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  )اإلسكوا( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
 
  

  رـتقري
  

  المنطقة العربيةالبيئة التمكينية لتطوير الخدمات اإللكترونية في اجتماع الخبراء حول 
  ٢٠١١مارس /آذار ٩-٨ ،بيروت

  

  زـموج
  

 يوميالبيئة التمكينية لتطوير الخدمات اإللكترونية في المنطقة العربية  عقد اجتماع الخبراء حول  
: ما يليإلى  هذا االجتماع هدفو  .في بيت األمم المتحدة في بيروت ٢٠١١ مارس/آذار ٩و ٨
 ؛ةاإللكترونية في المنطقة العربياد بيئة تمكينية لتطوير الخدمات العوامل الالزمة إليج تحديد) أ(
وإبراز التحديات الرئيسية التي  ،توفير منصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين المشاركين) ب(

  .الوعي وزيادة ،تواجه تعزيز البيئة التمكينية
  

خدمات الحزمة سيما  ال ،أساسية ىنبن مالبيئة التمكينية  توفيرمتطلّبات تناول االجتماع و 
توفير أسماء النطاقات العربية، و مانظ، ووالتشريعي للفضاء السيبراني واإلطار التنظيمي ،العريضة

  .منها المفتوحةذلك  بما في تطوير الخدمات اإللكترونية لخدمات اإللكترونية، ومعاييرالحماية واألمن ل
حول و، تأفضل الممارساو المتاحة الخبراتوالفرص و تحدياتحول النقاش جلسات  االجتماع تضمنو
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الحكومة اإللكترونية والتجارة  فيسيما  ال ،تطبيقات الخدمات اإللكترونيةعدد من المعايير في 
  .اإللكترونية

  
الهيئات واإلدارات الحكومية لون يمثأحد عشر بلداً في اإلسكوا  من مشاركونحضر االجتماع و  

القطاع  إضافة إلى ،وزارات االتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتولف جوانب البيئة التمكينية تالمعنية بمخ
التقرير أبرز التوصيات التي خلص إليها االجتماع والمواضيع التي  هذا ويتضمن  .الخاص والجامعات

 .تناولها
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مةمقد  
  
بآثار إيجابية ملموسة على التنمية االجتماعية واالقتصادية في جميع كثيرة عود خدمات إلكترونية ت  -١

قد و  .اإلنتاجيةحسين تالكفاءة، وزيادة لظروف المعيشية، وتحسن امن خالل  ويتضح ذلك  .أنحاء العالم
إال   .لتطوير اإلداري وزيادة الشفافيةاو اً للنمو الحديثأساسيأمراً ونشرها أصبح تطوير الخدمات اإللكترونية 

  .والمستخدمينمع احتياجات المواطنين  ءمتهايتطلب موا االستثمار الجيد لهذه الخدمات اإللكترونية أن
  
بشكل عام، والخدمات اإللكترونية بشكل خاص،  واالتصاالت المعلومات تحتاج قطاعات تكنولوجياو  -٢

إطار قانوني وتقني محدث  وجود تتطلب البيئة وهذه  .تنمو وتزدهركي اتية ؤإلى وجود بيئة تمكينية فاعلة وم
 خطة من) ٦جيم ( البند المعلومات لمجتمع العالمية القمة خصصتألهمية هذا الموضوع،  ونظراً  .ومتين
بناء الثقة واألمن في ل )٥جيم ( البندلتحسين البيئة التمكينية و ٢٠٠٣ديسمبر /األول كانون ١٢ خةالمؤر العمل
تكنولوجيا المعلومات شعبة  تطرقت الصعيد اإلقليمي،وعلى   .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عمالاست

كنولوجيا المعلومات اجتماع الخبراء حول تطبيقات تفي قضايا هذه الإلى واالتصاالت في اإلسكوا 
 ٢١و ٢٠بيروت يومي الذي عقد في في منطقة اإلسكوا، ع العام واالتصاالت والخدمات اإللكترونية في القطا

دراسات بتلك القضايا من خالل إصدار عدد من الالوعي مستوى رفع ت الشعبة تولكما   .٢٠٠٩يوليو /تموز
مايو /أيار ٢٧إلى  ٢٥في بيروت، من  نية العربيةعمل حول بناء الثقة بالخدمات اإللكتروالورشة عقد و

٢٠١٠.  
  
في تقليص الفجوة الرقمية وبناء مجتمع معلومات  اإلسكوا ؤديهاإلقليمي الذي ت دورلإلى ا نظراًو  -٣

البيئة  حولخبراء الاجتماع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت شعبة المنطقة، نظمت في تنموي شامل 
 ٩و ٨ ، يوميبيروت، في بيت األمم المتحدة في ات اإللكترونية في المنطقة العربيةالتمكينية لتطوير الخدم

العوامل الالزمة إليجاد بيئة تمكينية لتطوير تحديد ) أ( :ما يلي وهدف االجتماع إلى  .٢٠١١مارس /آذار
 ار التنظيميواإلطى األساسية البنمستلزمات مع التركيز على  ،اإللكترونية في المنطقة العربيةالخدمات 
توفير منصة ) ب(؛ المفتوحةلخدمات اإللكترونية، واستخدام المعايير الحماية واألمن لتوفير ، ووالتشريعي

التحديات الرئيسية التي تواجه تسليط الضوء على و ،لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين المشاركين
  .في المنطقةتعزيز البيئة التمكينية 

  
العام  ينالقطاع اركون من أحد عشر بلداً من البلدان األعضاء في اإلسكوا منمشوحضر االجتماع   -٤
مختلف جوانب البيئة التمكينية حول واشتملت جلسات االجتماع على عروض ومناقشات   .الخاصو

الجتماع أسفر او . اإلسكوامنطقة في ناجحة التجارب الو الحلول المقترحةعدد من و ،هاومتطلباتها وتحديات
ستخدام الخدمات اإللكترونية الالبيئة التمكينية  لتحسينإطاراً عاماً  تشكلموعة من التوصيات مجعن 

  .اإلقليمي والوطني ينعلى الصعيدوتطويرها 
  

  التوصيات  -أوالً
  
  :التاليةصيات خلص االجتماع إلى التو  -٥
  

  واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا معايير  -ألف
  

من أجل تحسين البيئة التمكينية لتطوير الخدمات اإللكترونية  المفتوحة رالمعاييعلى  االعتماد  )أ(  
  وطنياً؛ المعمول بها واألنظمة القوانين مع تنسجممعايير  ووضعفي المنطقة العربية، 



  

وضمان التوافق بين المعايير الدولية  الوطنية المعايير بتطوير تُعنىمتخصصة  جهةإنشاء   )ب(  
  ؛والمعايير الوطنية

  
 بخصوصية المتعلقة القضايا توضحأدوات ومعايير خاصة بالمحتوى الرقمي العربي  توفير  )ج(  

  ؛وتعالجها عند الضرورة العربية اللغة
  

 لتوحيد الدولية منظمةوخاصة معايير ال واألمن، الحماية مجال في الدولية المعايير تطبيق  )د(  
  قة اإللكترونية؛وكذلك في مجال التوقيع اإللكتروني والمصاد المقاييس،

  
ومنتديات الحوار  بالو تقنيات على واالعتماد والوطنية، الدولية بالمعايير لتوعيةعزيز ات  )ه(  
  .لمناقشتها

  
  وخدمات الحزمة العريضة األساسية البنى  -باء

  
 المناطق مختلف وفي األفراد لجميعالحكومات على توفير خدمات الحزمة العريضة  حثّ  )أ(  
 وانتشار والتطبيقات المستخدم بين التفاعلية وزيادةاحتياجات المستخدمين  تزايدضوء  في ة،مقبول بأسعار
  ؛في تقديم الخدمات اإللكترونية الوسائط المتعددة على واالعتماد ٢.٠ب و استخدام

  
 ؛تشجيع االستثمار في مجال البنى األساسية عموماً وخدمات الحزمة العريضة خصوصاً  )ب(  

االحتياجات الوطنية والتطورات التكنولوجية راعي ت الوطنية لالتصاالت باستمرار بما يوتطوير الشبكا
  الحديثة؛

  
وذلك عن طريق  القومي، الدخل معدل مع يتناسب بما االتصاالت خدمات جميع أسعار تخفيض  )ج(  

  . اعتماد سياسات لتحرير السوق وفتحه للمنافسة
  

  أسماء النطاقات العربية مانظ  -جيم
  

 على االختصاصيين بين فيما والتعاون العربية، النطاقات أسماء حول توعية حمالت تنظيم  )أ(  
  ؛ااستخدامه تعزيز أجل من والوطني اإلقليمي المستويين

  
كبيرة على تسجيل أسماء نطاقات عربية في التشجيع المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة   )ب(  

  وي وطني؛التي أصبح لديها اسم نطاق علبلدان ال
  

 نطاقاًهيئة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة  لدى تحجزالتي لم  العربية البلدان دعوة  )ج(  
  ذلك؛ فيبها إلى اإلسراع  خاصاً عربياً علوياً

  
 ربحيةخاصة وأن هذه المؤسسات  العربية، المنطقة في معتمدة تسجيل جهاتإنشاء  تشجيع  )د(  
  إليها؛ قرتفتوالمنطقة العربية  بامتياز،

  



  

النطاقات العربية وتوسيع  أسماء لضمان سهولة استخدام العربية البلدان بين القواعد توحيد  )ه(  
 تسجيل عن المسؤولة الهيئات قبل من العتمادها العربي، اإلقليمي المستوى على القواعد هذه ونشرانتشارها، 

  .العربية النطاقات أسماء
  

  التشريعات السيبرانية  -دال
  

 تطوير في أهميتهاضوء  فيالتشريعات السيبرانية التي تعدها اإلسكوا  إرشادات اعتماد  )أ(  
  ؛وتعزيز التجانس بينها العربية المنطقة في السيبرانية التشريعات

  
  حث الحكومات على وضع إجراءات تنفيذية للتشريعات السيبرانية وتطبيقها؛  )ب(  

  
  .السيبرانية ريعاتالتشمجال  في والمحامين القضاة تدريب  )ج(  

  
  الحماية واألمن  -هاء

  
ومراقبة تنفيذها  والوطني، المؤسسي المستوى على والحماية باألمن خاصة سياسات وضع  )أ(  

  بتنفيذها؛ عنىت إداراتأو  هيئات نشاءوإ ،بشكل دوري
  

 التنبه إلى دور العنصر البشري في منظومة الحماية واألمن، وتنظيم حمالت توعية حول  )ب(  
 ال ،سات الحكوميةاألفراد والقطاع الخاص والعاملون في المؤس ، بما في ذلكاألمن لجميع الفئاتو الحماية
  خدمات اإللكترونية؛مستخدمو السيما 

  
 تكنولوجيا في للمتخصصين واألمن الحماية في المستوى عالية تدريبية دورات تنظيم  )ج(  

  ؛وتشغيلها اإللكترونية تالخدمابتطوير  والمعنيين واالتصاالت المعلومات
  

مجال بناء الثقة  في عقدتهاالتي  واالجتماعاتأصدرتها اإلسكوا  التي الدراسات متابعة  )د(  
الثقة  بناءألهمية  نظراً عمل، ورشات وتنظيم جديدة دراساتطريق إصدار  عنبالخدمات اإللكترونية 
  .العربية المنطقة فيبالخدمات اإللكترونية 

  
  اإللكترونيةالخدمات   -واو

  
  اإللكترونية؛ البيئة إلى االنتقال قبل الحكومية الخدمات في اإلجراءات تبسيط  )أ(  

  
الجهة موافقة نها م ،جرائية عند تطوير الخدمات اإللكترونيةاإلفنية والجوانب ال د منمراعاة عد  )ب(  

  قابلية إعادة االستخدام؛زية اإللكترونية، والفعالية، واألمن، ووالمستفيدة، وقابلية النفاذ، والجه
  

 واألمن والموثوقية االستخدام نواحي على يعتمد لذلك نموذج ووضع اإللكترونية الخدمات تقييم  )ج(  
  االستجابة؛ وسرعة والخصوصية

  



  

  والخصوصية؛ واألمن الوثوقية وضمانالقدرات الوطنية لتطوير الخدمات اإللكترونية  بناء  )د(  
  

  ؛أو دعمها الوطنية اإللكتروني الدفع بواباتة إلى إنشاء المصارف المركزي دعوة  )ه(  
  

 التي والشركات المصارف بين فيما والقانوني المالي التنسيق إلى المركزية المصارف دعوة  )و(  
  اإللكتروني؛ الدفع خدمات بتقديم ترغب

  
  مدفوعات؛لل موثوقة وطنيةالحكومات إلنشاء أنظمة  تحفيز  )ز(  

  
  .اإللكتروني التوقيع منظومة تنفيذ في المعايير عتمادوا الثقة تعزيز  )ح(  

  
  والمناقشة البحث مواضيع  -ثانياً

  
  البيئة التمكينية للخدمات اإللكترونية  -ألف

  
عبة تكنولوجيا شفي لسيدة نبال إدلبي، رئيسة قسم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قدمت ا  -٦

 حول مكونات البيئة التمكينية لتطوير الخدمات اإللكترونية عرضاً اإلسكوا، في المعلومات واالتصاالت
القمة العالمية  البيئة التمكينية في إطار وأشارت إلى أن . عتمدةالتعاريف المختلفة المواستخدامها، بما في ذلك 

 وإدارة لدوليةا والمعايير الوطنية والسياسية والتنظيمية القانونية باألطر عنى خصوصاًلمجتمع المعلومات ت
باعتبارها األساسية ى فيعد بيئة السوق والبيئة التنظيمية والبن العالمي، االقتصادي المنتدى أما  .اإلنترنت

البيئة التمكينية بحسب المالمح  مكونات ليفصبالتالسيدة إدلبي وشرحت . لبيئة التمكينيةالرئيسية لمكونات ال
وإدارة أسماء  ،والقوانين السيبرانية ،القانونية والتنظيميةاألطر بما في ذلك  ،اإلقليمية لمجتمع المعلومات

 بلدان في المختلفة األوضاع تبين أمثلة العرض وتضمن  .والمعايير في منطقة اإلسكوا والتقييس، ،النطاقات
بية اإلمارات العر تتصدر ،وحسب هذا المؤشّر  .التمكينية للبيئة الفرعي المؤشر إلى باالستناد اإلسكوا،

تعزيز دور الدولة في لنتيجة ذلك ، ومن حيث البيئة التمكينيةالعربية  بلدانالقائمة  المتحدة وقطر والبحرين
بما  ،مجموعة من المقترحات والتوصيات لتحسين البيئة التمكينيةإلى خلص العرض و  .االستثمار الخارجي

  .لمعاييرا واستخدام التقييس وتشجيعفيها تنسيق التشريعات السيبرانية 
  
ئة المنظمة يالهفي  ذيير التنفيس مجلس اإلدارة باإلنابة والمديرئالسيد عماد حب اهللا، وقدم   -٧

فرص العمل توفير خدمات وحسين العن أهمية الخدمات اإللكترونية في ت اًفي لبنان، عرض لالتصاالت
 حمايةوقوانين بالفيما يتعلق  وصاًخص ،قصور البيئة التمكينية في لبنانأشار إلى و  .وأنماط جديدة للحياة

هما من و ،لوصول إلى اإلنترنتة اوسرعة الضعف الشديد في سعو ،الخصوصية والتجارة اإللكترونية
بالرغم من جهوزية األنظمة في لبنان، لم يتم و  .ستخدام الوسائط المتعددة والفيديوالمتطلبات األساسية ال

 . سين قطاع الخدمات اإللكترونية لزيادة اإلنتاجية والتنافسيةتوسيع عرض الحزمة وتحلالتحرك حتى اآلن 
 الخلويأشار السيد حب اهللا إلى ضرورة فتح األسواق في قطاع االتصاالت لخفض رسوم استخدام الهاتف و

  .الجيل الثالثتكنولوجيا ع الخدمات وإطالق تكنولوجيات جديدة كيوتنو
  
تصاالت والتقانة في الجمهورية العربية السورية، عرضاً قدم السيد باسل الخشي، معاون وزير االو  -٨

وشدد على أن   .حول تحديات تطبيق الخدمات اإللكترونية وسبل معالجتها في الجمهورية العربية السورية



  

من أبرز التحديات التي و  .مشروع الحكومة اإللكترونية هو مشروع إداري تنظيمي أكثر مما هو تقني
  .األمر الذي يتطلب التوعية وبناء القدرات على مختلف المستويات ،مانعة التغييرمالمشروع هذا يواجهها 

كإنشاء اللجان وفرق التنفيذ ووضع  ،ها الحكومة السوريةتخذخطوات ومبادرات توتناول السيد الخشي 
  .لكترونيةالمعايير والتعاون مع الجهات اإلقليمية والعالمية لجلب الخبرات التقنية ضمن مشروع الحكومة اإل

  
  معايير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -باء

  
من دورها في زيادة انتشار الخدمات اإللكترونية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تنبع أهمية معايير   -٩

عن  هاإلسكوا، في عرضلدى مستشار الستاذ في جامعة دمشق واألن السيد نوار العوا، كما بي ،وتقليص الكلفة
 . المعايير في الخدمات اإللكترونيةحول والمستند إلى تقرير بحثي  ير تطوير الخدمات اإللكترونيةمعاي

 . تطويرها في مختلف أنحاء العالمالمعنية بلمعايير المفتوحة والمؤسسات والمنظمات ل اًالعرض تعريفوتضمن 
 الرقميةالتجارة  كمعيار ،لكترونيةمة في توصيف الخدمات اإلالمعايير المستخدتصل بتتفاصيل تقنية تناول و
)UDDI( ومعيار SOAPعة أشهرها لغةو ،المعايير الخاصة بتبادل المعطياتو ؛الترميز الموس )XML(؛ 
ن وتضم ،ركز العرض على تطبيقات التجارة اإللكترونية والحكومة اإللكترونيةو  .معايير أمن الخدماتو

 معالعالمية المعايير واعتماد  ةوطنيالمعايير الطوير لتمدها الدول دراسات حالة بينت اختالف الطرق التي تعت
المنطقة وجميع بلدان مقترح إطار عمل لإلى خلص العرض و  .ضمان التشغيل البيني في جميع الحاالت

  .الفرقاء المعنيين من حكومات ومؤسسات وأفراد
  
ر المحتوى اإللكتروني في البحرين في عرض السيد عبد اهللا نور الدين أنشطة المركز العربي لتطويو  - ١٠

أبرز الدوافع التي أدت إلى إنشاء المركز هو  أنأشار إلى و  .معايير للمحتوى اإللكتروني العربيالوضع 
استعان السيد نور الدين بإحصاءات حديثة من موقع وقد   .اللغة العربية على اإلنترنت انتشارضعف 

لية اآلوشرح   .المائة من مجموع المقاالت في ٠.٨ يتجاوزللغة العربية ال ن أن عدد المقاالت باويكيبيديا تبي
ليطلع عليها عموم ومتاحة تطوير وتقييم واعتماد المعايير التي تصبح مفتوحة على اإلنترنت لالمتبعة 

بر منها تحسين قابلية البحث عو ،تعداد أبرز أولويات المركز لهذا العامإلى وانتهى العرض   .المستخدمين
المحتوى العربي اإللكترونيفي مجال وبناء قدرات الجهات الحكومية  ،كات بحث عربيةمحر.  

  
  نظم أسماء النطاقاتو خدمات الحزمة العريضة  -جيم

  
 ،مؤسسةعن ال ومؤسسها، عرضاً Born Interactive لـ التنفيذيالسيد فادي صباغة، المدير قدم   - ١١

تواكب آخر التطورات التكنولوجية في هذا ول االتصاالت التفاعلية في مجال حلوخصصة تمأوضح فيه أنها 
عوامل  أهمالمستخدم  توفير خدمات تنال رضىبتعداد مجاالت التواصل اإللكترونية التي يعد وقام   .المجال
من الضروري اللحاق بركب أصبح  ٢.٠ بالو إلى ١.٠ بالو مرحلةفمع تطور االتصاالت من   .نجاحها

لسيد عرض اوفي هذا الخصوص،   .مجال التواصل عبر الشبكات االجتماعيةفي  وصاًخص ،هذا التطور
لمعايير تقديم عرض عن اوانتهى ب  .استخدام موقع فيسبوك في المنطقة العربيةعن صباغة إحصاءات 

  .ع الحكومة اإللكترونية في لبنانفي مشرو ةعتمدمال
  
في قسم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات  ولاأل موظفالالسيد رامي الزعتري،  شمل عرض  - ١٢

صة اإلسكوا، مجموعة من اإلحصاءات الخاالمعلومات واالتصاالت في  تكنولوجيا شعبة فيواالتصاالت 
وخدمات اإلنترنت  الخلويبما فيها الهاتف الثابت و ،لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت األساسيةى بالبن



  

حصول على خدمات الحزمة العريضة، تقع المنطقة العربية في فيما يخص كلفة الو  .والحزمة العريضة
وعرض السيد الزعتري آثار اعتماد خدمات الحزمة العريضة على   .المرتبة الثانية من ناحية ارتفاع الكلفة

  .زيادة الدخل وإتاحة فرص العمل وتحسين اإلنتاجية لجهةالوضع االقتصادي 
  
 داخلةم تنفيذي لشؤون التكنولوجيا في سيسكو سيستمز مصر،الرئيس ال قدم السيد حسين بدران،و  - ١٣

متها لحاجات المستخدم ءتطور الخدمات وازدياد مواوأشار إلى   .حول تطور هيكلية شبكة الحزمة العريضة
مما المنزلية، بما فيها  ،والمؤسسات وتطور التكنولوجيات كاستخدام الحزمة العريضة في كافة المجاالت

تحتاج للتطوير الستيعاب الكم الهائل من  األساسية ىفالبن  .ي هيكلية وآلية تطوير الشبكاتيتطلب تغييراً ف
العرض وتناول   .ولتأمين النفاذ المتواصل والمضمون إلى الخدمات والتطبيقات اإللكترونية ،المستخدمين

  .بيةالسحاخاصة في تطوير الخدمات النقالة والحوسبة  ،سيسكو ؤديهالدور الريادي الذي ت
  
تسمى ، شبكات الجيل الجديد هابما في ،ق السيد أنطوان حاتم إلى تقنية حديثة في بناء الشبكاتتطرو  - ١٤

ال تتطلب ترخيصاً أو كلفة بما أنها  ،هذه التقنية تتميز بسهولة استخدامهاو  .بالتقنيات الضوئية للفضاء الحر
مسافة قد  هاعاع ضوئي من نقطة ألخرى تبعد عنوتعمل عبر إرسال ش  .بمشاكل طيفيةوال تتسبب  ،إنشائية

 ،قات هذه التقنية إنشاء الشبكات المجتمعية والصحية والتعليميةيومن أبرز تطب  .يلومتراتك ٥- ٤تصل إلى 
  .األخيرة من الشبكات األجزاءلوصل  فضاء الحر على أسطح األبنية مثالًحيث توضع النقاط الضوئية لل

  
تم عديدة إنجازات قت وحق ،في مجال أسماء النطاقات العربية ٢٠٠٣م تعمل اإلسكوا منذ عاو  - ١٥

في قسم تطبيقات تكنولوجيا  المساعدةالباحثة تفصيلها في العرض الذي قدمته السيدة هانيا صبيدين ديماسي، 
في  رئيس قسم سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،المعلومات واالتصاالت، والسيد أيمن الشربيني

 والتقنية اللغويةسباب األساسية أللتخلل العرض شرح و  .بة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اإلسكواشع
وما يتبع ذلك من معايير عالمية  ،العربية والمحارف ،الستخدام اللغة العربية في أسماء نطاقات اإلنترنت

اإلسكوا بذلها وتضمن العرض أيضاً تفصيالً للجهود التي ت  .اإلسكوا وأخرى عملت على تطويرهاعتمدتها ا
وإنشاء " عرب".و ”arab.“ النطاقات العلوية العربية أسماءعلى للحصول بالتعاون مع جامعة الدول العربية 

  .السجل الخاص بها
  
األردن،  وقدم السيد محمد الفيومي، مدير الخدمات التقنية في مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني في  - ١٦

الخلفية التقنية الستخدام اللغة العربية وغيرها ، تناول في مجال النطاقات العربيةتجربة األردن عن  عرضاً
المراحل التي مرت بها جهود األردن وتحدث عن   .من اللغات غير الالتينية في أسماء نطاقات اإلنترنت

لتسجيل األسماء في األردن والمتطلبات  ةلمعتمدوشرح اآللية ا  ".االردن".للحصول على اسم النطاق العلوي 
حيث لم يتجاوز عدد األسماء  ،ال يزال اإلقبال على التسجيل ضعيفاً ،ومع ذلك  .اإلدارية وآلية حل النزاعات

  .االجتماعهذا وقت عقد  اسماًالمسجلة سبعين 
  

  اإلطار التشريعي والتنظيمي  -دال
  
عن ، لتنميةمن أجل اتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في ستشاري االتحدث السيد منصور فرح،   - ١٧

مطوري على السلبية  نتائجها محدداًو ،قرصنة البرمجياتمعرفا ب ،في المنطقة العربيةقرصنة البرمجيات 
سبة القرصنة العالمية نوقد ارتفعت   .بسبب فقدان الدعم التقنيوذلك  ،لشركات المستخدمة لهااالبرمجيات و
التي معدالت القرصنة العرض مجموعة كبيرة من اإلحصاءات حول  تتخللو  .٢٠٠٩و ٢٠٠٨بين عامي 



  

 ، مثلن تخفيض معدالت القرصنةماألثر االقتصادي الناتج  بينتدراسات حالة و ؛أخرىوسنة تختلف بين 
  .خارطة طريق لتقليص قرصنة البرمجياتاقتراح بوانتهى العرض   .زيادة فرص العمل وارتفاع المداخيل

  
في  واالتصاالتتكنولوجيا المعلومات  سياسات قسم في الموظفةبربر،  الحاجميرنا عرضت السيدة و  - ١٨

مشروع تنسيق التشريعات السيبرانية لتحفيز مجتمع ، في اإلسكوا تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتشعبة 
المسار األول يشمل مجموعة   .ة مساراتثالثإلى اإلسكوا حالياً استناداً ذه نفالذي ت ،المعرفة في العالم العربي
 ،العمل والخدمات االستشارية اتالثاني يتضمن التدريب والتوعية عبر ورشو ،من الدراسات واإلرشادات

كذلك تضمن العرض و  .إنشاء شبكة للخبراء المعنيينن طريق والثالث يتمحور حول استمرارية المشروع ع
  .نشطة المقبلةتفاصيل األنشطة الحالية والنتائج واأل

  
محامي في مكتب عقل للمحاماة الالسيد جان عقل، تحدث ، أيضاً موضوع القوانين السيبرانيةحول و  - ١٩
تغطي هذه و  .نو، عن إرشادات التشريعات السيبرانية التي وضعها خبراء قانونيإلسكوادى امستشار لالو

في وضع قوانينها  باعهاتالعربية ا لدانباإلرشادات ستة محاور أساسية للتشريعات السيبرانية يمكن لل
حماية البيانات الشخصية، واالتصاالت : هي ،إلى حد مابلدان القوانين بين ال تناسقيضمن ما السيبرانية ب

اإللكترونية وخصوصية البيانات، وحماية الملكية الفكرية في المجال السيبراني، والمعامالت والتواقيع 
  .ترونية، والجرائم السيبرانيةاإللكترونية، والتجارة اإللك

  
  الحماية واألمن  -هاء

  
أمن الشبكات  عن عرضاًفي بنك االعتماد اللبناني،  أمان المعلومات قدم السيد طوني شبلي، مدير  - ٢٠

تضمن العرض مجموعة من األمثلة الواقعية التي تبين الحاجة إلى األمن على مختلف و  .تهاوسبل حماي
مطور الخدمات اإللكترونية ومزودها ووسائط التواصل اإللكترونية كاإلنترنت وحتى  بما في ذلك ،المستويات

ن بعض الفيروسات وغيرها ماألمثلة حجم الخسارة المادية الناتجة تلك ينت وب  .مستخدم الخدمة اإللكترونية
ال للخروقات أنه حتى في أشد األنظمة أماناً، يبقى هناك مج شرح السيد شبليو  .من البرمجيات الخبيثة

خطوات وقرارات لحماية التطبيقات وقواعد البيانات واألنظمة في اتخاذ أما الحل، ف  .والمخاطر األمنية
كالتشفير  ،تخلل العرض إيضاح للخطوات التقنية الموصى بهاو  .األساسية ىالتشغيلية وخدمات الشبكة والبن

  .والتوثيق
  
معلومات وعرض  ،ردن في كسب ثقة المستخدمتجربة األعن السيد محمد الفيومي  ثوتحد  - ٢١

وشدد على أن أمن الشبكة من االختراقات   .وإحصاءات عامة حول اإلنترنت وأعداد المستخدمين
وفر الخدمة وسرعة ذلك ت يليو. األولويات في كسب ثقة المستخدميندرج ضمن أهم والبرمجيات الخبيثة 

ضمان أمن الشبكات لذلك إلى االستراتيجيات المطلوبة تطرق العرض كو  .االستجابة وخصوصية المعلومات
  .من عمليات االختراق تهاوالحواسيب وحماي

  
  حلول ودراسات حالة  -واو

  
الحلول والتطبيقات في مجموعة من و ،اإلسكوابلدان دراسات حالة من للبحث في جلسات  عقدت  - ٢٢

المركز في  مدير عام الشبكات والحاسب اآللي بدأت هذه الجلسات بعرض للسيد أحمد الطيار،و . اإللكترونية
الحكومة اليمنية وتتخذ  .، حول البيئة التمكينية للخدمات اإللكترونية في اليمناليمن في الوطني للمعلومات

التأسيس للخدمات اإللكترونية من خالل األتمتة أولها  ،من الخطوات االستراتيجية على عدد من المحاور اًعدد
 ،القوانين السيبرانية الوطنية التي وضعتها الحكومةفي المحور الثاني يتمثل و  .ة المعلوماتوالتدريب وحوكم



  

حديثة بمواصفات تواكب  أساسيةى حول إنشاء بن دورفي ،ر الثالثأما المحو  .تحديداً في أمن المعامالت
  .التطورات التكنولوجية المتسارعة

  
المعتمد في المملكة العربية  ةكترونيلاإلسداد للمدفوعات  تناول العرض الثاني في هذه الجلسة نظامو  - ٢٣

الدفع  منطق في تغييرهذا النظام، الذي ساهم و  .والذي شرح تفاصيله السيد محسن الزهراني ،السعودية
ما بين المصارف من جهة والمؤسسات الحكومية من جهة فييعمل كوسيط ، اإللكترونيالدفع التقليدي إلى 

مة لحاجات صبح يشمل خدمات أكثر تنوعاً ومالءحتى أ ٢٠٠٤ه عام ئالنظام منذ إنشاوقد تطور   .أخرى
في جميع تضمن العرض مجموعة من اإلحصاءات التي تبين مدى استخدام المواطنين للخدمة و  .ينالمواطن
  .األوقات

  
مكوناتها من ي وعن بوابات الدفع اإللكترون عرضاًاإلسكوا،  لدىمستشار القدم السيد سليم الزغبي، و  - ٢٤

متطلبات حفظ األمن على مستوى المستخدم ومستوى تقديم الحديث عن ي فع توسو  .معدات وبرمجيات
 سيما ال ،يات المطلوبة في بناء ثقة المستخدموواألول ،الدفع اإللكتروني عملياتشرح مراحل إتمام و  .الخدمة

  .اقات والبرمجيات الخبيثةفي استمرار العمل على تحسين األنظمة وتحصينها ضد االختر
  
مداخلة في اإلسكوا،  واالتصاالتشعبة تكنولوجيا المعلومات  في الموظف ،السيد ماثيو بركنزوقدم   - ٢٥

وضح الفرق وأ . لخلفية التقنية الكامنة وراء التشفير اإللكتروني عند إتمام المعامالت اإللكترونيةفيها اشرح 
ثم   .القابل للتعديل، والتوقيع الرقمي الذي عادة ما يكون مرفقاً بالمعاملة بين التوقيع اإللكتروني الموثق وغير

وقدم   .اإلسكوا اندبلالراهنة في  تهاوحال تناول التعاريف والقوانين المختلفة المتعلقة بالتوقيع اإللكتروني
معتمدة للتوثيق اإلسكوا حول التقنيات المستخدمة والقوانين البلدان من المأخوذة مجموعة من األمثلة 

  .اإللكتروني
  
التجربة  وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين، ، ممثالًعرض السيد أمجد أبو زيدو  - ٢٦

 القائمة شرح التحدياتو  .وزارةال فيوهو مشروع قيد التنفيذ  ،الفلسطينية في تطبيق الحكومة اإللكترونية
بين أشار إلى التعاون و  .بما فيها التصميم التقني والهيكلي ،والنتائج المتوقعة ومراحل إنجاز المشروع

منظمة التعاون والتنمية في و ستونياإحكومة منها  ،عدة جهات في المشورة الفنية ونقل الخبراتالوزارة و
منها شبكة  ،ويتضمن مشروع الحكومة اإللكترونية إنشاء عدة شبكات متخصصة  .الميدان االقتصادي
  .الشبكة الحكوميةوة األكاديمية الخاصة بالجامعات المدارس والشبك

  
تضمن نبذة التجربة السودانية في وضع التشريعات والمعايير عن  اًعرضوقدم السيد سؤدد حسين   - ٢٧

من  كما شرح عدداًَ . عن القوانين السيبرانية وقانون االتصاالت والمعاهدات الدولية المعمول بها في السودان
والمعايير الخاصة بالبرمجيات ومعدات الحاسوب وأمن المعلومات والترميز الموحد المزمع مشاريع القوانين 

  .تطبيقها في السودان
  

  تنظيم األعمال  -ثالثاً
  

  انعقاده ومكاناالجتماع  تاريخ  -ألف
  
البيئة التمكينية اجتماع الخبراء حول  اإلسكواتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في شعبة عقدت   - ٢٨
مارس /آذار ٩و ٨يومي ، بيروتفي بيت األمم المتحدة في طوير الخدمات اإللكترونية في المنطقة العربية، لت

٢٠١١.  



  

  االفتتاح  -باء
  
اجتماع  ،اإلسكوافي  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتشعبة رئيس  ،السيد يوسف نصيرافتتح   - ٢٩

تطوير مجتمع المعلومات مات اإللكترونية في وشدد على أهمية الخد بكلمة رحب فيها بالحضورالخبراء 
في تتزايد  الخدمات اإللكترونيةأن أهمية أشار إلى و  .الكفاءة وترابط المجتمع والقدرة على االبتكار تعزيزو

 بلدانمعظم ، أطلقت ٢٠١٠ففي أواخر عام   .أعداد مستخدمي اإلنترنت في العالم العربي ارتفاعضوء 
أوضح السيد نصير و  .بين مواقع للمعلومات وبوابات تفاعليةراوحت إللكترونية تاإلسكوا مواقع للحكومة ا

ى من أهمها توفر البنو ،ساهم في إيجاد بيئة تمكينية مالئمة الزدهار الخدمات اإللكترونيةتي تتنوع العوامل ال
  لرقمي الذي غنى المحتوى او ؛المنطقة من ناحية عرض النطاقبلدان األساسية التي ال تزال ضعيفة في 

القوانين سن وبناء ثقة المستخدم عبر  بلدان؛ال يزال ضعيفاً أيضاً بالرغم من ازدياده بشكل مطرد في بعض ال
أن يخرج االجتماع عن أمله في السيد نصير في نهاية كلمته عرب أو  .واالهتمام بالمعايير وأمن المعلومات

  .جميع الجهات المعنية بتوصيات تفيد
  

  كونالمشار  -جيم
  
والجمهورية العربية البحرين األردن و ، هياإلسكوابلداً في  أحد عشرمن  مشاركونحضر االجتماع   - ٣٠

ل ومثّ  .ولبنان ومصر والمملكة العربية السعودية واليمنوالكويت السورية والسودان وعمان وفلسطين 
وضع مثل  ،نب البيئة التمكينيةلف جواتالمعنية بمخالهيئات واإلدارات الحكومية  المشاركون بشكل أساسي

 وزارات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات إضافة إلى ،األساسية ىالسياسات واالستراتيجيات وبناء البن
  .الخدمات اإللكترونيةخبراء من القطاع الخاص والجامعات من ذوي الخبرة في مجال و
  

  جدول األعمال  -دال
  
  :اعاالجتميلي ملخص لجدول أعمال  فيما  - ٣١
  

  :اإللكترونية للخدمات التمكينية البيئة  -١  
  

  األساسية؛ ىالتحديات لتعزيز الخدمات اإللكترونية عن طريق تطوير البن  )أ(    
  سورية وسبل معالجتها؛الجمهورية العربية التحديات تطبيق الخدمات اإللكترونية في   )ب(    
  .إلسكواا منطقة في اإللكترونية للخدمات التمكينية البيئة  )ج(    

  
  :واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا معايير  -٢  

  
  معايير تطوير الخدمات اإللكترونية؛  )أ(    
  معايير لتطوير المحتوى الرقمي؛ - تجربة المركز العربي للمحتوى الرقمي   )ب(    
  .المستخدمين تجارب تحديات:  اإللكترونية الخدمات  )ج(    

  
  :النطاقات أسماء ونظم العريضة الحزمة خدمات  -٣  

  
  خدمات الحزمة العريضة في منطقة اإلسكوا؛وضع   )أ(    
  نى شبكات الحزمة العريضة؛تطور ب  )ب(    
  الحر؛ للفضاء الضوئية التقنيات -  العريضة الحزمة لخدمات للنفاذ حلول  )ج(    



  

  العربية؛ النطاقات أسماء مجال في اإلسكوا جهود  )د(    
  .العربية نطاقاتال أسماء مجال في األردن تجربة  )ه(    

  
  :والتنظيمي التشريعي اإلطار  -٤  

  
  مستقبلية؛ وتوجهات واألثر الواقع: العربية المنطقة في البرمجيات قرصنة  )أ(    

  
ة ة لتحفيز مجتمع المعرفة في المنطقمشروع اإلسكوا حول تنسيق التشريعات السيبراني  )ب(    

  العربية؛
  

  .العربية للمنطقة ةالسيبراني للتشريعات إرشادية نماذج  )ج(    
  

  :الحماية واألمن  -٥  
  

  بين الحقيقة والخرافة؛ - اإللكترونية الخدمات مايةح  )أ(    
  اإللكترونية؛ المواقع مايةح طريق عن المستخدم ثقة كسب  )ب(    
  .اليمن في اإللكترونية الخدمات لتطوير التمكينية البيئة  )ج(    

  
  :حالة ودراساتمقترحة  حلول  -٦  

  
  ؛"سداد" السعودية المملكة العربية في اإللكتروني الدفع منظا  )أ(    
  اإللكتروني؛ الدفع بوابات وتنفيذ تطوير تحديات  )ب(    
  القادمة؛ والخطوات الراهن الوضع: اإلسكوا منطقة في اإللكتروني التوقيع  )ج(    
  فلسطين؛ في اإللكترونية الحكومة مشروع حول مقدمة  )د(    
  .السودان في يروالمعاي التشريعات  )ه(    

  
  الوثائق  -هاء

  
   :إلسكوااإللكتروني لموقع في المرفق الثاني لهذا التقرير وعلى ال الوثائق ترد قائمة  - ٣٢

escwa.un.org/information/meetingdetails.asp?referenceNum=1429E http://www.  
  



  

  (*)المرفق األول
  

  المشاركين قائمة
  

  المملكة األردنية الهاشمية
  
  لسيد محمد الفيوميا

  مدير الخدمات التقنية
  مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني

 fayomi@nitc.gov.jo-mohammad.al: البريد اإللكتروني
  

  البحرينمملكة 
  

  السيد عبد اهللا نور الدين
  مستشار المشروع

  المركز العربي لتطوير المحتوى اإللكتروني
  هيئة الحكومة اإللكترونية

  anoureddine@ega.gov.bh: ونيالبريد اإللكتر
  

  سوريةالجمهورية العربية ال
  

  السيد أحمد باسل الخشي
  الوزيرمعاون 

  وزارة االتصاالت والتقانة
  balkheshi@moct.gov.sy: كترونيلإلابريد ال
  

  السيد نوار العوا
  أستاذ مساعد
  جامعة دمشق

  nawar.alawa@gmail.com: البريد اإللكتروني
  

  نالسيد ماهر سليما
  مدير عام

  الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة
  director@nans.gov.sy: البريد اإللكتروني

      m.suleiman@nans.gov.sy  
  

  السيد منصور فرح
  استشاري تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للتنمية

  mansour.farah@gmail.com: البريد اإللكتروني
  

  السودانجمهورية 
  

  السيد سؤدد محمود حسين
  ير اإلدارة العامة للتخطيط والمشروعاتمد

  للمعلومات المركز القومي
 sudadmh@gmail.com :البريد إلكتروني

  
  

  السيد عادل الفكي
  عضو

  ةالهيئة القومية للمصادقة اإللكتروني
  adilalfaki@hotmail.com: البريد اإللكتروني

  
  مانعسلطنة 

  
  السيد عمر الشنفري

  ة والخدمات اإللكترونيةنائب الرئيس للبنية األساسي
  هيئة تقنية المعلومات
  omar.alshanfari@ita.gov.om :البريد اإللكتروني

  
  فلسطين

  
  السيد أمجد أبو زيد

  مستشار الوزير للشؤون المعلوماتية
  وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

 amjad@mtit.pna.ps: البريد اإللكتروني
  

  الكويتدولة 
  

  السيدة هاشمية تقي
  رئيس قسم

  الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات
  htaqi@cait.gov.kw :البريد اإللكتروني

  
  الجمهورية اللبنانية

  
  السيد عماد حب اهللا

  رئيس الهيئة المنظمة لالتصاالت باإلنابة
  الهيئة المنظمة لالتصاالت

  imad.hoballah@tra.gov.lb :البريد اإللكتروني
  

  السيد علي كرشت
  مليات التقنيةخبير الع

  الهيئة المنظمة لالتصاالت
  ht@tra.gov.lbceAli.kr :البريد اإللكتروني

  
  السيدة سالم يموت

  المنسقة الوطنية الستراتيجية تكنولوجيا المعلومات 
  واالتصاالت   
  مشروع األمم المتحدة اإلنمائي، اسة مجلس الوزراءرئ

  syamout@pcm.gov.lb: البريد اإللكتروني
  
  

_________________  

 .صدر هذا المرفق كما ورد من القسم المعني(*)   



  

  )تابع( رية اللبنانيةالجمهو
  

  السيد فادي صباغة
  مؤسس ومدير تنفيذي

  بورن انتراكتيف
  fsabbagha@borninteractive.com: البريد اإللكتروني

  
  السيد أنطوان حاتم

  فريقياأمدير مبيعات الشرق األوسط و
FSONA Networks Corp. 

  ahatem@fsona.com: البريد اإللكتروني
  

  طوني شبليالسيد 
  ن المعلوماتمدير أما

  االعتماد اللبنانيبنك 
  tchebli@cl.com.lb :البريد اإللكتروني

  
  السيد أحمد الخطيب

  رئيس مشروع رئيس مركز المعلوماتية بالتكليف،
  المديرية العامة ،رئاسة مجلس الوزراء

  m.gov.lbcakhatib@p: البريد اإللكتروني
  

  السيد جان عقل
  محامي

  مكتب عقل للمحاماة
  jeanakl74@gmail.com :لكترونيالبريد اإل

  
  السيد روجيه خاطر

  المدير
IP Engineering Pro sarl 

 roger.khater@ipengpro.com: البريد اإللكتروني
  

  جمهورية مصر العربية
  

  السيد حسين بدران
  الرئيس التنفيذي لشؤون التكنولوجيا

  هندسة النظمي يكبير استشار
  سيستمز مصر سيسكو

 hbadran@cisco.com :البريد اإللكتروني
  

  المملكة العربية السعودية
  

  الفريح نالرحمالسيد عبد 
 مدير عام المركز الوطني اإلرشادي ألمن المعلومات

 تقنية المعلوماتهيئة االتصاالت و
  afriah@citc.gov.sa: البريد اإللكتروني

  السيد محسن الزهراني
  عمالمدير تطوير األ

  نظام سداد للمدفوعات
  malzahrani@sadad.com: لكترونيالبريد اإل

  
  يةاليمنالجمهورية 

  
  السيد أحمد الطيار

  مدير عام الشبكات والحاسب اآللي
  المركز الوطني للمعلومات

  altiar@y.net.ye: البريد اإللكتروني
  
  )اإلسكوا( لجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسياال
  

  السيد يوسف نصير
  ت واالتصاالتتكنولوجيا المعلوماشعبة مدير 

  nusseir@un.org: اإللكترونيبريد ال
  

  السيدة نبال إدلبي
  مديرة قسم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  idlebi@un.org: اإللكترونيبريد ال
  

  السيد أيمن الشربيني
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتمدير قسم سياسات 

 sherbiny@un.org-el: اإللكترونيبريد ال
  
  لسيد سليم الزغبيا

  حول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مستشار إقليمي
  zoughbi@un.org: اإللكترونيبريد ال
  

  السيد رامي الزعتري
  موظف أول لتكنولوجيا المعلومات

 zaatari@un.org  :اإللكترونيبريد ال
  

  ميرنا الحاج بربرالسيدة 
  لتكنولوجيا المعلومات موظف

  arbarm@un.orgb: اإللكترونيبريد ال
  

  السيد ماثيو بركنز
  موظف لتكنولوجيا المعلومات

 perkinsm@un.org: اإللكترونيبريد ال
  

  صبيدين ديماسيالسيدة هانيا 
  باحثمساعدة 

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتشعبة 
  dimassi@un.org: اإللكترونيالبريد 



  

  المرفق الثاني
  

  قائمة الوثائق
  

 العنوان

  الوثائق  -١
   ؛جدول األعمال  -  
  ؛المذكرة التوضيحية  -  
  .النموذج السوداني المقترح –حول المصادقة اإللكترونية  ورقة عمل  -  

  
  عروضلا  -٢

  ؛البيئة التمكينية للخدمات اإللكترونية في منطقة اإلسكوا  -  
  ؛التحديات لتعزيز الخدمات اإللكترونية عن طريق تطوير البنية األساسية  -  
  معالجتها؛ وسبل السورية العربية الجمهوريةتطبيق الخدمات اإللكترونية في  ياتتحد  -  
  اإللكترونية؛ الخدمات تطوير معايير  -  
  ؛)باإلنكليزية( الرقمي المحتوى لتطوير معايير - الرقمي للمحتوى العربي المركز تجربة  -  
  ؛)يةباإلنكليز( المستخدمين تجارب تحديات: اإللكترونية الخدمات  -  
  ؛)باإلنكليزية( اإلسكوا منطقة في العريضة الحزمة خدمات وضع  -  
  ؛)باإلنكليزية(تطور بنى شبكات الحزمة العريضة   -  
  ؛)باإلنكليزية(التقنيات الضوئية للفضاء الحر   -  
  ؛)باإلنكليزية( منظور اإلسكوا: النطاقات العربيةنظام أسماء   -  
  ؛النطاقات العربيةتجربة األردن في مجال أسماء   -  
  ؛)باإلنكليزية(الواقع واألثر وتوجهات مستقبلية : قرصنة البرمجيات في المنطقة العربية  -  
  ؛مشروع اإلسكوا حول تنسيق التشريعات السيبرانية لتحفيز مجتمع المعرفة في المنطقة العربية  -  
  ؛إرشادات التشريعات السيبرانية للمنطقة العربية  -  
  ؛)باإلنكليزية(بين الحقيقة والخرافة  -خدمات اإللكترونية حماية ال  -  
  ؛كسب ثقة المستخدم عن طريق حماية المواقع اإللكترونية  -  
  ؛البيئة التمكينية لتطوير الخدمات اإللكترونية في اليمن  -  
  ؛)باإلنكليزية(في المملكة العربية السعودية  "سداد"نظام الدفع اإللكتروني   -  
  ؛)باإلنكليزية(الفرص والمخاطر : الدفع اإللكتروني بوابات  -  
  ؛)باإلنكليزية( الوضع الراهن والخطوات القادمة: قيع اإللكتروني في منطقة اإلسكواالتو  -  
  ؛مشروع الحكومة اإللكترونية في فلسطين  -  
  .التشريعات والمعايير في السودان  -  

 
  

 


