفاعل بني تكن�ل�جيا 
املعل�مات والأهداف الإمنائية للألفية

تكن�ل�جيا املعل�مات جمالت التطبيق         الأهداف        
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ملف العدد: اأثر تكنولوجيا املعلومات واالت�ضاالت يف التنمية

الهدف 1: الق�ساء على الفقر املدقع واجل�ع

اإذ	 الهدف،	 التقّدم	نحو	حتقيق	هذا	 اإىل	بطء	يف	 ت�صري	املعلومات	

ل	يزال	اأكرث	من	مليار	�صخ�س	يعي�صون	يف	فقر	مدقع،	ويعانون	
من	اأمرا�س	خمتلفة،	وحمرومون	من	التعليم	واخلدمات	ال�صحية،	

ويعي�صون	يف	بيئة	متدهورة.

التقدم	يف	جمال	 ت�رشيع	 اإىل	 القت�صادي	 النمو	 ويوؤدي	حتقيق	
التنمية	الب�رشية	وذلك	بزيادة	فعالية	ا�صتخدام	املوارد	املحلية	
التنمية	 ب�صاأن	 الدويل	 التوافق	 جوهر	 هو	 وهذا	 والدولية،	
الدويل	 املوؤمتر	 يف	 اأقر	 والذي	 مونتريي	 اآراء	 بتوافق	 املعروف	
اآذار/مار�س	 	22-18 املك�صيك،	 )مونتريي،	 التنمية	 لتمويل	
اأي�صًا	 يتطلب	 الفقر	 براثن	 من	 الفقراء	 تخلي�س	 لكن	 	 	.)2002
وواجبات	 بحقوقهم	 وتوعيتهم	 والأمية،	 املر�س	 من	 حتريرهم	
املعلومات	 ولتكنولوجيا	 	 لهم.	 اخلدمات	 تقدمي	 يف	 الدولة	
تفعيل	 خلل	 من	 الفقر	 مكافحة	 يف	 هام	 دور	 والت�صالت	

ل	 املجال،	 هذا	 ويف	 والت�صالت.	 املعلومات	 ان�صياب	 حركة	
بل	 وح�صب	 كالإنرتنت	 احلديثة	 التقنيات	 على	 الرتكيز	 يجب	
الفقري	 لأن	 والتلفزيون	 كالراديو	 الكل�صيكية	 التقنيات	 وعلى	
بل	 والإنرتنت	 الهاتف	 لل�صرتاك	يف	 ال�رشائية	 قوته	 ينفق	 ل	 قد	
يكون	م�صتعداً	ل�رشاء	الراديو	والتلفزيون.	ويبني	الإطار	1	بع�س	
ملكافحة	 العربية	 البلدان	 يف	 املنفذة	 واملبادرات	 امل�صاريع	
وحت�صني	 الأمرا�س	 ومكافحة	 للجميع،	 التعليم	 وتوفري	 الفقر،	
دوراً	 والت�صالت	 املعلومات	 تكنولوجيا	 توؤدي	 حيث	 ال�صحة،	

هاما	يف	التوعية	ون�رش	املعلومات	واملعرفة.

المصدر: قاعدة بيانات البنك الدولي، والتقارير الوطنية حول األهداف اإلنمائية لأللفية )بيانات عام 2008(.  متاحة على: 
http://ddp-ext.worldbank.org/ext/DDPQQ/member.do?method=getMembers&userid=1&queryId=238

ال�سكل 3- الق�ساء على الفقر املدقع واجل�ع )الهدف 1(
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الإطار 1- مبادرات لتحقيق الهدف 1 يف البلدان العربية

http://www.undp-jordan.org/Default.aspx?tabid=111 )April 11, 2010( )أ( 
http://www.undp-jordan.org/Default.aspx?tabid=119 )April 11, 2010( )ب( 

http://www.sd.undp.org/Presspdf/mdg.pdf )April 9, 2010( )ج( 
 UNDP, Capacity Development: Empowering People and Institutions-Annual Report 2008, p. 26. Available at:  )د(  

http://www.undp.org/publications/annualreport2008/pdf/IAR2008_ENG_low.pdf )April 10, 2010(  
http://www.escwa.un.org/scp/village.asp?title=About%20SCP&display=About%20SCP )April 4, 2010( )ه( 

http://www.itu.int/wsis/stocktaking/scripts/documents.asp?project=1103223064&lang=en )و( 

Ú	)املبكر)اأ الإنذار	 نظام	 الأردن	 يف	 الدويل	 والتعاون	 التخطيط	 وزارة	 اأن�صاأت	 الإمنائي	 املتحدة	 الأمم	 برنامج	 مع	 		بالتعاون	
)Early Warning System(	واأن�صاأت	وزارة	الت�صالت	وتكنولوجيا	املعلومات	م�رشوع	تطوير	قدرات	املوؤ�ص�صات	ال�صغرى	وال�صغرية	
	)Capacity Development of Micro and Small Enterprises through ICT( والت�صالت)ب(	 املعلومات	 تكنولوجيا	 خلل	 من	

وكلهما	يندرج	يف	اإطار	اأن�صطة	الق�صاء	على	الفقر.
Ú 	الربنامج	الرنويج	وحكومة	الأوروبية	اللجنة	من	ومتويل	الإمنائي	املتحدة	الأمم	برنامج	مع	بالتعاون	احلكومة	نفذت	ال�صودان،	يف	

 )Sudan Post-conflict Community-based Recovery and ال�صودان)ج(،	 يف	 ال�رشاع	 بعد	 ما	 والتاأهيل	 للإنعا�س	 املجتمعي	
األف	م�صتفيد،	وقد	 وي�صتهدف	800	 البلد	 اأنحاء	 تنفيذها	يف	خمتلف	 ي�صمل	300	م�رشوع	جرى	 )Rehabilitation Programme	وهو	
مت	من	خلل	هذه	امل�صاريع	اإعادة	تاأهيل	22	مركزاً	للرعاية	ال�صحية	و207	اأنظمة	مياه،	كما	منحت	4520	امراأة	قرو�صًا	مل�صاريع	

ا�صتثمارية	�صغرية)د(.
Ú 	ويق�صي		الإ�صكوا)ه(.	من	مببادرة	الفقر	ملكافحة	الذكية	التجمعات	م�رشوع	ينفذ	واليمن	ال�صورية	العربية	واجلمهورية	ولبنان	العراق	يف	

هذا	امل�رشوع	باإن�صاء	مراكز	حملية	متعددة	املهام	للتكنولوجيا	ومتول	كل	مركز	وحدة	ت�صنيع	زراعية/غذائية	بحيث	تكون	ا�صتدامة	
امل�رشوع	ماديًا	مكفولة.		وتنفذ	اأي�صًا	باإ�رشاف	الإ�صكوا	"املبادرة	الإقليمية	ل�صتعمال	التكنولوجيات	اجلديدة	للحد	من	الفقر")و(	والتي	

ت�صم	جمعيات	من	املجتمع	املدين.

الهدف 2: حتقيق تعميم التعليم البتدائي

المصدر: قاعدة بيانات البنك الدولي، والتقارير الوطنية حول األهداف اإلنمائية لأللفية )بيانات عام 2008(. متاحة على:
http://ddp-ext.worldbank.org/ext/DDPQQ/member.do?method=getMembers&userid=1&queryId=238

ال�سكل 4-  حتقيق تعميم التعليم البتدائي )الهدف 2(

قيا
فري
ل	اأ
صما
	و�
�صط
لأو
ق	ا
�رش
ال

ائر
جلز
ا

ين
حر
الب

قمر
ر	ال
جز

تي
يبو
ج

�رش
م

راق
الع

دن
لأر
ا

يت
لكو
ا

ان
لبن بيا
لي

نيا
يتا
مور

رب
ملغ
ا

ان
ُعم

طني
فل�ص طر
ق

دية
صعو
	ال�
بية
لعر
كة	ا

ململ
ا

مال
�صو
ال

دان
�صو
ال

رية
�صو
ة	ال
ربي
الع
ية	
هور
جلم

ا

ن�س
تو

حدة
ملت
ية	ا
عرب
ت	ال

ارا
لإم
ا

من
الي

120

80

40

0

ن�صبة	الإملام	بالقراءة	والكتابة	للإناث
)15-24	�صنة(

ن�صبة	الإملام	بالقراءة	والكتابة	للذكور
)15-24	�صنة(

ن�صبة	التلميذ	الذين	ي�صلون	اإىل
ال�صف	ال�صاد�س

�صايف	ن�صبة	القيد	يف	التعليم	البتدائي
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ل	تزال	البلدان	العربية،	وبالرغم	من	اجلهود	الكبرية	التي	تبذلها،	
تعاين	من	م�صكلة	الأمية	حيث	ت�صري	بيانات	البنك	الدويل	اإىل	اأن	
عدد	الأميني	يقدر	بحوايل	68	مليون،	اأي	ما	يوازي	30	يف	املائة	
الأميني	بحوايل	60	 ن�صبة	 البلدان	تقدر	 ال�صكان،	ويف	بع�س	 من	
وتفيد	 العامل.	 الن�صب	يف	 اأعلى	 من	 وهي	 ال�صكان،	 من	 املائة	 يف	
التقديرات	اأن	اأكرث	من	20	يف	املائة	من	الأطفال	يف	�صن	الذهاب	
يف	 	60 الإناث	 ت�صكل	 طفل	 مليني	 	7 حوايل	 اأي	 املدر�صة،	 اإىل	

املائة	منهم،	هم	خارج	املدر�صة.	

تكنولوجيا	 با�صتخدام	 املتعلقة	 الوطنية	 التقارير	 خلل	 ومن	
املعلومات	للتعليم	ميكن	ا�صتخل�س	ما	يلي:

املعلومات	يف	 ● تكنولوجيا	 اأدخلت	 العربية	 البلدان	 معظم	
براجمها	الدرا�صية؛

كثري	من	هذه	البلدان	يحاول	حمو	الأمية	با�صتعمال	و�صائل	 ●
الجتماعية،	 واملراكز	 والراديو	 كالتلفزيون	 الت�صالت	

واإدخال	و�صائل	التكنولوجيا.

القطاعني	 مب�صاركة	 عديدة	 مبادرات	 تنَفذ	 املجال،	 هذا	 ويف	
ومنظمات	 احلكومية،	 غري	 واملوؤ�ص�صات	 والعام،	 اخلا�س	
والدولية	 املحلية	 الإن�صانية	 واجلمعيات	 املتحدة،	 الأمم	

.)2 )الإطار	

الإطار 2-  مبادرات لتحقيق الهدف 2 يف البلدان العربية

http://www.ictdar.org/Projects/AjialCom/AjialCom.htm )April , 2010( )أ( 
http://newsroom.cisco.com/dlls/2010/prod_011309.html )April 10, 2010( )ب( 

http://newsroom.cisco.com/dlls/2006/ts_080306.html?Event=NetworkingAcademy10yrs&Position=FeatureArticle7  )ج(  
& Referringsite=NetworkingAcademyPressKit )April 4, 2010(  

www.reefnet.gov.sy/ )April 10, 2010( )د( 

Ú  "اإقتدار" العربية	 التي	ت�صكل	جزءاً	من	برنامج	تقنيات	املعلومات	والت�صالت	للتنمية	يف	املنطقة	 	)AjialCom( اأجيالكم)اأ(	 	مبادرة	
)ICTDAR(	الذي	يرعاه	برنامج	الأمم	املتحدة	الإمنائي	تهدف	اإىل	تفعيل	دور	ال�صباب	يف	العامل	العربي	وتوفري	الفر�صة	لهم	ل�صتغلل	

طاقاتهم	من	خلل	ا�صتخدام	تكنولوجيا	املعلومات	والت�صالت.		وتق�صي	مبادرة	اأجيالكم	باإن�صاء	مراكز	جمتمعية	للنفاذ	تقدم	خدمات	
متكاملة	حيث	تتيح	لل�صباب	ا�صتخدام	احلوا�صيب	والإنرتنت	وتزودهم	باملهارات	الأ�صا�صية	لتكنولوجيا	املعلومات.		وقد	ُنفذت	اأجيالكم	

حتى	الآن	بنجاح	يف	م�رش	واملغرب	و�صتنفذ	يف	اجلزائر	واليمن.

Ú 	لبنان e-NGO	يف	 ومبادرة	 	)Networking Academy( الت�صبيك)ج(	 اأكادميية	 Cisco	و Intel	و Microsoft)ب(	 ائتلف	�رشكات	 	اأن�صاأ	
البع�س	 ببع�صها	 واخلا�صة	 الر�صمية	 املدار�س	 وربط	 التعليم	 التكنولوجيا	يف	 اإدماج	 على	 الأ�صاتذة	 م�صاعدة	 بهدف	 واليمن	 والأردن	

بوا�صطة	�صبكة	الإنرتنت،	واإن�صاء	مراكز	تدريب	على	التكنولوجيا	يف	املناطق	الريفية.

Ú 	برنامج	من	بتمويل	)ReefNet(	)"ريفنيت")د	املحلي	املجتمع	بوابة	ال�صورية	العربية	اجلمهورية	يف	والتقانة	الت�صالت	وزارة	اأن�صاأت	
الأمم	املتحدة	الإمنائي،	حيث	مت	جتهيز	اأكرث	من	45	مركزاً	ل�صتقبال	مئات	من	�صكان	الريف	للتدرب	على	ا�صتعمال	احلا�صوب.
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الإطار 3-  مبادرات لتحقيق الهدف 3 يف البلدان العربية

http://www.witmena.org/arabic/index.html  )*(

Ú 	يف	م�صاهمتها	وتعزيز	املراأة	و�صع	حت�صني	اإىل	يهدف	والتنمية	للمراأة	ف�صًل	الثامنة	التنمية	خطة	ت�صمنت	ال�صعودية،	العربية	اململكة	يف	
الأن�صطة	القت�صادية	والرتبوية	وال�صحية.		ومت	اإن�صاء	مراكز	عمل	عن	ُبعد	للمراأة	تلعب	دوراً	يف	متكني	املراأة	وتدريبها	على	تكنولوجيا	

املعلومات.
Ú 	اأن�صئت ال�صعودية،	ولبنان،	واليمن،	 	يف	الأردن،	والإمارات	العربية	املتحدة،	والبحرين،	والعراق،	وُعمان،	واملغرب،	واململكة	العربية	

جمعيات	املراأة	والتكنولوجيا)*(	)Women in Technology-WIT( التي	تهدف	اإىل	متكني	املراأة	من	ا�صتعمال	تكنولوجيا	املعلومات	
كاأداة	لتفعيل	دورها	يف	جميع	املجالت.

Ú 	مدينة	يف	والتوثيق	للأبحاث	املراأة	مركز	اإن�صاء	مت	)اليون�صكو(،	والثقافة	والعلم	للرتبية	املتحدة	الأمم	منظمة	ومب�صاعدة	فل�صطني،	يف	
رام	هلل.

Ú .دورها	وتفعيل	العربية	باملراأة	النهو�س	تعزيز	يف	فاعًل	دوراً	الإ�صكوا	يف	املراأة	مركز	ويوؤدي

الهدف 3: تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املراأة

	2002 للأعوام	 العربية	 الإن�صانية	 التنمية	 تقارير	 اعتربت	
�رشط	 هو	 الهدف	 هذا	 حتقيق	 اأن	 و2005	 و2004	 و2003	
العامل	 ففي	 	 املعرفة.	 اإىل	جمتمع	 العربي	 العامل	 لولوج	 اأ�صا�صي	
املجموع	 ثلثي	 الريف،	 يف	 وخ�صو�صًا	 الن�صاء،	 ت�صكل	 العربي،	

الإجمايل	للأميني	من	الرا�صدين.		

تهدف	 م�رشوعًا	 خم�صني	 نحو	 تنفيذ	 العربي	 العامل	 يف	 ويجري	
املراأة	وتفعيل	دورها	 امل�صاواة	بني	اجلن�صني	ومتكني	 اإىل	تعزيز	
)الإطار	3(.		لكن	الطريق	نحو	حتقيق	هدف	تعزيز	امل�صاواة	بني	
ب�صبب	 و�صاقًا	 طويًل	 زال	 ما	 العربية	 املراأة	 ومتكني	 اجلن�صني	

احلواجز	الثقافية	والجتماعية	والتاريخية.

المصدر: قاعدة بيانات البنك الدولي، والتقارير الوطنية حول األهداف اإلنمائية لأللفية )بيانات عام 2008(. متاحة على:
http://ddp-ext.worldbank.org/ext/DDPQQ/member.do?method=getMembers&userid=1&queryId=238

ال�سكل 5-  تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املراأة )الهدف 3(
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الهدف 4: تخفي�ض معدل وفيات الأطفال

ُيعترب	التقدم	احلا�صل	نحو	تخفي�س	معدل	وفيات	الأطفال	دون	
اخلام�صة	منذ	عام	1990	وحتى	اليوم	يف	كل	من	العراق	واليمن	

وال�صومال	وموريتانيا	وجزر	القمر،	وحتى	يف	الأردن،	غري	كاٍف	
الغاية	 باأن	 علمًا	 عليه،	 هي	 كما	 التقدم	 وترية	 ا�صتمرت	 ما	 اإذا	
املن�صودة	هي	تخفي�س	ذلك	املعدل	بن�صبة	الثلثني	يف	الفرتة	من	

1990	اإىل	2015.

الإطار 4-  مبادرات يف قطاع ال�سحة يف البلدان العربية )الأهداف 4 و5 و6(

http://eipr.org/report/2010/02/28/580/582 )أ( 
http://gis.emro.who.int/PublicHealthMappingGIS/ )April 9, 2010( )ب( 

Ú  )United States Agency for International الدولية	 للتنمية	 الأمريكية	 الوكالة	 من	 ومب�صاعدة	 	2002 عام	 يف	 م�رش	 	اأن�صاأت	
)National Maternal Mortality Surveillance	 System-)الأمهات)اأ وفيات	 لتق�صي	 الوطني	 النظام	 	،Development-USAID(

)NMMSS	لتوثيق	كل	حالة	وفاة	للأمهات	يف	كل	املحافظات.		وكجزء	من	هذا	النظام	مت	تعديل	�صهادة	الوفاة	لت�صم	ق�صمًا	خا�صًا	

عن	وفيات	الن�صاء	يف	ال�صن	الإجنابية	من	15	اإىل	49	�صنة	واأ�صئلة	حول	ما	اإذا	كانت	الوفاة	قد	وقعت	يف	اأثناء	احلمل،	اأو	الولدة،	اأو	ما	
بعد	الولدة،	اأو	بعد	�صتة	اأ�صابيع	من	الإجها�س،	وكذلك	بع�س	التفا�صيل	حول	مكان	الولدة،	والقائم	على	التوليد.		كذلك	اأن�صئ	يف	م�رش	

نظام	لإ�صلح	قطاع	ال�صحة	بطريقة	ت�صمن	للجميع	خدمة	�صحية	بديهية.
Ú 	)املتو�صط)ب	�رشق	اإقليم 	بادرت	منظمة	ال�صحة	العاملية )World Health Organization-WHO(	بتاأ�صي�س	مر�صد	الُنظم	ال�صحية	يف	

اجلغرافية	 املعلومات	 بنظام	 يرتبط	 الذي	 املر�صد	 هذا	 	.)Eastern Mediterranean Regional Health System Observatory(

اأداء	الُنظم	ال�صحية	يف	بلدان	املنطقة.	وي�صاهم	املر�صد	 )geographic information system-GIS(	يهدف	اإىل	امل�صاعدة	يف	حت�صني	

يف	اإعداد	ملحة	عن	النظام	ال�صحي	لكل	من	بلدان	املنطقة	على	اأ�صا�س	موا�صفات	معيارية	حمدَّدة،	وقاعدة	بيانات	للُنُظم	ال�صحية،	مما	
ات	الرئي�صية	لهذه	الُنُظم	وحتليل	املعلومات	ول�صانعي	القرار	باتخاذ	القرارات	املرتكزة	اإىل	اأدلة. ي�صمح	مبقارنة	املوؤ�رشرِّ

وهنالك	م�صاريع	عديدة،	دولية	وعربية،	لتح�صني	ال�صحة	عمومًا	و�صحة	الأطفال	ب�صكل	خا�س	)الإطار	4(.

المصدر: قاعدة بيانات البنك الدولي، والتقارير الوطنية حول األهداف اإلنمائية لأللفية )بيانات عام 2008(. متاحة على: 
http://ddp-ext.worldbank.org/ext/DDPQQ/member.do?method=getMembers&userid=1&queryId=238

ال�سكل 6-  تخفي�ض معدل وفيات الأطفال )الهدف 4(
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من	العمر
معدل	الوفيات	النفا�صية	)لكل	مائة

األف	ولدة	حية(
احل�صول	على	الرعاية	ال�صحية
قبل	الولدة	)زيارة	واحدة	على
الأقل	واأربع	زيارات	على	الأكرث(
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ملف العدد: اأثر تكنولوجيا املعلومات واالت�ضاالت يف التنمية

الهدف 5: حت�سني �سحة الأمهات

الإ�صكوا	 يف	 الأع�صاء	 البلدان	 اأن	 ال�صتق�صائية	 الدرا�صات	 تبني	
والبلدان	العربية	عمومًا	بحاجة	اإىل	تفعيل	وحت�صني	عملية	جمع	
بتح�صني	 املعني	 	5 بالهدف	 املت�صلة	 املوؤ�رشات	 عن	 البيانات	

املعلومات	 تكنولوجيا	 تلعب	 املجال،	 هذا	 ويف	 الأمهات.	 �صحة	
قواعد	 اإدارة	 حيث	 من	 الأداء	 حت�صني	 يف	 ومميزاً	 فّعاًل	 دوراً	
اأن�صئت	يف	معظم	 	ولذلك،	 القرار.	 اتخاذ	 البيانات	وامل�صاعدة	يف	
	)telemedicine( ُبعد	 عن	 للطبابة	 عدة	 م�صاريع	 العربية	 البلدان	

وال�صحة	الإلكرتونية	)e-health(	)الإطار	4(.

الهدف 6: مكافحة الإيدز وامللريا وغريهما من الأمرا�ض

اإن	العدد	القليل	ن�صبيًا	من	حالت	الإ�صابة	مبر�س	الإيدز	امل�صجلة	
والتقدم	 املر�س	 هذا	 انت�صار	 واقع	 الحرتاز	يف	حتليل	 اإىل	 يدعو	

املحرز	يف	مكافحته،	علمًا	باأن	هناك	حاجزاً	ثقافيًا	واجتماعيًا	
احلالت.		 تلك	 حول	 دقيقة	 اإح�صاءات	 على	 احل�صول	 دون	 يحول	
اأما	املر�س	الوحيد	الذي	تتوفر	البيانات	الوثيقة	عنه	فهو	مر�س	

ال�صل	)ال�صكل	8(.

المصدر: قاعدة بيانات البنك الدولي، والتقارير الوطنية حول األهداف اإلنمائية لأللفية )بيانات عام 2008(. متاحة على: 
http://ddp-ext.worldbank.org/ext/DDPQQ/member.do?method=getMembers&userid=1&queryId=238

ال�سكل 7-  حت�سني �سحة الأمهات )الهدف 5(
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المصدر: قاعدة بيانات البنك الدولي، والتقارير الوطنية حول األهداف اإلنمائية لأللفية )بيانات عام 2008(. متاحة على: 
http://ddp-ext.worldbank.org/ext/DDPQQ/member.do?method=getMembers&userid=1&queryId=238

ال�سكل 8-  مكافحة الإيدز وامللريا وغريهما من الأمرا�ض )الهدف 6(
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ملف العدد: اأثر تكنولوجيا املعلومات واالت�ضاالت يف التنمية

الهدف 7: كفالة ال�ستدامة البيئية

بداأت	 العربي،	 العامل	 يف	 للبيئة	 اله�س	 الو�صع	 من	 بالرغم	
ا�صرتاتيجية	 بناء	 على	 واحلث	 البيئة	 حماية	 ثقافة	 تنت�رش	

املعلومات	 تكنولوجيا	 دور	 اأما	 البيئية.	 ال�صتدامة	 لكفالة	
م�صاريع	 عدة	 اإليه	 فت�صري	 املجال	 هذا	 يف	 والت�صالت	
بوا�صطة	 املوؤ�رشات	 وو�صع	 البيانات	 وجمع	 الواقع	 مل�صح	

. لتكنولوجيا ا

مقارنة	 البيئة	 حماية	 م�صاريع	 يف	 ملحوظ	 ارتفاع	 �صجل	 وقد	
العربية	 البلدان	 ُيعترب	دليًل	على	وعي	معظم	 بعام	2003،	مما	

املناخ	 وتهيئة	 معاجلتها	 و�رشورة	 البيئية	 امل�صاكل	 خلطورة	
ل�صمان	نوعية	حياة	اأف�صل	)الإطار	5(.

الإطار 5-  مبادرات لتحقيق الهدف 7 يف البلدان العربية

http://www.araburban.org )أ( 
http://www.itu.int/wsis/stocktaking/scripts/documents.asp?project=1142593100 )ب( 

Ú 	خلل	من	البيئة	حماية	يف	العامة	امل�صاركة	تعزيز	يف	هامًا	دوراً	)community telecentres(	للتكنولوجيا	املجتمعية	املراكز	توؤدي	
التوا�صل	عرب	ال�صبكات	وتبادل	اخلربات.

Ú .النقل	و�صائل	ا�صتعمال	عن	الناجت	الكربون	اأك�صيد	ثاين	غاز	ن�صبة	تخفي�س	يف	مبا�رشة	غري	بطريقة	الإلكرتونية	الت�صال	اأن�صطة	وت�صاهم	

Ú 	املعلومات تكنولوجيا	 ا�صرتاتيجية	 )Arab Urban Development Institute-AUDI(	م�رشوع	 املدن)اأ(	 لإمناء	 العربي	 املعهد	 	اأن�صاأ	
والت�صالت	للمدينة	العربية)ب( )Arab City ICT Strategy-CICTS(	من	اأجل	رفع	جهوزية	املدن	يف	ا�صتعمال	هذه	التكنولوجيا	

ملواجهة	امل�صاكل	والتحديات	البيئية	الناجتة	عن	التمدين.

المصدر: قاعدة بيانات البنك الدولي، والتقارير الوطنية حول األهداف اإلنمائية لأللفية )بيانات عام 2008(. متاحة على: 
http://ddp-ext.worldbank.org/ext/DDPQQ/member.do?method=getMembers&userid=1&queryId=238

ال�سكل 9-  كفالة ال�ستدامة البيئية )الهدف 7(
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ملف العدد: اأثر تكنولوجيا املعلومات واالت�ضاالت يف التنمية

الهدف 8: اإقامة �رشاكة عاملية من اأجل التنمية

مع	 التعاون	 على	 	8 بالهدف	 املت�صلة	 8-و	 الغاية	 تن�س	
التكنولوجيات	اجلديدة	وخا�صة	 القطاع	اخلا�س	لإتاحة	فوائد	
طبيعة	 تو�صح	 ل	 لكنها	 والت�صالت،	 املعلومات	 تكنولوجيا	
للبنك	 درا�صة	 وت�صري	 ا�صتعمالها.	 وطريقة	 التكنولوجيات	 هذه	
تكنولوجيا	 ا�صتعمال	 كثافة	 بني	 ال�صببية	 العلقة	 عن	 الدويل	
الهواتف	 يف	 زيادة	 اأن	 اإىل	 القت�صادي)6(	 والنمو	 الت�صالت	
بزيادة	 كفيلة	 �صخ�س	 مائة	 لكل	 هواتف	 	10 قدرها	 النقالة	
	0.6 بن�صبة	 الإجمايل	 املحلي	 الناجت	 من	 الفرد	 ن�صيب	 منو	
يف	 	1 تبلغ	 الإنرتنت	 م�صتخدمي	 يف	 زيادة	 واأن	 املائة،	 يف	
لكن	 املائة.	 يف	 	4.3 بن�صبة	 الت�صدير	 زيادة	 اإىل	 توؤدي	 املائة	
التقدم	 لتقييم	 املعتمدة	 و16-8	 و15-8	 	14-8 املوؤ�رشات	
عن	 حقيقية	 �صورة	 تعطي	 ل	 8-و	 الغاية	 تنفيذ	 يف	 املحرز	
النمو،	 حتقيق	 يف	 والت�صالت	 املعلومات	 تكنولوجيا	 دور	
الثابتة	 الهواتف	 عدد	 عن	 �صبكية	 بيانات	 اإىل	 ت�صتند	 فهي	
وم�صتخدمي	 ال�صخ�صية	 واحلوا�صيب	 النقال	 الهاتف	 وم�صرتكي	
درجة	 احل�صبان	 يف	 تاأخذ	 ول	 ال�صكان	 من	 	100 لكل	 الإنرتنت	
اإليها.		 النفاذ	 اأو	 والت�صالت	 املعلومات	 تكنولوجيا	 ا�صتعمال	
دقة	 اأكرث	 ُتعترب	 الإ�صكوا)7(	 و�صعتها	 التي	 املوؤ�رشات	 فاإن	 لذلك	
وبالرغم	 للمجتمع.	 املعلوماتي	 الن�صوج	 م�صتوى	 اإىل	 ت�صري	 اإذ	

من	الأهمية	البالغة	للهدف	8	والغايات	املتعلقة	به	من	تفعيل	
ال�رشاكات	بني	القطاعني	العام	واخلا�س،	واحلث	على	ا�صتعمال	
تكنولوجيا	املعلومات	والت�صالت،	تكاد	التقارير	الوطنية	عن	
حالة	تنفيذ	الأهداف	الإمنائية	للألفية	يف	البلدان	العربية،	عدا	

اأية	معلومات	ب�صاأنه. فل�صطني	والأردن،	ل	تت�صمن	

اأطلقت	 	،8 بالهدف	 املت�صلة	 8-و	 الغاية	 لتحقيق	 ولكن	
الإنرتنت	 عرب	 اخلدمات	 لتح�صني	 م�صاريع	 عدة	 العربية	 البلدان	
العربي،	 الرقمي	 املحتوى	 وتفعيل	 الإلكرتونية(،	 )احلكومة	
وحت�صني	 القدرات،	 وبناء	 التكنولوجيا،	 حا�صنات	 واإن�صاء	
اإقليميا	 امل�صاركة	 لتفعيل	 الفكرية	 واحلماية	 القانونية	 البيئة	
طريق	 يف	 هي	 العربية	 البلدان	 معظم	 فاإن	 ولذلك،	 ودوليًا.	
الدولية،	 املعايري	 وفق	 واملالية	 التجارية	 اأنظمتها	 تطوير	
واتباع	�صيا�صة	ر�صيدة	يف	ت�صغيل	امل�صاعدات	اخلارجية	لتعزيز	

قدرتها	على	املناف�صة	يف	ظل	العوملة.

القت�صادية	 �صيا�صاتها	 ت�صميم	 اإعادة	 العربية	 البلدان	 فعلى	
لبلوغ	 الب�رشية	 والتنمية	 القت�صادي	 النمو	 حتقيق	 اأجل	 من	
معدلت	 من	 احلد	 راأ�صها	 وعلى	 للألفية	 الإمنائية	 الأهداف	
اإل	بتعزيز	احلكم	الر�صيد	 البطالة	وهجرة	الأدمغة.		وهذا	ل	يتم	

الف�صاد	وحت�صني	امل�صاءلة	واملحا�صبة.	 واحلد	من	

.Qiang, Christine Zhen-Wei. 2009. Telecommunications and Economic Growth. Unpublished paper, World Bank  )6(
ESCWA, Report on the Roundtable on information society indicators and profiles in Western Asia, 4-5 October 2004. )7(

Available at: http://www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/ictd-04-5.pdf.     

المصدر: قاعدة بيانات البنك الدولي، والتقارير الوطنية حول األهداف اإلنمائية لأللفية )بيانات عام 2008(. متاحة على: 
http://ddp-ext.worldbank.org/ext/DDPQQ/member.do?method=getMembers&userid=1&queryId=238

ال�سكل 10-  م�ؤ�رشات تكن�ل�جيا املعل�مات والت�سالت )الهدف 8(
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ملف العدد: اأثر تكنولوجيا املعلومات واالت�ضاالت يف التنمية

خاتمة                                                                         

من	 ال�صتفادة	 تعزيز	 اإىل	 للألفية	 الإمنائية	 الأهداف	 تدعو	
كيفية	 تو�صيح	 دون	 ولكن	 والت�صالت	 املعلومات	 تكنولوجيا	
من	 والتاأكد	 ا�صتمراريته	 كيفية	 التنفيذ	 حال	 ويف	 ذلك،	 تنفيذ	
وتثقيف	 لتح�صري	 خطة	 اإىل	 ما�صة	 فاحلاجة	 لذلك،	 جناحه.	
اإن�صاء	جمتمع	املعرفة)8(.	واإذا	 املجتمع	ورفع	اجلهوزية	من	اأجل	
النحو	 على	 والت�صالت	 املعلومات	 تكنولوجيا	 ا�صُتخدمت	 ما	
الأهداف.		 تلك	 حتقيق	 يف	 بفعالية	 ت�صاهم	 قد	 فاإنها	 امللئم،	
املنطقة	 يف	 عمومًا	 جيد	 للت�صالت	 الأ�صا�صية	 البنية	 فم�صتوى	
توفر	 من	 بالرغم	 املرجو	 امل�صتوى	 دون	 بالإجمال	 يبقى	 واإن	
الإمكانات	الب�رشية	واملادية)9(.	وتعترب	البلدان	العربية	ب�صكل	عام	
على	الطريق	ال�صحيح	لتحقيق	الأهداف	الإمنائية	للألفية.	ورغم	
والتنموية	 القت�صادية	 فاملوؤ�رشات	 البلدان،	 هذه	 بني	 التباين	
والتعليم	 وال�صحة	 بالفقر	 يتعلق	 فيما	 خ�صو�صًا	 ذلك	 على	 تدل	
البتدائي.		ولكن	ما	يزال	ال�صودان	وال�صومال	والعراق	وفل�صطني	
وموريتانيا	واليمن	بحاجة	اإىل	تكثيف	اجلهود	للتمكن	من	حتقيق	

الأهداف	بحلول	عام	2015.

الذي	 العربي	 العامل	 تنتظر	 عوائق	وحتدياٍت	جديدة	 اأن	 �صك	 ول	
بدور	 والقيام	 التغيري	 اإدارة	 على	 بالقدرة	 يت�صم	 اأن	 منه	 ُيتوقع	
النجاح	 ويقت�صي	 للثقة.	 اأهًل	 ويكون	 الحرتام	 ي�صتحق	 لعٍب	
املدين	 املجتمع	 وموؤ�ص�صات	 اخلا�س	 للقطاع	 فعالة	 م�صاركة	
وحمّددة	 وا�صحة	 و�صيغ	 اأهداف	 على	 مبنية	 تكون	 والإعلم	

القانونية	 الأطر	 توفري	 ت�صمن	 ر�صيدة	 �صيا�صات	 حتميها	
ميكن	 الرقمية،	 الفجوة	 ولردم	 لل�صتثمار.	 امللئمة	 والتنظيمية	

للبلدان	العربية	اأن	تركز	على	ما	يلي:	

املتوا�صل	 الت�صال	 وحتقيق	 الأ�صا�صية	 البنية	 تطوير	 		)1(
اأو	 ب�صيا�صة	 مدعومًا	 يكون	 زهيد،	 ب�صعر	 بالإنرتنت	
على	 ومبنية	 الأهداف	 وا�صحة	 واإقليمية	 وطنية	 ا�صرتاتيجية	
خطة	عمل	حمددة	قابلة	للتنفيذ	وتاأخذ	بعني	العتبار	الواقع	

الجتماعي	للمنطقة؛

)2(		تفعيل	املحتوى	الرقمي	العربي	لتمكني	الإن�صان	العربي	من	
ا�صتعمال	التكنولوجيا	يف	لغته؛

)3(		ال�صتفادة	من	جتارب	البلدان	املتقدمة	التي	اختربت	مراحل	
النتقال	اإىل	جمتمع	املعلومات	والتعاون	معها	وفقًا	لروحية	

الأهداف	الإمنائية	للألفية،	ول	�صيما	الهدف	8؛

)4(		تب�صيط	واجهة	التوا�صل	)interface(	املوجودة	باللغة	العربية	
يف	الو�صائل	التكنولوجية	ب�صكل	ي�صهل	على	الإن�صان	العربي	
التكنولوجيا،	وهذا	ما	نراه	 ا�صتعمال	 اأجنبية	 غري	امللم	بلغة	
بواجهته	 اجلوال	 الهاتف	 ا�صتعمال	 حققه	 الذي	 النجاح	 يف	

العربية	يف	البلدان	العربية؛

املعلومات	 تكنولوجيا	 ل�صناعات	 التناف�صية	 م�صتوى	 )5(		رفع	
املحلية.

املتحدة: الأمم	 وثائق	 موقع	 على	 	E/ESCWA/ICTD/2007/2 الرمز	 حتت	 متاح	 وهو	 والت�صالت.	 املعلومات	 تكنولوجيا	 وا�صرتاتيجيات	 �صيا�صات	 وتنفيذ	 ل�صياغة	 توجيهيًا	 دليًل	 	،2007 عام	 يف	 الإ�صكوا	 و�صعت	 لقد	 		)8(	
http://documents.un.org.		

)9(		ُو�صعت	الأهداف	الإمنائية	للألفية	بناًء	على	بيانات	اإح�صائية	تقييمية	دون	حتليل	للأ�صباب	الجتماعية	وال�صيا�صية	التي	قادت	اإىل	الرتاجع	يف	عدد	من	البلدان	العربية.		وقد	ُحّدد	دور	تكنولوجيا	املعلومات	والت�صالت	يف	هذه	الأهداف	من	
خلل	منظاٍر	�صّيق،	األ	وهو	منظار	البلدان	املتقدمة	للبلدان	النامية	كبلدان	م�صتهِلكة	للتكنولوجيا	ولي�س	كبلدان	منتجة	لها،	وذلك	ل	ي�صاهم	كما	ينبغي	يف	حتقيق	النمو	القت�صادي	املرجو	واجلهوزية	اللزمة	للو�صول	اإىل	جمتمع	املعرفة.
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،2009 الثاين/نوفمرب	 ت�رشين	 	26 الإ�صكوا"،	 يف	 الأع�صاء	 البلدان	 يف	 املحلية	 املجتمعات	 تنمية	 على	 والت�صالت	 املعلومات	 تكنولوجيا	 "اأثر	 بعنوان	 الإ�صكوا	 اأ�صدرتها	 درا�صة	 اإىل	 املقالة	 هذه	 	)10(		ت�صتند	
http://www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/ictd-09-15-a.pdf :التايل	العنوان	على	عليها	الإطلع	وميكن	 .E/ESCWA/ICTD/2009/15

التنمية	 فر�س	 تعزيز	 املعلومات	 جمتمع	 تنمية	 مفهوم	 ي�صمل	
والبلدان	 املتقدمة	 البلدان	 يف	 والقت�صادية	 الجتماعية	
معظم	 تتمحور	 ال�صياق،	 هذا	 ويف	 ال�صواء.	 على	 النامية	
مبادرات	 من	 عدد	 تنفيذ	 حول	 احلكومية	 ال�صرتاتيجيات	
اأن	 غري	 التنمية،	 اأجل	 من	 والت�صالت	 املعلومات	 تكنولوجيا	
دون	 من	 تتم	 ل	 الفعالة	 وال�صيا�صات	 ال�صرتاتيجيات	 �صياغة	
اأجل	 من	 جهود	 ُبذلت	 ولذلك،	 ال�صحيح.	 التقييم	 على	 العتماد	
�صانعي	 متناول	 يف	 ت�صع	 والتقييم	 للقيا�س	 اأدوات	 تطوير	
ا�صرتاتيجياتهم	 بتحديث	 لهم	 ت�صمح	 قّيمة	 معلومات	 القرار	
املعلومات	 بتكنولوجيا	 املتعلقة	 العملية	 وخططهم	

با�صتمرار. وحت�صينها	 والت�صالت	

األف-  اأوجه الق�ضور في نماذج القيا�س الحالية        

اإن	ا�صتخدام	القيا�س	اأ�صا�صًا	لتقييم	ال�صرتاتيجيات	وتنقيحها	هو	
نهج	�صليم،	اإل	اأن	دقة	الأدوات	املعتمدة	يف	القيا�س	ل	تزال	مو�صع	
ت�صاوؤل.		ويف	ظل	التحديات	التي	يطرحها	قيا�س	املفهوم	املتعدد	
الذي	ميثله	جمتمع	املعلومات،	تبدو	هذه	املهمة	معقدة	 الأبعاد	
منهجيات	 وتطوير	 فّعال،	 عمل	 اإطار	 اعتماد	 وت�صتدعي	 للغاية	
اإح�صائية،	واإعداد	درا�صات	ا�صتق�صائية،	وجمع	البيانات	ور�صدها	

وتقييمها.

وخلفًا	لقيا�س	الأن�صطة	القت�صادية،	ُيعزى	تعقيد	عملية	قيا�س	
جمتمع	املعلومات	اإىل	عدم	القدرة	على	تقييم	اأن�صطة	هذا	املجتمع	
ال�صببية	 العلقة	 تبدو	 ول	 	 وقيا�صها.	 امللمو�صة	 غري	 وخمرجاته	
انت�صار	 وا�صحة	متامًا	يف	جمتمع	املعلومات،	فارتفاع	معدلت	
تكنولوجيا	املعلومات	والت�صالت	يف	جمتمع	معني	قد	ل	يوؤدي	

مبا�رشة	اإىل	حت�صني	الفوائد	القت�صادية.

وقد	اقت�رشت	الُنهج	املعتمدة	�صابقًا	لقيا�س	تكنولوجيا	املعلومات	
والت�صالت	وجمتمع	املعلومات	على	جتميع	البيانات	ملوؤ�رشات	

خمتارة،	و�صبط	اأوزان	عدد	من	العوامل	املتعلقة	بها،	وا�صتخدام	
بع�س	الأدوات	الإح�صائية.		ولكن	جميع	هذه	النهج	افتقرت	اإىل	

الأ�ص�س	النظرية	واإىل	الأدلة	التي	تثبت	�صحتها.

لتكنولوجيا	 با�صتمرار	 املتغري	 الواقع	 قيا�س	 يبدو	 قد	 ويف	حني	
املعلومات	والت�صالت	كافيًا،	اأظهرت	بع�س	الدرا�صات	اأن	و�صع	
املجتمعات	ل	ُيقا�س	بالتكنولوجيا	فقط.		وهكذا	ل	يحمل	قيا�س	
الدللت	 من	 الكثري	 بالإنرتنت	 املت�صلة	 احلا�صوب	 اأجهزة	 عدد	
على	الو�صع	الراهن	ملجتمع	معنّي.	ولذلك،	يجب	األ	يقت�رش	تقييم	
املعلومات	 تكنولوجيا	 انت�صار	 ر�صد	 على	 املعلومات	 جمتمع	
والت�صالت،	بل	اأن	ي�صمل	معاينة	ال�صياق	الجتماعي	الذي	حتدث	

فيه	هذه	التطورات.

املرّكبة	 املوؤ�رشات	 على	 احلالية	 القيا�س	 مناذج	 معظم	 ويعتمد	
التي	ُت�صتخدم	حل�رش	اجلوانب	املعقدة	واملتعددة	الأبعاد	ملجتمع	
بتكوين	فكرة	عامة	عن	 املرّكبة	 املوؤ�رشات	 	وت�صمح	 املعلومات.	
تلك	اجلوانب،	وذلك	من	خلل	جتميع	عدد	من	املوؤ�رشات	و�صبط	
اأكرث	من	 اأوزان	كل	منها.		ومن	ال�صهل	حتليل	املوؤ�رشات	املرّكبة	
غريها،	وهي	قادرة	على	ت�صهيل	مهمة	ت�صنيف	البلدان.		غري	اأن	
وغري	 م�صللة	 ر�صائل	 على	 تنطوي	 قد	 املرّكبة	 املوؤ�رشات	 قراءة	
جمدية	تدفع	بوا�صعي	ال�صيا�صات	و�صانعي	القرار	اإىل	ا�صتخل�س	
ا�صتخدام	 الإح�صائيون	 يحبذ	 ول	 جداً.	 مب�صطة	 ا�صتنتاجات	
اجلهد	 من	 الكثري	 ت�صتهلك	 اأنها	 يعتربون	 اإذ	 املرّكبة،	 املوؤ�رشات	
رقم	 خلف	 الواقع	 وحتجب	 وحتريرها،	 بياناتها	 جلمع	 امل�صني	

واحد	م�صكوك	يف	دللته.

ال�صخ�صية	 املوؤ�رشات	 تكت�صب	 املرّكبة،	 املوؤ�رشات	 عن	 وكبديل	
تبيان	 على	 لقدرتها	 الأهمية	 من	 مزيداً	 	)subjective indicators(
التقدم	املحرز	يف	جمتمع	املعلومات	من	خلل	ك�صف	وجهة	نظر	
امل�صتخدمني	حول	عدد	من	امل�صائل	ذات	ال�صلة.		فهذه	املوؤ�رشات	
والتي	 املعلومات،	 ملجتمع	 امللمو�صة	 غري	 الأوجه	 عادة	 تقي�س	

املجتمعات  تنمية  يف  واالت�ضاالت  املعلومات  تكنولوجيا  ثر  اأ قيا�س 
)1 0 ( ملحلية ا
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اجلهود	 تبقى	 ولذلك،	 	 امل�صتخدمني.	 قبل	 من	 مبا�رشة	 اخُتربت	
املوؤ�رشات	 ا�صتخدام	 ت�صمل	 مل	 ما	 كافية	 غري	 للقيا�س	 املبذولة	
املوؤ�رشات	 ا�صتخدام	 الباحثني	 من	 عدد	 اقرتح	 وقد	 	 ال�صخ�صية.	
اأي	 والت�صالت،	 املعلومات	 تكنولوجيا	 اأثر	 لقيا�س	 ال�صخ�صية	
التكنولوجيا	 هذه	 م�صتخدمي	 اإ�رشاك	 على	 القائم	 القيا�س	 	نهج	
اأ�صئلة	 يت�صمن	 والذي	 التقييم	 عملية	 يف	 منها(	 امل�صتفيدين	 )اأو	
حني	 يف	 اآرائهم،	 ل�صتطلع	 	)open-ended questions( مفتوحة	
�صدد	اآخرون	على	اأنه	يجب	حتديد	النهج	الذي	يتم	اعتماده	لقيا�س	
اأثر	تكنولوجيا	املعلومات	والت�صالت	وفقًا	لل�صياق	الذي	جُترى	

من	خلله	عملية	التقييم.

باء-  قيا�س اأثر المراكز المجتمعية للتكنولوجيا        

	،)community telecentres(	للتكنولوجيا	املجتمعية	املراكز	ت�صكل
اأي�صًا	مبراكز	الت�صال	املجتمعية،	الأداة	الأكرث	رواجًا	 املعروفة	
ل�صد	 حماولة	 ويف	 	 الريفية.	 وخا�صة	 املحلية	 التنمية	 لتعزيز	
الفجوة	الرقمية	وا�صتخدام	التكنولوجيا	لأغرا�س	تعليمية	وتلبية	
من	 كبري	 عدد	 قام	 املحرومة،	 املحلية	 املجتمعات	 احتياجات	
احلكومات	وموؤ�ص�صات	القطاع	اخلا�س	واملنظمات	غري	احلكومية	
اأدى	 وقد	 ون�رشها.	 املراكز	 اإقامة	هذه	 بدعم	 الدولية	 واملنظمات	
م�صتنبطة	 متنوعة	 اأخرى	 مناذج	 تطوير	 اإىل	 املراكز	 هذه	 انت�صار	
منها،	مثل	مراكز	املعرفة	)knowledge hubs(	ونوادي	تكنولوجيا	
املهام	 املتعددة	 املحلية	 واملراكز	 	)IT clubs( املعلومات	
multipurpose technology community centres-( للتكنولوجيا	
اأجهزة	 من	 بعدد	حمدود	 عادة	 املن�صاآت	جمّهزة	 وهذه	 	.)MTCC
احلا�صوب	امل�صتخدمة	من	قبل	العامة	لقاء	كلفة	رمزية	اأو	جمانية،	
وغالبًا	ما	يت�صمن	عملها	تنظيم	برامج	تدريبية	وتوفري	النفاذ	اإىل	

الإنرتنت.

ويوؤدي	تقييم	اأثر	املراكز	املجتمعية	للتكنولوجيا	دوراً	رئي�صيًا	يف	
معرفة	ما	اإذا	كان	النفاذ	اإىل	تكنولوجيا	املعلومات	والت�صالت	
يحقق	فوائد	للأفراد	واملجتمعات	املحلية	امل�صتهدفة،	اأو	معرفة	
امل�صاريع	 معظم	 اأثر	 قيا�س	 اأن	 غري	 الفوائد.	 هذه	 حتقيق	 �صبل	
ب�صكل	 يعتمد	 للتكنولوجيا،	 املجتمعية	 املراكز	 اأو	 التنموية	
ول	 كميًا.	 قيا�صه	 ال�صهل	 من	 ولي�س	 التنفيذ،	 �صياق	 على	 اأ�صا�صي	
يزال	عدد	كبري	جداً	من	م�صاريع	املراكز	املجتمعية	للتكنولوجيا،	
احلالية	وال�صابقة،	يرّكز	على	تنفيذ	اجلانب	املتعلق	بتكنولوجيا	
اإىل	 ال�صعي	 عن	 عو�صًا	 امل�رشوع،	 من	 والت�صالت	 املعلومات	
املجتمعات	 على	 والت�صالت	 املعلومات	 تكنولوجيا	 اأثر	 فهم	
يف	 عديدة	 اإمنائية	 م�صاريع	 تنجح	 ومل	 	 امل�صتهدفة.	 املحلية	

اللزم	 الهتمام	 تعر	 مل	 لأنها	 منها،	 املرجوة	 الأهداف	 حتقيق	
التي	 التنموية	 امل�صاريع	 اأثر	 فهم	 يجب	 ولذلك،	 	 الأثر.	 لقيا�س	
�صياقها	 يف	 والت�صالت	 املعلومات	 تكنولوجيا	 ت�صتخدم	
املحلي،	من	خلل	معرفة	وجهات	نظر	امل�صاركني	على	م�صتوى	

غري(. املجتمع	املحلي	)امل�صتوى	ال�صُ

وقد	بات	وا�صحًا	اأن	تقييم	دور	املراكز	املجتمعية	للتكنولوجيا	
جمرد	 من	 اأكرث	 على	 يتوقف	 املحلية	 املجتمعات	 تنمية	 يف	
تكنولوجيا	 خدمات	 اإىل	 والنفاذ	 الأ�صا�صية	 البنية	 قيا�س	
مدى	 يف	 املف�صل	 البحث	 فحتى	 	 والت�صالت.	 املعلومات	
يوؤدي	 والت�صالت	ل	 املعلومات	 تكنولوجيا	 وا�صتخدام	 اعتماد	
كحافز	 التكنولوجيا	 هذه	 لإمكانات	 �صامل	 تقييم	 اإجراء	 اإىل	
يتجاوز	 الذي	 فهو	 الناجح	 النهج	 اأما	 	 املحلي.	 املجتمع	 لتنمية	
والت�صالت	 املعلومات	 تكنولوجيا	 جهوزية	 مراحل	 درا�صة	
م�صتوى	 على	 ا�صتخدامها	 فوائد	 لي�صمل	 ا�صتخدامها،	 كثافة	 اأو	
حياة	 نوعية	 على	 تاأثريها	 يف	 بدقة	 ويبحث	 املحلي،	 املجتمع	
م�صتخدميها.		ومن	هنا	وجب	تطوير	املوؤ�رشات	املعنية	بقيا�س	
املجتمع	 تنمية	 على	 والت�صالت	 املعلومات	 تكنولوجيا	 اأثر	

املحلي،	اأو	تكييفها	لتتما�صى	مع	ال�صياق	املحلي.

جيم-  نحو اإطار عام لتقييم االأثر                              

تكنولوجيا	 اأثر	 لقيا�س	 اليوم	 تبذل	 التي	 اجلهود	 معظم	 ت�صعى	
من	 عدد	 حتقيق	 اإىل	 التنمية	 على	 والت�صالت	 املعلومات	
الأهداف،	اأبرزها	حتديد	مدى	و�صول	خدمات	املراكز	املجتمعية	
اأو	 اآثارها	 حتديد	 وكذلك	 املن�صود،	 جمهورها	 اإىل	 للتكنولوجيا	
التغرّيات	الناجتة	عنها.	وبعبارة	اأخرى،	فاإن	جهود	القيا�س	متّكن	
للتكنولوجيا	 املجتمعية	 املراكز	 م�صاريع	 امل�صلحة	يف	 اأ�صحاب	
للمجتمع	 ال�صلة	 ذات	 اخلدمات	 اأو	 الأن�صطة	 توفر	 مدى	 فهم	 من	

املحلي	وحجم	تاأثريها	على	رفاه	النا�س.

 International(	الدولية	التنمية	بحوث	مركز	اأجرى	الغر�س،	ولهذا
الأثر	 حول	 درا�صة	 	)Development Research Centre-IDRC
العاملي	لتكنولوجيا	املعلومات	والت�صالت،	ا�صتندت	يف	تقييم	
املعلومات	 تكنولوجيا	 ت�صخري	 اإىل	 الهادفة	 امل�صاريع	 جميع	 اأثر	
اأ�صئلة	رئي�صية	تخت�رش	 التنمية،	على	�صتة	 والت�صالت	لأغرا�س	

عملية	التخطيط	لإجراء	التقييم	وهي:

ملاذا:	ما	هو	الأ�صا�س	املنطقي	لتقييم	الأثر؟ 	-1
ملن:	من	هو	اجلمهور	الذي	ي�صتهدفه	تقييم	الأثر؟ 	-2

ملف العدد: اأثر تكنولوجيا املعلومات واالت�ضاالت يف التنمية
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http://www.itu.int/ITU-D/ict/partnership	)11(
)12(	الإ�صكوا	هي	اأحد	الأع�صاء	الفاعلني	يف	جمموعة	العمل.

ماذا:	ما	هو	املراد	قيا�صه؟ 	-3
كيف	)1(:	كيف	يجرى	قيا�س	املوؤ�رشات	املعتمدة؟ 	-4

يتم	 امل�رشوع	 حياة	 دورة	 من	 مرحلة	 اأي	 يف	 	متى:	 	-5
قيا�س	املوؤ�رشات؟

	كيف	)2(:	كيف	يتم	الإبلغ	عن	نتائج	تقييم	الأثر	ون�رش	 	-6
هذه	النتائج	وا�صتخدامها؟

القيا�س	 عملية	 تبقى	 املعتمدة،	 املوؤ�رشات	 عن	 النظر	 وب�رشف	
مهمة	دقيقة	تنطوي	على	اإح�صاءات	قد	يكون	قيا�صها	اأو	تف�صريها	
موؤ�رش	 اختيار	 يتم	 اأن	 ما	 كثرية،	 حالت	 ففي	 	 للخطاأ.	 عر�صة	
حمّدد	وا�صتخدامه	حتى	يوليه	�صانعو	ال�صيا�صات	اهتمامًا	خا�صًا	
وي�صعوا	اإىل	حت�صينه،	بدًل	من	اأن	يعاجلوا	الو�صع	الذي	اعُتِمد	هذا	

املوؤ�رش	لقيا�صه.

دال-  خل�ضة                                                               

القائمة	 الإمنائية	 امل�صاريع	 اأثر	 لقيا�س	 اجلهود	 معظم	 تن�صب	
امل�صتويني	 على	 والت�صالت	 املعلومات	 تكنولوجيا	 على	
هذه	 تويل	 ول	 	 غري.	 ال�صُ امل�صتوى	 على	 ولي�س	 واملتو�صط	 الكلي	
يف	 امل�صاركني	 نظر	 وجهة	 ل�صتبيان	 الكايف	 الهتمام	 اجلهود	
اأن	 �صك	يف	 ول	 	 منها.	 امل�صتفيدين	 اأو	 املجتمعية	 امل�صاريع	 تلك	
اأبناء	املجتمع	املحلي	هم	اأكرث	اأهلية	من	اأي	جهة	اأخرى	لو�صف	
مبتطلباتهم.		 الأدرى	 هم	 لأنهم	 الإمنائية،	 اأولوياتهم	 حتديد	 اأو	
اأثر	م�صاريع	املراكز	املجتمعية	للتكنولوجيا	 ولذلك،	ميكن	تقييم	

مبزيد	من	الدقة	اإذا	ما	اأُخذت	وجهات	نظرهم	يف	العتبار.

حتديد	 الأثر	 قيا�س	 على	 قادرة	 جيدة	 موؤ�رشات	 و�صع	 ويتطلب	
املجتمعي	 املركز	 ي�صعى	 التي	 الأهداف	 تبني	 وا�صحة	 روؤية	
للتكنولوجيا	اإىل	حتقيقها	والنواحي	التي	حتاول	عملية	التقييم	
من	 بد	 ل	 املوؤ�رشات،	 من	 اأي	 و�صع	 وقبل	 وبالتايل،	 	 قيا�صها.	
واملرتبطة	 املتوقعة	 والنتائج	 واملخرجات	 الأهداف	 حتديد	

بالإطار	العام	املنوي	اتباعه	لتقييم	اأثر	امل�رشوع.

وبالرغم	من	اأن	عملية	و�صع	جمموعات	موّحدة	من	املوؤ�رشات	
يف	 تزال	 ل	 للتكنولوجيا	 املجتمعية	 املراكز	 اأثر	 تقييم	 بهدف	
مرحلة	مبكرة	من	التطوير،	ياأمل	املعنيون	يف	اأن	يتم	التو�صل	
تقي�س	 موؤ�رشات	 اعتماد	 اإىل	 يوؤدي	 الآراء	 يف	 توافق	 اإىل	 قريبًا	
عن	 البيانات	 كاإطار	جلمع	 وُت�صتخدم	 �صياقه	 بح�صب	 الأثر	 هذا	
الذي	 الريادي	 الدور	 يبدو	 املجال،	 هذا	 ويف	 	 املراكز.	 هذه	
املعلومات	 تكنولوجيات	 قيا�س	 اأجل	 من	 ال�رشاكة	 به	 ت�صطلع	
جمموعة	 �صيما	 ل	 واعداً،	 التنمية)11(	 لأغرا�س	 والت�صالت	
اإليها	مهمة	 اأ�صِندت	 والتي	 ال�رشاكة	 املنبثقة	عن	هذه	 العمل)12(	

الأثر. قيا�س	

.IDRC, R. Heeks and A. Molla, Compendium on Impact Assessment of ICT-for-Development Projects, 2009 :المصدر
http://ict4dblog.files.wordpress.com/2009/06/idrc-ia-for-ict4d-compendium1.doc             

حمطات مرحلة التخطيط لتقييم اأثر املركز املجتمعي للتكن�ل�جيا

ملف العدد: اأثر تكنولوجيا املعلومات واالت�ضاالت يف التنمية
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)13(	وثيقة	م�رشوع	�صبكات	املعرفة	من	خلل	نقاط	النفاذ	اإىل	تكنولوجيا	املعلومات	والت�صالت	للمجتمعات	املحلية	املحرومة	متوفرة	على	الو�صلة	التالية:
http://www.knowledgenets.net/images/Documents/project%20document.pdf 									

)14(	اللجنة	القت�صادية	والجتماعية	لغربي	اآ�صيا،	واللجنة	القت�صادية	لأفريقيا،	واللجنة	القت�صادية	والجتماعية	لآ�صيا	واملحيط	الهادئ،	واللجنة	القت�صادية	لأمريكا	اللتينية	ومنطقة	البحر	الكاريبي،	واللجنة	القت�صادية	لأوروبا.
http://www.knowledgenets.net :التايل	الرابط	على	موجودة	البوابة	هذه	15((

التي املراكز	 باأنها	جمموعة	من	 املعرفة"  "�صبكة	 	ميكن	تعريف	
	توفر	املعارف	)املعلومات	والأفكار	واخلربات(	وت�صمح	بتبادلها
	عرب	الإنرتنت	مع	مراكز	اأخرى.	وت�صمل	هذه	املعارف	العديد	من
اأو والت�صالت،	 املعلومات	 بتكنولوجيا	 العلقة	 ذات	 	املوا�صيع	
	باملجتمع	املحلي،	اأو	مبهنة	معينة،	اأو	بفئة	جمتمعية	حمددة	اأو
	غريها.	وقد	تقدم	هذه	املراكز	دورات	يف	تكنولوجيا	املعلومات
لتلبية حا�صوبية	 ودورات	 عامليًا،	 بها	 املعرتف	 	والت�صالت	
	احتياجات	املجتمع	املحلي.		كذلك	ميكنها	ن�رش	اأخبار	املجتمع
وتوفري املغرتبني،	 مع	 للتوا�صل	 الإنرتنت	 �صبكة	 على	 	املحلي	
كيفية على	 بالتدّرب	 للم�صتخدمني	 ت�صمح	 التي	 احلا�صوب	 	نوادي	
وا�صتعمالها، الإنرتنت	 �صبكة	 اإىل	 والنفاذ	 احلا�صوب	 	ا�صتخدام	

	وغريها	من	اخلدمات.

املعرفة مراكز	 وت�صبيك	 ربط	 طريق	 عن	 املعرفة	 �صبكات	 	وُتبنى	
	املتواجدة	يف	مناطق	خمتلفة،	وبالأخ�س	تلك	امل�صنفة	حمرومة
	اأو	مهّم�صة.	ويتم	ت�صنيف	جمتمعات	اأو	مناطق	باأنها	حمرومة	عند
	تدين	معّدل	التعليم	للأطفال،	اأو	ارتفاع	ن�صبة	البطالة،	اأو	عدم	توفر

معظم	اخلدمات	الجتماعية.

األف-  عمل االإ�ضكوا في مجال �ضبكات المعرفة          

خلل من	 املعرفة	 "�صبكات	 بعنوان	 ريادي	 م�رشوع	 اإطار	 	يف	
	نقاط	النفاذ	اإىل	تكنولوجيا	املعلومات	والت�صالت	للمجتمعات
و2010، 	2006 عامي	 بني	 ُنفذ	 الذي	 املحرومة")13(	 	املحلية	
�صبكات باإن�صاء	 اخلم�س)14(	 الإقليمية	 املتحدة	 الأمم	 	قامت	جلان	
	معرفة	اإقليمية	وعاملية	لتي�صري	تبادل	املعلومات	واملعارف	بني

املجتمعات	املحلية	يف	�صائر	اأنحاء	العامل.

	ويف	منطقة	الإ�صكوا،	اأن�صئت	يف	اإطار	هذا
	امل�رشوع	�صبكة	معرفة	اإقليمية	ت�صبك	13
اأع�صاء بلدان	 �صتة	 يف	 للمعرفة	 	مركزاً	
وال�صودان، الأردن،	 وهي	 الإ�صكوا	 	يف	
ولبنان، ال�صورية،	 العربية	 	واجلمهورية	
	وم�رش،	واليمن.	ومن	خلل	ور�صات	عمل
عامي بني	 البلدان	 تلك	 معظم	 	نظمت	يف	
مراكز قادة	 تدريب	 مت	 و2010،	 	2007	
	املعرفة	امل�صرتكة	يف	امل�رشوع	على	كيفية
	النتقال	من	مركز	جمتمعي	للتكنولوجيا
هذه من	 وال�صتفادة	 معريف	 مركز	 	اإىل	

	ال�صبكة	الإقليمية	لنقل	املعرفة	اإىل	املجتمعات	املحلية	وامل�صاهمة
	يف	رفع	م�صتواها	القت�صادي	والجتماعي.	واإ�صافة	اإىل	ذلك،	اأطلق
	امل�رشوع	بوابة	معرفة	اإقليمية)15(	ريادية	لتخدم	مراكز	املعرفة	يف
	منطقة	الإ�صكوا.	ويتم	تو�صيع	هذه	البوابة	لت�صمل	�صبكات	املعرفة
عاملية معرفة	 �صبكات	 وكذلك	 الأخرى	 الإقليمية	 للجان	 	التابعة	

لت�صتوعب	متطلبات	مراكز	املعرفة	واملجتمعات	املحلية.

المحلية المجتمعات  وتنمية  المعرفة  �ضبكات   باء-  
المحرومة                                                                          

1-  الأثر املبا�رش
الهدف 8: اإقامة �رشاكة عاملية من اأجل التنمية

ت�صاهم	�صبكات	املعرفة	ب�صكل	مبا�رش	يف	حتقيق	الهدف	8	املعني	
بحد	 ت�صكل	 اإنها	 حيث	 التنمية،	 اأجل	 من	 عاملية	 �رشاكة	 باإقامة	
املعرفة	 نقل	 عملية	 وت�صهل	 وعاملية	 اإقليمية	 �رشاكات	 ذاتها	

لإفادة	املجتمعات	املحلية	املحرومة	يف	كل	اأنحاء	العامل.

يف  للألفية  االإمنائية  االأهداف  حتقيق  يف  املعرفة  �ضبكات  اأثر 
املحرومة املحلية  املجتمعات 

ملف العدد: اأثر تكنولوجيا املعلومات واالت�ضاالت يف التنمية
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�صبكات	 تركز	 والت�صالت،	 املعلومات	 تكنولوجيا	 منظور	 ومن	
مراكز	 اإن�صاء	 اإن	 حيث	 و8-و	 8-ب	 الغايتني	 على	 املعرفة	
على	 ي�صاعد	 وت�صبيكها،	 والريفية	 النائية	 املناطق	 يف	 املعرفة	
اأن	 كما	 	 واملهّم�صة.	 املحرومة	 املجتمعات	 احتياجات	 تلبية	
يف	 واملوؤ�ص�صات	 الأفراد	 ي�صبك	 واملعرفة	 املعلومات	 تبادل	
ويتيح	 الإنرتنت	 �صبكة	 خلل	 من	 بالعامل	 النائية	 املناطق	
م�صاريع	 لتنفيذ	 الفر�س	 واإيجاد	 الأ�صخا�س	 قدرات	 حت�صني	
اإنعا�س	 اإىل	 بالتايل	 يوؤدي	 مما	 العمل	 فر�س	 وتوفري	 تنموية	

اقت�صاد	تلك	املناطق.

2- الأثر غري املبا�رش

وت�صاهم	�صبكات	املعرفة	اأي�صًا	يف	معاجلة	ق�صايا	اأخرى	ب�صكل	
التوظيف،	 هي	 اأ�صا�صية	 جمالت	 اأربعة	 يف	 وذلك	 مبا�رش،	 غري	
وهذه	 البيئية.	 وال�صتدامة	 اجلن�صني،	 بني	 وامل�صاواة	 والتعليم،	
	1 الهدف	 التالية:	 الإمنائية	 الأهداف	 يف	 تندرج	 املجالت	
2	املعني	 الفقر	املدقع	واجلوع؛	والهدف	 بالق�صاء	على	 املعني	
بتعزيز	 املعني	 	3 والهدف	 البتدائي؛	 التعليم	 تعميم	 بتحقيق	
امل�صاواة	بني	اجلن�صني	ومتكني	املراأة؛	والهدف	7	املعني	بكفالة	

البيئية. ال�صتدامة	

الهدف 1: الق�ساء على الفقر املدقع واجل�ع

يركز	الهدف	1	على	خف�س	ن�صبة	ال�صكان	الذين	يقل	دخلهم	عن	

يعانون	من	اجلوع	 الذين	 ال�صكان	 ون�صبة	 اليوم	 واحد	يف	 دولر	
اإىل	الن�صف	بحلول	عام	2015.		وكو�صيلة	لتحقيق	هذا	الهدف،	
تركز	�صبكات	املعرفة	على	تطوير	فر�س	عمل	لل�صباب	وحت�صني	
جمالت	 يف	 وتدريبهم	 امل�صاريع	 اإن�صاء	 خلل	 من	 كفاءاتهم	

خمتلفة	بغية	تعزيز	قدراتهم	وا�صتدامتهم	الذاتية.	

الهدف 2: حتقيق تعميم التعليم البتدائي

�صمان	 هو	 للألفية	 الإمنائية	 الأهداف	 �صمن	 التعليمي	 الهدف	
دورة	 اإمتام	 على	 مكان،	 كل	 يف	 واإناثًا	 ذكوراً	 الأطفال،	 قدرة	
كاملة	من	التعليم	البتدائي.	وبات	التعلم	الإلكرتوين،	مبا	يف	ذلك	
ا�صتخدام	اأجهزة	الكمبيوتر	والتطبيقات	ذات	الو�صائط	املتعددة،	
والت�صالت،	 املعلومات	 تكنولوجيا	 يف	 العتبارات	 اأهم	 من	
اأ�صبحت	 التكنولوجية	 وامل�صتلزمات	 الأجهزة	 اأ�صعار	 لأن	 وذلك	

معقولة	يف	البلدان	املتقدمة.

و�صول	 تعُذر	 النامية،	 البلدان	 يف	 التعليم	 م�صاكل	 اأهم	 ومن	
وهنا	 	 جيدين.	 معلمني	 اإىل	 منتظمة	 وب�صورة	 ب�صهولة	 الطلب	
ا�صتخدام	 التعليم	من	خلل	 املعرفة	يف	حت�صني	 �صبكات	 ت�صاهم	
ذوي	 الأ�صخا�س	 لتمكني	 والت�صالت	 املعلومات	 تكنولوجيا	
التعليم	 وتطوير	 التكنولوجية	 قدراتهم	 زيادة	 من	 املهارات	
واكت�صاب	 التعلم	 الطلب	 من	 اأكرب	 لعدد	 يتيح	 الذي	 الإلكرتوين	
ال�صبكات	 واإقامة	 ال�صيرباين	 الت�صال	 با�صتخدام	 املهارات	

الجتماعية	وتبادل	املحتوى	الرقمي.	

الهدف 8: اإقامة �رشاكة عاملية من اأجل التنمية

http://www.un.org/arabic/millenniumgoals/global.shtml  )*(

	حددت	الأمم	املتحدة	�صت	غايات)*(	لبلوغ	الهدف	8	من	الأهداف	الإمنائية	للألفية،	وهي: -
الغاية	8-اأ:		امل�صي	يف	اإقامة	نظام	جتاري	ومايل	يت�صم	بالنفتاح	والتقيد		بالقواعد	والقابلية	للتنبوؤ	به	وعدم	التمييز؛ -
الغاية	8-ب:			معاجلة	الحتياجات	اخلا�صة	لأقل	البلدان	منواً؛ -
الغاية	8-ج:				معاجلة	الحتياجات	اخلا�صة	للبلدان	النامية	غري	ال�صاحلية	والدول		اجلزرية	ال�صغرية	النامية؛ -
الغاية	8-د:					املعاجلة	ال�صاملة	مل�صاكل	ديون	البلدان	النامية	باتخاذ	تدابري	على		ال�صعيدين	الوطني	والدويل	جلعل	حتمل	ديونها	ممكنًا	 -

يف	املدى		الطويل؛
الغاية	8-ه:		التعاون	مع	�رشكات	امل�صتح�رشات	ال�صيدلنية	لإتاحة	العقاقري		الأ�صا�صية	باأ�صعار	مي�صورة	يف	البلدان	النامية؛ -
الغاية	8-و:				التعاون	مع	القطاع	اخلا�س	لإتاحة	فوائد	التكنولوجيات	احلديثة،		وبخا�صة	تكنولوجيا	املعلومات	والت�صالت. -

ملف العدد: اأثر تكنولوجيا املعلومات واالت�ضاالت يف التنمية
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الهدف 3: تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املراأة

اإىل	دور	املراأة	الأ�صا�صي	يف	التنمية،	تركز	�صبكات	املعرفة	 نظراً	
التعليم	 فر�س	 زيادة	 خلل	 من	 اجلن�صني	 بني	 امل�صاواة	 على	
البتدائي	والثانوي	للبنات	وتاأمني	احل�صول	على	خدمات	ال�صحة	
تكنولوجيا	 قطاع	 يف	 عمل	 فر�س	 وتوفري	 واجلن�صية،	 الإجنابية	
املعلومات	والت�صالت.		وعلوة	على	ذلك،	ت�صاعد	هذه	ال�صبكات	
يف	احلد	من	التمييز	�صد	املراأة	ومتكينها	يف	جميع	اأنواع	الأن�صطة	
عمليات	 يف	 والنخراط	 التوا�صل	 على	 والقدرة	 املعلومات	 لأن	

�صنع	القرار	هي	الدعائم	الأ�صا�صية	للتمكني.

املعلومات	 لتكنولوجيا	 ميكن	 والنائية،	 الريفية	 املناطق	 ويف	
والت�صالت،	على	�صبيل	املثال،	جتنيب	الن�صاء	اللواتي	يتعر�صن	
بتزويدهن	 وذلك	 املجتمع،	 �صغوطات	 من	 الجتماعية	 للعزلة	
ببوابة	ت�صلهم	بالعامل	وزيادة	قدرتهن	على	ا�صتعمال	تكنولوجيا	

املعلومات	والت�صالت	للتعلم	والعمل.

الهدف 7: كفالة ال�ستدامة البيئية

بفقدان	 املتعلقة	 امل�صائل	 معاجلة	 يف	 املعرفة	 �صبكات	 ت�صاهم	
املوارد	البيئية،	وتطوير	فر�س	عمل	جديدة	للمجتمع	ولل�رشكات	
�صبيل	 	وعلى	 املوارد.	 اإدارة	 امل�صاركة	يف	 واملتو�صطة	 ال�صغرية	
املثال،	يف	بع�س	املناطق	املعر�صة	للكوارث	الطبيعية،	ت�صاعد	
�صبكات	املعرفة	ب�صكل	كبري	على	توعية	النا�س	حول	كيفية	احلد	

من	تاأثري	هذه	الكوارث	عليهم.

ول	يقت�رش	دور	�صبكات	املعرفة	على	و�صل	الأ�صخا�س	بع�صهم	
اأنحاء	 جميع	 يف	 املجتمعات	 بني	 ما	 اأي�صًا	 تربط	 بل	 ببع�س،	
العامل	وت�صمح	بتبادل	املعرفة	التي	ل	غنى	عنها	من	اأجل	تنمية	

املجتمعات	املحلية	املحرومة.

ملف العدد: اأثر تكنولوجيا املعلومات واالت�ضاالت يف التنمية
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http://www.unpan.org	)16(
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UNPAN/UNPAN025338.pdf	)17(

خمتلف	 جانب	 من	 متزايداً	 اهتمامًا	 املا�صية	 ال�صنوات	 �صهدت	
اأحدث	 من	 يعد	 الذي	 املعرفة	 اإدارة	 مفهوم	 بتبني	 القطاعات	
اإىل	 ت�صري	 املعرفة	 فاإدارة	 هذا.	 ع�رشنا	 يف	 الإدارية	 املفاهيم	
عليها	 واحل�صول	 املعرفة	 توليد	 على	 ت�صاعد	 التي	 العمليات	
حتويل	 كذلك	 تتناول	 وهي	 ون�رشها.	 وا�صتخدامها	 وتنظيمها	
التي	متتلكها	املنظمة	والتي	تعترب	 الهامة	واخلربات	 املعلومات	
وحل	 القرارات،	 كاتخاذ	 املختلفة	 الإدارية	 للأن�صطة	 �رشورية	
وعلى	 وغريها.	 ال�صرتاتيجي	 والتخطيط	 والتعلم،	 امل�صكلت،	
والتي	 املنطقة	 منها	 تعاين	 التي	 الرقمية	 الفجوة	 من	 الرغم	
املنطقة	 بلدان	 من	 العديد	 قام	 املعرفة،	 قطاع	 ثبات	 دون	 حتول	
مبحاولت	للنفتاح	على	عامل	املعرفة	ومواكبة	ثورة	الت�صالت	
وتكنولوجيا	املعلومات،	وجعل	املعرفة	ركيزة	ا�صرتاتيجية	تعتمد	

عليها،	وبالتايل	ال�صري	يف	ركب	البلدان	املتقدمة.

وقد	قطع	العديد	من	البلدان	الأع�صاء	يف	الإ�صكوا	�صوطًا	ل	باأ�س	
به	يف	توفري	اخلدمات	احلكومية	على	�صبكة	الإنرتنت،	مما	ُيظهر	
اأهمية	اللتفات	اإىل	مفهوم	اإدارة	املعرفة	على	م�صتوى	احلكومة.	
من	 املعرفة	 من	 ال�صتفادة	 اإىل	 تعمد	 احلكومية	 املعرفة	 فاإدارة	
�صياغة	 املثال	 �صبيل	 وعلى	 الداخلية،	 العمليات	 حت�صني	 اأجل	
اخلدمة	 تفعيل	 اأجل	 من	 ال�صليمة	 والربامج	 احلكومية	 ال�صيا�صات	
العامة	وزيادة	الإنتاجية.	وت�صاهم	و�صائل	اإدارة	املعرفة	باإ�صفاء	
عنها	 والبحث	 اخلدمة	 �رشح	 طريقة	 على	 الفعالية	 من	 الكثري	
معرفيًا	 اخلدمة	 تو�صيف	 اأي�صًا	 املمكن	 ومن	 اإليها،	 والو�صول	
�صوف	 وَمن	 وهدفها	 وفائدتها	 اخلدمة	 ماهية	 حتديد	 خلل	 من	
يقدمها	وَمن	ي�صتفيد	منها	والوقت	اللزم	للح�صول	على	النتيجة،	
بالإ�صافة	اإىل	تف�صيل	الإجراءات	املرتبطة	باخلدمة	وموقع	تقدمي	
اخلدمة	وا�صتلم	النتيجة،	ف�صًل	عن	امل�صتندات	املطلوبة	والر�صوم	

املتعلقة	باخلدمة.	

الإلكرتونية	 للحكومة	 املعرفة	 اإدارة	 عقبات	يف	 عدة	 تربز	 ولكن	
املثال،	 �صبيل	 على	 ومنها	 جديد،	 الآخر	 والبع�س	 قدمي	 بع�صها	
بطء	وترية	حتديث	املعلومات	على	البوابات	الإلكرتونية،	وكرثة	
للمعلومات	 املتوا�صع	 وال�صتخدام	 يتم	جمعها،	 التي	 املعلومات	
تكنولوجيا	 يف	 التحديثات	 وظهور	 الفعلي،	 القرار	 �صنع	 يف	
ي�صتدعي	 مما	 الإلكرتونية،	 واحلكومة	 والت�صالت	 املعلومات	

جمع	معلومات	جديدة.

وبالإ�صافة	اإىل	ذلك،	تتنوع	م�صادر	املعرفة	يف	احلكومة،	فعلى	
الوزراء	 من	 احلكومة	 اإطار	 يف	 املعرفة	 ُت�صتقى	 املثال	 �صبيل	
كال�صور	 الوثائق	 ومن	 املدنية،	 اخلدمة	 وموظفي	 وامل�رشعني	
الإخطارات	 اإىل	 بالإ�صافة	 واملحا�رشات،	 الأعمال	 وجداول	
الكثري.		 وغريها	 واملحفوظات	 واللوائح	 والقواعد	 والقوانني	
وبالتايل	 املحتوى،	 تنوع	 اإىل	 املعلومات	 م�صادر	 تنوع	 ويوؤدي	
اأخذنا	 واإذا	 	 املنا�صبة.	 بالطريقة	 املعرفة	 هذه	 اإدارة	 اأهمية	 تربز	
يف	 املتوقعة	 احلكومية	 للخدمات	 الكبري	 العدد	 العتبار	 بعني	
الأمور	 من	 اخلدمات	 لتلك	 املعريف	 التو�صيف	 ي�صبح	 املنطقة،	
وهنا	 منها،	 وال�صتفادة	 اخلدمات	 تلك	 ن�رش	 اأجل	 من	 الأ�صا�صية	
والوثائق	 املحتوى	 اإدارة	 ومنها	 املعرفة	 اإدارة	 اأنظمة	 دور	 ياأتي	

والكائنات	املعرفية.

الإلكرتونية،	طرحت	 احلكومة	 املعرفة	يف	 اإدارة	 عملية	 ولتفعيل	
 United Nations Public( �صبكة	الأمم	املتحدة	للإدارة	العامة)16(	
الدويل	 موؤمترها	 عقد	 لدى	 	)Administration Network-UNPAN
والتناف�صية	 الإنتاجية	 اأجل	 من	 املعرفة	 اإدارة	 حول	 الأول	
عدداً	 	)2007 الثاين/يناير	 كانون	 	12-11 )نيودلهي،	
احلكومة	 يف	 املعرفة	 اإدارة	 لتطبيق	 التوجيهية	 املبادئ	 من	

الإلكرتونية)17(	ومنها:

�صيا�صات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
دور اإدارة املعرفة يف تفعيل احلكومة االإلكرتونية
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	و�صع	ا�صرتاتيجية	لإدارة	املعرفة	يف	املوؤ�ص�صة	املعنية	 ●
وخدمة	 املوؤ�ص�صة	 اأهداف	 لتحقيق	 املعرفة	 وت�صخري	

املواطنني؛
اأهداف	 ● وو�صع	 وتدريجية	 مدرو�صة	 خطوات	 	اتخاذ	

مو�صوعية	يف	املراحل	الأوىل	لتطبيق	ال�صرتاتيجية؛
	ال�صتفادة	من	املعرفة	والأفكار	املوجودة	واإجراء	تقييم	 ●

للحتياجات	املعرفية	وعندئذ	فقط	النتقال	اإىل	اخلطوة	
التالية؛

	ال�صتفادة	من	تكنولوجيا	املعلومات	والت�صالت	على	 ●
خمتلف	الأ�صعدة؛

على	 ● حتتوي	 ومنوذجية	 مب�صطة	 فرعية	 خطة	 	و�صع	
وتفادي	 الإدارة،	 اأو	 للوزارة	 املعرفة	 اإدارة	 ا�صرتاتيجية	
ا�صتخدام	اأية	اأداة	اأو	اآلية	معقدة	ل	ميكن	اأن	تنفذ	بنجاح؛

	تخ�صي�س	مكورِّن	حول	اإدارة	املعرفة	يف	خطة	الأعمال	 ●
الإلكرتونية	)e-business plan(	للوزارة	اأو	الإدارة؛

الفرعية	 ● للخطة	 العليا	 الإدارة	 دعم	 على	 	احل�صول	
لإدارة	املعرفة،	اإذ	ل	ميكن	لأية	خطة	اأو	ا�صرتاتيجية	اأن	
تنجح	دون	�صمان	دعم	الإدارات	املعنية	يف	الوزارة	اأو	

الإدارة؛

امللمو�صة	 ● النتائج	 لأن	 دائم،	 ب�صكل	 النتائج	 	اإظهار	
باأهمية	 للإقناع	 طريقة	 اأف�صل	 هي	 للتحقق	 والقابلة	

اإدارة	املعرفة؛
الفرعية	 ● اخلطة	 تنفيذ	 يف	 احلا�صل	 التقدم	 	ا�صتعرا�س	

لإدارة	املعرفة	من	وقت	لآخر	لقيا�س	اأثر	اإدارة	املعرفة	
وفقًا	لثلثة	معايري	هي:	حت�صن	�صنع	القرار	من	جانب	
وغري	 للمواطنني	 املقدمة	 اخلدمات	 وحت�صن	 احلكومة؛	

املواطنني؛	وحت�صن	اخلدمة	املدنية	املقدمة.

يف	 الإلكرتونية	 للحكومة	 احلالية	 املمار�صة	 تزال	 ول	
�صغرية	 م�صاريع	 اإطار	 �صمن	 حم�صورة	 النامية	 القت�صادات	
يف	 املعرفة	 اإدارة	 على	 ينطبق	 وهذا	 فردية،	 ومبادرات	
اتباع	 اأهمية	 على	 التاأكيد	 وجب	 وهنا	 الإلكرتونية.	 احلكومة	
خطط	 وو�صع	 الإلكرتونية	 احلكومة	 نطاق	 على	 �صامل	 نهج	
العمليات	 حت�صني	 اأجل	 من	 الإلكرتونية	 للأعمال	 �صاملة	
من	 كذلك،	 للمواطنني.	 املقدمة	 واخلدمات	 الداخلية	 احلكومية	
ال�صاملة	 اخلطة	 هذه	 �صمن	 املعرفة	 لإدارة	 خطة	 دمج	 املهم	
اإىل	 والو�صول	 النامية	 القت�صادات	 يف	 الإنتاجية	 لزيادة	

م�صتدامة. اإلكرتونية	 حكومة	

�ضيا�ضات تكنولوجيا املعلومات واالت�ضاالت
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ESCWA, Regional Profile of the Information Society in Western Asia, 2009. Available at:	)18	(
http://www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/ictd-09-12.pdf        

يف	 املنطقة	 يف	 تطوراً	 عام	 ب�صكل	 الرقمي	 املحتوى	 �صهد	
معظم	 يف	 الويب	 �صفحات	 عدد	 ت�صاعف	 اإذ	 الأخرية،	 ال�صنوات	
الرقمي	 املحتوى	 اأما	 الفائتني.	 العامني	 خلل	 العربية	 البلدان	
�صبكة	 على	 ال�صفحات	 عدد	 يف	 ازدياداً	 في�صجل	 العربية	 باللغة	
الإنرتنت	مل	يتخط	معدل	43	يف	املائة	مقارنة	باإح�صاءات	عام	
كبرية	 زيادة	 املجال	 هذا	 يف	 الإح�صاءات	 وتظهر	 	.)18(2007

يف	 الإنرتنت	 م�صتخدمي	 عدد	 يف	 املائة	 يف	 	1648.20 بلغت	
املناطق	 يف	 امل�صتخدمني	 مع	 مقارنة	 الأو�صط	 ال�رشق	 منطقة	
الزيادة	 الأخرى	بني	عامي	2000	و2009.		وبالرغم	من	هذه	
يف	ال�صتخدام	ما	زالت	ح�صة	اللغة	العربية	على	الإنرتنت	�صئيلة	
جداً	حيث	ل	تتعدى	0،2%	يف	املائة	من	اإجمايل	ال�صفحات	على	

العامل.	 م�صتوى	

من	 وغريه	 العربي	 املحتوى	 بني	 الهوة	 هذه	 ردم	 وبهدف	
جهوداً	 العربية	 البلدان	 بذلت	 الإنرتنت،	 على	 الأخرى	 اللغات	
ون�رش	 بتطوير	 تعنى	 ومبادرات	 م�صاريع	 اإطلق	 عرب	 حثيثة	
بالقت�صاد	 النهو�س	 يف	 وت�صاهم	 العربي	 الرقمي	 املحتوى	

العربي. املجتمع	 املعريف	يف	

المحتوى تطوير  في  العربية  الجهود  األف-  
الرقمي العربي                                                              

املحتوى	 لدعم	 العربية	 البلدان	 يف	 موؤخراً	 اجلهود	 ت�صافرت	

الرقمي	العربي	على	الإنرتنت	ومتثلت	بتنفيذ	عدد	من	امل�صاريع	
واملبادرات	لتطوير	ون�رش	املحتوى	الرقمي	العربي	وتر�صيخ	هذه	
ال�صناعة	يف	املنطقة.	و�صاهمت	هذه	امل�صاريع	يف	حتقيق	الهدف	
والغاية	املت�صلة	به	 8	"اإقامة	�رشاكة	عاملية	من	اأجل	التنمية"،	
8-و	"التعاون	مع	القطاع	اخلا�س	لإتاحة	فوائد	التكنولوجيات	
وقد	 والت�صالت".	 املعلومات	 تكنولوجيا	 اجلديدة،	وخ�صو�صًا	
الرقمي	 املحتوى	 تطوير	 جمال	 يف	 العربية	 املبادرات	 �صملت	
واملنظمات	 واخلا�س	 العام	 القطاعني	 بني	 �رشاكات	 العربي	
واإقليمية.	 حملية	 تعاون	 وعلقات	 و�رشاكات	 احلكومية،	 غري	

تطبيقات اإلكرتونية
تطوير املحتوى الرقمي العربي: جهود عربية

www.internetworldstats.com  .للتسويق Miniwatts المصدر: مجموعة
مالحظة: ُقدر عدد مستخدمي اإلنترنت في العالم حتى نهاية الربع الثالث من عام 2009 بنحو 741 993 733 1 مستخدمًا.

من� م�ستخدمي الإنرتنت يف العامل بني عامي 2000 و2009

ال�رشق	الأو�صط
اأفريقيا
اأمريكا	اللتينية	
والكاريبي
اآ�صيا
النمو	العاملي
اأوروبا
اأوقيانيا/اأ�صرتاليا
اأمريكا	ال�صمالية
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اإطلق	 الإقليمي	عرب	 بالطابع	 املبادرات	 العديد	من	هذه	 ومتيز	
املحتوى	 ب�صناعة	 تهتم	 مل�صاريع	 جوائز	 وتوزيع	 م�صابقات	
الرقمي	العربي	وتطوير	تقنياته.	ومتيزت	جتارب	اأخرى	يف	هذا	
املجال	بالطابع	العاملي،	وذلك	من	خلل	التعاون	مع	منظمات	
دولية	وامل�صاركة	يف	جوائز	عاملية	تتعلق	بتطوير	املحتوى.	

1- مبادرات املنظمات الإقليمية

الرقمي املحت�ى  �سناعة  لتعزيز  الإ�سك�ا  م�رشوع  )اأ( 
    العربي يف احلا�سنات التكن�ل�جية

العربي	 الرقمي	 املحتوى	 جمال	 يف	 الأن�صطة	 من	 �صل�صلة	 �صمن	
املعلومات	 تكنولوجيا	 اإدارة	 نفذت	 	،2003 عام	 منذ	 بداأت	
والت�صالت	يف	الإ�صكوا	خلل	الأعوام	2007	و2008	و2009،	
العربي	من	 الرقمي	 لتعزيز	�صناعة	املحتوى	 الإقليمي	 امل�رشوع	

خلل	احلا�صنات	التكنولوجية)19(.

م�رشوع الإ�سك�ا: تعزيز �سناعة املحت�ى الرقمي العربي من خلل احلا�سنات التكن�ل�جية

مت	تنفيذ	امل�رشوع	من	خلل	م�صارين:	اإعداد	الدرا�صات	لتحفيز	�صناعة	املحتوى	الرقمي	العربي،	والتنفيذ	العملي	للم�رشوع	بالتعاون	مع	
حا�صنات	تكنولوجية	يف	منطقة	الإ�صكوا.	وعقد	خلل	تنفيذ	امل�رشوع	اجتماعان	اأ�صا�صيان	بالإ�صافة	اإىل	عدة	ور�صات	عمل	للتوعية	حول	

اأهمية	�صناعة	املحتوى	الرقمي	العربي.

تعاونت	الإ�صكوا	خلل	الأعوام	املا�صية	مع	عدد	من	احلا�صنات	التكنولوجية	املتخ�ص�صة	يف	كل	من	الأردن،	واجلمهورية	العربية	ال�صورية،	
وفل�صطني،	ولبنان،	واليمن،	حيث	مت	احت�صان	ثمانية	م�صاريع	واعدة	يف	جمال	�صناعة	املحتوى	الرقمي	العربي	قامت	بتطويرها	فرق	من	
البلدان	املذكورة.		وقد	مت	اختيار	هذه	امل�صاريع	وفقًا	ملعايري	حمددة	�صمن	م�صابقات	للمحتوى	الرقمي	العربي	 خريجي	اجلامعات	يف	
الفائزة	خلل	فرتة	الحت�صان	التي	امتدت	حتى	 البلدان.		وعملت	الفرق	 التكنولوجية	يف	تلك	 نظمتها	الإ�صكوا	بالتعاون	مع	احلا�صنات	
نهاية	عام	2009	على	تطوير	الأفكار	وامل�صاريع	للو�صول	اإىل	منوذج	فّعال	ميكن	على	اأ�صا�صه	لكل	فريق	اإن�صاء	�رشكته	اخلا�صة.		وبدعم	من	
الإ�صكوا	قامت	احلا�صنات	ال�رشيكة	بتقدمي	الدعم	التقني	وامل�صورة	العملية	والتوجيه	الت�صويقي،	اإ�صافة	اإىل	التدريب	املتخ�ص�س.		وت�صمنت	

امل�صاريع	الفائزة	اإطلق	املواقع	وال�رشكات	التالية:
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www.arapreneurs.com الأردن: امل�قع الإلكرتوين خلدمة رواد الأعمال العرب

يت�صمن	هذا	املوقع	خدمات	�صاملة	لرواد	الأعمال	العرب	يف	جمال	الت�صبيك	واإيجاد	فر�س	ال�صتثمار	والبحث	عن	م�صادر	التمويل.		كما	يوفر	
مواداً	تعليمية	حول	مبادئ	مفهوم	ريادة	الأعمال،	وكيفية	البدء	مب�رشوع	خا�س،	وكيفية	تطوير	خطة	العمل،	وق�ص�س	جناح	امل�صتثمرين،	
من	 امل�صتخدم	 للم�صرتكني	متّكن	 املوقع	خدمات	خا�صة	 ويتيح	 	 الحت�صان.	 ومبادئ	 املنطقة،	 بال�صتثمار	يف	 املتعلقة	 القوانني	 واأبرز	

التوا�صل	مع	امل�صرتكني	الآخرين	واإ�صافة	معلومات	عن	امل�صاريع	التي	يقوم	بها.

ARABI Arabic Software Solutions اجلمه�رية العربية ال�س�رية: حمرك نطق اآيل للن�س��ض العربية املكت�بة

يعمل	حمرك	النطق	الآيل	على	حتويل	الن�س	املكتوب	بالعربية	اإىل	ن�س	منطوق	بدقة	عالية	على	نحو	م�صابه	جداً	ل�صوت	الإن�صان	مع	الرتكيز	
على	و�صوح	الكلم	املركب.		وملحرك	النطق	فر�س	وا�صعة	اإقليميًا	وعامليًا	يف	جمالت	خمتلفة	كالربامج	التعليمية	الناطقة	والكتب	الناطقة	
والقارئ	الآيل	ونظم	ال�صتجابة	الآلية	وغريها.		وقد	مت	اإن�صاء	�رشكة	"عربي" على	اأ�صا�س	هذا	امل�رشوع،	وهي	تهدف	اإىل	دعم	اللغة	العربية	

حا�صوبيًا	من	خلل	تطوير	خمتلف	الأنظمة	الربجمية	املنا�صبة	وال�رشورية	لل�صتخدام	يف	التطبيقات	اليومية.

www.academia.sy "اجلمه�رية العربية ال�س�رية: الب�ابة ال�س�رية للتعليم العايل "اأكادمييا

العربية	 العايل	وال�صباب	يف	اجلمهورية	 التعليم	 واإعلميًا	وبحثيًا	حول	 اإخباريًا	 اإلكرتونية	تفاعلية	تقدم	حمتوى	 بوابة	 هي	 "اأكادمييا" 
ال�صورية.		وتتجدد	املعلومات	على	البوابة	على	مدار	ال�صاعة	وتركز	على	ق�صايا	قطاع	التعليم	العايل	وال�صباب	مما	ي�صاهم	يف	زيادة	التفاعل	
بني	اجلهات	واملوؤ�ص�صات	العاملة	يف	هذا	القطاع.		كما	تطرح	البوابة	ق�صايا	ال�صباب	عرب	حتقيقات	�صحفية	ا�صتق�صائية	للو�صول	اإىل	حلول	
منا�صبة.		ويقوم	الفريق	القّيم	على	تطوير	البوابة	بالتعاون	مع	خرباء	وم�صت�صارين	يف	اإعداد	اأبحاث	ودرا�صا	ت	مو�ّصعة	تتناول	الق�صايا	
املجتمعية	الهامة،	وكذلك	ق�صايا	التعليم	العايل.		وت�صعى	البوابة	اإىل	زيادة	الن�رش	الإلكرتوين	على	�صبكة	الإنرتنت	عرب	ت�صجيع	اأع�صاء	الهيئة	

التدري�صية	يف	موؤ�ص�صات	التعليم	العايل	ال�صورية	على	ن�رش	اأبحاثهم	عربها.

  www.stars.ps  فل�سطني: نظام التعرف على الأحرف العربية 
)Software Technologies for Arabic Recognition System-STARS(

اأُعد	هذا	النظام	ل�صتقبال	الن�صو�س	العربية	املطبوعة	ب�صكل	�صور	والتعرف	عليها	وحتويلها	اإىل	ن�صو�س	رقمية	قابلة	للتحرير.		وتعتمد	
خوارزمية	النظام	على	ال�صبكات	الع�صبونية )neural networks(		التي	تتميز	بخا�صية	"التعلم" للتعرف	على	الأحرف	�صوئيًا.		كما	تتميز	
بدقة	عالية	ت�صل	ن�صبتها	اإىل	95	يف	املائة	لأحجام	واأنواع	معينة	من	اخلطوط	العربية.		وهو	ما	ميثل	كفاءة	عالية	مقارنة	مع	الأنظمة	
	،jpgو	pdfو	gif	:مثل	اإليه	املدخلة	ال�صور	من	نوع	من	اأكرث	مع	التعامل	النظام	هذا	وي�صتطيع		جتاري.	ب�صكل	الأ�صواق	يف	حاليًا	املوجودة
ويتيح	للم�صتخدم	اإمكانية	حفظ	امللف	الناجت	باأكرث	من	نوع	من	اأنواع	امللفات	ال�صائعة	وح�صب	رغبة	امل�صتخدم.		و�صيتم	ا�صتخدام	النظام	
يف	تطبيقات	التعليم	الإلكرتوين،	خا�صة	تلك	املتعلقة	باملراحل	البتدائية،	كما	�صيتم	ال�صتفادة	منه	يف	جمال	الن�رش	كمجال	عمل	اجلرائد	
الإلكرتونية.		وقد	مت	اإن�صاء	�رشكة	"�صتارز" التي	�صوف	تعنى	بتطوير	برجميات	وتطبيقات	للغة	العربية	وت�صميم	�صفحات	الإنرتنت	وتطوير	

خدمات	اإلكرتونية	خمتلفة،	مبا	فيها	تلك	اخلا�صة	بالهاتف	املحمول.	
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)Next Generation Technology(  لبنان: الألف ميل

ميثل	م�رشوع	الألف	ميل	لعبة	تعليمية	اإلكرتونية	تفاعلية	تهدف	اإىل	تعريف	امل�صتخدم	باملواقع	اجلغرافية	واحلقبات	التاريخية	يف	العامل	
وت�صميم	 برجمة	 عاٍل	يف	جمال	 تقني	 م�صتوى	 اإىل	 وت�صتند	 الفرتا�صي	 الواقع	 على	 وتعتمد	 الأبعاد	 ثلثية	 باأنها	 اللعبة	 وتتميز	 العربي.	
الألعاب.		ومتّكن	اللعبة	امل�صتخدم	من	التعرف	على	ثقافات	وتاريخ	وعادات	البلدان	العربية	ا�صتناداً	اإىل	جمموعة	من	الأ�صئلة.		كما	تقدم	

حميطًا	تفاعليًا	يتكيف	ورغبات	امل�صتخدم	وميكنه	من	اللعب	�صمن	�صبكة	حملية	ميكن	ا�صتخدام	ال�صوت	وال�صورة	فيها.

www.aden1.com اليمن: ب�ابة عدن ال�سياحية

املن�صاآت	 بخدمات	 بالتعريف	 البوابة	 وتقوم	 	 اليمن.	 يف	 عدن	 حمافظة	 حول	 �صامل	 اإلكرتوين	 �صياحي	 دليل	 عن	 كناية	 البوابة	 هذه	
املتنوعة	 الإلكرتونية	 اخلدمات	 تقدم	عدداً	من	 الطريان.	كما	 واملطاعم	وخطوط	 واملنتجعات	 كالفنادق	 ال�صياحة	 بقطاع	 ال�صلة	 ذات	
اإدخال	 من	 املوؤ�ص�صات	 اأ�صحاب	 متّكن	 حَتّكم	 بلوحة	 البوابة	 وتتميز	 	 الإلكرتونية.	 والإعلنات	 العملت	 وحتويل	 الطق�س	 كاأحوال	
وكذلك	 عنها	 و�صوراً	 باملوؤ�ص�صة	 الت�صال	 و�صائل	 املعلومات	 هذه	 وت�صمل	 	 الإلكرتوين.	 املوقع	 مبا�رشة	عرب	 بهم	 اخلا�صة	 املعلومات	
اأكرث	تطوراً	كاحلجز	 اأن	يتيح	املوقع	خدمات	 مقاطع	فيديو.		كما	ت�صم	البوابة	منتدى	حول	موا�صيع	�صياحية	خمتلفة.	ومن	املخطط	

اإلكرتونيًا. اخلدمات	 وطلب	

  www.deal-book.com  اليمن: ال��سيط الإلكرتوين

وتعزيز	 العمل	 فر�س	 اإتاحة	 يف	 ت�صاهم	 التي	 الإلكرتونية	 اخلدمات	 من	 يوفر	جمموعة	 جتاري	 اجتماعي	 موقع	 هو	 الإلكرتوين	 الو�صيط	
لطالب	 فيمكن	 العمل،	 اأ�صحاب	 مع	 الوظائف	 طالبي	 ت�صبيك	 عرب	 الإلكرتوين	 التوظيف	 املوقع	 يقدمها	 التي	 اخلدمات	 وت�صمل	 ال�صتثمار.	
الوظيفة	حتميل	�صريته	الذاتية	عرب	املوقع	ويف	املقابل	ميكن	لأ�صحاب	العمل	الإعلن	عن	الوظائف	ال�صاغرة.		ويتيح	املوقع	اأي�صًا	فر�صًا	
لت�صويق	امل�صاريع	واإيجاد	التمويل	اللزم	لها	اإ�صافة	اإىل	الإعلن	عن	بيع	وتاأجري	العقارات،	كما	يوفر	و�صائل	دفع	اإلكرتونية	بديلة.		وعلى	
اأ�صا�س	هذا	املوقع،	اأن�صئت	�رشكة	Mors Group	التي	تعنى	بت�صميم	�صفحات	الإنرتنت	وت�صميم	املواد	الإعلنية	وتقدمي	ال�صت�صارات	يف	

جمال	التجارة	والأعمال	ال�صغرية.

   www.learn-gate.com اليمن: التعليم الإلكرتوين

يوؤمن	هذا	املوقع	للموؤ�ص�صات	واملراكز	التعليمية	الربجميات	اخلا�صة	بتقدمي	خدمات	التعليم	الإلكرتوين	واإدارتها،	وميّكنها	من	تطوير	املواد	
التعليمية	والتدريبية	اإلكرتونيًا	واإتاحتها	عرب	موقع	الإنرتنت.		كما	ميّكن	املوقع	الطالب	من	تقدمي	المتحانات	اإلكرتونيًا،	ومن	ثم	ا�صتلم	
�صهادته	اإلكرتونيًا	اأي�صًا.		وتهتم	�رشكة	Strong Software،	التي	اأن�صئت	على	اأ�صا�س	هذا	املوقع،	بتقدمي	كافة	اخلدمات	الإلكرتونية	للقطاع	

التعليمي،	وذلك	فيما	يخ�س	اإدارة	العملية	التعليمية	من	جهة	واإدارة	املحتوى	من	جهة	اأخرى.
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العامل  "ذاكرة  العربية  الدول  جامعة  )ب(  م�رشوع 
العربي"

وذلك	 العربي"  العامل	 "ذاكرة	 العمل	م�صتمراً	يف	م�رشوع	 زال	 ما	
ا�صتخدام	 لتفعيل	 العربية	 الدول	 جامعة	 مبادرة	 اإطار	 �صمن	
تكنولوجيا	املعلومات	يف	الوطن	العربي	وبدعم	خا�س	من	عدد	
من	اجلهات	الدولية	والإقليمية	وعلى	راأ�صها	منظمة	الأمم	املتحدة	
للرتبية	والعلم	والثقافة	)اليون�صكو(	والحتاد	الدويل	للت�صالت	
)الإي�صي�صكو(.		 والثقافة	 والعلوم	 للرتبية	 الإ�صلمية	 واملنظمة	
ملكتبة	 التابع	 والطبيعي	 احل�صاري	 الرتاث	 توثيق	 مركز	 ويعمل	
الإ�صكندرية	وبدعم	من	وزارة	الت�صالت	وتكنولوجيا	املعلومات	
يف	م�رش	كوحدة	تن�صيق	مركزية	تتابع	تنفيذ	امل�رشوع	بالتعاون	
مرحلة	 وبداأت	 	 بالرتاث.	 املهتمة	 والدولية	 العربية	 الهيئات	 مع	
املخطوط،	 بالرتاث	 تتعلق	 للرتاث	 اأربعة	حماور	 بتحديد	 التنفيذ	
واخلط	 ال�صعبية(،	 )الأمثال	 ال�صعبي	 والرتاث	 املعماري،	 والرتاث	
التفاق	 عام	2009	مت	 	ويف	 التاريخية.	 العربية	 للمدن	 الزمني	
اأ�صلوب	 وعلى	 حمور،	 بكل	 خا�صة	 بيانات	 قواعد	 بناء	 على	
مثل	 العربية	 البلدان	 من	 عدد	 من	 املحاور	 لهذه	 البيانات	 جمع	
وم�رش،	 ولبنان،	 وقطر،	 وال�صودان،	 ال�صورية،	 العربية	 اجلمهورية	

واملغرب،	وموريتانيا	وغريها.

2-  مبادرات يف البلدان العربية

)اأ( مملكة البحرين:

للمحتوى	 العربية	 اجلائزة	 	2009 اأيار/مايو	 يف	 اأطلقت	
ت�صجيع	 اإىل	 الرامية	 اجلهود	 �صمن	 وذلك	 	،)20(2009 الإلكرتوين	
والعامل	 البحرين	 يف	 الإلكرتوين	 املحتوى	 جمال	 يف	 البتكار	
العربي،	ويف	اإطار	املبادرات	الإقليمية	ل�صد	الفجوة	الرقمية.		وقد	
مت	التعاون	يف	اإطلق	هذه	اجلائزة	مع	جائزة	القمة	العاملية)21(	
يف	 معايريها	 اعُتمدت	 التي	 	)World Summit Award-WSA(

العربية	 اجلائزة	 هدف	 وكان	 	 العربية.	 الأعمال	 جميع	 تقييم	

للمحتوى	الإلكرتوين	2009	تر�صيخ	اأطر	التعاون	ما	بني	البلدان	
الإلكرتوين	وت�صجيع	 العربي	 العربية	يف	جمال	تطوير	املحتوى	
الإلكرتونية	 اأعمالهم	 واإي�صال	 املتميزة	 وامل�صاريع	 املبادرات	
اإىل	العاملية.		وتاأتي	هذه	اخلطوة	ا�صتمراراً	للنجاح	الذي	حققته	
يف	 اأن�صئت	 التي	 	2009 الإلكرتوين	 للمحتوى	 البحرين	 جائزة	
الإلكرتونية	يف	 احلكومة	 بتنظيم	من	هيئة	 اآذار/مار�س	2009	
وجمعية	 والتجارة	 ال�صناعة	 وزارة	 مع	 وبالتعاون	 البحرين	
البحرين	للإنرتنت.		وبالإ�صافة	اإىل	ذلك،	د�صنت	هيئة	احلكومة	
الإلكرتونية	البحرينية	مع	برنامج	الأمم	املتحدة	الإمنائي	نهاية	
الإلكرتوين)22(.	 املحتوى	 لتنمية	 العربي	 املركز	 	2009 عام	
العربي	 الإلكرتوين	 املحتوى	 تطوير	 اإىل	 املركز	 هذا	 ويهدف	
باللغات	 مقارنة	 الإنرتنت	 �صبكة	 على	 ن�صبته	 زيادة	 حيث	 من	
الأخرى،	وحت�صني	حمركات	البحث	العربية،	وبناء	املهارات	يف	

جمال	احلكومة	الإلكرتونية.	

)ب( اململكة العربية ال�سع�دية:

عبداهلل	 امللك	 مبادرة	 	2007 الثاين/نوفمرب	 ت�رشين	 اأطلقت	يف	
للمحتوى	العربي)23(،	وذلك	باإ�رشاف	مبا�رش	من	مدينة	امللك	عبد	
العزيز	للعلوم	والتقنية.		وتهدف	هذه	املبادرة	اإىل	دعم	وحتفيز	
واملعايري	 التقنية	 الأدوات	 تطوير	 عرب	 العربي	 املحتوى	 واإثراء	
تعمل	 كما	 للم�صتخدمني.	 اأو�صع	 ب�صكل	 لإتاحته	 ال�رشورية	
وكيفية	 ال�صناعة	 هذه	 باأهمية	 الوعي	 ن�رش	 على	 املبادرة	 هذه	
بالتعاون	مع	 املبادرة	 	ونظمت	 العربية.	 املنطقة	 تطويرها	يف	
اأف�صل	املقالت	 Google	يف	عام	2009	م�صابقة	لكتابة	 �رشكة	
واأع�صاء	 الطلب	 يتناف�س	 knol.google.com)24(	حيث	 يف	موقع	
املقالت	 كتابة	 على	 واملدار�س	 اجلامعات	 يف	 التدري�س	 هيئة	
وتهدف	 	 اخت�صا�صهم.	 جمالت	 يف	 تقع	 التي	 املوا�صيع	 يف	
العربي	 املحتوى	 اإثراء	 على	 املجتمع	 اإىل	حتفيز	 امل�صابقة	 هذه	
والتحرير	 الكتابة	 مهارات	 وتنمية	 والقراءة	 الطلع	 وت�صجيع	
يف	 امل�صاركة	 باأهمية	 الوعي	 ون�رش	 عدة	 علمية	 جمالت	 يف	

حترير	املحتوى	الرقمي.	
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تطبيقات اإلكرتونية

)ج( م�رش:

�صمن	اإطار	حملة	Google	لإثراء	املحتوى	العربي	على	الإنرتنت،	
اأطلقت	ثلث	جامعات	م�رشية	يف	القاهرة	واأ�صيوط	والإ�صكندرية	
	،knol.Google.com موقع	على	الكتابة يف	عام	2009،	م�صابقة	
ون�رشها	 العربية	 باللغة	 املقالت	 بكتابة	 الطلبة	 يقوم	 حيث	
والهند�صة	 الآداب	 منها	 خمتلفة	 مو�صوعات	 حول	 املوقع	 على	
والطب	وغريها)25(.	ي�صاف	اإىل	ذلك	عدد	من	امل�صاريع	ال�صاعدة	
دار	 يف	 العربية	 واملخطوطات	 التاريخية	 اخلرائط	 رقمنة	 مثل	
النادرة	والر�صوم	 الرقمي	للمخطوطات	 القومية،	والتوثيق	 الكتب	
والعديد	 والتكنولوجيا،	 للعلوم	 الإلكرتونية	 والبوابة	 املعمارية،	
من	امل�صاريع	القائمة	والتي	ميكن	الطلع	عليها	من	موقع	وزارة	

الت�صالت	وتكنولوجيا	املعلومات	يف	م�رش.

)د( اجلمه�رية العربية ال�س�رية:

�صهر	 بداية	 يف	 للمعلوماتية	 ال�صورية	 العلمية	 اجلمعية	 اأطلقت	
ت�رشين	الثاين/نوفمرب	2008	جائزة	"الكندي" للمعلوماتية)26(،	
والعاملني	 العرب،	 املعلوماتيني	 الباحثني	 حّث	 اإىل	 تهدف	 وهي	
الثقافية	 الكتب	 وموؤلفي	 العربي،	 الرقمي	 املحتوى	 تطوير	 على	
والعطاء،	 الإبداع	 من	 املزيد	 بذل	 على	 العربية،	 باللغة	 العلمية	
نظراً	لأهمية	اللغة	العربية	يف	التعريف	بالهوية	الثقافية	العربية،	
والأبحاث	 الأن�صطة	 دعم	 يف	 دورها	 اأداء	 على	 اجلمعية	 وحر�س	
جمالت:	 ثلثة	 اجلائزة	 وت�صمنت	 العربية.	 باللغة	 املعلوماتية	
اأف�صل	موؤلَّف	ثقايف	عربي	علمي،	واأف�صل	باحث	عربي	معلوماتي،	
واأف�صل	موقع	ثقايف	عربي	باللغة	العربية.		وقد	مت	توزيع	اجلوائز	
يف	�صهر	اأيار/مايو	2009	وقد	حازت	كل	من	اجلمهورية	العربية	

ال�صورية	وم�رش	على	جائزتني	وتون�س	على	جائزة	واحدة.

واأقيم	يف	�صهر	متوز/يوليو	2009	املوؤمتر	الوطني	الأول	ل�صناعة	
املحتوى	الرقمي	العربي)27(	بالتعاون	بني	وزارة	الإعلم،	ووزارة	
للمعلوماتية.		 ال�صورية	 العلمية	 واجلمعية	 والتقانة،	 الت�صالت	
مما	 وال�صتفادة	 اخلربات	 تبادل	 املوؤمتر	 اأهداف	 بني	 من	 وكان	

و�صلت	اإليه	التجارب	الناجحة	يف	جمال	املحتوى	الرقمي	وو�صع	
معايري	عمل	وموؤ�رشات	قيا�س	وا�صحة	لإن�صاء	املحتوى	الرقمي.

)ه( الك�يت:

اأطلقت	مكتبة	الكويت	الوطنية)28(	م�رشوع	"حفظ	الرتاث	الوطني" 
واإتاحتها	 الرتاث	 م�صادر	 على	 املحافظة	 اإىل	 يهدف	 الذي	
الرقمي	 والتحويل	 ال�صوئي	 امل�صح	 طريق	 عن	 وذلك	 رقميًا،	
)digitization(	والتخزين	الن�صي	ملختارات	من	الكتب	والدوريات	
والإ�صدارات	 واملخطوطات	 والوثائق	 النادرة	 والعاملية	 املحلية	
النظام	 م�رشوع	 تنفيذ	 يجري	 كما	 الكويتي.	 بالرتاث	 اخلا�صة	
معلومات	 �صبكة	 اإن�صاء	 اإىل	 يهدف	 الذي	 الوطني	 الببليوغرايف	
الدولة.	 الرئي�صية	يف	 املكتبات	 تخدم	 متكاملة	 اآلية	 ببليوغرافية	
ومن	اأهم	خمرجات	هذا	امل�رشوع	القائمة	الوطنية	املوحدة	للكتب	
والدوريات	واملخطوطات،	والقائمة	الوطنية	املوحدة	لل�صمعيات	
على	 موحدة	 بيانات	 قواعد	 وهي	 	،)audio-visuals( والب�رشيات	
والدوريات	 الكتب	 بيانات	جميع	 على	 الوطني	حتتوي	 امل�صتوى	
بلغ	 وقد	 	 الرئي�صية.	 الكويت	 املتوفرة	يف	مكتبات	 واملخطوطات	
	28 الآن	 حتى	 امل�رشوعني	 هذين	 يف	 امل�صاركة	 املكتبات	 عدد	
جامعة	 مكتبات	 اأهمها	 ومن	 وطني،	 معلومات	 ومركز	 مكتبة	
الكويت،	ومكتبة	الديوان	الأمريي،	ومكتبة	موؤ�ص�صة	الكويت	للتقدم	

العلمي،	ومكتبة	املو�صوعة	الفقهية	وغريها.	

جائزة	 تقدم	 العلمي	 للتقدم	 الكويت	 موؤ�ص�صة	 رعاية	 وحتت	
الإلكرتوين)29(	�صنويًا،	وذلك	 الإلكرتونية	لإثراء	املحتوى	 الكويت	
علمية	يف	 اأ�ص�س	 على	 املبني	 والإنتاج	 والإبداع	 التقدم	 لت�صجيع	
لل�صباب	 تناف�صية	 بيئة	 وتهيئة	 املعلومات،	 تكنولوجيا	 جمال	
الكويتي	لرفع	م�صتوى	جودة	م�صاريعهم	الإلكرتونية	مبا	يوؤهلها	
للتناف�س	يف	املحافل	الدولية،	وتعزيز	مكانة	الكويت	على	خريطة	
هي:	 جمالت	 ثمانية	 يف	 اجلائزة	 مُتنح	 العاملية.	 التكنولوجيا	
احلكومة	الإلكرتونية،	والرتفيه	الإلكرتوين،	وال�صحة	الإلكرتونية،	
الإلكرتوين،	 والتعليم	 الإلكرتوين،	 والرتاث	 الإلكرتونية،	 والتجارة	

والعلوم	الإلكرتونية،	والحتواء	الإلكرتوين.
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)و( �سلطنة ُعمان:

ا�صرتاتيجية	 لو�صع	 ُعمان	 يف	 املعلومات	 تقنية	 هيئة	 تخطط	
�صاملة	للمحتوى	الرقمي	بالإ�صافة	اإىل	التح�صري	لإطلق	"مركز	
التمّيز	للمحتوى	الرقمي" الذي	يهدف	اإىل	اإتاحة	منرب	تت�صارك	يف	
العاملة	يف	جمال	تطوير	�صناعة	املحتوى	 ال�رشكات	 ا�صتخدامه	

يف	ُعمان.

العربي الرقمي  المحتوى  تعزيز  م�ضتلزمات  باء- 
في المنطقة                                                                

تزال	 ل	 املجال،	 هذا	 ُتبذل	يف	 التي	 املميزة	 اجلهود	 من	 بالرغم	
�صناعة	املحتوى	الرقمي	العربي	تواجه	�صعوبات	عديدة	مرتبطة	
�صناديق	 وجود	 وعدم	 امللئمة،	 التمكينية	 البيئة	 توفر	 بعدم	
املوؤهلة	 الكوادر	 وقلة	 النا�صئة،	 ال�صناعة	 هذه	 تدعم	 متويلية	
بنّي	 وقد	 	 ال�صناعة.	 هذه	 احتياجات	 مع	 يتلءم	 عاليًا	 تاأهيًل	
ذهبية	 فر�س	 وجود	 الإ�صكوا	 اأعدتها	 التي	 الدرا�صات	 من	 العديد	
العربي	 الرقمي	 املحتوى	 �صناعة	 جمال	 يف	 العربية	 للمنطقة	
امللكية	 مثل	حماية	 لنموها،	 امللئمة	 ال�رشوط	 توفرت	 حال	 يف	
لت�صجيع	 وطنية	 مبادرات	 واإطلق	 الرقمي،	 للمحتوى	 الفكرية	
يف	 العربية	 اجلهود	 وتكامل	 العربي،	 الرقمي	 املحتوى	 تطوير	
على	 العربية	 اللغة	 با�صتخدام	 اخلا�س	 والتطوير	 البحث	 جمال	
التي	 واحللول	 والتطبيقات	 الربجميات	 ا�صتثمار	 ويف	 الإنرتنت،	
تعتمد	اللغة	العربية	كاأ�صا�س،	ويف	جمال	تكوين	القدرات	العالية.		
ومن	العوامل	التي	ت�صجع	اإن�صاء	�صناعة	املحتوى	الرقمي	العربي،	

العربية،	 البلدان	 جميع	 يف	 الر�صمية	 اللغة	 العربية	 اللغة	 كون	
من	 باأكرث	 تتمثل	 م�صرتكة	 وا�صعة	 عربية	 �صوق	 وجود	 وبالتايل	
بلدان	 يف	 العرب	 املغرتبني	 اإىل	 بالإ�صافة	 عربي	 مليون	 	300
العامل.		لذلك،	ومن	اأجل	تعزيز	�صناعة	وانت�صار	املحتوى	الرقمي	

العربي،	ل	بد	من	العمل	على	ما	يلي:

بتطوير	 ● تتعلق	 واإقليمية	 وطنية	 ا�صرتاتيجيات	 	و�صع	
املحتوى	الرقمي	العربي	و�صناعته	يف	املنطقة	العربية،	
وت�صجيع	امل�صاركة	ما	بني	القطاعني	العام	واخلا�س	يف	

تنفيذ	هذه	ال�صرتاتيجيات؛
يتنا�صب	 ● مبا	 اجلامعية	 التعليمية	 املناهج	 	تطوير	

العربي	 الرقمي	 املحتوى	 �صناعة	 تطوير	 وحاجات	
وت�صجيع	اإقامة	مراكز	تدريب	متخ�ص�صة	يف	هذا	املجال؛

�صناعة	 ● لإقامة	 امللئم	 الت�رشيعي	 الإطار	 	تطوير	
امللكية	 حماية	 وخا�صة	 العربي،	 الرقمي	 املحتوى	

الفكرية	للمحتوى	الرقمي؛
فيما	 ● اخلا�س	 والقطاع	 اجلامعات	 بني	 التعاون	 	دعم	

التطبيقات	 تطوير	 جمال	 يف	 والتطوير	 بالبحث	 يتعلق	
والأدوات	ال�رشورية	لتح�صني	املحتوى	الرقمي	العربي؛

واحلكومة	 ● الإلكرتوين	 التعليم	 ومبادرات	 م�صاريع	 	دعم	
الإلكرتونية	والتي	ت�صاهم	بزيادة	املحتوى	العربي	على	

�صبكة	الإنرتنت؛
	اإقامة	�صناديق	متويل	وطنية	واإقليمية	لدعم	ال�رشكات	 ●

�صناعة	 جمال	 يف	 تعمل	 التي	 وال�صغرية	 النا�صئة	
املحتوى	الرقمي	العربي.
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األف-  الروؤية واالأهمية                                                 

القرن	 من	 الت�صعينات	 منت�صف	 يف	 الإنرتنت	 انت�صار	 بداية	 مع	
املا�صي،	كان	ملوقع	املنطقة	العربية	بني	اأوروبا	وجنوب	�رشق	
اآ�صيا،	وانت�صار	الكوابل	البحرية	وال�صعات	الكبرية،	ومرور	م�صارات	
كوابل	الت�صالت	الرئي�صية	الرابطة	بينهما	يف	بلدان	مثل	الإمارات	
العربية	املتحدة	وم�رش	واململكة	العربية	ال�صعودية،	من	الأ�صباب	
الرئي�صية	لتطور	الت�صالت	وتكنولوجيا	املعلومات	يف	املنطقة	
العربية	مقارنة	ببلدان	اأقل	حظًا	لبعدها	عن	تلك	امل�صارات،	مثل	
اأغلب	بلدان	القارة	الأفريقية.	ومع	ذلك	بقيت	اأ�صعار	ال�صعات	بني	
اأوروبا	واملنطقة	العربية	اأكرث	من	اأربعني	�صعفًا	على	اأح�صن	تقدير	

من	مثيلتها	ما	بني	اأوروبا	واأمريكا)30(.

ومع	تطور	ال�صتخدامات	والتطبيقات	العربية	وانت�صار	اخلدمات	
العربية	الإقليمية،	واندماج	خدمات	الإعلم	والت�صالت	وما	نتج	
والفيديو،	 وال�صوت	 ال�صورة	 نقل	 مثل	 عنها	من	خدمات	جديدة،	
زادت	اأهمية	وجدوى	الرتابط	الرقمي	بني	البلدان	العربية.	ونظراً	
الغربية	 البلدان	 واإ�رشار	 الدولية	 ال�صعات	 �رشاء	 تكلفة	 لرتفاع	
والوليات	املتحدة	على	عدم	متاثل	التكلفة	– مثلما	هو	متبع	يف	
الت�صالت	ال�صوتية	– مما	اأدى	اإىل	حتمل	امل�صتخدم	يف	البلدان	
امل�صتخدم	يف	 يتحمل	 ل	 بينما	 التو�صيل	 تكلفة	 اإجمايل	 العربية	
باأهمية	 اأ�صوات	كثرية	تنادي	 اأي	تكلفة،	ظهرت	 الأخرى	 البلدان	
على	 �صاملة	 نفاذ	 ونقاط	 متكاملة	 عربية	 ات�صالت	 �صبكة	 اإن�صاء	
العربية،	 البلدان	 بني	 ما	 تربط	 والإقليمي	 املحلي	 امل�صتويني	
موقفها	 ويقوي	 �صبكتها	 على	 العربية	 املنطقة	 �صيادة	 يعزز	 مما	
التفاو�صي	مع	ال�رشكات	العاملية	املوّردة	لل�صعات	الدولية	وذلك	
باجلملة	ولي�س	بالتجزئة.		ومن	�صاأن	اإن�صاء	�صبكة	ات�صالت	عربية	
على	 التو�صيل	 تكلفة	 يخف�س	 اأن	 �صاملة	 نفاذ	 ونقاط	 متكاملة	

بني	 امل�صتغلة	 غري	 ال�صعات	 من	 وال�صتفادة	 العربي؛	 امل�صتخدم	
البلدان	العربية	لتنوع	فرتات	الذروة	خا�صة	نتيجة	فروق	التوقيت	
بني	البلدان	والتي	متتد	لفرتة	اأربع	�صاعات	على	الأقل	من	املحيط	
اإىل	اخلليج؛	وتوفري	م�صارات	ومراكز	بديلة	لت�صغيل	ال�صبكات	يف	
حالة	الكوارث	الطبيعية	وغريها؛	وتقليل	ا�صتخدام	ال�صعات	بدون	
على	 �صي�صاعد	 ال�صبكات،	مما	 بني	 ما	 الآين	 الربط	 من	خلل	 داع	
املحلي.		 املحتوى	 ويدعم	 العربية	 ال�صت�صافة	 مراكز	 ازدهار	
كذلك	يوفر	هذا	الربط	البيئة	امللئمة	التي	ت�صجع	على	ال�صتثمار	
اإن�صاء	 البينية	ويكون	نواة	لتحقيق	م�رشوع	 والتجارة	وال�صياحة	

ال�صوق	العربية	امل�صرتكة.

واإميانًا	باأهمية	�صبكة	الت�صالت	العربية	املتكاملة،	ظهرت	عدة	
مبادرات	اإقليمية	طالبت	احلكومات	العربية	بتذليل	العقبات	اأمام	
حتقيق	امل�رشوع.		وقد	بداأت	اأول	مبادرة	لربط	البلدان	العربية	يف	
م�رشوع	 خلل	 من	 املا�صي	 القرن	 �صبعينات	 من	 الأول	 الن�صف	
MedArabTel	الذي	مت	متويله	من	قبل	الحتاد	الدويل	للت�صالت	
والل�صلكية	 ال�صلكية	 للموا�صلت	 العربي	 الحتاد	 مع	 بالتعاون	
)اآنذاك،	وقد	ُحّل	الحتاد	يف	عام	1987(.	وكان	اآخر	املبادرات:	
الدويل	 الحتاد	 قام	 الذي	 ال�صامل	 النفاذ	 نقاط	 م�رشوع	 )اأ(	
م�رشوع	 و)ب(	 ب�صاأنه)31(؛	 الأولية	 الدرا�صة	 باإجناز	 للت�صالت	
�صبكة	الت�صالت	الإقليمية	العربية	الذي	اأعدت	وزارة	الت�صالت	
وميكن	 ب�صاأنه.	 عمل	 ورقة	 الأردن	 يف	 املعلومات	 وتكنولوجيا	

تلخي�س	املبادرتني	فيما	يلي:

باء-  م�ضروع نقاط النفاذ ال�ضامل                                 

م�صاريع	 من	 خم�صة	 باحت�صان	 للت�صالت	 الدويل	 الحتاد	 قام	
العامة	 العربية	 ال�صرتاتيجية	 ببلورة	 اخلا�س	 الأول	 املنتج	

)٭( أعد هذا المقال السيد محمد عبد الوهاب، االستشاري في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لدى اإلسكوا.
)30( عرض مقدم من منتدى األعمال العربي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى اجتماع شبكة الهيئات العربية لتنظيم قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، القاهرة 22–24 كانون الثاني/يناير 2006.

http://www.itu.int/ITU/projects/docs/project-assistance/WTDC-2006-Res-17.pdf  :31( المعلومات عن المشروع في الصفحة 140 من الوثيقة المتاحة على الوصلة التالية(

البنية االأ�صا�صية للمعلومات واالت�صاالت
املبادرات االإقليمية نحو �ضبكة ات�ضاالت عربية متكاملة)*(
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http://www.aticm.org.eg :واملعلومات	للت�صالت	العرب	الوزراء	جمل�س	موقع	على	2007-2012	املعلومات	جمتمع	بناء	واملعلومات:	الت�صالت	لتكنولوجيا	العامة	العربية	ال�صرتاتيجية	وثيقة	على	الطلع	ميكن	32((

عاتقه	 على	 واأخذ	 واملعلومات)32(،	 الت�صالت	 لتكنولوجيا	
وحتقيق	 الرقمية	 الفجوة	 ردم	 يف	 باأهميتها	 لقناعته	 تنفيذها	
وكان	 املعلومات.	 ملجتمع	 العاملي	 القمة	 موؤمتر	 خمرجات	
الوطنية	 ال�صامل	 النفاذ	 نقاط	 م�رشوع	 املبادرات	 تلك	 بني	 من	
والذي	 العربية	 املنطقة	 يف	  )National Access Points-NAPs(
كان	من	املقرر	تنفيذه	بال�صرتاك	مع	البلدان	العربية	واملنظمات	

الإقليمية	والدولية	الراغبة.

وو�صع	 درا�صة	 لإعداد	 خبرياً	 للت�صالت	 الدويل	 الحتاد	 عنّي	
يف	 الأول	 املنتج	 ظهر	 وقد	 امل�رشوع،	 تنفيذ	 ب�صاأن	 اقرتاح	
يف	 اآخر	 تعديل	 اأو	 اقرتاح	 تبعه	 ثم	 	2006 الثاين/يناير	 كانون	
�رشداً	 الأول	 القرتاح	 وت�صمن	 	.2006 الأول/دي�صمرب	 كانون	
حلجم	 حتليل	 وبعد	 امل�رشوع.	 لتنفيذ	 املختلفة	 للتكنولوجيات	
و�صعات	الكوابل	املوجودة	يف	البلدان	العربية،	ُقدم	اقرتاح	لثلث	
اجلغرايف	 التق�صيم	 على	 تعتمد	 عربية	 اإقليمية	 �صامل	 نفاذ	 نقاط	
يتم	 اأن	 على	 املتحدة	 العربية	 والإمارات	 وم�رش	 املغرب	 لت�صمل	
لربط	  )Redundant Fiber Backbone( بديلة	 م�صارات	 و�صع	
نقطة	 بتنفيذ	 البحرين	 قيام	 اإمكانية	 على	 التاأكيد	 ومت	 	 النقاط.	
العربية	 الإمارات	 رغبة	 عدم	 حال	 يف	 ال�صامل	 للنفاذ	 اإقليمية	
املتحدة	يف	امل�صاركة،	وعلى	اأهمية	قيام	كل	دولة	باإن�صاء	نقاط	
التوافق	 واأهمية	 	،)Internet Exchange Points( للإنرتنت  تبادل	
بني	تلك	النقاط	من	خلل	اأجهزة	تنظيم	الت�صالت	العربية.		ومت	
البلدان	 التعامل	من	خلل	حتالف	بني	 اأ�ص�س	 و�صع	اقرتاح	حول	
القرتاح	 هذا	 و�صمل	 ال�صامل.	 النفاذ	 نقاط	 اإدارة	 يف	 امل�صاركة	
والحتياجات	 للإنرتنت	 البيني	 الرتابط	 باحتياجات	 يتعلق	 ما	
اخلا�صة	باإدارة	نقاط	النفاذ	ال�صامل،	بخلف	اقرتاح	فني	لبدائل	
ومت	 النفاذ.	 بنقاط	 وعلقتها	 املختلفة	 امل�صتويات	 على	 التنفيذ	

و�صع	ت�صور	للميزانية	املطلوبة.

	2006 الأول/دي�صمرب	 كانون	 يف	 اإ�صافية	 درا�صة	 اأجريت	
لإ�صافة	 ال�صورية	 العربية	 واجلمهورية	 الأردن	 بني	 للمقارنة	
البلدان	 ربط	 اإىل	 خل�صت	 والتي	 الأردن	 يف	 رابعة	 نفاذ	 نقطة	

العربية	كما	يلي:

العربية	 ● واململكة	 الكويت	 املتحدة:	 العربية	 	الإمارات	
العربية	 والإمارات	 والبحرين	 وُعمان	 وقطر	 ال�صعودية	

املتحدة	واليمن؛

وفل�صطني	 ● ولبنان	 ال�صورية	 العربية	 اجلمهورية	 	الأردن:	
والعراق	والأردن؛

القمر	 ● وجزر	 وجيبوتى	 وال�صومال	 ال�صودان	 	م�رش:	
وم�رش؛

املغرب:	اجلزائر	وموريتانيا	وليبيا	وتون�س	واملغرب؛ ●

مراعاتها	 عدم	 البع�س	 عليها	 اأخذ	 واإن	 مفيدة	 الدرا�صة	 وُتعترب	
يخل	 مما	 الأربعة	 النقاط	 بني	 ال�صتخدامات	 وكثافة	 حجم	

بالتكافوؤ	بينها.

واملعلومات	 ● للت�صالت	 العرب	 الوزراء	 جمل�س	 قرار	 	ن�س	
	،12 العادية	 )الدورة	 ق220-دع2008/6/4-12	
من	 "الطلب	 على	 	)2008 حزيران/يونيو	 	5-4 عّمان،	
دعوة	 للت�صالت	 الدويل	 للحتاد	 العربي	 الإقليمي	 املكتب	
القطاع	 وموؤ�ص�صات	 الإقليمية	 واملنظمات	 العربية	 الإدارات	
فريق	 ت�صكيل	 اإىل	 يهدف	 اجتماع	 اإىل	 ال�صلة	 ذات	 اخلا�س	
�صبكات	 ربط	 م�رشوع	 درا�صة	 اإعادة	 على	 يعمل	 اخلرباء	 من	
ت�صع	 بحيث	 ال�صامل،	 النفاذ	 نقاط	 خلل	 من	 الإنرتنت	
مع	 النفاذ،	 نقاط	 اختيار	 ومعايري	 التنظيمية	 الأطر	 الدرا�صة	
ت�صجيع	 ي�صمن	 الذي	 ال�صتثماري	 البعد	 العتبار	 يف	 الأخذ	
ال�صعات	 وا�صتغلل	 امل�رشوع	 تنفيذ	 على	 اخلا�س	 القطاع	
التكاليف	 باأقل	 النفاذ	 لتي�صري	 العربية	 الدول	 لدى	 املتاحة	

Mohamed Ebrahim Al-Thawadi, NAP for the Arab States: :المصدر 
Recommendation Report, ITU Arab Regional Office, Jan 2006

خمطط لنقاط النفاذ ال�سامل الإقليمية
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وعدم	 اخلدمة	 ا�صتمرارية	 �صمان	 مع	 املنا�صبة	 وبال�رشعة	
وقد	مت	تر�صيح	اخلرباء	 النقطاع	يف	حال	حدوث	الأعطال".	
العربي	 الأعمال	 ومنتدى	 العربية،	 البلدان	 اإدارات	 قبل	 من	
واملنظمة	 والإ�صكوا،	 والت�صالت،	 املعلومات	 لتكنولوجيا	
فريق	 وعقد	 واملعلومات،	 الت�صال	 لتكنولوجيات	 العربية	
	7 يومي	 العربية	 الدول	 جامعة	 مقر	 يف	 اجتماعًا	 اخلرباء	
اأوىل	 ن�صخة	 الفريق	 الأول/اأكتوبر	2009.	وقدم	 ت�رشين	 و8	
اجتماع	 هام�س	 على	 اجتماع	 يف	 اأعدها	 التي	 الدرا�صة	 من	
الثاين/يناير	 كانون	 )دم�صق،	 للت�صالت	 الدويل	 الحتاد	
اآذار/مار�س	 �صهر	 بنهاية	 الدرا�صة	 تنَجز	 اأن	 على	 	)2010
2010	ويقدم	رئي�س	الفريق	تقريراً	�صهريًا	اإىل	فريق	اخلرباء	

عما	مت	خلل	ال�صهر	املنق�صي)33(.

املعلومات	 ● على	 احل�صول	 يف	 الرغبة	 الكويت	 دولة	 	واأبدت	
لإمكانية	 املبدئية	 درا�صتها	 اإطار	 امل�رشوع	يف	 املتوفرة	عن	
م�صاركة	القطاع	اخلا�س	يف	تبني	امل�رشوع	حيث	اإن	الإدارة	
الكويتية	كانت	قد	�رشحت	لفريق	بلورة	ال�صرتاتيجية	العربية	
للت�صالت	واملعلومات	بجامعة	الدول	العربية	يف	اجتماعه	
رقم	17	)القاهرة،	اآب/اأغ�صط�س	2009(	باأن	اجلهاز	املركزي	
لتكنولوجيا	املعلومات	يف	الكويت	يعد	درا�صة	حول	اإمكانية	
�صبكات	 ربط	 م�رشوع	 تبني	 يف	 اخلا�س	 القطاع	 م�صاركة	
باعتباره	 ال�صامل،	 النفاذ	 نقاط	 خلل	 من	 العربية	 الإنرتنت	
اإ�صهامًا	حقيقيًا	 اأن	تقدم	 التي	ميكنها	 من	امل�صاريع	احليوية	
ملوؤمتر	 اخلتامي	 البيان	 يف	 الواردة	 الأهداف	 حتقيق	 يف	
العربية	القت�صادية	والتنموية	والجتماعية	)الكويت،	 القمة	
19-20	كانون	الثاين/يناير	2009(.	وبناء	عليه،	فقد	طلب	
وفريق	 للت�صالت	 الدويل	 للحتاد	 الإقليمي	 املكتب	 من	
الكويتية	وتزويدها	باملعلومات	 الإدارة	 التعاون	مع	 اخلرباء	
بامل�رشوع	 اخلا�صة	 امل�صتجدات	 واآخر	 اللزمة	 والدرا�صات	

ل�صتكمال	الدرا�صة.

ل�ضبكة م�ضاهمة  �ضركة  تاأ�ضي�س  مبادرة  جيم- 
االت�ضاالت العربية المتكاملة                                          

وتكنولوجيا	 الت�صالت	 وزارة	 قدمتها	 التي	 العمل	 ورقة	 تعترب	
املعلومات	يف	الأردن	اإىل	اجتماع	الدورة	الثالثة	ع�رشة	ملجل�س	
اأيار/ الوزراء	العرب	للت�صالت	واملعلومات	)بريوت،	28-27	

اإن�صاء	 م�رشوع	 لتحقيق	 العربية	 املبادرات	 اأحدث	 مايو	2009(،	
�صبكة	الت�صالت	العربية	املتكاملة)34(.

التحتية	 البنية	 من	 الق�صوى	 ال�صتفادة	 فكرة	 املبادرة	 تتبنى	
املتوفرة	حاليًا	لربط	البلدان	العربية	باآ�صيا	من	ناحية	وباأفريقيا	
من	ناحية	اأخرى،	على	اأن	يتم	ربط	هذين	املحورين	معًا	من	خلل	
جدوى	 اأكرث	 بطريقة	 احلالية	 ال�صبكات	 وا�صتغلل	 بحرية	 كوابل	
وا�صتكمال	احللقات	الناق�صة	اأو	ال�صعيفة	واإيجاد	املرونة	اللزمة	
والبدائل	من	خلل	م�صارات	متنوعة،	واأي�صًا	ت�صهيل	العبور	من	بلد	
اإىل	اآخر	من	خلل	اعتماد	اأ�صعار	مرور	تتنا�صب	مع	التكلفة	و�صوًل	
يف	 ب�صهولة	 تتعامل	 اأن	 ت�صتطيع	 متكاملة	 ات�صالت	 �صبكة	 اإىل	
تقدمي	خدمات	الت�صالت	ال�صوتية	ونقل	البيانات	واملعلومات،	
بروتوكول	 عرب	 الت�صالت	 مثل	 احلديثة	 التطبيقات	 وا�صتخدام	
اإىل	 بالإ�صافة	 املقدمة	من	خلله	 املتنوعة	 الإنرتنت	واخلدمات	

اخلدمات	التفاعلية.

على	 العربية	 البلدان	 حكومات	 حث	 على	 امل�رشوع	 ويعتمد	
اخلا�س	 القطاع	 وت�صجيع	 الإقليمية	 ال�صبكات	 يف	 ال�صتثمار	
ال�رشاكة	 خلل	 من	 ال�صبكات	 هذه	 مثل	 يف	 ال�صتثمار	 على	
املمكنة	 الت�صهيلت	 وتقدمي	 واخلا�س	 العام	 القطاعني	 بني	
م�صاهمة	 �رشكة	 تاأ�صي�س	 اإىل	 العمل	 ورقة	 ودعت	 	 الغاية.	 لهذه	
وفى	 املعنيني،	 وامل�صغلني	 الإدارات	 كافة	 متثل	 خا�صة	
باأجنع	 القائمة	 التحتية	 البنية	 ا�صتغلل	 يتم	 الأوىل	 املرحلة	
با�صتثناء	 �صبكات	حتتية	جديدة	 ال�صتثمار	يف	 وعدم	 الو�صائل	
الثانية	 القائمة؛	ويف	املرحلة	 ال�صبكة	 لتدعيم	 ما	هو	�رشوري	
مع	 الربط	 ل�صتكمال	 متاحة	 اأموال	 روؤو�س	 اأية	 ا�صتغلل	 يتم	
وا�صتكمال	 واأوروبا	 اآ�صيا	 �رشق	 عرب	 للنفاذ	 الدولية	 ال�صبكة	
الربط	البحري	بني	البلدان	العربية.		وتعتمد	ال�رشكة	امل�صاهمة	

اأهمها: اأ�صا�صية	 مبادئ	

اإن�صاء	وت�صغيل	الأجزاء	الواقعة	 1-		يكون	كل	�رشيك	م�صوؤوًل	عن	
التحتية	 البنية	 با�صتغلل	 وذلك	 اجلغرافية،	 حدوده	 �صمن	

القائمة	اأو	حتديثها	يف	حال	دعت	ال�رشورة	اإىل	ذلك.
2-		يتم	حتديد	كلفة	ال�صتثمار	امل�صافة	والقيمة	ال�صوقية	للبنية	
اإىل	 للتو�صل	 ال�رشيك	 امل�صغل	 اأو	 بلد	 القائمة	يف	كل	 التحتية	
القيمة	 اإىل	 التو�صل	 وبالتايل	 �رشيك،	 كل	 م�صاهمة	 قيمة	

ال�صوقية	الإجمالية	لل�صبكة.

)	33(	تقرير	اجتماع	فريق	خرباء	م�رشوع	ربط	�صبكات	الإنرتنت	العربية،	جامعة	الدول	العربية،	القاهرة،	7-8	ت�رشين	الأول/اأكتوبر	2009.	
)34	(	�صبكة	الت�صالت	الإقليمية	العربية،	ورقة	عمل	قدمتها	وزارة	الت�صالت	وتكنولوجيا	املعلومات	يف	الأردن	اإىل	اجتماع	الدورة	الثالثة	ع�رشة	ملجل�س	الوزراء	العرب	للت�صالت	واملعلومات،	بريوت،	27-28	اأيار/مايو	2009.
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ا�صتثمارية	 وحدات	 اإىل	 ال�صعات	 كل	 جمموع	 حتويل	 3-		يتم	
.)Km/STM1(

4-		يتم	توزيع	املجموع	الكلي	ل�صعات	النظام	)Km/STM1(	على	
جميع	ال�رشكاء	طبقًا	مل�صاهمة	كل	�رشيك.

وت�صغيل	 واإدارة	 ترخي�س	 عن	 م�صوؤوًل	 �رشيك	 كل	 5-		يكون	
و�صيانة	ال�صبكة	الواقعة	�صمن	حدوده	اجلغرافية.

6-		يتم	حتديد	كيفية	اإدامة	اخلدمة	بناًء	على	معايري	لتقييم	الأداء	
يتفق	عليها	ال�رشكاء.

و�سف م�رشوع ومراحل تاأ�سي�ض �رشكة م�ساهمة ل�سبكة الت�سالت العربية املتكاملة

اإىل	 بالإ�صافة	 املجاورة	 البلدان	 بني	 احلدود	 تعرب	 التي	 الأر�صية	 الكوابل	 على	 بالأ�صا�س	 العربية	 الإقليمية	 الت�صالت	 �صبكات	 تعتمد	
�صبكة	الكوابل	البحرية	القائمة.		وعلى	�صبيل	املثال،	الأردن	مرتبط	مع	اململكة	العربية	ال�صعودية	واجلمهورية	العربية	ال�صورية	والعراق،	
واجلمهورية	العربية	ال�صورية	مرتبطة	مع	لبنان	والعراق،	وبلدان	جمل�س	التعاون	اخلليجي	مرتبطة	مع	بع�صها	البع�س	وميكن	النفاذ	اإليها	
من	خلل	اململكة	العربية	ال�صعودية	وهكذا.		وبذلك،	ميكننا	القول	اإن	البنية	التحتية	ل�صبكة	الكوابل	الأر�صية	متوفرة	لربط	البلدان	العربية	

ومعظمها	يف	اخلدمة	الآن.		ويعتمد	امل�رشوع	على	ا�صتغلل	البنية	التحتية	القائمة	كما	يلي:

1-		عدم	ال�صتثمار	يف	�صبكات	بنية	حتتية	جديدة	با�صتثناء	ما	هو	�رشوري	لتدعيم	ال�صبكة	القائمة	اإىل	اأن	تربز	احلاجة	واجلدوى	لتو�صيع	
وحتديث	ال�صبكات.

2-	اأن	تكون	الأعباء	الراأ�صمالية	املرتتبة	على	ال�رشكاء	اأقل	ما	ميكن	وذلك	لتحقيق	الأهداف	املرجوة	باأقل	ال�صتثمارات.
3-		ا�صتغلل	اأية	روؤو�س	اأموال	متاحة	ل�صتكمال	املراحل	الأخرى	من	ال�صبكة	وهي	الربط	مع	ال�صبكة	الدولية،	حيث	اإن	جناح	هذه	ال�صبكة	

على	املدى	الطويل	يتطلب	الو�صول	اإىل	ال�صبكة	الدولية	عرب	�رشق	اآ�صيا	واأوروبا	وا�صتكمال	الربط	البحري	بني	البلدان	العربية.

املرحلة الأوىل
الكوابل	 العربية	عن	طريق	 البلدان	 الربط	بني	 ت�صاهم	يف	 والتي	 البلدان	 القائمة	حاليًا	يف	جميع	 التحتية	 البنية	 �صبكات	 ا�صتخدام	 �صيتم	

الأر�صية.	وتت�صمن	املرحلة	الأوىل	حمورين:

املح�ر الأول:	البلدان	العربية	الواقعة	يف	اآ�صيا،	وذلك	لربط	الكوابل	بني	بلدان	جمل�س	التعاون	اخلليجي	واليمن	من	خلل	اململكة	العربية	
ال�صعودية	اإىل	الأردن	والعراق،	ومن	الأردن	اإىل	اجلمهورية	العربية	ال�صورية	ولبنان	والعراق	عن	طريق	كوابل	اأر�صية	با�صتخدام	ال�صبكات	

القائمة	اإىل	اأق�صى	مدى.

املح�ر الثاين:	ربط	البلدان	العربية	يف	اأفريقيا	)م�رش،	ال�صودان،	ليبيا،	تون�س،	اجلزائر،	املغرب،	موريتانيا(	بع�صها	ببع�س	عن	طريق	كوابل	
اأر�صية	با�صتخدام	ال�صبكات	القائمة	اإىل	اأق�صى	مدى.	

ال�صعودية	وال�صودان،	وبني	الأردن	وم�رش،	وبني	اجلمهورية	 العربية	 يتم	ربط	هذين	املحورين	معًا	من	خلل	كوابل	بحرية	بني	اململكة	
العربية	ال�صورية	ولبنان	وم�رش،	وبني	اململكة	العربية	ال�صعودية	وم�رش.

املرحلة الثانية
هذه	املرحلة	حتتاج	اإىل	الئتلف	مع	�رشيك	ا�صرتاتيجي	)م�صغل	�صبكات	ات�صال	اأوروبي(	بحيث	ميتلك	هذا	الئتلف	كافة	ال�صبكات	التي	
تكّون	ال�صبكة	العربية،	بالإ�صافة	اإىل	اإن�صاء	�صبكة	بحرية	جديدة	لربط	ال�صبكة	العربية	مع	ال�صبكة	الدولية	وكذلك	ربط	ال�صبكة	العربية	ب�صبكة	

بحرية	باأف�صل	الطرق	القت�صادية.

ملحظة:	يف	كلتا	املرحلتني	يتم	اعتماد	نف�س	اأ�ص�س	ال�رشاكة	لتحديد	قيمة	م�صاهمة	كل	�رشيك	وح�صته	من	ال�صبكة.
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البنية االأ�ضا�ضية للمعلومات واالت�ضاالت

ت�رشين	 يف	 الإعلن	 مت	 امل�رشوع،	 يف	 للبدء	 عملية	 خطوة	 ويف	
اإقليمية	 ات�صالت	 كوابل	 �صبكة	 اإن�صاء	 عن	 	2009 الأول/اأكتوبر	
ال�صورية	 العربية	 واجلمهورية	 والأردن	 اخلليج	 تربط	بني	منطقة	
بني	 الت�صالت	 �صبكات	 تعزيز	 �صاأنه	 من	 الذي	 الأمر	 واأوروبا،	
بلدان	املنطقة	واإيجاد	خمارج	دولية	بديلة	لكل	الأطراف،	ف�صًل	
عن	تعزيز	واإكمال	�صبكة	الت�صالت	الإقليمية	التي	تربط	اخلليج	
اأن	 املخطط	 من	 حيث	 املتو�صط،	 الأبي�س	 البحر	 حو�س	 ببلدان	
تربط	ال�صبكة	ما	بني	الإمارات	العربية	املتحدة	واململكة	العربية	
ال�صعودية	والأردن	واجلمهورية	العربية	ال�صورية	ومنها	لأوروبا،	
عدد	 لإن�صاء	 العربية	 املحاولت	 مع	 التكامل	 يف	 ي�صاهم	 مما	
والهند	 اأوروبا	 بني	 ت�صل	 التي	 العربية	 الت�صالت	 كوابل	 من	

والتو�صيل	ما	بني	اأكرب	عدد	من	البلدان	العربية.

دال-  خل�ضة                                                                         

وبالرغم	من	الإميان	ب�رشورة	تكامل	�صبكة	الت�صالت	العربية،	
حماولة	 على	 الإقليمية	 واملنظمات	 العربية	 البلدان	 واإ�رشار	
من	 اأكرث	 بامل�رشوع	يف	 ال�صديد	 والهتمام	 التكامل،	 هذا	 حتقيق	
حمفل	مثل	"اإعلن	القاهرة	لبناء	جمتمع	املعلومات	يف	املنطقة	
العربية" ال�صادر	يف	حزيران/يونيو	2003	عن	وزراء	الت�صالت	
ملجتمع	 العاملية	 للقمة	 التح�صريي	 العربي	 املوؤمتر	 يف	 العرب	
املعلومات،	والذي	قرر	اإقامة	�صبكة	ات�صالت	عربية	بحلول	عام	
2010،	مل	يظهر	امل�رشوع	على	نحو	متكامل	اإىل	النور	حتى	الآن.

والدول	 لل�رشكات	 القت�صادية	 امل�صالح	 ت�صارب	 اأن	 �صك	 ول	

جمال	 يف	 العربية	 البلدان	 بني	 التقدم	 م�صتويات	 وتفاوت	
درجات	 تفاوت	 وكذلك	 املعلومات،	 وتكنولوجيا	 الت�صالت	
التي	 العوامل	 من	 املختلفة،	 البلدان	 بني	 الت�صالت	 حترير	
�صبكة	 اإن�صاء	 م�رشوع	 حتقيق	 اأمام	 اأ�صا�صية	 معوقات	 �صكلت	

متكاملة. ات�صالت	

واأ�صبح	هذا	العبء	واقعًا	على	عاتق	ا�صتثمارات	القطاع	اخلا�س	
و�رشكات	الت�صالت	عمومًا،	مما	يفقد	امل�رشوع	اأحد	اأهم	مقوماته	
وهو	التنمية	احلقيقية.		ولكن	يبقى	ذلك	هو	احلل	الأمثل	كبداية	
جزئيًا،	 كان	 واإن	 حتى	 التكامل	 نحو	حتقيق	 اجلادة	 للمحاولت	
الدولية	 واملنظمات	 احلكومات	 قيام	 التوجه	 هذا	 مع	 ويتكامل	
يتم	 ومعايري	 اأ�ص�س	 خلل	 من	 تنفيذية	 خطة	 بو�صع	 والإقليمية	
التفاق	عليها	لتكامل	�صبكة	الت�صالت	الإقليمية	مع	ال�صتفادة	
على	 اخلا�س	 القطاع	 وت�صجيع	 احلالية	 ال�صبكات	 من	 الق�صوى	
ال�صتثمار	يف	تكامل	ال�صبكة	والتو�صع	بها	يف	اإطار	تلك	اخلطة.

دور	 اأهمية	 اإغفال	 عدم	 ينبغي	 اخلطة	 و�صع	 يف	 البدء	 وعند	
وو�صع	 والتن�صيق	 للدرا�صة	 الإ�صكوا،	 ومنها	 الإقليمية،	 املنظمات	
الأ�ص�س	والتوازنات	بحيادية	مبا	ي�صب	يف	�صالح	كافة	اأ�صحاب	
امل�صلحة	والعمل	على	التكامل	بني	املبادرتني.		ول	�صك	اأن	اخلطوة	
ال�صورية	 العربية	 اجلمهورية	 مع	 بالتعاون	 الأردن	 اتخذها	 التي	
والقطاع	اخلا�س	يف	اململكة	العربية	ال�صعودية	والإمارات	العربية	
املتحدة	تعترب	مبادرة	جيدة	جداً	لتحقيق	التكامل	العربي	واإيجاد	
قنوات	وم�صارات	جديدة	تت�صم	باملرونة	وتو�صع	نطاق	اخليارات	

للمنطقة	العربية.	
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فيما	يلي	الأن�صطة	الرئي�صية	التي	تولت	تنفيذها	اإدارة	تكنولوجيا	
من	 الأول	 الن�صف	 يف	 الإ�صكوا	 يف	 والت�صالت	 املعلومات	
ن�رشة	 من	 العدد	 هذا	 �صدور	 تاريخ	 حتى	 وحتديداً	 	،2010 عام	

تكنولوجيا	املعلومات	والت�صالت	للتنمية	يف	غربي	اآ�صيا.

ور�سة عمل ح�ل مرا�سد العلم والتكن�ل�جيا والبتكار يف البلدان 
الأع�ساء يف الإ�سك�ا

اإن�صاء	 نحو	 الأوىل:	 املرحلة	 مرحلتني،	 يف	 الور�صة	 هذه	 عقدت	
والإقليمية)35(	 الوطنية	 والبتكار	 والتكنولوجيا	 العلم	 مرا�صد	
)11-12	ت�رشين	الثاين/نوفمرب	2009(؛	واملرحلة	الثانية:	بناء	
القدرات	حول	موؤ�رشات	ومرا�صد	العلم	والتكنولوجيا	والبتكار)36(	

)18-20	كانون	الثاين/يناير	2010(.

مرا�صد	 لإن�صاء	 الأ�صا�صية	 املبادئ	 الأوىل	 املرحلة	 وتناولت	
ارتباطها	 وعملية	 ووظائفها،	 والبتكار،	 والتكنولوجيا	 العلم	
املرا�صد	 اإن�صاء	 مراحل	 اإىل	 بالإ�صافة	 القائمة،	 الوطنية	 بالنظم	

الوطنية	والإقليمية.		و�صارك	فيها	20	�صخ�صًا	من	�صانعي	القرار	
واخلرباء	يف	منهجيات	و�صيا�صات	العلم	والتكنولوجيا	والبتكار،	
والعراق،	 وال�صودان،	 ال�صورية،	 العربية	 واجلمهورية	 الأردن،	 من	

وُعمان،	وفرن�صا،	وفل�صطني،	والكويت،	ولبنان،	وم�رش.

يف	 والبتكار	 والتكنولوجيا	 العلم	 اأثر	 امل�صاركون	 ناق�س	
العلم	 مرا�صد	 ودور	 والجتماعية،	 القت�صادية	 التنمية	 حتقيق	
توجيهية	 ومبادئ	 اإن�صائها،	 وطرق	 والبتكار	 والتكنولوجيا	
بني	 الإقليمي	 التعاون	 ودعم	 واإقليمية،	 وطنية	 مرا�صد	 لإن�صاء	

وا�صعي	ال�صيا�صات	املعنيني	بهذا	املو�صوع	يف	املنطقة.

لإن�صاء	مرا�صد	وطنية	 التو�صيات	 اإىل	عدد	من	 الور�صة	 وخل�صت	
واإقليمية	للعلم	والتكنولوجيا	والبتكار	يف	املنطقة،	ومنها:	بناء	
الفقر	 العلم	والتكنولوجيا	والبتكار	للحد	من	 القدرات	يف	جمال	
وحتقيق	التنمية	القت�صادية	املحلية،	ودعم	الإقبال	على	الأعمال	
والبتكار؛	 والتكنولوجيا	 العلم	 تنمية	 يف	 ت�صاهم	 التي	 احلرة	
وو�صع	خطة	عمل	وا�صحة	امللمح	ومنهجية	للتنفيذ	مبنية	على	

http://www.escwa.un.org/information/meetingdetails.asp?referenceNum=1179E )35(
http://www.escwa.un.org/information/meetingdetails.asp?referenceNum=1224E )36(

اأن�صطة االإ�صكوا يف جمال تكنولوجيا 
املعلومات واالت�صاالت

االأن�ضطة الرئي�ضية خلل الن�ضف االأول من عام 2010

بريوت،	11-12	ت�رشين	الثاين/نوفمرب	2009
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http://www.escwa.un.org/information/meetingdetails.asp?referenceNum=1176E )37(

املوارد	املتاحة	وال�رشورية؛	وتخ�صي�س	املوارد	املالية	اللزمة؛	
وتبادل	 املوارد	 بجمع	 ت�صمح	 التي	 وال�رشاكات	 التعاون	 وتعزيز	
املرا�صد	 هذه	 بني	 والت�صبيك	 امل�صلحة؛	 اأ�صحاب	 بني	 اخلربات	

واملوؤ�ص�صات	الإقليمية	والدولية	املرادفة	لها.

ومرا�صد	 موؤ�رشات	 القدرات	حول	 بناء	 الثانية	 املرحلة	 وتناولت	
التالية:	 املوا�صيع	 اإىل	 وتطرقت	 والبتكار،	 والتكنولوجيا	 العلم	
)اأ(	دور	العلم	والتكنولوجيا	والبتكار	يف	التنمية	ومنهجية	اإعداد	
اإح�صاءات	 اإنتاج	 )ب(	 والبتكار؛	 والتكنولوجيا	 العلم	 �صيا�صات	
لإن�صاء	 مناذج	 )ج(	 والبتكار؛	 والتكنولوجيا	 العلم	 وموؤ�رشات	
)د(	 والإقليمية؛	 الوطنية	 والبتكار	 والتكنولوجيا	 العلم	 مرا�صد	
يف	 والدويل	 والإقليمي	 الثنائي	 التعاون	 واإقامة	 القدرات	 بناء	
جمال	العلم	والتكنولوجيا	والبتكار.		و�صارك	يف	املرحلة	الثانية	
لت�صغيل	 ومر�صحني	 اأخ�صائيني	 من	 �صخ�صًا	 	20 الور�صة	 من	
يف	 ودوليني	 اإقليميني	 خرباء	 اإىل	 بالإ�صافة	 املبتغاة،	 املرا�صد	
من	 امل�صاركون	 وكان	 موؤ�رشاتها.	 وتطوير	 املرا�صد	 هذه	 اإن�صاء	
والعراق،	 وال�صودان،	 ال�صورية،	 العربية	 واجلمهورية	 الأردن،	
وُعمان،	وفل�صطني،	والكويت،	ولبنان،	وم�رش.	وخل�صت	املناق�صات	
العلم	 مرا�صد	 حول	 الوعي	 تعزيز	 منها:	 التو�صيات	 من	 عدد	 اإىل	
والتكنولوجيا	والبتكار	يف	املنطقة؛	وو�صع	خطة	عمل	بال�رشاكة	
مع	املوؤ�ص�صات	املعنية	باإن�صاء	هذه	املرا�صد؛	وبناء	القدرات	حول	
املوؤ�رشات	 وحتديد	 اللزمة؛	 واملوارد	 الوطنية	 املرا�صد	 تخطيط	
املنا�صبة	للمنطقة	وعقد	دورات	تدريبية	حول	ا�صتخدامها؛	وحتديد	
املوؤ�ص�صات	الرائدة	للمرا�صد	الوطنية؛	واإن�صاء	موقع	على	الإنرتنت	
املعرفة	 تبادل	 اأجل	 من	 والبتكار	 والتكنولوجيا	 العلم	 ملراكز	
فيما	بني	املرا�صد	واملوؤ�ص�صات	ال�رشيكة؛	وتعزيز	النفاذ	اإىل	قواعد	
والبتكار؛	 والتكنولوجيا	 بالعلم	 املتعلقة	 واملعلومات	 البيانات	
واإقامة	ال�رشاكة	مع	اجلامعات	حول	الأبحاث	التكنولوجية	ونقل	

التكنولوجيا.

ور�سة عمل ح�ل اأ�سماء النطاقات العربية وح�كمة الإنرتنت

نظمت	الإ�صكوا	هذه	الور�صة	بالتعاون	مع	جامعة	الدول	العربية	
لتكنولوجيات	 العربية	 واملنظمة	 للت�صالت،	 الدويل	 والحتاد	
ال�صبكة،		 ملعلومات	 ال�صعودي	 واملركز	 واملعلومات،	 الت�صال	
وقد	عقدت	يف	�رشم	ال�صيخ،	م�رش،	يف	14	ت�رشين	الثاين/نوفمرب	
اإدارة	 ملنتدى	 الرابع	 الجتماع	 انعقاد	 قبيل	 وذلك	 	،)37(2009

الثاين/نوفمرب	 ت�رشين	 	18-15 ال�صيخ،	 )�رشم	 الإنرتنت	 �صبكة	
وتكنولوجيا	 الت�صالت	 وزارة	 الور�صة	 وا�صت�صافت	 	.)2009

املعلومات	يف	م�رش.

موا�صيع	 النقا�صات	 وتناولت	 �صخ�صًا،	 	40 الور�صة	 يف	 �صارك	
واأهمية	 ال�صيرباين؛	 الأمن	 مثل	 الإنرتنت،	 باإدارة	 تتعلق	 خمتلفة	
املنطقة	 اإىل	 بالن�صبة	 الإنرتنت	 لإدارة	 الرابع	 العاملي	 املنتدى	
احليوية؛	 الإنرتنت	 موارد	 تواجه	 التي	 والتحديات	 العربية؛	
والتقدم	املحرز	يف	م�رشوع	النطاق	العلوي	"arab." و".عربي"؛	
اأ�صماء	نطاقات	الإنرتنت	واإدارة	 وا�صتخدام	الأحرف	العربية	يف	
اجلديدة.		 البلدان	 ورموز	 العامة	 الدولية	 العلوية	 النطاقات	
�صمن	 	".arab" اإىل	ن�رش	 الهادفة	 وتداول	امل�صاركون	يف	اخلطط	
العاملي	 ال�صجل	 واإن�صاء	 	)gTLD( العامة	 العلوية	 النطاقات	
النطاقات	 لأ�صماء	 الكامل	 التنفيذ	 اإىل	 بالإ�صافة	 به،	 املتعلق	
املدّولة	)IDN( والنطاقات	العلوية	لرموز	البلدان	)ccTLDs(	يف	

العربية. املنطقة	

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

�رشم	ال�صيخ،	14	ت�رشين	الثاين/نوفمرب	2009

بريوت،	14-15	كانون	الأول/دي�صمرب	2009
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الجتماع اخلتامي مل�رشوع تعزيز �سناعة املحت�ى الرقمي 
العربي من خلل احلا�سنات التكن�ل�جية

الأول/ كانون	 و15	 	14 يومي	 بريوت،	 يف	 الجتماع	 هذا	 عقد	
تعزيز	 م�رشوع	 تنفيذ	 اختتام	 اإىل	 وهدف	 	.)38(2009 دي�صمرب	
احلا�صنات	 خلل	 من	 العربي	 الرقمي	 املحتوى	 �صناعة	
اإطلقه	يف	عام	2007،	وتقييم	 التكنولوجية)39(	بعد	�صنتني	من	
نتائجه	وعمليات	تنفيذه،	بالإ�صافة	اإىل	تبادل	اخلربات	املكت�صبة	
والدرو�س	امل�صتفادة،	ومناق�صة	ال�صعوبات	التي	واجهت	التنفيذ.		
امل�رشوع	مع	خم�س	حا�صنات	 تنفيذ	هذا	 الإ�صكوا	يف	 وت�صاركت	
الأردين؛	 الإبداع	 مركز	 هي:	 الإ�صكوا	 منطقة	 يف	 تكنولوجية	
العربية	 )اجلمهورية	 والت�صالت	 املعلومات	 تقانة	 وحا�صنة	
املعلومات	 لتكنولوجيا	 الفل�صطينية	 واحلا�صنة	 ال�صورية(؛	
والت�صالت؛	وحا�صنة	التكنولوجيا	وال�صحة	"برييتك" )لبنان(؛	
وحا�صنة	تقنية	املعلومات	والت�صالت-عدن	)اليمن(.		و�صاهم	
امل�رشوع	يف	تطوير	مبادرات	جديدة	واحت�صان	م�صاريع	لتعزيز	
ثماين	 واإطلق	 املنطقة،	 يف	 العربي	 الرقمي	 املحتوى	 �صناعة	

�رشكات	نا�صئة.	

م�صابقات	 واإجراء	 توعية،	 حملت	 تنظيم	 امل�رشوع	 وت�صمن	
وطنية	من	اأجل	اختيار	املبادرات،	ون�رش	ثلث	درا�صات	هي:	)اأ(	
وتقييم	 وتطبيقاته	 برجمياته	 العربي:	 الرقمي	 للمحتوى	 م�صح	
الت�صويق	 وخطط	 الأعمال	 لربامج	 مناذج	 )ب(	 احتياجاته)40(؛	
تطوير	 )ج(	 العربي)41(؛	 الرقمي	 املحتوى	 ل�صناعة	 وال�رشاكات	
واحتياجات	 الحت�صان	 متطلبات	 العربي:	 الرقمي	 املحتوى	
للم�رشوع	 التقييمي	 التقرير	 امل�صاركون	 وناق�س	 	 التدريب)42(.	
وخطة	ت�صويقية	تهدف	اإىل	ت�صارك	الدرو�س	امل�صتقاة	منه	وتعزيز	
فر�س	جناح	امل�صاريع	املحت�صنة.		وخل�س	الجتماع	اإىل	عدد	من	
التو�صيات،	اأهمها:	)اأ(	�رشورة	تكرار	امل�رشوع	واأن�صطته	يف	عدد	
الأع�صاء،	وت�صويق	منتجات	مبادرات	املحتوى	 البلدان	 اأكرب	من	
البحث	 اأن�صطة	 تعزيز	 اأهمية	 )ب(	 عنه؛	 الناجتة	 العربي	 الرقمي	
اإنتاج	 اأجل	 من	 العربي	 الرقمي	 باملحتوى	 املتعلقة	 والتنمية	
باحلا�صنات	 نتائجها	 وربط	 اللزمة،	 والربجميات	 التطبيقات	
املنتجات	 هذه	 اإي�صال	 اأجل	 من	 اخلا�س	 والقطاع	 التكنولوجية	

اإىل	الأ�صواق	املحلية	والإقليمية	والعاملية؛	)ج(	�رشورة	اهتمام	
العربي	من	 الرقمي	 العربية	بتعزيز	�صناعة	املحتوى	 احلكومات	
باللغة	 الإلكرتونية	 واخلدمات	 للتطبيقات	 م�صاريع	 اإطلق	 خلل	
العربية	مما	يحفز	اإن�صاء	�رشكات	متو�صطة	و�صغرية	احلجم	لتطوير	

املحتوى	الرقمي	العربي.

ور�سة عمل ح�ل تقدمي اخلدمات الإلكرتونية يف املجتمع 
املدين

عقدت	هذه	الور�صة	يف	بريوت،	يومي	28	و	29	كانون	الأول/
جمال	 يف	 القدرات	 تعزيز	 اإىل	 وهدفت	 	،)43(2009 دي�صمرب	
	21 فيها	 و�صارك	 الإلكرتونية،	 اخلدمات	 وتطوير	 ا�صتخدام	
واأكدت	 الإ�صكوا.	 يف	 الأع�صاء	 البلدان	 من	 �صبعة	 من	 �صخ�صًا	
تقلي�س	 يف	 حتديداً	 الإلكرتونية	 التجارة	 دور	 على	 النقا�صات	
منتدى	 وعقد	 الكفاءة.	 وحت�صني	 الأرباح	 وزيادة	 التكاليف	
املعلومات	 جمتمع	 بوابة	 �صمن	 للور�صة	 مكمل	 اإلكرتوين	

http://isper.escwa.un.org/isper )اإ�صرب(:  الإ�صكوا	 ملنطقة	

املنظمات	غري	احلكومية	 اأهمية	مواقع	 امل�صاركون	على	 وتوافق	
والتوا�صل	 املعرفة	 ون�رش	 جمع	 ت�صهيل	 اأجل	 من	 الإنرتنت	 على	
وكذلك	 معها،	 ال�رشاكات	 فر�س	 واإتاحة	 الأخرى	 املنظمات	 مع	
هذه	 بني	 فيما	 والتفاعل	 الت�صال	 وتعزيز	 املمولني	 ا�صتقطاب	

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

بريوت،	28-29	كانون	الأول/دي�صمرب	2009
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اأن�ضطة االإ�ضكوا يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالت�ضاالت

التي	تعاين	من	 املنظمات.		وقد	دعيت	املنظمات	غري	احلكومية	
قلة	يف	املوارد	واملهارات	الفنية	للن�صمام	اإىل	مواقع	الإنرتنت	

اجلاهزة	التي	تقدم	خدمات	اآمنة	للتجارة	الإلكرتونية.	

ويندرج	عمل	الإ�صكوا	واهتمامها	بهذا	املجال	يف	اإطار	الأهمية	
والت�صالت	 املعلومات	 تكنولوجيا	 تطبيقات	 تكت�صبها	 التي	
من	 ينطلق	 كما	 املنطقة.	 املعلومات	يف	 بناء	جمتمع	 اأجل	 من	
جمتمع	 بناء	 يف	 احلكومية	 غري	 للمنظمات	 املحوري	 الدور	
العملية	 للطرق	 واعتمادها	 املنظمات	 هذه	 فتنوع	 املعلومات،	
اأ�صا�صيًا	 �رشيكًا	 منها	 جتعل	 املحلية	 املجتمعات	 اإىل	 ونفاذها	
تكنولوجيا	 وتطبيقات	 خدمات	 اإىل	 العادل	 النفاذ	 �صمان	 يف	
منظمات	 تنبهت	 وقد	 مقبولة.	 وبكلفة	 والت�صالت	 املعلومات	
غري	حكومية	عديدة	اإىل	اأهمية	تطبيقات	تكنولوجيا	املعلومات	
الوعي	 م�صتوى	 اأن	 اإل	 الإلكرتونية،	 واخلدمات	 والت�صالت	
واآخر	 بلد	 بني	 متفاوتًا	 يزال	 ل	 الإلكرتونية	 اخلدمات	 واعتماد	

الواحد. البلد	 بل	وحتى	داخل	

ور�ستا عمل ح�ل ت�سبيك مراكز املعرفة واإدارتها

اإىل	 النفاذ	 نقاط	 خلل	 من	 املعرفة	 "�صبكات	 م�رشوع	 اإطار	 يف	
املحلية	 املجتمعات	 يف	 والت�صالت	 املعلومات	 تكنولوجيا	
املحرومة" الذي	ت�رشف	على	تنفيذه	الإ�صكوا	بالتعاون	مع	جلان	
الأمم	املتحدة	الإقليمية،	مت	تنظيم	ور�صتي	عمل	حول	تعزيز	الربط	
بني	مراكز	املعرفة	وا�صتدامتها	بعد	اختتام	امل�رشوع	املتوقع	يف	

عام	2010.

يف	 الرقمية	 الق�صارف	 مدينة	 منظمة	 مع	 الإ�صكوا	 ت�صاركت	
املعرفة	 مراكز	 اإدارة	 حول	 الأوىل	 العمل	 ور�صة	 لتنظيم	 ال�صودان	
وا�صتدامتها)44(	)اخلرطوم،	11-14	كانون	الثاين/يناير	2010(.		
مديري	 بني	 فيما	 والتوا�صل	 القدرات	 تعزيز	 اإىل	 الور�صة	 وهدفت	
واإدارة	 اإن�صاء	 اأ�ص�س	 املعرفة	يف	امل�رشوع،	وتدريبهم	على	 مراكز	
يف	 املحرز	 التقدم	 وا�صتعرا�س	 ال�صغرية،	 التجارية	 امل�صاريع	
اإمكانية	 وتعزيز	 معرفة،	 مراكز	 اإىل	 الت�صالت	 مراكز	 حتويل	
ا�صتدامة	مراكز	املعرفة	وال�صبكات	الإقليمية.	و�صارك	يف	الور�صة	
32	�صخ�صًا	من	الأردن،	واجلمهورية	العربية	ال�صورية،	وال�صودان،	
ا�صتدامة	 امل�صاركون	مو�صوع	 	وناق�س	 وُعمان،	ولبنان،	وم�رش.	
امل�رشوع	ومت	انتقاء	مركز	معرفة	ال�صلمية،	يف	اجلمهورية	العربية	

ال�صورية،	ليقوم	مبهام	الأمانة	التنفيذية.

وعقدت	ور�صة	العمل	الثانية	حول	تعزيز	قدرات	الت�صبيك	يف	مراكز	
وذلك	 	،)2010 �صباط/فرباير	 	18-16 )القاهرة،	 املعرفة)45(	
بالتعاون	مع	اجلمعية	اخلريية	لرعاية	الطفولة	يف	م�رش.		وهدفت	
اأجل	 من	 الت�صال	 مراكز	 مديري	 مبادرات	 زيادة	 اإىل	 الور�صة	
حت�صني	قدرات	التوا�صل	وخدمات	مراكز	املعرفة،	وذلك	من	خلل	
حتديد	امل�صاكل	التي	تواجه	تنفيذ	مراكز	املعرفة،	واقرتاح	اأن�صطة	
معرفة،	 مراكز	 اإىل	 الت�صالت	 مراكز	 حتويل	 يف	 ت�صاهم	 جديدة	
مقرتحات	 اإعداد	 يف	 املعرفة	 مراكز	 مديري	 مهارات	 وتطوير	
املراكز.		 ا�صتدامة	 التمويل	وزيادة	فر�س	 لتاأمني	 اأعمال	 م�صاريع	
الأردن،	واجلمهورية	 �صخ�صًا	من	 الور�صة	14	 اأعمال	 و�صارك	يف	

العربية	ال�صورية،	وال�صودان،	ولبنان،	وم�رش،	واليمن. اخلرطوم،	11-14	كانون	الثاين/يناير	2010

القاهرة،	16-18	�صباط/فرباير	2010
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العلمية  ال�ست�سارية للتنمية  الجتماع اخلام�ض للجنة 
والتكن�ل�جية والبتكار التكن�ل�جي

اآذار/مار�س	 و30	 	29 يومي	 بريوت،	 يف	 الجتماع	 هذا	 عقد	
اإدارة	 اإجنازات	 مراجعة	 	)1( يلي:	 ما	 اإىل	 وهدف	 	،)46(2010
-2008 ال�صنتني	 خلل	 والت�صالت	 املعلومات	 تكنولوجيا	
والإطار	 	،2011-2010 لل�صنتني	 عملها	 وبرنامج	 	،2009
	)2( 2012-2013؛	 لل�صنتني	 لعملها	 املقرتح	 ال�صرتاتيجي	
ال�صادر	 )د-25(	 الإ�صكوا	284	 قرار	 اإجنازه	من	 ما	مت	 متابعة	
اأيار/مايو	 	29 يف	 والع�رشين	 اخلام�صة	 الوزارية	 الدورة	 عن	
للتكنولوجيا؛	 الإقليمي	 الإ�صكوا	 مركز	 اإن�صاء	 ب�صاأن	 	،2008
ا�صتخدام	 واأثر	 العاملية	 التكنولوجية	 التوجهات	 مناق�صة	 	)3(
التكنولوجيات	 املعلومات	والت�صالت	وغريها	من	 تكنولوجيا	

على	تغرّي	املناخ.

و�صارك	يف	الجتماع	25	�صخ�صًا	من	اخلرباء	يف	العلم	والتكنولوجيا	
والبتكار،	مبا	فيها	تكنولوجيا	املعلومات	والت�صالت،	املنتمني	
الأبحاث،	 ومراكز	 الأكادميية،	 املوؤ�ص�صات	 منها	 عدة،	 اإىل	جهات	
واملوؤ�ص�صات	احلكومية،	والوزارات،	واملوؤ�ص�صات	التجارية	العاملة	
وتون�س،	 الأردن،	 التالية:	 البلدان	 من	 وذلك	 البتكار،	 جمال	 يف	
وُعمان،	 والعراق،	 وال�صودان،	 ال�صورية،	 العربية	 واجلمهورية	

وفل�صطني،	ولبنان،	وم�رش،	واململكة	العربية	ال�صعودية.

بتنفيذ	 املتعلقة	 التو�صيات	 من	 عدد	 اإىل	 الجتماع	 وخل�س	
يف	 والت�صالت	 املعلومات	 تكنولوجيا	 اإدارة	 عمل	 برنامج	
للتكنولوجيا،	 الإقليمي	 الإ�صكوا	 مركز	 اإن�صاء	 وم�رشوع	 الإ�صكوا	

البحث	 اأولويات	 لتحديد	 درا�صة	 اإعداد	 �رشورة	 واأهمها:	
اأجل	 من	 الإقليمية	 القدرات	 وتعزيز	 املنطقة؛	 يف	 والبتكار	
والت�صالت؛	 املعلومات	 لتكنولوجيا	 م�صاريع	جديدة	 احت�صان	
اإىل	 الأ�صا�صية	 املراحل	 من	 بدءاً	 التعليم	 نوعية	 على	 والرتكيز	
مراحل	 كافة	 يف	 البتكار	 على	 ال�صباب	 وحتفيز	 العايل	 التعليم	
القطاعات	 من	 كل	 املناخ	يف	 تغرّي	 ومواجهة	حتديات	 التعليم؛	
الإنتاجية	واعتماد	التكنولوجيا	امللئمة	لدعم	تدابري	التخفيف	
لتفعيل	 املنطقة	 املهني	يف	 التفاعل	 تعزيز	 و�رشورة	 والتكّيف؛	
املبادرات	 مع	 والتوا�صل	 الإمنائية،	 احلاجات	 �صمن	 العمل	
تبادل	 وتعزيز	 احلاجة	 تقييم	 درا�صات	 لدعم	 والإقليمية	 الدولية	

املعلومات	واخلربات.

للتحالف  العربية  الإقليمية  لل�سبكة  الأول  الجتماع 
العاملي لتكن�ل�جيات املعل�مات والت�سالت والتنمية

	،2010 اآذار/مار�س	 	31 يف	 بريوت،	 يف	 الجتماع	 هذا	 عقد	
لل�صبكة	 التوجيهية	 اللجنة	 عمل	 �رشوط	 مراجعة	 اإىل	 وهدف	
فيه	خم�صة	 و�صارك	 لت�صغيلها،	 عمل	 ا�صرتاتيجية	وخطة	 وتطوير	
ال�صيد	 برئا�صة	 هي	 التي	 لل�صبكة	 التوجيهية	 اللجنة	 من	 اأع�صاء	
والأمني	 املتحدة	 للأمم	 العام	 الأمني	 وكيل	 الدفع،	 عمر	 بدر	
التالية:	 التو�صيات	 الجتماع	 عن	 ونتج	 	 للإ�صكوا.	 التنفيذي	
العربية	 باللغتني	 ال�صبكة	 اجتماعات	 نتائج	 ن�رش	 اأهمية	 	)1(
من	 للمتخ�ص�صني	 وا�صع	 نطاق	 على	 لتوفريها	 والإنكليزية	
و�صائل	الإعلم	و�صناع	القرار؛	)2(	الرتكيز	على	جمايل	التعليم	
والعمل	يف	م�رشوع	ا�صرتاتيجية	عمل	اللجنة	التوجيهية	لل�صبكة،	
وو�صع	منهجية	للت�صالت	بني	اأع�صاء	اللجنة؛	)3(	ال�صتفادة	
من	خربات	ال�صبكات	الإقليمية	الأخرى	�صمن	التحالف	العاملي	

والتنمية. املعلومات	والت�صالت	 لتكنولوجيات	

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

بريوت،	29-30	اآذار/مار�س	2010

بريوت،	31	اآذار/مار�س	2010
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.Qiang, Christine Zhen-Wei. 2009. Telecommunications and Economic Growth. Unpublished paper, World Bank )47(
 ESCWA, Regional Profile of the Information Society in Western Asia, 2009. Available at: http://www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/ictd-09-12.pdf. )48(

  S. Boyera, White Paper on Mobile Web for Social Development. January 2008. Presented at the Workshop on the Role of Mobile Technologies in Fostering Social Development, 	)49(
.June 2-3 2008. Available at: http://www.w3.org/2006/12/digital_divide/ajc.html

ت�صاهم	يف	 التي	 الهامة	 التطورات	 من	 النقالة	 التطبيقات	 ُتعترب	
حتى	 املجتمع	 �رشائح	 كافة	 ي�صتهدف	 معلومات	 جمتمع	 بناء	
اإىل	 امل�صتندة	 النقالة	 فالتطبيقات	 منها.	 واملهم�صة	 الفقرية	
النقالة،	 احلا�صوب	 اأجهزة	 من	 غريه	 اأو	 النقال	 الهاتف	 ا�صتخدام	
من	 الأفراد	 دخل	 وزيادة	 املعي�صي	 امل�صتوى	 ت�صاهم	يف	حت�صني	
اأظهرت	اإحدى	درا�صات	البنك	 خلل	خدمات	وحلول	ب�صيطة.	فقد	
الدويل	اأن	ازدياد	اعتماد	الهواتف	النقالة	مبعدل	10	هواتف	لكل	
مائة	�صخ�س	يف	بلد	من	البلدان	النامية	ي�صاهم	بنمو	ح�صة	الفرد	
اأن	 كما	 املائة)47(.	 يف	 	0.8 بن�صبة	 الإجمايل	 املحلي	 الناجت	 من	
التطبيقات	النقالة	تتميز	بفر�س	انت�صار	وا�صعة	فيما	اإذا	مت	النظر	
اإىل	اأحدث	الإح�صاءات	ذات	ال�صلة.		فقد	و�صلت	ن�صبة	النفاذ	اإىل	
اإىل	60	يف	املائة	مقابل	 العامل	لعام	2008	 النقال	يف	 الهاتف	
62	يف	املائة	ملنطقة	الإ�صكوا.	وقد	�صهد	عدد	ا�صرتاكات	الهاتف	

	2005 عامي	 بني	 املائة	 يف	 	190 بن�صبة	 هائًل	 منواً	 النقال	
لأعداد	 فقط	 املائة	 يف	 	57 مقابل	 الإ�صكوا	 منطقة	 يف	 و2008	

احلوا�صيب)48(.

وُتعترب	هذه	الإح�صاءات	دللة	على	الفر�صة	التي	يقدمها	الهاتف	
ل�صهولة	 نظراً	 وذلك	 كاحلوا�صيب،	 الأخرى	 احللول	 مقابل	 النقال	

احل�صول	عليه،	وتعلم	ا�صتخدامه،	وتدين	كلفة	�رشائه.	

األف-  الخدمات والتقنيات النقالة                                    

اخلدمات	 لإي�صال	 املتاحة	 الأ�صا�صية	 التقنيات	 ت�صنيف	 ميكن	
النقالة	مبا	يلي:	خدمة	الر�صائل	الق�صرية،	والتطبيقات	ال�صوتية،	

والت�صال	بالإنرتنت)49(.

حياتنا اليومية
فر�س التكنولوجيات والتطبيقات النقالة

خدمة الر�سائل الق�سرية
وهي	من	اأكرث	خدمات	الهاتف	النقال	انت�صاراً	نظراً	ل�صهولة	ا�صتخدامها	وتوفرها	على	جميع	مناذج	الهاتف	النقال	وجميع	م�صغلي	ال�صبكات	
اأنها	ل	تتيح	املجال	للتفاعل	فهي	حمدودة	بتوفري	املعلومات	 اأن	هذه	اخلدمة	غري	ملئمة	للفئات	الأمية	من	املجتمع	كما	 اإل	 	 اخللوية.	

الن�صية	فقط.

التطبيقات ال�س�تية
تتوفر	بع�س	التطبيقات	ال�صوتية	بن�صب	اأقل	من	خدمة	الر�صائل	الق�صرية،	فتتيح	للم�صتخدم	الو�صول	اإىل	املعلومات	عرب	مكاملات	�صوتية	
كلفة	 ارتفاع	 هي	 عقباتها	 اأبرز	 اأن	 اإل	 والأميني،	 اخلا�صة	 الحتياجات	 لذوي	 مواءمتها	 التطبيقات	 هذه	 اإيجابيات	 اأبرز	 ومن	 تقليدية.	

ا�صت�صافتها	على	ال�صبكات	اخللوية.

الإنرتنت النقال
ُتعترب	خدمة	الإنرتنت	النقال	اإحدى	خدمات	اجليل	املقبل	التي	�صتتيح	النفاذ	اإىل	الإنرتنت	من	�صتى	املناطق	ويف	كل	الأوقات.		وتتميز	
التي	تتيح	 النقالة	 الأجهزة	 اأن	كلفة	احل�صول	على	 	ومع	 ا�صت�صافتها.	 ب�صهولة	تطويرها	وتدين	كلفة	 الإنرتنت	 الإلكرتونية	عرب	 اخلدمات	
النفاذ	اإىل	الإنرتنت	قد	تكون	عالية،	ينبغي	النظر	اإىل	املردود	العام	من	�رشاء	وا�صتخدام	الإنرتنت	النقال.	ويعتمد	جناح	هذه	اخلدمات	على	

مواءمتها	لحتياجات	املجتمعات	املهم�صة	وتوفر	تقنيات	ال�صبكات	اللزمة.
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ت�صتجيب	خدمات	ال�صحة	النقالة	للأهداف	الإمنائية	للألفية	4	و5	
و6	املعنية	على	التوايل	بتخفي�س	معدل	وفيات	الأطفال،	وحت�صني	
�صحة	الأمهات،	ومكافحة	فريو�س	نق�س	املناعة	الب�رشية/الإيدز	
وامللريا	وغريهما	من	الأمرا�س.	ويحتاج	جناح	م�صاريع	كهذه	
ال�صيا�صات	من	جهة	مع	 ت�صارك	�صانعي	 اإىل	 الإ�صكوا	 يف	منطقة	

�صبكات	 املعلومات	كاملنظمات	غري	احلكومية	وم�صغلي	 مزودي	
الهاتف	النقال	من	جهة	اأخرى.		وهناك	تطبيقات	جمانية	متاحة	
	FrontlineSMS	مثل	منها	وال�صتفادة	تنزيلها	ميكن	الإنرتنت	على
اإر�صال	الر�صائل	الق�صرية	اإىل	جمموعات	من	الأجهزة	 الذي	يتيح	
هذا	 يحتاج	 ل	 لذا	 باحلا�صوب،	 مت�صل	 نقال	 جهاز	 عرب	 النقالة	

حياتنا اليومية

باء-  تطبيقات مختارة                                                      

ال�سحة النقالة

النقال،	 الهاتف	 عرب	 متنوعة	 خدمات	 النقالة	 ال�صحة	 ت�صمل	
والتي	تقدم	حلوًل	للبلدان	النامية	يف	املناطق	التي	تعاين	نق�س	

العاملني	يف	جمال	الرعاية	ال�صحية،	ومنها:

الن�صية	 ● املعلومات	 ن�رش	 وتت�صمن	 والتعليم:	  الت�عية 
حول	الأمرا�س	والعلجات	والفحو�صات	املتوفرة؛

 جمع البيانات عن بعد:	اخلدمة	التي	ت�صهل	جمع	ونقل	 ●
والبعيدة	مما	 املهم�صة	 املناطق	 من	 ال�صحية	 البيانات	
يقل�س	تكلفة	املوا�صلت	وي�صب	يف	اإمتام	الإح�صاءات	

وو�صع	ال�صيا�صات؛

 املراقبة ال�سحية عن بعد:	تاأتي	منفعتها	ب�صكل	اأ�صا�صي	 ●
التاأكد	 اأو	 ال�صحية	 املراكز	 خارج	 املر�صى	 مراقبة	 يف	

من	التزام	املري�س	بالإر�صادات	الطبية؛
الرعاية  ● جمال  يف  العاملني  مع  والت�ا�سل   التدريب 

ال�سحية:	خا�صة	يف	املناطق	النائية	التي	تعاين	نق�س	
العاملني	يف	املجال	ال�صحي؛

ت�صجيل	 ● ي�صاهم	 حيث	 الأوبئة:	 وانت�سار  تط�ر   متابعة 
الأمرا�س	 انت�صار	 اإطار	 حتديد	 يف	 اجلديدة	 الإ�صابات	

واحلد	منها؛
اخلدمة	 ● هذه	 ت�صهل	 وعلجها:	 الأمرا�ض  ت�سخي�ض   دعم 

املعلومات	 اإىل	 ال�صحي	 املجال	 يف	 العاملني	 و�صول	
وعلج	 لت�صخي�س	 الطبية	 البيانات	 وقواعد	 اللزمة	
احلالت	املر�صية	يف	املناطق	الريفية	وبالتايل	تقلي�س	

تكلفة	املوا�صلت	وال�صت�صفاء.

من�ذجان عن خدمات ال�سحة النقالة من منطقة الإ�سك�ا والعامل

       Vital Wave Consulting. mHealth for Development: The Opportunity of Mobile Technology for Healthcare in the Developing المصادر:    
.World. Washington, D.C. and Berkshire, UK: United Nations Foundation Partnership, 2009

               Available at: http://www.unfoundation.org/global-issues/technology/mhealth-report.html.  وموقع وزارة الصحة في البحرين
http://www.moh.gov.bh/AR/E-Services/mobile.aspx               

خدمات الهاتف النقال عرب وزارة ال�سحة يف البحرين
توفر	وزارة	ال�صحة	يف	البحرين	بوابة	اإلكرتونية	�صاملة	للهاتف	النقال	تتيح	للم�صتخدم	النفاذ	اإىل	خدمات	الوزارات	عرب	الر�صائل	الق�صرية،	
الأ�صنان	 واأطباء	 بالأطباء	 الت�صال	 ودليل	 الأدوية،	 اأ�صعار	 عن	 ال�صتف�صار	 اخلدمات:	 هذه	 اأبرز	 ومن	 ال�صحة.	 وزارة	 الوزارات	 هذه	 ومن	
وامل�صت�صفيات	واملراكز	ال�صحية،	و�صجل	فح�س	الدم،	وال�صتعلم	عن	تطعيمات	املرحلة	الإعدادية،	والعاملني	يف	القطاع	ال�صحي	بوزارة	

ال�صحة.		كما	ميكن	النفاذ	اإىل	اخلدمات	عرب	الإنرتنت	من	خلل	دخول	موقع	الوزارة	عرب	مت�صفح	اجلهاز	النقال.

م�رشوع الت�عية بفريو�ض نق�ض املناعة الب�رشية/الإيدز يف جن�ب اأفريقيا واأوغندا
تعتمد	م�صاريع	التوعية	بفريو�س	نق�س	املناعة	الب�رشية/الإيدز	يف	جنوب	اأفريقيا	واأوغندا	على	خدمة	الر�صائل	الق�صرية.		فاعتماداً	على	
اللغة	املحلية،	يتم	اإر�صال	ر�صائل	ن�صية	حتث	على	اإجراء	فحو�صات	الفريو�س	وتت�صمن	معلومات	حول	مراكز	املعلومات.		ومنها	ما	يت�صمن	
اختبار	معلومات	م�صتخدمي	الهاتف	النقال	حيث	تتيح	هذه	اخلدمة	جماًل	للتفاعل.	وقد	اأدى	هذا	امل�رشوع	اإىل	ازدياد	عدد	طالبي	فح�س	

الإيدز	بن�صبة	40	يف	املائة	يف	اأوغندا.		وي�صتجيب	هذا	امل�رشوع	مبا�رشة	للهدف	رقم	6	من	الأهداف	الإمنائية	للألفية.
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حياتنا اليومية

اأو	حتى	جمع	 ن�رش	 وبالتايل	ميكن	 	 اإنرتنت.	 و�صلة	 اإىل	 التطبيق	
املعلومات	عرب	ال�صبكات	اخللوية	اإىل	املناطق	التي	ل	نفاذ	فيها	

اإىل	الإنرتنت)50(.

ال�سريفة النقالة

تعترب	تطبيقات	ال�صريفة	النقالة	من	الأدوات	التي	ت�رشع	حتقيق	
بالق�صاء	 املعني	 للألفية	 الإمنائية	 الأهداف	 من	 الأول	 الهدف	

على	الفقر	املدقع	واجلوع،	وذلك	عرب	تزويد	املجتمعات	الفقرية	
بو�صائل	ت�صهل	الدفع	الإلكرتوين	ونقل	الأموال	من	خلل	اجلهاز	
النقال.		فبتعاون	م�صغلي	ال�صبكات	اخللوية	مع	امل�صارف	ميكن	
من	 متكنه	 النقال	 اجلهاز	 على	 معينة	 قيمة	 حفظ	 للم�صتخدم	
اإمتام	عمليات	الدفع	اإلكرتونيًا	اأو	حتى	نقل	الأموال	من	ح�صاب	
الأموال	 نقل	 �صهولة	 اخلدمات	 هذه	 وت�صمن	 	 لآخر.	 م�رشيف	
بطرق	اآمنة	وتقل�س	كلفة	التنقل	من	املناطق	النائية	واملهم�صة	

اإىل	امل�صارف)51(.	

جيم-  تطبيقات اأخرى                                                   

خدمات	 اإي�صال	 اإىل	 تهدف	 اأخرى	 نقالة	 تطبيقات	 تتوفر	
النقالة	 كاحلكومة	 خ�صو�صًا،	 املهم�صة	 املناطق	 اإىل	 خمتلفة	
فر�صًا	 تتيح	 النقال	 التعليم	 فتطبيقات	 	 النقال.	 والتعليم	
فعاليتها	 تعزيز	 اأن	 اإل	 التعليمي،	 القطاع	 اأداء	 لتح�صني	 واعدة	
حتقيق	 اأجل	 من	 الوطني	 امل�صتوى	 على	 تدخل	 اإىل	 يحتاج	
القائم،	 التعليمي	 والنظام	 التطبيقات	 هذه	 بني	 التكامل	
التطبيقات	 واإي�صال	 والتدريب	 املحتوى	 تطوير	 ت�صمل	 بحيث	

وبالتايل	 املهم�صة،	 واملجتمعات	 اخلا�صة	 الحتياجات	 لذوي	
نحو	 على	 التنفيذ	 قيد	 وو�صعها	 التطبيقات	 هذه	 ت�صميم	
املعني	 للألفية،	 الإمنائية	 الأهداف	 من	 	2 للهدف	 ي�صتجيب	

البتدائي. التعليم	 تعميم	 بتحقيق	

اأما	احلكومة	النقالة	فهي	جزء	من	خدمات	احلكومة	الإلكرتونية.		
والكويت	 والبحرين	 الأردن	 يف	 الإلكرتونية	 احلكومة	 فبوابات	
بع�س	 توفر	 اأو	 النقال	 بالهاتف	 خا�صة	 ن�صخة	 لديها	 مثًل،	

املعلومات	عرب	خدمة	الر�صائل	الق�صرية.	

م�رشوع M-Pesa يف كينيا

The Economist. Mobile Marvels, A special report on telecoms in emerging markets. September 2009.  Available at :  :المصدر 
http://www.economist.com/specialreports/displayStory.cfm?story_id=14483896 

ي�صتهدف	هذا	امل�رشوع	اإحدى	املناطق	الأقل	منواً	والتي	تندر	فيها	اخلدمات	امل�رشفية	اأو	تنعدم	يف	كينيا.	ويتيح	امل�رشوع	حتويل	الأموال	
اأق�صاط	املدار�س	 اأنه	امتد	ليتيح	دفع	 اإل	 M-Pesa	بهدف	نقل	الأموال	فقط،	 عرب	خدمة	الر�صائل	الق�صرية	للهاتف	النقال.	فقد	بداأ	م�رشوع	

وتكاليف	�صيارات	الأجرة.		كما	مت	ا�صتخدامه	موؤخراً	يف	ادخار	الأموال	مع	اأن	اخلدمة	ل	ت�صمل	الفوائد	على	الأموال	املدخرة.

ومن	اأبرز	اآثار	هذا	امل�رشوع	تقلي�س	كلفة	التنقل	واملوا�صلت	التي	ت�صكل	عبئًا	على	املجتمعات	الفقرية	يف	املناطق	النائية	للو�صول	اإىل	
ازدياداً	يف	 الدرا�صات	 اأظهرت	بع�س	 	وقد	 التي	تتقا�صاها	امل�صارف.	 الأموال	والفوائد	 اأنها	تلغي	ر�صوم	نقل	 	كما	 امل�صارف	يف	املدن.	

مدخول	العائلت	التي	تعتمد	خدمة	M-Pesa	بن�صبة	ترتاوح	ما	بني	5	و30	يف	املائة.	

Safaricom	بالتعاون	مع	عدد	من	 الهاتف	اخللوي	 اأطلق	يف	كينيا	عام	2007	من	قبل	م�صغل	 	M-Pesa اأن	م�رشوع	 اإىل	 الإ�صارة	 وجتدر	
امل�صارف	املحلية.




