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«�إدارة املعرفة» يف �إ�صدارات جديدة

تقرير عن الأهداف الإمنائية للألفية لعام  :2008حقائق و�أرقام
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف �ش�ؤون البيئة :خدمات منتقاة

االفتتاحية
ي�أتي �إ�صدار العدد العا�رش من ن�رشة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت للتنمية يف غربي �آ�سيا لي�ؤكد على الأهمية
التي توليها اللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا (الإ�سكوا) لهذه التكنولوجيا يف دعم التنمية االقت�صادية
واالجتماعية ،وحر�صها على متابعة اجلهود التي تبذلها من �أجل زيادة قدرات البلدان الأع�ضاء على اال�ستفادة منها
والتحول نحو جمتمع قائم على املعلومات واملعرفة  .وكانت هذه الن�رشة قد �أب�رصت النور يف عام  2003وذلك غداة
ا�ستحداث �شعبة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف الإ�سكوا ،من �أجل �أن تكون هذه الن�رشة نافذة ميكن من خاللها
توفري املعلومات عن تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وتو�ضيح �أهميتها باعتبارها �أداة ذات قيمة م�ضافة يف عملية
التنمية وعر�ض �أن�شطة ال�شعبة يف هذا املجال.
ويتناول ملف هذا العدد م�س�ألة تعزيز جمتمع املعرفة يف املنطقة بالرتكيز على ثقافة تبادل املعرفة من خالل تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت ،وحتديد م�ستلزمات جمتمع املعرفة يف املنطقة ،وا�ستعرا�ض النظام العاملي للتنمية امل�ستدامة.
وتكت�سب �إدارة املعرفة �أهمية فائقة يف ا�ستكمال بناء جمتمع املعرفة ،ملا لها من ت�أثري مبا�رش يف تعزيز التنمية
االقت�صادية واالجتماعية وحتقيق ا�ستدامتها ،ونظراً للدور الهام الذي ت�ؤديه تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف
توليد املعلومات ومعاجلتها وت�صنيفها وتبادلها.
ويعر�ض هذا العدد م�رشوع �إقامة �شبكات املعرفة يف املجتمعات املحرومة اعتماداً على مراكز تكنولوجيا املعلومات
التي �أن�ش�أتها جلان الأمم املتحدة االقت�صادية واالجتماعية اخلم�س بهدف دعم هذه املجتمعات وزيادة تفاعلها عرب
حتويل مراكز النفاذ فيها �إىل مراكز معرفة �ضمن �شبكات معرفة وطنية و�إقليمية ودولية  .كذلك ،يحاول هذا العدد الإجابة
على الت�سا�ؤل «�أت�شارك �أو ال �أت�شارك» يف املعرفة انطالق ًا من ظاهرة الت�شارك يف امللفات وما تنطوي عليه من خماطر
و�أبعاد قانونية و�أخالقية.
وي�سلط هذا العدد ال�ضوء �أي�ض ًا على التطور احلا�صل عل �صعيد خمتلف الأن�شطة املتعلقة مب�رشوع الإ�سكوا لتعزيز تطوير
�صناعة املحتوى الرقمي العربي من خالل احلا�ضنات التكنولوجية الذي �أطلقته �شعبة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
يف عام  2007بهدف حتفيز �صناعة املحتوى الرقمي العربي يف منطقة غربي �آ�سيا  .ويف ال�سياق ذاته ولكن على �صعيد
البنية الأ�سا�سية لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،تتناول الن�رشة التطور يف جمال تطبيق �أ�سماء نطاقات الإنرتنت
املدولة التي ترتبط مب�رشوع الإ�سكوا حول �أ�سماء النطاقات العربية ،بالإ�ضافة �إىل مقاالت �أخرى ت�ستعر�ض �أن�شطة
ّ
الإ�سكوا يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت خالل الن�صف الثاين من عام  2008وت�أثري هذه التكنولوجيا يف
حياتنا اليومية.
ون�أمل �أن ي�ستفيد القارىء من حمتويات هذا العدد و�أن تتالءم املوا�ضيع املختارة مع اهتمامات واحتياجات �أو�سع
�رشيحة ممكنة من القراء يف البلدان الأع�ضاء واملنطقة و�أن يجدوا فيه الفائدة املتوخاة.

ملف العدد :تعزيز جمتمع املعرفة يف
منطقة الإ�سكوا
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تعزيز ثقافة تبادل املعرفة من خالل تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
يو�صف املجتمع املعا�رص ب�أنه جمتمع املعلومات التي تتدفق فيه
املعلومات ب�سهولة و ُي�رس بحيث ميكن احل�صول عليها من م�صادر
كثرية ومتنوعة ،دون عناء �أو تكاليف باهظة .وقد تطور مفهوم
جمتمع املعلومات بحيث مل يعد يقت�رص  على ا�ستخدام املعلومات
لفهم واقع احلياة و�أحداثها وتفاعالتها واال�ستفادة منها يف توجيه
خمتلف �أمناط الأن�شطة وال �سيما يف املجال االقت�صادي ،بل �أ�صبح
ي�شمل �إنتاج املعرفة وت�سويقها .وغدت املعرفة م�صدراً اقت�صادي ًا
رئي�سي ًا و�إحدى �أهم القوى امل�ؤثرة يف حتديد نظرة املجتمعات �إىل
امل�ستقبل وت�شكيل �أمناط حياة هذه املجتمعات ،و�صياغة �أنظمتها
ال�سلوكية ،وهند�سة �أ�شكال العالقات االجتماعية واالقت�صادية
وال�سيا�سية والرتبوية فيها  .وهكذا �أ�صبحت املعرفة والإبداع �أ�سا�س ًا
لقيام ما يطلق عليه «جمتمع املعرفة».
يعرف جمتمع املعرفة ب�أنه جمتمع ي�ضم جمموعة من النا�س الذين
َّ
لديهم اهتمامات متقاربة والذين يحاولون مع ًا اال�ستفادة من املعرفة
التي يجمعونها حول جماالت اهتماماتهم ،وبالتايل ي�ضيفون خالل
هذه العملية املزيد �إىل معرفتهم .وهكذا ف�إن املعرفة هي الناجت
العقلي واملجدي لعمليات الإدراك والتعلم والتفكري  .ويت�سم جمتمع
املعرفة ب�أن املعرفة لديه هي من �أهم املدخالت واملنتجات يف �آن
معاً   .ولي�س  جمتمع املعرفة مفهوم ًا حديثاً ،فقد كان ال�صيادون
والفالحون ،على �سبيل املثال ،يت�شاركون يف املعرفة ب�ش�أن التنب�ؤ
بالطق�س يف �إطار املجتمعات املحلية التي يعي�شون فيها ،وي�ضيفون
املزيد �إىل هذه املعرفة با�ستمرار وعرب الأجيال.
وقد غيرّ ت املمار�سات والتقنيات احلديثة بع�ض خ�صائ�ص جمتمع
املعرفة ،فلم يعد �رضوري ًا التواجد يف نف�س  املكان اجلغرايف،
كما توفرت تقنيات هامة �أتاحت الت�شارك يف املعرفة وحفظها
وا�ستعادتها على امتداد الزمان واملكان.

�ألف -الت�شارك في المعرفة
يعترب الت�شارك يف املعرفة الن�شاط الذي ي�سمح بتبادل املعرفة بني
الأ�شخا�ص يف املجتمعات وامل�ؤ�س�سات .وتدار املعرفة يف امل�ؤ�س�سات
بوا�سطة نظم �إدارة املعرفة ( ،)knowledge management systemsغري
�أن هذه النظم وحدها ال تكفي ،فعملية الت�شارك يف املعرفة متعددة
اجلوانب وي�شكل بع�ض هذه اجلوانب حتديات تقت�ضي �إيجاد احللول.
يف �أيامنا هذه� ،أ�صبح �إنتاج و�/أو ا�ستيعاب املعارف اجلديدة
وتطبيقها �أ�سا�سي ًا لال�ستمرار يف معظم قطاعات الأعمال ،وذلك
للأ�سباب التالية:
•تزايد حجم املنتجات غري امللمو�سة يف ال�سوق (كالأفكار
والإجراءات واملعلومات) ،مقارنة باملنتجات التقليدية التي
تنتجها ال�صناعات التحويلية ،كما يظهر يف ال�شكل 1؛
ال�شكل  -1ن�سبة الأ�صول امللمو�سة وغري امللمو�سة يف املنتجات

امل�صدرvalue based management.net; 1000 ventures.com :

(  )1هذا املقال من �إعداد ال�سيدة غيداء ربداوي ،الأ�ستاذة يف املعهد العايل للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا يف اجلمهورية العربية ال�سورية.
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•تزايد �أهمية االبتكارات واالخرتاعات التي تعترب تطبيقات
للمعرفة اجلديدة؛
•تزايد حركة املوظفني بني امل�ؤ�س�سات وتغيري �أماكن عملهم ،مما
يعر�ض امل�ؤ�س�سات �إىل فقدان اخلربات مع رحيلهم؛
ّ
•التبعرث اجلغرايف للم�ؤ�س�سة الواحدة ،مما يجعل اخلربة املكت�سبة
يف مكان ما ال ي�ستفاد منها بال�رضورة يف مكان �آخر؛
•التغيري املت�سارع يف التقانة والأعمال واملجتمع ،مما ي�سبب
تقادم اخلربة املرتاكمة يف امل�ؤ�س�سة ب�رسعة.
يتمثل �أهم جانب من جوانب �إدارة املعرفة يف جعل الأفراد يت�شاركون
يف املعرفة مع الآخرين  .لكن مفهوم الت�شارك يواجه ممانعة من قبل
الأفراد لأ�سباب عدة منها:
• �إميان البع�ض مبقولة «املعرفة قوة»؛
• عدم �إدراك مدى حاجة الآخرين لهذه املعرفة؛
•�ضعف الثقة مب�ستخدمي املعرفة خ�شية �سوء ا�ستخدامها �أو َن�سبها
لأنف�سهم؛
•�ضيق الوقت و�أولويات العمل والإنتاج ومواعيد الت�سليم حتول
دون بذل جهد �إ�ضايف يف تعميم املعلومات املكت�سبة �أو و�ضعها
على ال�شبكة؛
•املمار�سات الوظيفية التي تق�ضي عادة مبكاف�أة الأفراد على
معرفتهم ولي�س على م�شاركتهم الآخرين يف ما يعرفونه.
فكيف �إذاً جنعل الأ�شخا�ص  ُيطلعون الآخرين على املعرفة التي عملوا
بجد وجهد على اكت�سابها والتي تعترب م�صدراً هام ًا من م�صادر
مَت ّيزهم ال�شخ�صي؟ ال بد من �أن تعتمد امل�ؤ�س�سات واملجتمعات ثقافة
جديدة تقوم على مبد�أ امل�شاركة بني الأفراد.

باء -تعميم ثقافة الت�شارك في المعرفة
ُيق�صد بذلك �أن ي�صبح الت�شارك يف املعرفة هو القاعدة الطبيعية  .
ويحتاج حتقيق هذا الهدف �إىل ت�شجيع الأفراد على العمل مع ًا
والتعاون والت�شارك بفعالية �أكرب بغية احل�صول على معرفة �أكرث
�إنتاجيةً .وميكن حتفيز الأفراد على الت�شارك من خالل تخ�صي�ص 
املكاف�آت ملن يطبقون مبد�أ الت�شارك مع �سواهم .غري �أن احلافز
الأكرث ت�أثرياً هو تر�سيخ القناعة لدى الأ�شخا�ص ب�أن الت�شارك هو يف
4

م�صلحتهم ال�شخ�صية و�أن مقولة «املعرفة قوة» ال بد �أن ت�صبح الآن
«الت�شارك يف املعرفة قوة» .ولعله من املفيد الإ�شارة �إىل �أن الت�شارك
ال يعني �أن يعطي الفرد فقط ،بل يت�ضمن معاين كثرية �أخرى كطلب
ر�أي الآخرين وتوجيه الأ�سئلة �إليهم ،و�إخبارهم بخطة العمل قبل
البدء ،وطلب امل�ساعدة منهم و�س�ؤالهم ملعرفة �سبب عملهم بطريقة
خمتلفة.

جيم -ركائز االنتقال �إلى م�ؤ�س�سات الت�شارك في المعرفة
ينطلق اعتماد ثقافة املعرفة يف امل�ؤ�س�سات من ثقافة
التعلم امل�ستمر ،ومن جعل املعرفة والتعلم امل�ستمر جزءاً ال
يتجز�أ من �إجراءات العمل .وي�ساعد على حتقيق هذا الغر�ض
اعتماد منوذج جديد للأعمال يقوم على �إدارة �إجراءات العمل
(( )Business Process Management (BPMبهدف فهم �إجراءات
العمل وح�رص  املعرفة املتعلقة بها .وتركز هذه املقاربة على
املعرفة الأكرث �أهمية يف امل�ؤ�س�سة والتي ت�ؤثر يف ا�ستمرارية م�ستوى
الأداء املطلوب ،فتحدد �إجراءات العمل التي تطبق فيها هذه املعرفة
وتعمل على تنميتها بوا�سطة �إجراءات التعلم امل�ستمر  .وهكذا ت�صبح
اخلربة م�شرتكة بني جميع العاملني ومدرجة يف �إجراءات عمل
ال�رشكة وثقافتها .ويتطلب حتقيق هذا الأمر �إيجاد احللول املنا�سبة
لالحتفاظ باملعرفة و�أمتتة امل�شاريع.
وتت�ألف �إدارة �إجراءات العمل من ثالثة مكونات هي :التقاط املعرفة،
وتبادل املعرفة ،واالحتفاظ باملعرفة:
 -1التِقاط املعرفة :بعـد حتديـد احتياجـات املعرفـة يف امل�ؤ�س�سـة،
واملتمثلة يف اخلربة واخلرباء واملمار�سات الف�ضلى ،يجري جمع
املعلومات عن طريق �إجراءات خمتلفة اللتقاط املعرفة ومنها
املقابالت وامل�سوحات ،مما يولد معلومات ودرو�س ًا م�ستفادة جممعة
ومن�سقة ومتاحة للجميع يف امل�ؤ�س�سة؛
 -2تبـادل الـمعرفـة :يجـري تبادل املعرفـة بني �أفـراد املـ�ؤ�س�سة
با�ستخدام �شبكات املعلومات الداخلية و�أدوات �أخرى كاملنتديات
وجمتمعات املمار�سني لتبادل اخلربة وتوليد خربات جديدة؛
 -3االحتفاظ باملعرفة :هذا الإجراء يعزز التقاط املعرفة وتبادلها
وتطبيقها يف املهام املقبلة للم�ؤ�س�سة .ومن الأدوات املفيدة لالحتفاظ
باملعرفة تدريب العاملني و�إن�شاء خمازن للمعلومات بو�صفها قاعدة
معرفة تعاونية ت�ضاف �إليها املعارف اجلديدة كلما تولدت.
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�أما فيما يتعلق ب�أمتتة امل�شاريع ،فهي ت�ؤدي دوراً هام ًا يف تن�سيق
الأن�شطة امل�ؤ�س�ساتية مبا يتفق مع مهمة امل�ؤ�س�سة  .وتهدف الأمتتة
�إىل حتديد الإجراءات الرئي�سية وتعريف املخولني ب�إجناز مهمة
امل�ؤ�س�سة ور�ؤيتها   .وهنا ت�ساعد �إدارة �إجراءات العمل يف حتديد
الأدوار والأن�شطة وقواعد العمل وم�س�ؤولياته ،وت�ستخدم لهذا الهدف
مكونات خا�صة كاال�ستمارات الإلكرتونية ،والواجهات التخاطبية
مع نظام �إدارة الإجراءات ،والتكامل مع �أنظمة االحتفاظ باملعرفة،
والتوزيع الديناميكي للمهام ،ومراقبة تنفيذ الأعمال.

دال -تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت والت�شارك في
المعرفة
مع التطور الهائل احلا�صل يف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
ظهرت تقنيات عديدة تع ّزز الت�شارك يف املعرفة ،ومنها ،على �سبيل
املثال ال احل�رص ،القوائم الربيدية الإلكرتونية ،وبوابات الف�ضاء
الإلكرتوين (القائمة على الإنرتنت) ،وحجرات املحادثة ،واالئتمار
بوا�سطة الفيديو ( ،)Video conferencingواالجتماعات االفرتا�ضية،
وبيئات التطوير من خالل التعاون ،والتعلم عن بعد .ولعل �أهم ما
تق ّدمه هذه التقنيات هو ربط الأفراد بع�ضهم ببع�ض .وقد يتم هذا
الربط عرب ال�شبكة العاملية (الإنرتنت) �أو عرب ال�شبكات الداخلية يف
امل�ؤ�س�سات (الإنرتانت) .وي�سمح ا�ستخدام هذه ال�شبكات� ،أي ًا كان
نوعها ،بالو�صول �إىل تقنيات الت�شارك يف املعرفة وتطبيقاتها التي
تكون موجهة �إىل عامة الأفراد� ،أو �إىل املجتمعات ذات االهتمامات
امل�شرتكة� ،أو تكون �أكرث ارتباط ًا بالبنى امل�ؤ�س�سية ونظم �إدارة
املعرفة.
 -1التقنيات املوجهة �إىل عامة الأفراد :وهي النوع الأكرث
انت�شاراً وا�ستخدام ًا حالي ًا حيث يتزود الأ�شخا�ص  مما تنقله من
معارف ،وي�ضيفون من خاللها بع�ض ًا مما يعرفونه �إىل املخزون
العاملي .وتتوفر بع�ض هذه التقنيات على الإنرتنت ومنها:

الهدف �أو اال�ستخدام �أو االهتمام  .وفيما يلي بع�ض الأمثلة عن هذه
الربجميات:
•  املدونات واليوميات الإلكرتونية مثل من�شئ املدونات املجانية
()blogger؛
• «ويكيبيديا» وف�ضاءاتها ()Wikipedia; Wikispaces؛
•ن�رش ال�صور الفوتوغرافية والت�شارك فيها مع الآخرين (مثل
;)FlickrPhotoBucket؛
•ا�ست�ضافة الو�سائط املختلفة ون�رشها (فيديو ،وت�سجيالت �صوتية،
مثل ;)OurMedia The Internet Archive؛
•قراءة امللقِمات ( )feedاملعتمِدة على ال ِوب (مثل ;Bloglines
)Newsgator؛
• و�ضع العالمات على الكتب (مثل )Del.icio.us؛
• املواقع االجتماعية على ال ِوب (مثل   .)Yahoo 360
(ج) ملقِمات ال ِوب  :RSSهي ملفات تولدها �آلي ًا مواقع ال ِوب وحت ّدث
حمتواها بانتظام ،كاملواقع الإخبارية واملدونات  .وي�سمح الت�سجيل
يف ملقِمات  RSSباحل�صول على معلومات حم ّدثة با�ستمرار دون
احلاجة �إىل زيارة تلك املواقع .نذكر من هذه امللقِمات:
• ملقِمات م�صادر الأخبار (مثل )Time Magazine؛
•ملقِمات �أحدث الكتب والت�سجيالت واملنتجات الإلكرتونية (مثل
)Amazon.com Syndicated Content؛
• ملقِمات الأ�رشطة امل�صورة (مثل )Flickr؛
•ملقِمات البحث عن عمل (مثل RSS Australian Job Search Feeds
)from Positions VACANT؛
•ملقِمات برامج التلفزيون (مثل )ABC TV guide via RSS؛

 -2التقنيات املوجهة �إىل املجتمعات ذات االهتمامات
امل�شرتكة :وهنا تختلف �أنواع التطبيقات باختالف طبيعة اخلربات  .

(�أ) ال ِوب املقروء واملكتوب :لقد دخل ال ِوب مرحلة جديدة �سميت
 ،Web 2.0و�أ�صبح و�سيلة �إعالم ميكن لأي فرد �أن ين�رش عربها
املحتوى الذي ي�شاء .و ُتعترب مو�سوعة «ويكيبيديا» ال�شهرية من �أكرث
و�سائل الن�رش انت�شاراً على ال ِوب؛

ففي املجتمع التعليمي ميكن اعتبار اخلربات التعليمية �أكرث �أنواع
اخلربات قابلية لاللتقاط والتبادل واالحتفاظ .وقد �سمحت التطورات
التقنية بظهور البيئات التعليمية الإلكرتونية واالفرتا�ضية واملكتبات
الإلكرتونية ،وت�ستخدم هذه التطبيقات للتعلم عن ُبعد عرب ال ِوب �أو
تكون خا�صة بامل�ؤ�س�سة وتت�ضمن الدرو�س التي ت�سمح برفع ال�سوية
العلمية للعاملني؛

(ب) الربجميات االجتماعية :وهي تطبيقات مبنية على ال ِوب
وت�سمح ب�إن�شاء روابط بني الأفراد واملحتوى بناء على ا�شرتاكهم يف

 -3التقنيات املوجهة �إىل امل�ؤ�س�سات :يظهر هنا نظام �إدارة
املحتوى ( )Content Management Systemونظام �إدارة �إجراءات
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�أمثلة عن �إدارة املعرفة وفق البعدين االجتماعي والتقني
�إنتاج املعرفة
البعد االجتماعي

البعد التقني

-

التعلم الذاتي
التعلم �ضمن جمموعة
جمتمعات ال�س�ؤال
خمازن الأفكار
تخطيط الإدارة
االبتكار
بوابات املعرفة
�أدوات �إدارة االخرتاع
برجميات العمل اجلماعي
التطبيقات التعاونية
�أدوات الفريق االفرتا�ضي
الربيد الإلكرتوين
جمموعات النقا�ش

الت�شارك يف املعرفة
-

برامج تدريبية
جمتمعات املمار�سني
التقاط املعرفة
رواية الق�ص�ص التي ح�صلت
�إدارة العمليات
البوابات املعلوماتية
ال�شبكات الداخلية
�إدارة املعرفة
�إدارة املحتوى
برجميات العمل اجلماعي

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

العمل
اخلا�صة بالتعلم عن ُبعد؛

(Process Management

 ،)Businessكما ُت�ستخدم البيئات

� -4أمثلة عن ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت لدعم
الت�شارك يف املعرفة يف املنطقة العربية:
ومع انت�شار مفهوم الت�شارك يف املعرفة ،قامت الدول العربية بعدة
مبادرات لتطبيق هذا املفهوم  .وفيما يلي بع�ض هذه املبادرات:
(�أ) وكالة جامعة امللك �سعود للتبادل املعريف ونقل التقنية :هي
�إحدى وكاالت جامعة امللك �سعود يف اململكة العربية ال�سعودية،
وتعمل على تعزيز توجه قيادة اململكة نحو بناء جمتمع املعرفة
وامل�ساهمة يف تطوير �إمكانات هذا املجتمع وتفعيل حركة التنمية
امل�ستدامة فيه  .وتقيم الوكالة �رشاكات �أو عالقات لتبادل املعرفة
واخلربات والر�أي مع امل�ؤ�س�سات املعنية حملي ًا وعاملياً ،كما تقيم
م�شاريع م�شرتكة تعزز تفاعل اجلامعة مع املجتمع ونقل التقنية من
اجلامعة �إىل املجتمع بعد توطينها داخل اجلامعة ،وهو ُبعد ال يقل
�أهمية عن البعد الأول.
6

(ب) �شبكة «قرية نت» :تعترب �شبكة «قرية نت» ( )karianet.orgمبادرة
�رشاكة متعددة الأطراف بني ال�صندوق الدويل للتنمية الزراعية (،)IFAD
ومركز بحوث التنمية الدولية يف كندا ( ،)IDRCوبع�ض م�شاريع التنمية
الزراعية والريفية املمولة من ال�صندوق الدويل للتنمية الزراعية يف
منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا  .وتهدف «قرية نت» �إىل رعاية
الت�شبيك بني م�شاريع التنمية الزراعية والريفية املمولة من ال�صندوق
الدويل للتنمية الزراعية لتح�سني وتفعيل الت�شارك يف املعرفة وتبادل
اخلربات واملعلومات ،وذلك من خالل اال�ستخدام املكثف لتكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت .كما ت�سعى «قرية نت» ،من ناحية �أخرى،
�إىل تدعيم م�شاريع البلدان الأع�ضاء يف بناء قدراتها لتحقيق �إدارة
�سليمة للمعارف  .وقد انطلقت ال�شبكة يف كانون الثاين/يناير 2005
ملدة ثالث �سنوات  .ولت�أ�سي�س هذه ال�شبكة ،مت تعيني خم�سة بلدان هي
م�رص ،والأردن ،واملغرب ،وال�سودان ،وتون�س ،على �أ�سا�س م�رشوعني
لكل بلد ،على �أن تتو�سع ال�شبكة تدريجي ًا لت�شمل كل امل�شاريع املمولة
من ال�صندوق الدويل للتنمية الزراعية يف كل بلدان املنطقة  .ومن
النتائج املتوخاة من «قرية نت»� ،إجناز مبادرة ريادية تهدف �إىل �سد
الفجوة الرقمية بني املدينة والريف ،ومتكني �سكان الريف عن طريق
حت�سني النفاذ �إىل املعرفة واملعلومات.

ملف العدد :تعزيز جمتمع املعرفة يف منطقة الإ�سكوا
(ج) م�ستودع «معرفة» :وهو م�ستودع للم�صادر التعليمية (learning

 )object repositoryجرى بنا�ؤه يف كلية علوم احلا�سب واملعلومات
بجامعة امللك �سعود يف اململكة العربية ال�سعودية (  .)marifah.org
ويتوجه م�ستودع «معرفة» يف املقام الأول �إىل امل�ستخدم العربي
وي�ضم قرابة  130م�صدراً تعليمي ًا مل�ساعدة املعلم والطالب على
توفري بيئة تعليمية منا�سبة تخت�رص الوقت واجلهد والتكلفة وت�سعى
للح�صول على اال�ستفادة الق�صوى من م�ساهمة املعلمني وذوي اخلربة
والطالب يف املواد وامللفات التعليمية .وتتوفر يف م�ستودع «معرفة»
خدمات عديدة مثل ت�صنيف امل�صادر التعليمية وفق التخ�ص�صات
الأكادميية وتخ�ص�صات التعليم العام ،والت�صويت جلودة حمتوى
امل�صدر التعليمي ،والتبليغ يف حال وجود �أي م�صدر خمالف ملا
يهدف �إليه هذا امل�ستودع ،واقرتاح م�صادر تعليمية توافق اهتمامات
امل�ستخدم ،وحتديث املواقع(. )RSS
(د) مركز لتبادل املعرفة بني الهيئات احلكومية يف قطر� :أقام
املجل�س  الأعلى لالت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات يف قطر
(� )ictqatar.govرشاكة مع �أوراكل ال�رشق الأو�سط لت�أ�سي�س  مركز
لتبادل املعرفة بهدف امل�ضي قدما يف بناء وتطوير املهارات
التكنولوجية ملوظفي الدولة و�إتاحة الفر�ص  لتبادل املعارف
واملعلومات بني الهيئات احلكومية .وي�ستطيع موظفو الهيئات
احلكومية الدخول جمان ًا �إىل �أكرث من  1000برنامج تدريبي
ل�رشكة �أوراكل �ضمن �شبكة �أوراكل التعليمية ( ،)OLNو�إكمال هذه
الربامج التدريبية عرب الإنرتنت يف �أي مكان وزمان يف جماالت
�إدارة قواعد البيانات وتطوير ال�شبكات .كما مينح املركز برامج
تدريبية احرتافية لتطوير املهارات الإدارية واملهنية.

(هـ) م�رشوع املعلومات ونقل املعرفة يف اجلمهورية العربية
ال�سورية :هو �أحد م�شاريع منظمة الأغذية والزراعة ،الذي قام منذ
عام  2003ب�إدخال طرق جديدة لت�شجيع احلوار حول ال�سيا�سات
ونقل نتائج الأبحاث ودجمها �ضمن عمل املركز الوطني لل�سيا�سات
الزراعية كم�ؤ�س�سة بحثية يف جمال ال�سيا�سات الزراعية ،ومنها
منتدى ال�سيا�سات الزراعية ،والر�سائل الإخبارية ،وموقع الإنرتنت،
وكذلك قاعدة البيانات الزراعية ال�سورية و�إن�شاء ال�شبكة الداخلية
للمركز الوطني لل�سيا�سات الزراعية  .و ُيعترب تعزيز �إمكانات املركز
على التوا�صل م�س�ألة �أ�سا�سية يف هذه امل�ؤ�س�سة اجلديدة لإن�شاء
الروابط املحلية والدولية.
*

هاء -خال�صة

�أ�صبح مفهوم الت�شارك يف املعرفة �أو تبادل املعرفة من املفاهيم
الأ�سا�سية التي يقوم عليها بناء امل�ؤ�س�سات الناجحة والفعالة يف
ع�رصنا هذا ،كما يقوم عليها بناء الفرد وثقافته وعالقته مبحيطه،
وبالتايل بناء املجتمع  .وال بد �أن يغيرّ هذا املفهوم نظرتنا �إىل طرق
التعليم احلالية وي َقولبها ب�شكل خمتلف يراعي �رضورة التفاعل مع
�أدوات الع�رص  وما تقدمه تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت التي
تقرب كل بعيد وت�سهل كل �صعب ،وتتيح لكل منا �أن يديل بدلوه يف
جمال خربته ،و�أن يغرف من معني املعرفة امل�شرتك.

* املراجع:
(http://it.toolbox.com/wiki/index.php/Enterprise_Knowledge_Management_(EKM( )1
(http://www.dmreview.com/bnews/10000736 -1.html )2
(http://www.1000ventures.com/business_guide/crosscuttings/knowledge_based_enterprise.html )3
(http://networkedlearning.wikispaces.com/knowledge+sharing )4
(http://www.skyrme.com/updates/u64_f1.htm )5
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م�ستلزمات جمتمع املعرفة يف منطقة الإ�سكوا
�أ ّدت املعرفة على مر الع�صور دوراً حا�سم ًا يف �صعود الأمم وهبوطها
و�صياغة توجهات احلا�رض  وامل�ستقبل   .ف�أ�صبحت املعرفة عماد
التنمية وبوابة العبور �إىل م�ستويات التقدم التي تن�شدها ال�شعوب
كافة .وتنعك�س  املعرفة على تطور االقت�صاد وال�سيا�سة واملجتمع
ب�أ�رسه وعلى كافة جوانب الن�شاط الإن�ساين ،و�أ�صبحت قيمتها مهمة
وت�شكل عام ًال �أ�سا�سي ًا من عوامل تكوين ثروات املجتمع ،وذلك �إىل
حد ا�ستناد احل�ضارة �إىل املعرفة وتطبيقاتها يف نواحي احلياة
املختلفة.
ويف الوقت احلا�رض  يربز الدور الهام الذي ت�ؤديه املعرفة ب�شكل
�أكرث و�ضوح ًا و�أعظم ت�أثرياً من ذي قبل� ،إذ �أن العامل ي�شهد مرحلة
�إعادة اعتبار للثقافة من منظور ا�سرتاتيجيات امل�ستقبل ،خا�صة
و�أن التطورات اجلارية تب�رش مب�ستقبل جديد على م�ستوى التقدم
التكنولوجي والربامج الإدارية والوظيفية  .فالثورة املعرفية �سمحت
لكل املجتمعات باالعتماد على املعارف� ،أي على خربة املوارد
الب�رشية والكفاءات واملهارات ،كركيزة للتنمية الب�رشية امل�ستدامة  .
�إن جمتمع املعرفة ،بو�ضعه املعرفة يف قلب املعادالت على اختالف
�أنواعها ،ي�شكل فر�صة تاريخية نادرة ونقلة نوعية فريدة جتعل من
املعرفة �أ�سا�س  املجتمع ومن الإن�سان ع�ضواً فاع ًال ي�ؤثر يف هذا
املجتمع ويت�أثر به من خالل تبادل املعارف والتفاعل معها.
وكان لت�سارع املعارف يف الآونة الأخرية انعكا�سات �إيجابية
وا�ضحة على �أداء بع�ض البلدان التي ا�ستطاعت �أن تواكب هذا التطور
املعريف املتعاقب� ،إال �أنه �أوجد فجوة معرفية وتكنولوجية ورقمية
بني البلدان التي ا�ستوعبت املعرفة وا�ستخدمتها و�أنتجتها ،والبلدان
التي مل ت�ستطع مواكبة هذا التطور ال�رسيع �أو واكبته ب�شكل حمدود  .
فال بد لهذه البلدان ،وبالأخ�ص بلدان املنطقة العربية� ،أن ت�سعى �إىل
حتقيق تقدم يف التوجه نحو جمتمع املعلومات واملعرفة وعبور
الفجوة الرقمية لتحقيق املناف�سة املتوازنة واملتكافئة بني جميع
البلدان.

�ألف -مجتمع المعرفة
يقوم جمتمع املعرفة على اكت�ساب املعرفة و�إنتاجها وتوظيفها
يف خدمة تقدم املجتمعات .و�إذا كان جمتمع املعلومات يهدف
�إىل توفري املعلومات والتكنولوجيا الالزمة ،ف�إن جمتمع املعرفة
يهدف �إىل خلق املعرفة و�إر�ساء ثقافة قوامها الت�شارك يف اكت�ساب
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و�صناعة املعرفة وا�ستحداث الآليات والتطبيقات ال�رضورية لتحقيق
هذه الغاية.
وتتجه بلدان العامل ،املتقدمة منها وتلك الطاحمة �إىل التقدم ،نحو
تعزيز «بنى جمتمع املعرفة وتطويرها با�ستمرار» من �أجل اال�ستفادة
من معطياتها الإن�سانية واالجتماعية واالقت�صادية .وترتكز بنى
جمتمع املعرفة على ما يدعى «دورة املعرفة» التي تت�ضمن ثالث
حمطات رئي�سية وهي« :توليد املعرفة» بالبحث العلمي والإبداع
واالبتكار ،و «ن�رش املعرفة» بالتعليم والتدريب والإعالم ،و «توظيف
املعرفة» باال�ستفادة منها يف تقدمي منتجات وخدمات جديدة �أو
متجددة ت�سهم يف توفري فر�ص  عمل وم�صادر دخل جديدة ت�ؤدي
�إىل تعزيز التنمية وحتقيق ا�ستدامتها .ويتبع الأثر الإيجابي لدورة
املعرفة مدى تفعيلها ب�شكل متناغم ي�ؤدي �إىل تدفق املعرفة يف
املجتمع واال�ستفادة منها .وحتتاج البيئة املنا�سبة لتفعيل هذه
الدورة �إىل بنية �إدارية داعمة تعزز �إنتاجية املعرفة ،و�إىل بنية تقنية
معلوماتية ت�سهل تخزين املعارف ومعاجلتها ونقلها ،و�إىل ثقافة
معرفية ت�سعى �إىل التطوير امل�ستمر وتهتم بالإ�سهام يف التنمية
امل�ستدامة.
وعلى هذا امل�ستوى ،يدرك اجلميع �أن املنطقة العربية تواجه فجوة
«ن�سبية» يف املعرفة ،و�أن التحدي الرئي�سي القائم حالي ًا �أمام
املجتمع العربي يتمثل يف تخطي هذه الفجوة  .فاخلطورة تكمن يف
�أن املعرفة ،مبفهومها الوا�سع ،هي هدف متحرك و�أن حدودها تبقى

ملف العدد :تعزيز جمتمع املعرفة يف منطقة الإ�سكوا
يف تو�سع م�ستمر ،لذا فال بد �أن يكون العمل مرتابط ًا ومتكام ًال يف
عمليات احل�صول على املعرفة ون�رشها وتطبيقها و�إنتاجها ،خا�صة
و�أنه من امل�سلم به �أن املحتوى املعريف يتقادم مع الزمن  .ومن هنا
ف�إن الإطار املجتمعي العربي املتكامل ال يقوم �إال بالإميان احلقيقي
باملعرفة و�أهميتها ،ومن �أهم عنا�رصه امل�شاركة املجتمعية ال�شاملة
ل�ضمان حتقيق ا�ستدامة جمتمع املعرفة العربي.

باء -ال�شروط الأ�سا�سية لبناء مجتمع المعرفة العربي
يرتكز بناء جمتمع املعرفة العربي على �رشطني �أ�سا�سيني( :)2الأول
�ضمان اال�ستدامة التي ال تتوفر �إال باتباع مبد�أ البناء من القاعدة
فيما يتعلق ب�ضمان حرية التعبري واحلقوق الأ�سا�سية وحق امل�شاركة؛
والثاين توفري القدرة على املناف�سة وال�صمود �إزاء �ضغوط املد
املت�صاعد للعوملة ،وهو �رشط ال يتحقق ،من وجهة نظر الكثريين� ،إال
من خالل التكامل الإقليمي ومتحور منظومة جمتمع املعرفة العربي
مقوم الثقافة.
حول ّ

 -1اال�ستدامة

(�أ) �ضمان حرية التعبري :تعترب حرية التعبري وثيقة ال�صلة بالتنمية،
وخا�صة جمتمع املعرفة الذي ي�ستحيل بنا�ؤه يف بيئة تقمع الر�أي
وتخر�س  الأل�سنة ،وهذا ما تناوله م�ؤمتر القمة العاملي ملجتمع
املعلومات( )3من خالل �إدراج ق�ضية الدميقراطية واحلوكمة على
جدول املناق�شات وربط هذه الق�ضية احليوية بتكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت   .ومما ال �شك فيه �أن الإنرتنت وفرت منابر عديدة
للتعبري تتيح للأفراد والفئات املهم�شة �أن ُت�سمِع �صوتها وحت�شد
املدونات ( )Blogsيف الآونة
الت�أييد لوجهة نظرها  .وما كان انت�شار ّ
الأخرية �إال فر�صة جوهرية تفتح الباب �أمام اجلميع ليعربوا عن
�آرائهم ويروجوا �أفكارهم وين�رشوا �إبداعهم.
وفيما يتعلق باملنطقة� ،شهدت حرية التعبري يف كثري من البلدان
العربية انفراج ًا بدرجات متفاوتة ،وقد فتحت الإنرتنت قنوات بديلة
طيعة وفعالة
للتعبري عن الر�أي ،وانت�رشت
املدونات العربية ك�أداة ّ
ّ
املدونات حالي ًا
ملمار�سة حرية التعبري من القاعدة .ومتر هذه
ّ

مبرحلة ميكن �أن يطلق عليها «فو�ضى البداية»� ،إال �أنها �رسعان
ما �ستنتظم ذاتي ًا من خالل عملية الرت�شيح اجلماعي (Collective
 )Filteringكما حدث يف بناء مو�سوعة املعارف «ويكيبيديا»�  .إن
ر�صد هذه
املدونات ب�صورة منهجية ميكن �أن يجعل منها م�صدراً
ّ
غني ًا للإبداع والتنمية االجتماعية.
(ب) �ضمان احلقوق الأ�سا�سية :يعترب حق احل�صول على املعلومة يف
مناخ من ال�شفافية مع احلفاظ على اخل�صو�صية الفردية واجلماعية
من �أهم احلقوق الأ�سا�سية التي تولدت عن جمتمع املعرفة  .وميكن
للفرد يف جمتمع املعرفة �أن يحافظ على حريته الفردية ب�ضمان
حفاظه على بياناته وممار�ساته ال�شخ�صية� ،أما اخل�صو�صية
اجلماعية فتعني حق ال�شعوب يف حريتها الثقافية وبناء منوذجها
الإمنائي وفق ًا لقيمها وثقافتها .ومت�ضي الدول العربية يف براجمها
املتعلقة بالتنمية املعلوماتية من دون التعر�ض ب�شكل وا�ضح وحمدد
مل�س�ألة احلقوق الأ�سا�سية كق�ضية اخل�صو�صية الفردية.
(ج) �ضمان امل�شاركة :تتحقق امل�شاركة على امل�ستوى الفردي من
خالل �إتاحة فر�ص  التعليم والتعلم امل�ستمر ،الذي يعترب من �أهم
و�سائل حتقيق امل�ساواة االجتماعية والت�صدي للإق�صاء االجتماعي
القائم على فوارق اجتماعية كال�سن والنوع االجتماعي والدخل.
�أما على امل�ستوى اجلماعي فتحتاج امل�شاركة �إىل توزيع جيد
للأدوار بني القطاعات العامة واخلا�صة والأهلية �أو املدنية .وتعترب
امل�شاركة يف اتخاذ القرار يف جهود التنمية يف البلدان العربية
عملية غري متوازنة وتتفاوت ن�سبتها بني القطاعات املجتمعية
الثالثة .فبينما جنح القطاع اخلا�ص  العربي يف �أحيان كثرية يف
�أن يقيم توازن ًا �أو حتالف ًا مع القطاع احلكومي ،يظل القطاع الأهلي
�شبه عاجز عن ممار�سة دوره الأ�سا�سي يف الرقابة على القطاعني
الآخرين ،وال يعود ذلك فقط �إىل الرقابة ال�صارمة املفرو�ضة من
ال�سلطات على منظمات املجتمع املدين وا�ستبعاده عن امل�شاركة
يف اتخاذ القرارات الإمنائية ،بل �أي�ض ًا �إىل �أن معظم اجلهود التي
تبذلها م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ت�أتي لتعوي�ض النق�ص يف اخلدمات
والرعاية التي يفرت�ض �أن توفرها امل�ؤ�س�سات احلكومية ،كالتعليم
واخلدمات ال�صحية واالجتماعية.

(  )2الإ�سكوا ،نحو جمتمع معلومات منتج ون�شط يف املنطقة العربية ،ورقة عمل �أعدها الدكتور نبيل علي عبد العزيز الجتماع اخلرباء حول تعزيز التنمية امل�ستدامة يف الدول العربية من خالل التكامل الإقليمي :ر�ؤية �إ�سرتاتيجية للفرتة
 ،2020-2010الذي عقد يف بريوت ،يومي  15و 16كانون الثاين/يناير .2008
( )3عقد م�ؤمتر القمة العاملي ملجتمع املعلومات على مرحلتني ،الأوىل يف جنيف يف الفرتة من � 10إىل  12كانون الأول/دي�سمرب 2003؛ والثانية يف تون�س يف الفرتة من � 16إىل  18ت�رشين الثاين/نوفمرب   .2005ملزيد من املعلومات ميكن زيارة
موقع امل�ؤمترwww.itu.int/wsis/index.html :
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 -2املناف�سة يف �إطار العوملة

(�أ) التكامل الإقليمي :يتحقق التكامل الإقليمي عن طريق بلورة
ا�سرتاتيجيات �إقليمية تعتمد على العنا�رص التالية:
•تكامل البنى التحتية عرب ربط �شبكات االت�صاالت يف بلدان املنطقة؛
•تكامل �صناعة املحتوى وتوزيع الأدوار يف �صناعة املحتوى
على البلدان امل�شاركة؛
•تنظيم �أنظمة اجلمارك والرقابة بني البلدان امل�شاركة ل�ضمان
التكامل يف حركة منتجات املعرفة؛
•تكامل على م�ستوى تنمية العنا�رص الب�رشية خا�صة فيما يتعلق
بعملية التعلم عن ُبعد.
ويف هذا الإطار على ال�صعيد العربي ،وبالرغم من �أن جميع الوثائق
الإقليمية ت�ؤكد �أن التكتل الإقليمي هو ال�سبيل الوحيد لبناء جمتمع
املعرفة العربي� ،سواء على م�ستوى البنية التحتية �أو �صناعة املحتوى
الرقمي العربي� ،إال �أن اجلهود املبذولة يف هذا املجال ال تزال �ضعيفة
وغري متكاملة.
(ب) التمحور حول مقوم الثقافة� :أ�صبحت الثقافة حمور منظومة
التنمية ،ويت�سبب �إهمالها ب�إخفاق العديد من م�شاريع النهو�ض
الإمنائي .وت�شمل منظومة الثقافة يف جمتمع املعرفة املنظومات
الفرعية التالية :اللغة ،والإعالم ،والرتبية ،والإبداع ،والقيم واملعتقدات.
وعلى م�ستوى املنطقة العربية تبقى الثقافة حم�صورة باملفهوم ال�ضيق
للإبداعات الفنية والأدبية ،علم ًا ب�أن �أهم الإجنازات العربية يف جمتمع
املعلومات تعود لربامج تراثية وتاريخية ولغوية و�إعالمية.

جيم -م�ستلزمات مجتمع المعرفة العربي
�إن حيازة البلدان ال�صناعية املتقدمة لتكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت وللمهارات التي تتطلبها� ،أعطتها �أف�ضلية اقت�صادية
واجتماعية كبرية و�أحدثت بينها وبني البلدان النامية فجوة رقمية
خطرية ت�ستدعي تركيز اهتمام البلدان النامية على درا�سة دور قطاع

تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف حتقيق خططها الإمنائية(  .)4
لقد �أ�صبحت املعرفة العلمية والتكنولوجية عنوان الع�رص  بعد �أن
خا�ضت املجتمعات املتقدمة الثورة ال�صناعية و�أجنزت مراحل
التنمية تدريجياً .لكن العامل العربي مل يحقق النموذج الكال�سيكي
للتنمية� ،أي منوذج الثورة ال�صناعية الثانية ،وهو م�ضطر �إىل حتقيق
منوذج الثورة ال�صناعية الثالثة� ،أي القفز �إىل الثورة املعرفية
والتكنولوجية وثقافة جمتمع املعرفة  .من هنا يتوجب على البلدان
العربية �أن تفكر يف امل�ستلزمات ال�رضورية للم�شاركة يف هذا املجتمع
ب�شكل فعال .ومن �أهم الأولويات املطروحة يف العامل العربي يف هذا
املجال ما يلي:
•و�ضع ا�سرتاتيجية معلوماتية على م�ستوى كل بلد عربي ومن ثم
على م�ستوى العامل العربي ككل ،يف �إطار التنمية ال�شاملة مبختلف
�أبعادها وحيثياتها ووفق معطيات وظروف العامل العربي()5؛
•�إن�شاء البنى التحتية الأ�سا�سية ملجتمع املعرفة ،واملتمثلة
يف امليزانيات الالزمة ،ومراكز الأبحاث ،والتدريب ،و�شبكات
االت�صال ،والقوى العاملة ،وغري ذلك؛
•تكري�س حق الفرد يف الإعالم واملعرفة واحل�صول على املعلومات
وت�أمني احلرية يف جمال ال�صحافة ل�ضمان حرية الر�أي والتعبري،
وبالتايل �ضمان م�ساهمة �أفراد املجتمع يف احلياة ال�سيا�سية
واتخاذ القرار؛
•تطوير النظم التعليمية وفق مقت�ضيات جمتمع املعرفة ،و�إ�رشاك
مراكز الدرا�سات والأبحاث واجلامعات واملعاهد العليا يف
�صناعة املعلومات ،لتهيئة �صانعي القرار ملواكبة ع�رص املعرفة
والتفاعل معه وفق �أهداف ومتطلبات التنمية ال�شاملة؛
•�إن�شاء �شبكة عربية للمعلومات تكون مبثابة بنية حتتية م�شرتكة
ت�ساهم يف عملية مد البلدان العربية باملعلومات ال�رضورية
واال�سرتاتيجية لعملية التنمية الثقافية ال�شاملة؛
•�إقامة ودعم �صناعة املحتوى الرقمي العربي لأنه �أ�صبح
ال�رشط الأ�سا�سي لدخول املجتمعات العربية ع�رص  املجتمع
الرقمي وجمتمع املعرفة وردم الفجوة الرقمية التي تف�صلها عن
املجتمعات املتقدمة.

( )4الإ�سكوا ،دليل توجيهي ل�صياغة وتنفيذ �سيا�سات وا�سرتاتيجيات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت)E/ESCWA/ICTD/2007/2( 2007 ،
(  )5الإن�سان املعا�رص وحتديات جمتمع املعرفة ،مقال للدكتور عبداهلل تركماين ن�رش على موقع �أخبار ال�رشق بتاريخ  15كانون الأول/دي�سمرب http://www.thisissyria.net/2006/12/15/articles/01.html 2006
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دال -خال�صة
�إن عمليات �إنتاج املعرفة� ،إذا ما خ�ضعت ل�سياق تنظيمي حمفز
يقوم على روابط قوية بني م�ؤ�س�سات البحث والتطوير واالبتكار
الوطنية من جهة وقطاعات املجتمع الإنتاجية واخلدمية
من جهة �أخرى ،ميكن �أن تتيح فر�ص ًا وا�سعة وحقيقية لتوليد
التقانة وتنمية قدرات االبتكار الوطنية وم�ساهمة حقيقية يف
اجلهد العربي لإقامة جمتمع املعرفة� .إن جناح اخلطط الإمنائية
العربية ومواجهة حتديات العوملة واقتنا�ص فر�صها� ،أمور تتطلب
توفري عدد من ال�رشوط ،يف مقدمتها توفري م�ؤ�س�سات دميقراطية

متكّن املواطنني العرب من امل�شاركة يف �صياغة م�ستقبل وطنهم
واملفا�ضلة ،بحرية ووعي وا�ستقاللية ،بني اخليارات الإمنائية
املتاحة وو�سائل بلوغها   .ومن �أبرز املهمات العاجلة للبدء
بالإ�صالح ال�شامل ما يلي :احرتام احلقوق واحلريات الأ�سا�سية
للإن�سان العربي باعتباره حجر الزاوية يف بناء احلكم ال�صالح
والقادر على �إجناز التنمية الب�رشية امل�ستدامة ،ومتكني جميع
فئات املجتمع العربي من بناء قدراتها الذاتية وامل�شاركة على
قدم امل�ساواة يف جميع جماالت العلم والعمل والإبداع ،واكت�ساب
املعرفة ،وتوظيف القدرات الب�رشية بكفاءة يف الن�شاطات
االجتماعية لتحقيق الرفاه الإن�ساين يف املنطقة العربية.
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()6

النظام العاملي للتنمية امل�ستدامة

ركّ ز تقرير التنمية الإن�سانية العربية لعام  )7(2003على املعرفة يف
املنطقة العربية وخل�ص �إىل �أن القيود املوجودة تعيق اقتناء ون�رش
و�إنتاج املعرفة يف املجتمعات العربية ،و�أنه ب�إمكان املوارد الب�رشية
املتوفرة �أن ت�شكل قاعدة رئي�سية لنه�ضة املعرفة العربية �إذا ما توفرت
ظروف �أف�ضل�  .أما التنمية امل�ستدامة فهي يف طليعة التحديات التي
تواجه النمو االقت�صادي يف املنطقة العربية  .لذلك يجب بناء القدرات
يف املنطقة لتطوير الأداء والهياكل امل�ؤ�س�سية والآليات ال�رضورية
لتقدمي املعرفة اجليدة يف قطاع التنمية امل�ستدامة بطريقة ت�شكل
دلي ًال لعمليات و�ضع ال�سيا�سات و�صنع القرارات  .ويتحقق كل ذلك
من خالل �إن�شاء حماور ومراكز املعرفة يف املنطقة.
يهدف هذا املقال �إىل تعريف النظام العاملي للتنمية امل�ستدامة
( )8()Global System for Sustainable Development-GSSDالذي
ي�ساعد على تقلي�ص الفجوة الرقمية ما بني املعارف القائمة املتعلقة
بالتنمية امل�ستدامة من جهة ،واملعرفة التي ميكن الو�صول �إليها يف

املنطقة العربية من جهة �أخرى  .كذلك ي�ؤكد النظام �أهمية الأعمال
املفاهيمية والتجريبية ذات ال�صلة بو�ضع ال�سيا�سات يف املنطقة،
والتي ت�ساهم يف تنمية ال�سيا�سات واحلوار يف العامل العربي.

�ألف -المعرفة الحالية في العالم العربي
قبل مناق�شة تفا�صيل النظام العاملي للتنمية امل�ستدامة ،نعر�ض بع�ض
الإح�صاءات مل�ؤ�رشات مهمة تتعلق باملعرفة يف العامل العربي ولكن
يف ال�سياق العاملي .ويتبني من اجلدول  ،1الذي يعر�ض ا�ستخدام
الإنرتنت ن�سبة �إىل ال�سكان يف العامل� ،أن منطقتي ال�رشق الأو�سط
و�أفريقيا تعانيان من انخفا�ض معدل ا�ستخدام الإنرتنت بالرغم من
ارتفاع منو اال�ستخدام مقارنة باملناطق الأخرى  .ومع ذلك ،تظهر
الأرقام يف اجلدول � 1أن العديد من البلدان النامية والفقرية بد�أت تدرك
�أهمية تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،ولكن ال يزال الطريق طوي ًال
�أمامها ،خا�صة و�أنها مت�أخرة يف هذا املجال ن�سبة �إىل مناطق �أخرى.

اجلدول � -1إح�صاءات ال�سكان وم�ستخدمي الإنرتنت يف العامل
مناطق العامل

عدد ال�سكان

�أفريقيا
941 249 130
�آ�سيا
3 733 783 474
�أوروبا
801 821 187
ال�رشق الأو�سط
192 755 045
�أمريكا ال�شمالية
334 659 631
�أمريكا الالتينية والكاريبي 569 133 474
�أ�سرتاليا
33 569 718
العامل
6 606 971 659

ال�سكان ن�سبة
�إىل العامل
(ن�سبة مئوية)

عدد م�ستخدمي
الإنرتنت

14.2
56.5
12.1
2.9
5.1
8.6
0.5
100.0

44 361 940
510 478 743
348 125 847
33 510 500
238 015 529
126 203 714
19 175 836
1 319 872 109

عدد م�ستخدمي عدد م�ستخدمي منو اال�ستخدام
الإنرتنت لكل الإنرتنت ن�سبة (-2000
)2007
�إىل العامل
 100فرد
(ن�سبة مئوية) (ن�سبة مئوية) (ن�سبة مئوية)
882.7
3.4
4.7
346.6
38.7
13.7
231.2
26.4
43.4
920.2
2.5
17.4
120.2
18.0
71.1
598.5
9.6
22.2
151.6
1.5
57.1
265.6
100.0
20.0

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

(�  )6أَعد هذا املقال باللغة الإنكليزيةمن �إعداد ال�سيد توفيق مزهر ،مدير النظام العاملي للتنمية امل�ستدامة يف املنطقة العربية.
(  )7برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،املكتب الإقليمي للدول العربية  .التقرير متاح على املوقعwww.undp.org :
( )8النظام العاملي للتنمية امل�ستدامة ( )GSSDهو م�رشوع من م�شاريع االحتاد العاملي لالتفاقات حول التنمية امل�ستدامة ( )Global Accords Consortium for Sustainable Developmentومركزه معهد ما�سات�شو�ست�س 
للتكنولوجيا ( )MITيف الواليات املتحدةwww.gssd.mit.edu .

12

ملف العدد :تعزيز جمتمع املعرفة يف منطقة الإ�سكوا
اجلدول  -2عدد م�ستخدمي اللغة �إىل عدد �صفحات ال ِوب بهذه اللغة
املتحدثون�/صفحة ال ِوب
1.5
6.8
60.6
1583.50

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

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

اللغة
الإنكليزية
اليابانية
اليهودية
العربية

املرتبة
1
10
26
31

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

بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ال تزال اللغة الإنكليزية هي اللغة املهيمنة على
الإنرتنت يف جميع �أنحاء العامل بالرغم من �أن العديد من الدرا�سات
قد �أظهرت انخفا�ض ًا يف هيمنة الإنكليزية من  91يف املائة �إىل 68
يف املائة بني عامي  1997و�  .2000أما ال�سبب يف ذلك فيعود �إىل �أن
م�صممي وم�ستخدمي الإنرتنت يف الأ�سا�س كانوا �أمريكيني  .ويبني
معينة �إىل عدد �صفحات ال ِوب بهذه
اجلدول  2ن�سبة املتحدثني بلغة ّ
اللغة يف عام   .2003وجتدر الإ�شارة �إىل �أن �سكان العديد من بلدان
العامل ،وخا�صة البلدان النامية والفقرية ،ال يتقنون اللغة الإنكليزية،
وبالتايل يقت�ضي الأمر بناء مواقع �إنرتنت باللغات املحلية املختلفة
لن�رش املعلومات واملعرفة ( )9و(  .)10ويف هذا ال�سياق ،وللأ�سفُ ،ت�ص ّنف
اللغة العربية يف املرتبة الأخرية من حيث اال�ستخدام على الإنرتنت،
مما ي�شري �إىل النق�ص الهائل باملعلومات واملعارف باللغة العربية

و�إىل �سوء حالة البيئة الأ�سا�سية لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
يف جميع �أنحاء العامل العربي.
فمجموع م�ستخدمي الإنرتنت يف العامل العربي ي�شكل �أقل من
 6يف املائة من م�ستخدمي الإنرتنت يف العامل ،وهذا ي�شري �إىل
انخفا�ض ن�رش تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ورمبا الإنرتنت
يف املنطقة ،و�إىل احلاجة امللحة لبذل جهود حثيثة يف هذا الإطار
من �أجل �ضمان اال�ستدامة يف البلدان العربية .ويبني ال�شكل � 1أن
معدل انت�شار الإنرتنت يف املنطقة العربية �أدنى بكثري من املعدل
العاملي وثاين �أقل معدل لالنت�شار بعد �أفريقيا  .كذلك توجد فجوات
ما بني البلدان العربية فيما يتعلق مبعدل انت�شار الإنرتنت وعدد
م�ستخدميها لكل  100فرد(.)11

ال�شكل  -1معدل انت�شار الإنرتنت ح�سب املنطقة لعام ( 2004ن�سبة مئوية)

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

(ESCWA Statistical Information System (ESIS) 2005. Retrieved 18 April 2008, from: http://esis.escwa.org.lb/  )9
(Warschauer, M. 2003. Technology and Social Inclusion: Rethinking the Digital Divide, MIT Press, Cambridge: Massachusetts  )10
(ESCWA, 2005. Regional Profile of the Information Society in Western Asia. Available at: http://www.escwa.un.org/wsis/profiles.html )11
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باء -نظام معرفي مبني على الإنترنت للمنطقة
العربية
تظهر الإح�صاءات الواردة �آنف ًا احلاجة �إىل توفري املزيد من
املحتوى باللغة العربية على �شبكة الإنرتنت .ويهدف �إن�شاء
موقع مماثل للنظام العاملي للتنمية امل�ستدامة ( )GSSDيف
املنطقة العربية �إىل امل�ساعدة يف احل ّد من الفجوة ما بني
املعارف املوجودة املتعلقة بالتنمية امل�ستدامة و�إمكانية الدول
العربية للو�صول �إليها�  .إن نظام  GSSDقابل للتكيف والتطوير
مكر�س للتنمية امل�ستدامة ويعتمد على املمار�سات ومبادئ
وهو ّ
الربط ال�شبكي�   .صمم هذا النظام للم�ساعدة على حتديد وتطوير
نهج مبتكرة ،ومتكني التكنولوجيات ،وحتديد وتطوير �آليات
م�ؤ�س�سية ومالية وتنظيمية .وي�شمل نظام  GSSDحتديات
اال�ستدامة على جميع امل�ستويات ويف جميع �أنحاء العامل
ويت�ضمن جمموعة من الوظائف املتعلقة ب�إدارة املعرفة والبحث
وغريها والتي متكن امل�ستخدمني من تخ�صي�ص موقع املدخالت
اخلا�صة بهم يف هذا النظام وحتديد كيفية ا�سرتجاع املعلومات
وخلق التقارير من خالله.

اجلدول  -3م�ستخدمو نظام
القطاع العام
القطاع اخلا�ص
جمموعات اخلرباء
متخذو القرار
قادة ال�سيا�سات
مقدمو املعرفة
مطورو النظم
الطلبة
املربون

GSSD

امل�ستويات الوطنية والدولية
وبني احلكومات
اال�ستخدامات التجارية وغري التجارية
على جميع امل�ستويات
الر�سمية وغري الر�سمية على جميع
امل�ستويات وال�سياقات
خمتلف امل�ستويات ،وال�سياقات ،وامل�ؤ�س�سات
وا�ضعو جدول الأعمال للو�صول �إىل
توافق يف الآراء
وا�ضعو ونا�رشو خمتلف �أنواع املعرفة
مطورو النظم
ّ
خمتلف املجاالت وامل�ستويات واالحتياجات
بانو القدرات الر�سميني وغري الر�سميني

�أما املوقع امل�ستحدث للمنطقة فمن �ش�أنه �أن يتيح  لبلدان املنطقة
متميزاً وقادراً على �إنتاج املعرفة وتنظيم املبادئ امل�شرتكة
نظام ًا
ّ
واملحافظة على اخل�صو�صية يف �آن معاً .فعلى �سبيل املثال ،يعزز الربط
ال�شبكي قيمة املعرفة والقدرة على تخزينها واحلفاظ عليها  .ومن �ش�أن
املوقع �أن ي�س ّهل م�شاركة جمموعة وا�سعة من �أ�صحاب امل�صلحة الذين
ميثلون بدورهم جهات فاعلة ذات �أهداف وقدرات و�أولويات خمتلفة
يف املجتمع  .وب�شكل عام ،ف�إن م�ستخدمي نظام ( GSSDالزبون �أو
تنوع املجتمع الدويل
العميل) لي�سوا متجان�سني بل هم متنوعون بقدر ّ
نف�سه .ويبني اجلدول  3م�ستخدمي نظام .GSSD
و�سوف ي�ستفيد العامل العربي ب�أجمعه �إذا ا�شرتكت املجموعات
املذكورة يف اجلدول  3يف الن�سخة العربية من نظام  GSSDوعمدت
�إىل �إدخال البيانات اخلا�صة بها.

جيم -ر�سم خريطة المعرفة حول اال�ستدامة
()Mapping Sustainability

ت�شري عبارة � Mapping Sustainabilityإىل توفري املعرفة حول
التنمية امل�ستدامة للمجموعات املختلفة حول العامل .كذلك مت ّثل
الـ  Mappingطريقة لتقدمي حمتوى عن املعرفة املتعلقة بالتنمية
امل�ستدامة مع الأخذ بعني االعتبار �أن هذه املعرفة تتغري مع مرور
الوقت و�أن متثيل هذه املعرفة يجب �أن يتغيرّ  مع الوقت �أي�ض ًا  .
ولأغرا�ض ر�سم خريطة املعرفة حول اال�ستدامة ،نركّ ز هنا على
هيكلية املحتوى ،مبا فيها امل�ستويات والروابط والتعقيدات يف
جمال «اال�ستدامة» ،التي متثل هيكلية املعرفة املتبعة يف النظام
العاملي للتنمية امل�ستدامة واملنفذة على �شكل �شبكة معرفية
عاملية تعمل على الإنرتنت(.)12
ويف هذا ال�سياق ،ف�إن املق�صود بـ «اال�ستدامة» هو «التنمية
امل�ستدامة» التي ت�أتي يف �صلب اهتمامات نظام  ،GSSDوتركز على
الأن�شطة الب�رشية وعلى و�ضع الب�رش يف النظم االجتماعية مع مراعاة
واحرتام خ�صو�صيات هذه النظم وطبيعتها .كما ُيعترب الو�صول �إىل
الفعال من العنا�رص  الأ�سا�سية لإدارة الت ّغري
املعرفة وا�ستخدامها ّ
االجتماعي و�إدارة التحوالت وامل�ساواة نحو التنمية امل�ستدامة
يف جميع ال�سياقات وعلى جميع امل�ستويات يف القطاع ال�صناعي

(Nazli Choucri, Dinsha Mistree, Toufic Mezher, Wallace R. Baker and Carlos Ortiz eds. )12
Mapping Sustainability: Knoweldge e-Networking and the Value Chain. New York: Springer Publishing Company, 2007.
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ويف البلدان ال�صناعية   .وبالرغم من تطور تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت ،ال تزال احلواجز امل�ؤ�س�سية حتول دون ا�ستخدام املعرفة
فعال ل�صنع القرار.
ب�شكل ّ

•تنظيم حمتوى الن�شاطات املختلفة وتوحيدها ح�سب �أنواع
وجماالت ال�سلوك الب�رشي ،وذلك من امل�ستوى العام �إىل العنا�رص 
املحددة على امل�ستوى اخلا�ص؛

وجتدر الإ�شارة �إىل �أنه يف جمال التنمية امل�ستدامة ،يتم �أخذ القرارات
وو�ضع ال�سيا�سات باال�ستناد �إىل املعرفة الكاملة ذات ال�صلة ،واملوارد
الأ�سا�سية ،والقدرات االجتماعية املتوفرة .وعالوة على ذلك ،ف�إن
�صعوبة مفهوم التنمية ،ف�ض ًال عن الغمو�ض الذي يلف معظم معانيه،
تزيد من �صعوبة ا�ستخدام املعرفة خالل و�ضع ال�سيا�سات.

•حتديد �أبعاد ال�سلوك الب�رشي وو�صف امل�شاكل املتولدة من الأن�شطة
الب�رشية من جهة واحللول املتوفرة حتى الآن من جهة �أخرى؛

ومع �أخذ ما �سلف باحل�سبان� ،أ�صبح ال�سعي �إىل حتقيق التنمية
امل�ستدامة حتدي ًا عاملي ًا ي�ؤثر على املجتمعات ال�صناعية واملجتمعات
النامية  .لذلك نحن بحاجة �إىل الو�صول �إىل فهم م�شرتك للمعرفة
املتوفرة على امل�ستويني املحلي والعاملي والتي ت�شمل �أنواع ًا
متعددة من املعرفة  .فامل�س�ألة يف الأ�سا�س ال تتمثل يف قلّة توفر
املعرفة والبيانات واملعلومات واملطبوعات وغريها ،بل يف انعدام
التن�سيق الفكري الذي يحول دون حتقيق اال�ستخدام الأف�ضل للمواد
املتوفرة  .كذلك قد تكون ندرة النهج �أو الأطر التكاملية من بني �أهم
الفعالة للهيئات املعرفية اخلبرية
احلواجز التي حتول دون امل�شاركة ّ
يف جمال التنمية امل�ستدامة.
وتتفاقم هذه التحديات حني تتواجد �شكوك كثرية يف املفاهيم
والتطبيقات ،م�ضافة �إىل اعرتا�ضات قوية من ناحية ال�سيا�سات
واال�سرتاتيجيات� ،إذ تختلف وجهات نظر �أ�صحاب امل�صلحة حول
العامل فيما يتعلق مبا هو حقيقي وما هو مهم وما ينبغي القيام به
نتيجة لذلك  .وهذا �صحيح ب�صفة عامة وبالأخ�ص يف جمال التنمية
امل�ستدامة ،حيث تكاثرت املعرفة وبد�أت تظهر جمموعة وا�سعة من
النظم املعرفية.

دال -تحرير المعرفة من �أجل التنمية
ي�سعى املوقع املقرتح �إىل توفري املحتوى باللغة العربية ب�شكل
م�ستمر ،مبا يف ذلك �أحدث الأفكار والتحليالت وال�سيا�سات ذات
ال�صلة باملعرفة والتي ت�ساعد على حتقيق التنمية امل�ستدامة.
�أما اال�سرتاتيجية املعرفية املتوفرة حالي ًا وامل�س�ؤولة عن تقدمي
املعلومات ،فتت�ألف من التايل:

•حتديد �أوجه الرتابط بني املجاالت والأبعاد؛ �أما الهيكلية الكاملة
فهي عبارة عن متثيل للتنمية امل�ستدامة متعدد الأبعاد (ح�سب
املجال والبعد و�أوجه التقاطع للن�شاطات الب�رشية)؛
• بناء وتطوير الن�سخة العربية ح�سب احلاجة املحلية.

هاء -معرفة �أبعاد الن�شاط الب�شري
تركز قاعدة املعرفة التي يتم تطويرها على خم�سة �أبعاد عامة
تتناول خمتلف جماالت الن�شاط الب�رشي .ويق�ضي و�ضع اال�سرتاتيجية
احلالية بالقيام مبا يلي:
معينة لكل جمال من الن�شاط الب�رشي؛
• حتديد �رشوط و�أن�شطة ّ
•حتديد امل�شاكل املتعلقة باال�ستدامة واملتولدة من �أنواع الأن�شطة؛
• و�صف احللول التقنية والعملية لكل جمال؛
• متثيل احللول االجتماعية والتنظيمية وال�سيا�سية لكل جمال؛
•تتبع الردود الدولية واالتفاقات العاملية الر�سمية وغري الر�سمية
واخلا�صة والعامة وغريها.
ونظراً للطبيعة املتغرية للأفعال وردود الأفعال حول امل�شاكل
واحللول وال�سيا�سات والربامج واملو�ضوعات التي �سيتم تناولها،
جتدر الإ�شارة �إىل �أن هذه الطبيعة املتغرية تتبدل مع ارتفاع م�ستوى
املعرفة .ويت�سم ما �سلف ب�أهمية خا�صة يف املنطقة العربية نظراً
لتنوعها وتعدد التحديات والفر�ص املتاحة.
ّ

واو -الخاتمة
يهدف املوقع املخ�ص�ص للمنطقة العربية �إىل ت�سهيل عملية تطويع
املحتوى باللغة املحلية ومتكني ال�رشكاء يف النظام العاملي للتنمية
الفعالة يف تطوير قاعدة املعرفة .والأهم من
امل�ستدامة من امل�شاركة ّ
ذلك دور التمكني الذي يلعبه النظام من خالل تطوير املعرفة املحلية.
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�إقامة �شبكات املعرفة يف املجتمعات املحرومة اعتماداً على مراكز النفاذ
()13
�إىل تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
�أ�صبحت املعلومات واملعرفة و�أدوات احل�صول عليها �رضورية يف
عملية التنمية ،وقد جاء يف وثيقة �إعالن املبادئ ال�صادرة عن
م�ؤمتر القمة العاملي ملجتمع املعلومات يف مرحلته الأوىل يف
جنيف يف عام � 2003أنه «ينبغي �أن تتاح فر�صة امل�شاركة لكل فرد
يف كل مكان ودون ا�ستبعاد �أحد ،يف الفوائد التي يقدمها جمتمع
املعلومات»(.)14
وللم�ساهمة يف حتقيق ذلك� ،أن�ش�أت بلدان عديدة مراكز ُ�سميت ب�أ�سماء
خمتلفة ،منها «مراكز النفاذ» و «مراكز املجتمع املحلي» وغري ذلك،
قوامها �أدوات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،وتهدف �إىل �إتاحة
التعلم على ا�ستخدام احلا�سوب ملجتمعاتها والنفاذ �إىل ال�شبكة
العاملية لال�ستفادة من حمتوياتها والتوا�صل مع العامل اخلارجي
بكل ما يتيحه ذلك من فر�ص للتنمية والتقدم .وقد بد�أ انت�شار هذه
املراكز يف نهاية الت�سعينيات ،وفق ًا للتو�صيف الآنف و�إن كانت
�أمناط �أخرى من هذه املراكز قد وجدت يف بلدان متقدمة يف مطلع
الثمانينيات لأ�سباب خمتلفة عموم ًا عما نحت �إليه مراكز النفاذ �أو
مراكز املجتمع املحلي.
وقد ان�شغل الكثري من هذه املراكز بتوفري االت�صال بال�شبكة والتدريب
على ا�ستخدام احلا�سوب وخدمات �إلكرتونية �أخرى ،وهو �أمر جيد
و�رضوري بالت�أكيد يف مرحلة ما ،ولكن ب�إمكان هذه املراكز ،باعتبارها
مراكز املجتمع املحلي� ،أن ت�ساهم بفاعلية �أكرث يف تطوير جمتمعاتها
بالرتكيز على مكونها الأ�سا�سي اخلا�ص  باملعلومات وتطوير ذلك
لي�شمل جوانب معرفية �أخرى  .وبعد مرور عقد على بدايتها� ،آن الأوان
لأن تنتقل هذه املراكز �إىل املهمة الأ�سمى والأكرث فائدة ملجتمعاتها،
وذلك بتحولها �إىل مراكز معرفة (.)knowledge hubs

ولتحقيق ذلك ،قامت جلان الأمم املتحدة الإقليمية اخلم�س( )15بتنفيذ
م�رشوع «�شبكات املعرفة من خالل نقاط النفاذ اىل تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت للمجتمعات املحلية املهم�شة» الذي يق�ضي
بتحويل مراكز النفاذ القائمة حالي ًا �أو التي �ستن�ش�أ م�ستقب ًال يف هذه
املجتمعات �إىل مراكز معرفة �ضمن �شبكة معرفة �إقليمية و�أخرى
عاملية .وي�سعى امل�رشوع �أي�ض ًا �إىل زيادة تفاعل هذه املجتمعات،
وال �سيما الن�ساء وال�شباب ،عرب الت�شجيع على ن�رش املعرفة املتعلقة
مبجاالت التنمية امل�ستدامة مثل العمل ،والتعليم ،وال�صحة ،وامل�ساواة
بني اجلن�سني.
ويف هذا اخل�صو�ص ،ي�سعى م�رشوع �شبكات املعرفة �إىل متكني
امل�ستخدمني املحليني من ا�ستعمال مراكز النفاذ ب�صورتها احلالية �أو
ما �ست�ؤول �إليه ،عرب ا�سرتاتيجية عاملية للت�شبيك املعريف واخلدمات
املعرفية يقوم بو�ضعها خرباء �إقليميون بالتعاون مع خرباء الأمم
املتحدة.
ولتحقيق ذلك� ،أعدت جلان الأمم املتحدة الإقليمية درا�سات ميدانية
عن واقع مراكز النفاذ يف مناطقها تناولت مكونات هذه املراكز
و�أن�شطتها وانت�شارها يف كل بلد من البلدان املختارة .و�أعقب ذلك
انتقاء جمموعة من املراكز يف كل منطقة لتكون نواة ل�شبكة معرفة
يف منطقتها  .كما نظمت اللجان الإقليمية لقاءات مع مراكز النفاذ
املنتقاة ملناق�شة امل�رشوع و�أهدافه وتبادل املعلومات بني املراكز
يف كل منطقة كخطوة �أوىل على طريق تكوين ال�شبكات الإقليمية  .
وبعد ذلك ،كلفت اللجان الإقليمية خرباء من كل منطقة بو�ضع
ا�سرتاتيجية لتحويل مراكز النفاذ �إىل مراكز معرفة يف منطقتهم.
وكلفت �إدارة امل�رشوع خبرياً دولي ًا بو�ضع ا�سرتاتيجية جلمع مراكز
النفاذ يف املناطق يف �شبكة معرفة عاملية   .ويف هذه املرحلة

(  )13هذا املقال من �إعداد ال�سيد نور الدين �شيخ عبيد ،م�ست�شار برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف اجلمهورية العربية ال�سورية.
(  )14م�ؤمتر القمة العاملي ملجتمع املعلومات� ،إعالن املبادئ ،بناء جمتمع معلومات :حت ٍد عاملي يف الألفية اجلديدة  (  .)WSIS-03/GENEVA/DOC/4-Aمتاح على موقع امل�ؤمترwww.itu.int/wsis/index.html :
(  )15اللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا ،واللجنة االقت�صادية لأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ،واللجنة االقت�صادية واالجتماعية لآ�سيا واملحيط الهادئ ،واللجنة االقت�صادية لأفريقيا ،واللجنة االقت�صادية لأوروبا.
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(�أواخر عام  )2008تعد اللجان الإقليمية لإقامة لقاءات مناطقية
للم�س�ؤولني عن مراكز النفاذ امل�شاركة يف امل�رشوع من �أجل عر�ض
ا�سرتاتيجية كل منطقة �أمام املراكز امل�شاركة وو�ضع خطة عمل
لتحويل هذه املراكز �إىل مراكز معرفة.
وبالن�سبة �إىل منطقة غربي �آ�سيا ،فاللجنة املعنية هي الإ�سكوا
(اللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا) ،وهي يف الوقت
نف�سه امل�س�ؤولة عن امل�رشوع على امل�ستوى العاملي .وقد �أجرت
الإ�سكوا بحث ًا �أولي ًا يف مطلع عام � 2007شمل ك ًال من م�رص ولبنان
والأردن واجلمهورية العربية ال�سورية واليمن ،ومت اختيار ع�رشة
مراكز نفاذ من هذه البلدان ،مبعدل مركزين من كل بلد .وعقدت
الإ�سكوا يف �أيلول�/سبتمرب  2007اجتماع ًا للم�س�ؤولني عن هذه
املراكز لعر�ض نتائج هذا البحث والتعريف بتفا�صيل امل�رشوع وبدء
احلوار مع املراكز ملعرفة توجهاتها وحاجات جمتمعاتها املحلية
من املعلومات واملعارف التي ميكن للمراكز �أن ت�ساهم يف تلبيتها.
و�أعدت الإ�سكوا �أي�ض ًا ا�سرتاتيجية لتحويل مراكز النفاذ �إىل مراكز
معرفة ،وقد مت عر�ضها خالل الور�شة التدريبية حول تبادل املعارف
والت�شبيك يف منطقة الإ�سكوا يف الفرتة من � 17إىل  19كانون الأول/
دي�سمرب  2008حيث نوق�شت خطة عمل لتحويل مراكز النفاذ يف
منطقة غربي �آ�سيا �إىل مراكز معرفة.

�ألف -ا�ستراتيجية تحويل مراكز النفاذ �إلى مراكز معرفة
ُبنيت هذه اال�سرتاتيجية لتحقيق الأهداف املذكورة �آنفاً ،وا�ستندت
�إىل تقارير قدمتها مراكز النفاذ امل�شاركة يف امل�رشوع عن
حاجة جمتمعاتها �إىل معلومات ومعارف ترتبط عموم ًا بالتنمية
االقت�صادية واالجتماعية ،وال �سيما التعليم ،والبحث عن عمل،
و�إدارة املجتمعات املحلية ،والأعمال ال�صغرية ،وال�صحة .وقد
�أفادت تقارير مراكز النفاذ ،على نحو �أكرث حتديداً� ،أن املجتمعات
بحاجة �إىل معلومات تتعلق بق�ضايا تربية الأطفال ،وتعلم اللغات
الأجنبية ،وتعليم الربامج املدر�سية ،والتدريب على تطوير الأعمال،
وكيفية احل�صول على عمل ،والتدريب على املهارات املهنية ،وبرامج
التوعية الزراعية .كما �أفادت مراكز النفاذ �أن جمتمعاتها حتتاج �إىل
معلومات ب�ش�أن الوالدة والأم والطفل ،والأ�سعار املحلية والعاملية
للمنتجات الزراعية ،وكذلك معلومات عن الت�رشيعات والقوانني،
وعن واجبات و�صالحيات ال�سلطة املحلية ،والإجراءات احلكومية  .
و�شددت هذه املراكز على �رضورة امل�ساهمة يف تعليم املر�أة كما
�أكدت على الفائدة من ا�شرتاكها يف �شبكة �إقليمية و�أخرى عاملية
وعلى دور تكنولوجيا ال ِوب يف �إر�ساء هذه ال�شبكة.

وعلى هذا الأ�سا�س ،فقد متحورت اال�سرتاتيجية حول املحورين
التاليني:
• التحول التدريجي من مراكز نفاذ �إىل مراكز معرفة؛
•تعظيم ا�ستفادة املراكز من بع�ضها عرب م�شاركتها يف ال�شبكات
الوطنية والإقليمية والدولية.

-1التحول التدريجي من مراكز نفاذ �إىل مراكز معرفة
يتم التحول التدريجي بتوجيه �أن�شطة مراكز النفاذ �إىل �أن�شطة توفري
املعلومات واملعرفة ،وقيام هذه املراكز ب�أن�شطة �إ�ضافية و�أن�شطة
ا�سرتاتيجية جلعلها مراكز معرفة ،وذلك لدعم جمتمعاتها يف �سعيها
نحو التنمية عرب حتقيق الهدفني الآتيني:
•  م�ساعدة �أفراد املجتمعات املحلية لال�ستفادة من تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت يف �أعمالهم ورخائهم؛
•وامل�شاركة الفعالة يف ردم الفجوة بني من لديهم �إمكانية الو�صول
�إىل املعارف واملعلومات ومن لي�س لديهم هذه الإمكانية.
(�أ) وظائف وخدمات �إ�ضافية ملراكز املعرفة :تقدم الفقرات الآتية
�أن�شطة متنوعة ميكن تكييفها بح�سب املركز والبلد وبح�سب متطلبات
احلياة اليومية يف املجتمع املحلي .وهذه الأن�شطة لي�ست ح�رصية
وميكن تنويعها بقدر �أكرب وفق ًا ملا يراه العاملون يف املركز لتحقيق
الهدفني ال�سابق ذكرهما.
( )1حمو الأمية :التعاون مع منظمات املجتمع املحلي يف تنظيم
�صفوف لتعليم �أ�سا�سيات القراءة والكتابة ومتكني فئة الأميني من
قراءة �شاخ�صات الطرق والإ�شارات العامة املختلفة وكتابة بياناتهم
ال�شخ�صية كحد �أدنى .وملا كانت املر�أة يف منطقة الإ�سكوا هي �أكرث
من يعاين من الأمية ،لذا ينبغي �أن تكون املر�أة الهدف الأول ل�صفوف
حمو الأمية .وميكن اال�ستمرار يف توفري �صفوف حمو الأمية حتى
الو�صول �إىل م�ستويات �أعلى مثل ال�صفوف املخ�ص�صة لفئات
املت�رسبني من املدار�س مل�ساعدتهم على االنخراط يف �أن�شطة ت�ضمن
لهم حياة �أف�ضل.
( )2التوعية :التعاون مع منظمات املجتمع املحلي �أو املنظمات
الوطنية واملنظمات الدولية يف تنظيم حمالت التوعية بق�ضايا
هامة للمجتمع املحلي ،وال �سيما الإيدز ،وتغري املناخ ،والتوازن
البيئي ،وامل�ساواة بني اجلن�سني .وميكن ملراكز املعرفة �أن تقوم بدور
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هام يف تنظيم حمالت التوعية عن طريق ن�رش املعلومات وتنظيم
حما�رضات يتحدث فيها اخلرباء والباحثون ،خا�صة و�أن لدى هذه
املراكز �إمكانات احل�صول على املعلومات وال�صور والأفالم الوثائقية
وو�سائل عر�ضها؛
( )3التعريف باملجتمع املحلي :ميكن حتقيق ذلك على امل�ستويني
الوطني والإقليمي عن طريق موقع �إلكرتوين يعر�ض معلومات عن
املجتمع املحلي و�أن�شطته ،بالإ�ضافة �إىل موا�ضيع �أخرى ،بهدف ن�رش
ثقافة املعلومات يف هذا املجتمع وحث �أفراده و�آخرين على تكوين
ف�صل هذا املوقع
خمزون معريف ينا�سب تنمية جمتمعهم ،على �أن ُي ّ
على الإنرتنت وفق ًا الحتياجات املجتمع و�أن ي�ستخدم ملناق�شة
ق�ضاياه عرب منتديات موجهة للمواطنني ،مما ي�ساهم يف حت�سني
�إدارة هذا املجتمع املحلي؛
(� )4أداء دور املكتبة :يكون مركز املعرفة مبثابة مكتبة للمجتمع
املحلي عندما ال تتوفر مكتبة يف هذا املجتمع� ،أو عندما تتوفر
فيه مكتبة ولكنها تكون غري م�ؤهلة لتلبية متطلبات تنميته .وهذه
املكتبة التي يتيحها مركز املعرفة قد تكون ورقية �أو �إلكرتونية،
حيث ميكن للمركز �أن يبيع الكتب �أو يعريها �أو �أن يقوم بدور الو�سيط
بني املواطنني واملوزعني ،كما ميكن �أن يكون مركزاً لتوزيع املجالت
واجلرائد والن�رشات .وميكن �أن يقوم املركز �أي�ض ًا مببادرة لبناء مكتبة
للأطفال على �أ�سا�س تربع الأ�رس التي كَ برُ �أطفالها مبا لديها من كتب
للأطفال  .وميكن بناء هذه املكتبة على �أ�سا�س تعاوين ،مبعنى �أن
من يغني املكتبة بكتاب ينال ميزات كالإ�ستعارة جمان ًا ملدة �سنة
�أو �أكرث مثالً؛
( )5التدريب :القيام بخطوات متقدمة نحو حتويل مركز النفاذ �إىل
مركز معرفة عن طريق تقدمي دورات تدريبية ،وال �سيما يف جمال
البحث عن املعلومات ،وذلك بطريقة منهجية ت�سهل احل�صول على
املعرفة وتبادلها .وفيما يلي بع�ض املحاور الأ�سا�سية لهذه الدورات
التدريبية:
•حمركات البحث امل�شهورة يف ال ِوب و�أف�ضل الطرائق ال�ستخراج
املعلومات املطلوبة؛
املدونات والويكيات وا�ستعمالها؛
• �أدوات ال ِوب  )Web 2.0( 2.0مثل ّ
• امل�ساهمة يف جمموعات اخلربة والت�شبيك مع جمتمعات �أخرى؛
• الت�شارك يف املعلومات واملعرفة.
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( )6التعريف ب�أفراد املجتمع :بناء مواقع خا�صة على الإنرتنت تهدف
�إىل م�ساعدة �أفراد املجتمع املحلي على التعريف ب�أنف�سهم و�أن�شطتهم  .
وهذا يتطلب �إدارة هذه املواقع من قبل املركز نف�سه �أو من قبل جهات
�أخرى يكون املركز و�سيط ًا بينها وبني �أفراد املجتمع  .وينطبق ذلك
على فعاليات املجتمع املحلي االقت�صادية واالجتماعية والر�سمية؛
( )7بناء قاعدة معرفية :تت�ضمن هذه القاعدة املعرفية م�سوح ًا عن
�أنواع املعرفة التي يحتاج �إليها املجتمع ،مثل املعرفة املتعلقة
بالزراعة وال�صحة وغريها ،والتعاون مع ال�سلطات املحلية
لتوفري املعلومات واملعارف املطلوبة .وميكن لهذه القاعدة �أن
ت�ضم معلومات �إح�صائية عن املجتمع املحلي ي�ستفاد منها يف
بناء الدرا�سات الأولية للم�شاريع الإمنائية ،مثل �أعداد املتعلمني
و�شهاداتهم وتوزعهم بني الإناث والذكور� ،أو �إح�صاءات عن الزراعة
واحلرف املهنية والعاملني يف كل حرفة وما �إىل ذلك؛
( )8خدمة اجلميع :توجيه خدمات املركز لتوفري املعلومات للجميع
عرب �إ�صدار ن�رشة �شهرية مطبوعة تت�ضمن �أخبار املجتمع املحلي
واملنطقة ،بالإ�ضافة �إىل موا�ضيع ومعلومات تهم املنطقة .وميكن
لهذه الن�رشة �أن تطبع وتوزع بالتعاون مع �رشكاء من املجتمع
املحلي.
(ب) �إر�ساء �أن�شطة ا�سرتاتيجية ملراكز املعرفة :فيما يلي �أمثلة عن
الأن�شطة اال�سرتاتيجية التي ميكن �أن تنفذها مراكز املعرفة ،علم ًا
ب�أنه ميكن �إ�ضافة �أن�شطة �أخرى �إليها و�إغنا�ؤها:
( )1حت�سني قدرات مركز النفاذ وتو�سيعها :بحيث يتابع املركز
�أن�شطته املعهودة ويهتم بجودة �أن�شطته ويبحث عن اعرتاف املجتمع
به كمركز موثوق ومقبول .ومن بني الأن�شطة التي ميكن للمركز �أن
ميار�سها يف الوقت احلايل امل�ساعدة على االت�صال ال�صوتي عرب
الإنرتنت ،وكذلك منح ا�شرتاك يف الإنرتنت للمواطنني عند توفر
االت�صال ال�رسيع يف املركز ،وامل�ساعدة على ا�ستخدام �إمكانات
التعلم الإلكرتوين؛
( )2اتباع �سيا�سة احتوائية يف ت�شغيل املركز� :إن معظم رواد املراكز
حالي ًا هم من ال�شباب ولذلك يجب ت�شجيع الفئات الأخرى على
ارتيادها ،وخا�صة الن�ساء ،و�أولئك الذين جتاوزوا مرحلة ال�شباب
(� 40سنة وما فوق) ،واملتقاعدين ،وكذلك الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة

�سيا�سات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
الذين تفتح لهم تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت نوافذ جديدة على
احلياة  .فقد ت�ساعد كل هذه الفئات املركز يف جتميع املعارف؛
( )3االهتمام بالأطفال خ�صو�صاً :ميكن للمركز �أن ي�ساهم يف
ن�رش ثقافة املعلومات بني الأطفال وحت�سني معارفهم عرب تنظيم
�أن�شطة �صيفية ترتبط بتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،مثل
الأن�شطة املو�سيقية واللغوية ،والر�سم ،والتعريف باجلغرافيا الكونية
واالكت�شافات التكنولوجية ،و�إتاحة امل�شاركة يف �ألعاب ذهنية
مثل ال�شطرجن ،والتعليم على الربجمية الغر�ضية بوا�سطة برجميات
�سكرات�ش ( )SCRATCHمثالً ،وعر�ض �أفالم فيديو ترفيهية وثقافية؛
( )4جعل التدريب منا�سب ًا حلاجات ال�سوق واملهن :وذلك عرب جعل
التدريب معياري ًا وي�ستهدف مهن ًا حمددة مثل الهند�سة واملحاماة
والتجارة واملحا�سبة؛
( )5تعزيز �إمكانية احل�صول على امللفات الكبرية :لأ�صحاب الدخل
املحدود ومنهم الطلبة ،وذلك من خالل ت�سهيل النفاذ وا�ستخدام
الإنرتنت ال�رسيعة؛
( )6التعاون مع امل�ؤ�س�سات التي تقدم خدمات �إلكرتونية :بحيث
يكون املركز وكي ًال لهذه امل�ؤ�س�سات يف ت�سهيل ا�ستخدام املواطنني
خلدماته الإلكرتونية ،فالكثري من املواطنني ال يح�سنون ا�ستخدام
احلا�سوب �أو ال ميلكون حا�سوباً ،وبع�ض اخلدمات حتتاج �إىل معرفة
يح�سن
دقيقة مثل عمليات القرو�ض امل�رصفية ،وهذه خدمات قد ْ
العاملون يف املركز القيام بها؛
(� )7ضمان اال�ستدامة :وذلك مبراجعة منوذج عمل املركز با�ستمرار
(�أ�صول املوارد والنفقات) ،وخا�صة يف املراكز التي ال تتلقى معونات
من الدولة �أو من منظمات �أخرى؛ واال�ستدامة يف كل الأحوال رهن
بتجديد �أن�شطة املركز وتطويرها مبا يدفع بتنمية املجتمع املحلي
الذي يتوجه �إليه.

 -2تعظيم ا�ستفادة املراكز من بع�ضها عرب م�شاركتها يف
ال�شبكات الوطنية والإقليمية والدولية
مبا �أن الكثري من املعارف التي نحتاج �إليها لي�ست بحوزتنا �أو
بحوزة املجتمعات التي نعي�ش فيها ،وحتى ال ُيعاد اكت�شاف الدوالب

يف كل مرة� ،أ�صبحت املعارف متاحة بف�ضل تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت التي مكنت من العي�ش االفرتا�ضي مع الآخر �أينما كان
هذا الآخر عرب امل�شاركة يف �شبكات جتمع النا�س املهتمني بق�ضايا
م�شرتكة وتتيح لهم التوا�صل وتبادل اخلربات وق�ص�ص النجاح .ومن
هنا كانت �رضورة ربط مراكز النفاذ يف البلد الواحد يف �شبكة وطنية،
وربط ال�شبكات الوطنية يف �شبكة �إقليمية ،وخا�صة عندما تكون اللغة
م�شرتكة كما هي احلال يف منطقة الإ�سكوا ،وربط ال�شبكات الإقليمية
يف �شبكة عاملية واحدة.
وعلى م�ستوى امل�رشوع احلايل ،يجب �إن�شاء بوابة واحدة با�سم «بوابة
املعرفة» ملنطقة الإ�سكوا ترتبط بها املواقع الإلكرتونية للمراكز
امل�شاركة يف امل�رشوع  .ويكون املوقع الإلكرتوين اخلا�ص بكل مركز
موجه ًا للمجتمع املحلي اخلا�ص بهذا املركز .وفيما يلي املحتويات
الرئي�سية لكل موقع:
(�أ) املواقع الإلكرتونية للمراكز :تقدم هذه املواقع معلومات عن
جمتمعاتها املحلية و�أن�شطتها املختلفة وت�شكل ملتقى ل�سكان هذه
املجتمعات يجدون فيه مبا�رشة ما يحتاجون �إليه من معلومات
ومعرفة ،ويناق�شون عربه الق�ضايا املحلية اخلا�صة مبختلف �أوجه
احلياة .ومن املوا�ضيع التي ميكن �أن ت�شملها هذه املواقع :معلومات
عن تاريخ املنطقة و�أن�شطتها الزراعية �أو ال�صناعية �أو التجارية؛
و�أخبار املنطقة يف خمتلف املجاالت؛ والعناوين والهواتف ال�رضورية
لل�سكان مثل امل�ست�شفيات وامل�صارف وامل�ؤ�س�سات العامة وال�سفارات
والوزارات وغريها؛ وعناوين وهواتف �أهم امل�ؤ�س�سات واملحال
التجارية والور�ش مبختلف �أنواعها؛ وهواتف ال�سكان؛ ومعلومات عن
الإجرائيات الإدارية الرئي�سية والثبوتيات الالزمة وا�ستماراتها مثل
الت�سجيل يف املدر�سة �أو اجلامعة �أو الت�سجيل العقاري �أو احل�صول
على القرو�ض املختلفة وغري ذلك؛ ومعلومات عن منتجات املجتمع
املحلي وت�سويقها وا�ستخدام املوقع لت�سهيل عمليات البيع �إن �أمكن �أو
للرتويج لبع�ض الفعاليات بتخ�صي�ص �صفحة عن كل منها؛ و�إعالنات
عن العمليات التجارية �أو الر�سمية اخلا�صة باملنطقة ومعلومات عامة
غري متاحة دائم ًا ل�سكان املجتمعات املحلية ،مثل دور ال�سلطات
املحلية و�صالحياتها وواجباتها؛ و�أهم القوانني التي يحتاج �إليها
املواطنون مثل القوانني املتعلقة باملرياث والزواج والطالق ونقل
امللكية؛ ون�رشات التوعية ال�صحية التي تعدها امل�ؤ�س�سات العامة
وما �إىل ذلك .وبالإ�ضافة �إىل كل ذلك ف�إن منتديات النقا�ش هي من
�أهم ما توفره هذه املواقع حول جماالت اهتمام املجتمع املحلي
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�سيا�سات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
وق�ضاياه العامة ،وكذلك املنتديات املتخ�ص�صة (حول الزراعة مثالً)
التي ي�شارك فيها خمت�صون متطوعون (من املجتمع املحلي �أو من
خارجه) ويطرح عربها الرواد الأ�سئلة ويتلقون الأجوبة عليها من
املخت�صني   .ويكون حمتوى هذه املواقع عموم ًا و�إدارتها و�أر�شفة
حمتواها من الأمور التي يف�صل فيها املجتمع املحلي نف�سه.
(ب) بوابة املنطقة :ترتبط املواقع الإلكرتونية اخلا�صة باملراكز
امل�شاركة يف امل�رشوع بهذه البوابة يف املرحلة الأوىل ،وقد تن�ضم
�إىل �شبكات وطنية يف وقت الحق .وت�شكل هذه البوابة منتدى لعر�ض
التجارب الناجحة للمراكز املختلفة يف املنطقة والدرو�س املكت�سبة
وتبادل اخلربات ومناق�شة الق�ضايا املطروحة ،وتكون هذه البوابة
بالتايل بوتقة جتمع خربات تطوعية من �أبناء املنطقة لت�شارك
يف منتديات البوابة املختلفة ،التي ميكن �أن يخ�ص�ص �أحدها مث ًال
ال�ستخدامات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وتطبيقاتها يف
التنمية ،و�آخر للق�ضايا االجتماعية والثقافية ،خا�صة و�أن �سكان

20

منطقة الإ�سكوا يعي�شون ق�ضايا اجتماعية وثقافية ذات جذور وهموم
مت�شابهة.
وبالإ�ضافة �إىل م�س�ؤولية الإ�سكوا عن امل�رشوع على امل�ستوى
العاملي ،فهي م�س�ؤولة عن امل�رشوع يف منطقتها وعن تنظيم �أعماله  .
وتعِد الإ�سكوا حالي ًا لإن�شاء بوابة للمعرفة يف املنطقة واحت�ضان
هذه البوابة �إىل حني بلوغها مرحلة الن�ضج حيث �ستقوم جمموعة
املراكز امل�شاركة يف امل�رشوع ب�إدارتها ومن ثم يتحول دور الإ�سكوا
من الرعاية املبا�رشة �إىل ال�رشيك امل�ساعد .وخالل تلك الفرتة �ستقدم
الإ�سكوا للعاملني يف هذه املراكز التدريب املطلوب يف �أكرث من
جمال ،مثل �إدارة املراكز و�إدارة املواقع والبوابة  .و�ستقوم الإ�سكوا
بتنظيم حمالت الرتويج لهذا امل�رشوع وللبوابة ،وامل�ساعدة يف توفري
املحتوى للبوابة ومواقعها ،وتقدمي العون املبا�رش للمراكز يف حدود
�إمكانات امل�رشوع ،وامل�ساهمة يف البحث عن م�صادر الدعم الفني
واملايل لهذا امل�رشوع حتى ت�ضمن له �سبل النجاح.

�سيا�سات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت

�أت�شارك �أو ال �أت�شارك
طرح �شك�سبري منذ �أكرث من � 400سنة يف م�رسحيته ال�شهرية «هاملت»
�س�ؤا ًال قد يكون �أ�شهر الأ�سئلة الوجودية على الإطالق� ،أال وهو «�أكون
�أو ال �أكون» .ويف �أيامنا هذه يواجه عدد كبري من م�ستخدمي الإنرتنت
�س�ؤا ًال م�شابه ًا يف �صياغته ل�س�ؤال هاملت ولو �أن م�ضمونه خمتلف،
وهذا ال�س�ؤال هو «�أت�شارك �أو ال �أت�شارك» ،واملق�صود به الت�شارك يف
امللفات ( )File sharingعلى الإنرتنت.

�ألف -مفهوم التبادل في الملفات
وقبل امل�ضي يف مناق�شة هذه امل�س�ألة الوجودية ،ال بد من تعريف
فمن مناّ ،عند
مفهوم «الت�شارك يف امللفات» ،ولو بطريقة �رسيعةَ .
ا�ستخدامه للإنرتنت ،مل يت�شارك مع �آخرين� ،إرادي ًا �أو عفوياً ،يف
ملفاته  .فم�ستخدم الإنرتنت الذي يرفق ملف ًا بربيده الإلكرتوين يفعل
ذلك دون تردد ورمبا ال يخطر يف باله �أن هذه العملية هي «ت�شارك
يف امللفات» .وميكن لهذا امللف �أن يحتوي على ن�ص كتبه م�ستخدم
�صوره عن ن�شاط قام به  .
الإنرتنت نف�سه� ،أو �صورة �أو فيلم فيديو ّ
يخ�صه
ويكون امل�ستخدم بهذه الطريقة قد ت�شارك مع �آخرين يف ملف ّ
وترجع ملكيته الفكرية له .من جهة �أخرى ،قد يرفق امل�ستخدم بربيده
الإلكرتوين ن�ص ًا من كتاب� ،أو قطعة مو�سيقية يريد �أن يت�شارك يف
اال�ستمتاع بها مع �آخرين .ومن هذا املنطلق ف�إننا ،كم�ستخدمني
للربيد الإلكرتوين ،نت�شارك يف ملفاتنا مع الآخرين ب�شكل يومي دون
�أي اعتبار حلقوق امللكية الفكرية.
يت�سع مفهوم الت�شارك يف امللفات اخلا�صة (مع التح ّفظ على
كما ّ
تعريف فكرة اخل�صو�صية) لي�شمل ال�شبكات التي تتيح الت�شارك
يف امللفات على الإنرتنت دون �أي اعتبار حلقوق امللكية الفكرية
للمبدعني ،مثل الف ّنانني ،وامل�صورين ،واملغ ّنني ،و�صانعي الأفالم،
والك ّتاب وغريهم من الذين مل يقرروا بال�رضورة ن�رش �أعمالهم عرب
الإنرتنت وخا�صة �شبكات الت�شارك.
وميكننا كم�ستخدمني للإنرتنت �أن نلج�أ يف �أي وقت وبطريقة
�سهلة ،و�إن كانت حمفوفة ب�أخطار الفريو�سات وغريها من الربامج
غري ال�سليمة� ،إىل حتميل عدد كبري من الأعمال الفنية والروائية
وللتعرف على
والربجميات التي تخ�ضع لقوانني امللكية الفكرية.
ّ
ال�سبل الأكرث انت�شاراً للت�شارك يف امللفات على الإنرتنت ،ميكن
البحث عن تعبري « »File sharingعلى موقع  Googleفتظهر �رسيع ًا
قائمة طويلة من املواقع التي ت�رشح كيفية الت�شارك و�أهم الأ�ساليب
امل�ستعملة يف تنفيذه.

باء -درا�سات حول التبادل في الملفات
ت�ست�أثر ظاهرة الت�شارك يف امللفات باهتمام عدد كبري ومتزايد
من م�ستخدمي الإنرتنت ،وقد جلبت زيادة انت�شارها �أنظار م�ؤلفي
ومطوري الربامج وغريهم من
املو�سيقى ومنتجي الأفالم والك ّتاب
ّ
املبتكرين واملبدعني  .فعلى مر ال�سنني ومع تكاثر عدد املت�شاركني
يف امللفات وانخفا�ض عدد امل�شرتين يف �سوق الأقرا�ص املدجمة التي
حتتوي على املو�سيقى �أو الأفالم ،كرثت الدرا�سات التي حاولت �إيجاد
�صلة� ،أو �إثبات عدم وجود �صلة ،بني الت�شارك يف امللفات وانخفا�ض
دخل م�ص ّنعي ومو ّزعي املو�سيقى والأفالم والكتب والربامج.
لقرائها �إذ �أنها تعك�س  وجهة نظر
�إن هدف هذه الدرا�سات بديهي ّ
ممولة من �صانعي ومنتجي الأعمال
مموليها .ف�إذا كانت الدرا�سة ّ
ّ
الإبداعية ،فهي غالب ًا ما ت�ستخل�ص �أن هناك �صلة مبا�رشة بني زيادة
ممولة
الت�شارك يف امللفات وتدين املبيعات� .أما �إذا كانت الدرا�سة ّ
من م�ستعملي برامج الت�شارك يف امللفات ،فغالب ًا ما ت�ستخل�ص �أن
ال �صلة بني زيادة الت�شارك يف امللفات وتدين املبيعات� ،أو حتى �أن
ت�شجع املت�شاركني على �رشاء
لهذه الظاهرة �أثراً �إيجابي ًا لأنها قد ّ
الأقرا�ص املدجمة التي حتتوي على مو�سيقى �أو �أفالم �أو غريها من
الأعمال الإبداعية.
وبعيداً عن هذا الطرف وذاك ،فقد �صدر عدد من الدرا�سات التي �أجراها
التق�صي العلمي من خالل االعتماد
باحثون م�ستقلون يهدفون �إىل
ّ
على الأرقام والإح�صاءات املوثوقة للو�صول �إىل ا�ستنتاجات علمية
بعيدة عن م�صالح الطرفني املتناحرين  .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن هذه
الدرا�سات ركزت على الت�شارك يف امللفات التي حتتوي على مو�سيقى
�أكرث من �أي حمتوى �آخر  .ويعود ذلك �إىل كرثة انت�شار هذه الظاهرة
لأنه ،حتى اليوم ،ي�سهل على م�ستخدم الإنرتنت حتميل ملفات
مو�سيقية من جمرد و�صلة عادية لأن حجم �أغنية طولها  3دقائق
قد ال يتع ّدى  3ميغابايت ،بينما حجم فيلم روائي يتع ّدى �أحيان ًا 3
غيغابايت ،مما يتطلّب �أوقات حتميل طويلة بعيدة املنال عن العدد
الأكرب من امل�ستخدمني.
ومن �أهم الدرا�سات غري املنحازة و�أ�ش ّدها �أثراً على تفكري �ص ّناع
�سيا�سات حماية امللكية الفكرية درا�سة علمية عن «�آثار الت�شارك
يف امللفات على مبيعات الأ�سطوانات» ن�رشت يف عام 2004
و�شارك يف �إعدادها باحثان من جامعة هارفارد للأعمال وجامعة
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كارولينا ال�شمالية يف الواليات املتحدة( .)16وقد ا�ستند الباحثان يف
هذه الدرا�سة �إىل �أبحاث قاما بها خالل عام  .2002وفيما يلي �أهم
اال�ستنتاجات التي تو�صال �إليها:
•�إن مبيعات �أقرا�ص  املو�سيقى املدجمة الأكرث رواج ًا مل تت�أثر
بعمليات الت�شارك يف امللفات ،كما �أن �أكرث امل�ستعملني لربامج
ومواقع الت�شارك مل يكن لديهم النية �أ�ص ًال ل�رشاء املو�سيقى �أو
املحملة.
الأغاين
ّ
•�إن ظاهرة الت�شارك يف امللفات على الإنرتنت مل تكن �سبب انخفا�ض
مبيعات �أقرا�ص املو�سيقى املدجمة يف الفرتة التي �أجريت فيها
الدرا�سة ،ففي �أ�سو�أ ال�سيناريوهات والنماذج الإح�صائية التي
جل�أ �إليها الباحثان ،تبني �أن الت�شارك يف امللفات ال ي�ؤثر �سلبي ًا
�إ ّال بن�سب متدنية وال ميكن �أن ينعك�س  على الواقع ،فالت�شارك
يف امللفات ميكن �أن ي�ؤثر �سلبي ًا على مبيعات �أقرا�ص املو�سيقى
املدجمة يف الواليات املتحدة مبعدل مليوين ن�سخة �سنوياً ،بينما
انخف�ضت مبيعات هذه الأقرا�ص  يف الواقع مبقدار  139مليون
ن�سخة من عام � 2000إىل عام � ،2002أي �أكرث من  69مليون
ن�سخة �سنوياً.
كما �صدرت يف عام  2006درا�سة عن �أثر الت�شارك يف امللفات
�أجرتها وزارة ال�صناعة الكندية بالتعاون مع كلية الإدارة يف جامعة
لندن( ،)17وتناولت الأ�سباب التي تدفع م�ستخدمي الإنرتنت �إىل حتميل
املو�سيقى بدل �رشائها  .و�صنفت الدرا�سة املت�شاركني يف امللفات �إىل
ليجربوها �أو ي�ستمعوا �إليها
عدة فئات كالتايلَ :من ّ
يحملون املو�سيقى ّ
بهدف معرفة ما �إذا كانت ت�ستحق االهتمام ل�رشاء القر�ص من ال�سوق
ومن يبحثون عن �أعمال مو�سيقية مفقودة من ال�سوق لأنها
الحقاً؛ َ
�أ�صبحت قدمية وغري متوفرة �أو لأن الأقرا�ص بيعت مبجملها و�أهمل
يحملون الأعمال املو�سيقية لتج ّنب �رشاء
نا�رشها �إعادة طبعها؛ َ
ومن ّ
يف�ضلون حتميل �أغنية واحدة �أو عدد معني من الأغاين
ومن ّ
الأقرا�ص؛ َ
على �رشاء قر�ص يحتوي على جمموعة �أغاين ال تهمهم.
وبينما ا�ستنتج عدد من الدرا�سات ال�سابقة �أن الت�شارك يف امللفات
املو�سيقية ي�ؤثر �سلب ًا على مبيعات الأقرا�ص  املدجمة ،ا�ستخل�صت
الدرا�سة الكندية عك�س  ذلك� ،أي �أن عملية الت�شارك يف امللفات
حت�سن مبيعات �أقرا�ص الأعمال املو�سيقية.
املو�سيقية ّ

للمهتمني مبو�ضوع ت�أثري �أو عدم ت�أثري الت�شارك يف امللفات
وميكن
ّ
على مبيعات الأعمال الفنية مراجعة عدد ال ُي�ستهان به من الدرا�سات
التي �أدرجت يف الدرا�سة الكندية املذكورة ،حيث ت�ضمنت مرفق ًا من
�صفحتني عن املراجع املثبتة حول املو�ضوع والتي ت�شكل نقطة
انطالق للبحث �أو للنقا�ش الذي ال يبدو �أنه �س ُيح�سم ل�صالح فريق �أو
�آخر يف الأمد القريب �أو حتى البعيد.

جيم� -شرعية الت�شارك في الملفات
وبعيداً عن النقا�شات العقيمة ،ميكن مل�ستخدم الإنرتنت ،احلائر �أمام
خيار الت�شارك �أو عدم الت�شارك يف امللفات ،اللجوء �إىل القوانني
املحلية لتحديد خياره  .فما نفع هذه النقا�شات �إذا ا�ضطر امل�ستخدم،
الذي قرر الت�شارك يف امللفات بعد اعتماده ا�ستنتاجات درا�سة �أو
�أخرى� ،إىل دفع غرامات مالية �أو الدخول �إىل ال�سجن لأن القانون
املحلي غري متوافق مع ا�ستنتاجات الدرا�سة التي اعتمدها   .لذلك
يتوجب على احلكومات �أن تقوم ،بالتعاون مع مقدمي خدمات
الإنرتنت ،بتنبيه م�ستخدمي ال�شبكة وتوعيتهم ب�ش�أن �رشعية
ا�ستعمال هذه اخلدمة �أو تلك .ومبا �أن القوانني تختلف من بلد �إىل
يتوجب على م�ستخدم �شبكة الإنرتنت معرفة حقوقه والت�أكد
�آخر،
ّ
دوري ًا من �أن هذه احلقوق مل تتغري عندما تتغري قوانني حماية
تتطور تدريجي ًا لتتكيف مع
امللكية الفكرية ،علم ًا ب�أن هذه القوانني ّ
التكنولوجيات امل�ستخدمة ،و�أن هذه القوانني غالب ًا ما تكون حديثة
�أو م�ستحدثة� ،أي �أنها ميكن �أن تكون غام�ضة يف عدد من بنودها،
ويف هذا الغمو�ض تكمن خطورة تف�سريها بطرق خمتلفة من قبل
الق�ضاة واملحاكم  .وال ميكننا �أن ن�ستعر�ض يف هذا املقال قوانني
امللكية الفكرية يف بلدان املنطقة ومدى ت�أثريها على �رشعية �أو
عدم �رشعية الت�شارك يف امللفات� ،إذ �أن بع�ض هذه القوانني ال ي�أخذ
بعني االعتبار تكنولوجيات الت�شارك يف امللفات  .وغالب ًا ما يكون
يتحملوا عبء تف�سري قانون
على الق�ضاة واملحاكم يف منطقتنا �أن
ّ
ُ�س ّن منذ �سنوات عديدة قبل ن�شوء الإنرتنت وحتديد مدى �صالحيته
للتطبيق على التكنولوجيات والأ�ساليب احلديثة  .ويف النهاية ،ف�إن
اجلواب على ال�س�ؤال الوجودي املطروح يف �أول املقال «�أت�شارك �أو
«متعن يف املو�ضوع قبل �أن تقفز يف
ال �أت�شارك» ،ميكن �أن يكونّ :
املجهول».

(Felix Oberholzer and Koleman Strumph, The Effect of File Sharing on Record Sales: An Empirical Analysis, )16
Harvard Business School University of North Carolina, March 2004.
(Brigitte Andersen and Marion Frenz, The Impact of Music Downloads and P2P File-Sharing on the Purchase of Music  )17
          A Study for Industry Canada, University of London, 2006
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بوابة جمتمع املعلومات ملنطقة الإ�سكوا�« :إ�سرب»
ُي َع َّرف جمتمع املعلومات باملجتمع الذي ُت�ستخدم فيه املعلومات
بفعالية يف عملية التنمية االقت�صادية واالجتماعية ،ويقوم على
�إنتاج املعلومات حملي ًا وتناقلها بني البلدان وتكييفها وا�ستخدامها
لأغرا�ض التنمية وحت�سني نوعية احلياة وبيئة العمل جلميع
املواطنني .ويعترب بناء هذا املجتمع غاي ًة �أ�سا�سية لبلدان منطقة
الإ�سكوا يف �سعيها �إىل حتقيق التنمية امل�ستدامة والأهداف الإمنائية
للألفية  .ولتحقيق جمتمع املعلومات ،ال بد من ا�ستخدام تكنولوجيا
كاف،
املعلومات واالت�صاالت املتقدمة ،لكن هذا ال�رشط الأ�سا�سي غري ٍ
�إذ ال بد من تطوير قدرات منا�سبة يف عدد من املجاالت االقت�صادية
واالجتماعية والقانونية والتعليمية والبحثية املختلفة.

 )19(2003و�أعدت خال�صة لهذه املالمح يف تقرير عن املالمح
الإقليمية ملجتمع املعلومات �صدر يف عام  ،)20(2007ويت�ضمن
ا�ستعرا�ض ًا للو�ضع الراهن وحتاليل مقارنة وتقييم ًا للتقدم املحرز
يف بناء جمتمع املعلومات يف املنطقة.

فعلى ال�صعيد الوطني ،ت�سعى الإ�سكوا من خالل �إدارة تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت �إىل زيادة قدرات البلدان الأع�ضاء يف
الإ�سكوا على اال�ستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
بهدف التنمية  .وهي تقدم ،يف هذا الإطار ،الدعم يف �إعداد �سيا�سات
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وحت�سني البنية التحتية ون�رش
التطبيقات .هذا بالإ�ضافة �إىل زيادة الوعي ب�أهمية م�ساهمة هذه
التكنولوجيا يف تعزيز التنمية امل�ستدامة ،ومتكينِ  البلدان من
االندماج يف االقت�صاد العاملي� .أما على ال�صعيد الإقليمي ،فتعمل
الإ�سكوا على �إقامة �آليات تعاون وتن�سيق بني النا�شطني الإقليميني
يف تطوير تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت.

http://isper.escwa.org.lb

وقد متحورت برامج عمل الإ�سكوا املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت لل�سنوات اخلم�س املا�ضية ،حول التح�ضري مل�ؤمتر القمة
العاملي ملجتمع املعلومات( )18ومتابعة املقررات والتو�صيات
املنبثقة عنه .ف�ضمن جهودها لتقييم و�ضع البلدان الأع�ضاء فيما
يتعلق مبجتمع املعلومات ،وا�ستكما ًال للأن�شطة والتو�صيات املنبثقة
عن مقررات م�ؤمتر القمة العاملي ملجتمع املعلومات ،جمعت الإ�سكوا
املالمح الوطنية ملجتمع املعلومات يف البلدان الأع�ضاء منذ عام

توجت هذه اجلهود ببناء بوابة جمتمع املعلومات ملنطقة الإ�سكوا
وقد ّ
()21
«�إ�سرب»  ،التي �أطلقتها الإ�سكوا خالل الدورة الوزارية اخلام�سة
والع�رشين التي عقدت يف �صنعاء يف الفرتة من � 26إىل � 29أيار/
مايو  .)22(2008وكانت �شعبة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف
الإ�سكوا التي ت�رشف على هذه البوابة الرئي�سية قد با�رشت تطويرها
يف �أواخر عام  ،2006وذلك يف �إطار �أن�شطة املتابعة لنتائج م�ؤمتر
القمة العاملي ملجتمع املعلومات.

(  )18انظر احلا�شية  3يف هذه الن�رشة.
(  )19التقارير عن هذه املالمح متاحة على املوقع اخلا�ص مبتابعة الإ�سكوا مل�ؤمتر القمة العاملي ملجتمع املعلوماتhttp://web.escwa.un.org/wsis/profiles_ar.html :
(  )20الإ�سكوا ،املالمح الإقليمية ملجتمع املعلومات يف غربي �آ�سيا  .)ESCWA/ICTD/2007 /15( 2007متاح على العنوان التايل:
http://www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/ictd-07- 15-a.pdf
(http://isper.escwa.org.lb )21
( )22املعلومات عن دورة الإ�سكوا اخلام�سة والع�رشين متاحة على العنوان التايلhttp://www.escwa.un.org/about/gov/session25/maina.asp?menuID=14&lang=a   :
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و«�إ�سرب» هي بوابة تفاعلية ثنائية اللغة (�إنكليزية/عربية)
وحتتوي على نظام دوت نت نوك ( )DotNetNukeلإدارة
املحتوى( )23وعدد من قواعد البيانات .وقد ا�س ُتعملت يف بنائها
برجميات ذات م�صدر مفتوح .وهي تزود �أ�صحاب امل�صلحة
مبدخل فريد من نوعه للح�صول على معلومات حول الو�ضع
الراهن ملجتمع املعلومات يف املنطقة ،وتتيح فر�ص  التعاون
والتكامل الإقليمي بهدف تعزيز بناء اقت�صاد قائم على املعرفة.
والهدف من �إن�شاء هذه البوابة هو �إيجاد من�صة تفاعلية ،لي�س 
فقط لتزويد �أ�صحاب امل�صلحة باملعلومات ،بل �أي�ض ًا ملحاولة
�إ�رشاكهم يف تطوير و�إثراء املحتوى وتنقيح البيانات وتبادل
اخلربات واالطالع على الن�شاطات ذات ال�صلة.

•تعزيز ال�رشاكات من خالل تقدمي �آخر املعلومات حول امل�شاريع
واملبادرات املت�صلة بتنفيذ خطة العمل الإقليمية لبناء جمتمع
املعلومات( )24وحتفيز العمل عليها؛
•تقييم حالة جمتمع املعلومات يف البلدان الأع�ضاء وم�ستوى
الن�ضج الذي بلغه ،وذلك مبقارنة امل�ؤ�رشات الآنية املت�صلة
مبجتمع املعلومات.

باء -الأق�سام الرئي�سية للبوابة
تت�ألف بوابة «�إ�سرب» من عددٍ من الأق�سام الرئي�سية على �شكل �صفحات
مكملة
�إنرتنت تفاعلية بالإ�ضافة �إىل تطبيقات و�أدوات تكنولوجية ِّ
لدعم عملها و�أهدافها:
 -1م�ؤ�رشات جمتمع املعلومات

الأمني التنفيذي للإ�سكوا ،ال�سيد بدر عمر الدفع يلقي كلمة االفتتاح خالل �إطالق بوابة جمتمع
املعلومات ملنطقة الإ�سكوا «�إ�سرب» يف � 27أيار/مايو 2008

توفر البوابة قاعدة بيانات �سهلة اال�ستخدام مل�ؤ�رشات �آنية حول
جمتمع املعلومات من م�صادر متعددة .فما على امل�ستخدم �سوى
اختيار م�ؤ�رشات متعددة ومقارنتها ملعرفة ال�سببية والرتابط،
مع �إمكانية حتليلها ب�سهولة بني البلدان وعلى مدى فرتات زمنية
عديدة يعود �أولها لعام   .2000وتخول هذه الأداة امل�ستخدم عر�ض
النتائج على �شكل ر�سوم بيانية ،وا�ست�صدار التقارير الالزمة ب�صيغة
الوثيقة املحمولة ( ،)PDFمع �إمكانية حتويل النتائج �إىل برنامج
«مايكرو�سوفت �إك�سيل» (.)MS Excel

�ألف� -أهداف البوابة الرئي�سية

 -2مالمح جمتمع املعلومات

تعر�ض بوابة «�إ�سرب» �أدوات وتطبيقات تكنولوجية حديثة على
الإنرتنت لت�شجيع �أ�صحاب امل�صلحة على التعاون حتقيق ًا للأهداف
التالية:

ت َق َ�سم مالمح جمتمع املعلومات �إىل وطنية و�إقليمية   .ويمُ كّن هذا
م�ستخدمه من االطالع على جمموعة من التقارير عن املالمح
الق�سم
َ
لكل من البلدان الأع�ضاء والعائدة لعدة
الوطنية ملجتمع املعلومات ٍ
�أعوام من عام � 2003إىل عام  .2007كما تعر�ض من خالل هذا
الق�سم املالمح الإقليمية ملجتمع املعلومات مع مقارنتها بالو�ضع
الدويل ،وذلك وفق ًا خلطوط العمل التي حددها م�ؤمتر القمة العاملي
ملجتمع املعلومات ،وعلى مدى فرتات زمنية متعددة ،من عام
� 2003إىل عام  .2007ويجري حتديث مالمح جمتمع املعلومات

•دعم البلدان الأع�ضاء يف و�ضع ا�سرتاتيجيات وخطط عمل لبناء
جمتمع املعلومات واالقت�صاد القائم على املعرفة وفق ًا لتو�صيات
م�ؤمتر القمة العاملي ملجتمع املعلومات والأهداف الإمنائية املتفق
عليها دولياً ،ومن �ضمنها الأهداف الإمنائية للألفية؛

(  )23دوت نت نوك ( )DotNetNukeهو برنامج �أو نظام لإدارة املحتوى ،ي�ساعد على �إن�شاء املواقع الإلكرتونية االحرتافية بهيكلية مفتوحة ت�سمح بتطوير املحتوى الرقمي بطريقة تعاونية مبا�رشة عرب ال�شبكة .ملزيد من املعلومات ميكن
زيارة املوقع التايلwww.dotnetnuke.com :
(  )24الإ�سكوا ،خطة العمل الإقليمية لبناء جمتمع املعلومات 28 ،كانون الأول/دي�سمرب )E/ESCWA/ICTD/2004/4( 2004
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�سيا�سات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
يف البوابة مرة كل �سنتني تزامن َا مع �إ�صدار الإ�سكوا لهذه التقارير  .
وميكن للم�ستخدم عر�ض املعلومات والبيانات العائدة لتقري ٍر ما
ب�سهولة تامة مع �إمكانية حتويل املعلومات املعرو�ضة �إىل �صيغة
الوثيقة املحمولة (.)PDF

تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت لأغرا�ض التنمية .كما مبقدور
موقع البوابة الرتويج للمحتوى عرب تقنية التلقيم (Really Simple
 ،)25()Syndication-RSSوذلك بتغذية قارئ امل�شرتك ب�آخر املعلومات
والأخبار والن�شاطات املتعلقة مبجتمع املعلومات يف املنطقة.
وي�ستطيع امل�ستخدم ت�سجيل ع�ضويته جمان ًا يف املوقع من �أجل
احل�صول على حمتوى �إ�ضايف متميز ،خا�ص بامل�شرتكني.

هام ًا ي�سمح باالطالع على خطة العمل
ت�شكّل بوابة «�إ�سرب» م�صدراً ّ
الإقليمية لبناء جمتمع املعلومات التي �أعدتها الإ�سكوا حت�ضرياً
مل�ؤمتر القمة العاملي ملجتمع املعلومات ،والتي تناولت ق�ضايا
متعددة متعلقة ببناء جمتمع املعلومات يف املنطقة من خالل 38
م�رشوع ًا موزعة على ع�رشة برامج ت�رشف عليها جهات من�سقة �أو
ريادية .ويت�ضمن هذا الق�سم معلومات عن اال�سرتاتيجية العربية
العامة لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت التي �أعدتها جامعة الدول
العربية ،و�أحدث املعلومات عن امل�شاريع واملبادرات والأولويات يف
املنطقة  .كما تتيح البوابة �إمكانية التوا�صل �إلكرتوني ًا مع من�سقي
امل�شاريع بحث ًا عن م�صادر التمويل وتوليد فر�ص  ال�رشاكة �أو
حتفيزها بني منفذي امل�شاريع واملانحني.

وملزيد من املعلومات حول بوابة «�إ�سرب» ،يرجى زيارتها على
موقعها على �شبكة الإنرتنت ( .)http://isper.escwa.org.lbوت�أمل
يزود هذا املوقع متخذي القرار والباحثني واملعنيني
الإ�سكوا يف �أن ِّ
مبعلومات وافية عن �أو�ضاع البلدان الأع�ضاء وتق ُّدمها نحو جمتمع
املعلومات ،و�أن ي�ساعدهم يف عملية التخطيط وحت�سني الأداء ،مبا
يتيح لل�سلطات الوطنية مقارنة و�ضع بلدانها مع �أو�ضاع البلدان
الأخرى وتقدير فر�ص  التعامل وبناء ال�رشاكات ،ملا فيه م�صلحة
التكامل الإقليمي يف املنطقة يف ظل العوملة واالقت�صاد القائم
على املعرفة.

 -3خطة العمل الإقليمية

 -4مكتبة املعلومات
حتتوي مكتبة املعلومات يف بوابة «�إ�سرب» على عدد من من�شورات
الإ�سكوا ،وال �سيما من�شورات �شعبة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت،
ال�صادرة منذ عام  ،2003وجمموعة من من�شورات منظمات الأمم
املتحدة وجلانها الإقليمية الأخرى .وميكن للم�ستخدم عر�ض هذه
املن�شورات ب�صيغتها الإلكرتونية �أو تنزيلها ب�صيغة الوثيقة املحمولة
( .)PDFوحتتوي املكتبة �أي�ض ًا على جمموعة من الدرا�سات والعرو�ض
ب�صيغة بور بوينت ( )PPTوالتقارير عن جتارب البلدان يف ما يخ�ص 
بناء جمتمع املعلومات.
� -5أدوات حديثة للتعاون عرب التوا�صل املبا�رش على الإنرتنت
تتيح بوابة «�إ�سرب» للم�ستخدم �أن ي�شارك يف منتديات للحوار
والنقا�ش �سهلة اال�ستخدام و�آنية ت�سهل تبادل املعارف واملمار�سات
الف�ضلى والتعاون بني االخت�صا�صيني و�أ�صحاب امل�صلحة يف جمال

مل�صق «�إ�سرب» �أعد خ�صي�ص ًا مبنا�سبة �إطالق البوابة

(  )25ت�ستخدم تقنية التلقيم  RSSيف اال�ستعالم عن حتديثات املواقع التي توفر التلقيمات ،مما ي�سمح مبتابعة عدد �ضخم من املواقع ،مثل املواقع الإخبارية واملدونات ،دون احلاجة �إىل زيارة املواقع كلها.
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تطبيقات �إلكرتونية
م�شروع الإ�سكوا لتعزيز تطوير �صناعة املحتوى الرقمي العربي من خالل
احلا�ضنات التكنولوجية
�إن املحتوى الرقمي العربي على الإنرتنت �آخذ يف االزدياد نتيجة
للتوعية واجلهود التي قامت بها احلكومات واملنظمات الدولية
واملنظمات غري احلكومية يف ال�سنوات الأخرية  .وقد قارب معدل النمو
 400يف املائة خالل الفرتة  ،2006-2005وذلك وفق ًا لدرا�سات
�أعدها مركز درا�سات االقت�صاد الرقمي «مدار»( .)26ولكن وبالرغم من
االرتفاع يف معدل منو املحتوى الرقمي العربي ،ما زال عدد املواقع
الإلكرتونية باللغة العربية منخف�ض ًا جداً مقارنة بغريها من اللغات
يف العامل� ،إذ مل تتجاوز ن�سبة املواقع باللغة العربية  0.16باملائة
يف نهاية عام .)27(2006

والتطوير العلمي ملعاجلة اللغة العربية �آلياً ،و�إيجاد احللول للم�شاكل
التقنية املتعلقة با�ستخدام اللغة العربية يف الربجميات امل�صممة
لإنتاج املحتوى الرقمي العربي ،وخا�صة الربجميات ذات امل�صدر
املفتوح .كما ميكن ا�ستثمار التطبيقات واحللول الربجمية التي
تعتمد هذه اللغة ك�أ�سا�س على امل�ستوى العربي.

كما �سجل عدد م�ستخدمي الإنرتنت الناطقني باللغة العربية زيادة
كبرية مقارنة مع امل�ستخدمني باللغات الأخرى بلغت ن�سبتها
 2063يف املائة خالل الفرتة  ،)28(2008-2000بينما �سجل عدد
امل�ستخدمني باللغة الإنكليزية زيادة بن�سبة  203يف املائة فقط،
وامل�ستخدمني باللغة الفرن�سية  485يف املائة خالل الفرتة ذاتها.
وبناء على ذلك ،بلغت ن�سبة انت�شار الإنرتنت بني الناطقني باللغة
العربية  16.8يف املائة ،بينما بلغت  73.8يف املائة بني الناطقني
باللغة اليابانية و 21.1يف املائة بني الناطقني باللغة الإنكليزية.
ويعترب املحتوى الرقمي العربي �أحد املجاالت الهامة يف قطاع
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت لتحفيز التكامل الإقليمي العربي
من ناحية ،ولإقامة التعاون وال�رشاكات بني القطاعني العام واخلا�ص 
والقطاع الأكادميي واملنظمات غري احلكومية على امل�ستوى الوطني.
وهناك عوامل عديدة جتعل من �صناعة املحتوى الرقمي العربي جما ًال
هام ًا لتفعيل التكامل الإقليمي العربي ،ومنها كون اللغة العربية اللغة
الر�سمية يف جميع البلدان العربية  .وتوفر اللغة العربية امل�شرتكة
�سوق ًا وا�سعة لهذه ال�صناعة ،تتمثل يف �أكرث من ثالثمائة وخم�سني
مليون �شخ�ص ،بالإ�ضافة �إىل املغرتبني العرب يف بلدان العامل  .كما
ت�ؤمن هذه ال�صناعة فر�ص ًا ثمينة للتعاون العربي يف جمال البحث

مل�صق م�سابقة املحتوى الرقمي العربي

�ألف -م�شروع الإ�سكوا لتحفيز �صناعة المحتوى الرقمي
العربي
يف �إطاراجلهودلتحفيز�صناعةاملحتوىالرقميالعربييفمنطقةغربي
�آ�سيا� ،أطلقت �شعبة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف الإ�سكوا يف
عام  2007م�رشوع «تعزيز تطوير �صناعة املحتوى الرقمي العربي من
خالل احلا�ضنات التكنولوجية»(  .)29وي�أتي هذا امل�رشوع �ضمن �سل�سلة
من الأن�شطة التي بد�أت يف عام  2003عند �إطالق مبادرة املحتوى

( )26مركز درا�سات االقت�صاد الرقمي «مدار» ،دبي ،الإمارات العربية املتحدةwww.madar.ae/ .
(www.internetworldstats.com/stats7.htm  )27
(  )28امل�صدر ذاته.
( )29املعلومات عن امل�رشوع متوفرة على العنوان التايلhttp://www.escwa.un.org/divisions/projects/dac/index.asp :
(  )30الإ�سكوا ،مبادرة املحتوى العربي)E/ESCWA/ICTD/2003/WG.2/22( 2003 ،
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تطبيقات �إلكرتونية
العربي( )30التي �أ�صدرت الإ�سكوا يف �إطارها درا�سة عن «تعزيز وحت�سني
املحتوى العربي يف ال�شبكات الرقمية» يف عام  )31(2003و�أخرى عن
«املحتوى الرقمي العربي :الفر�ص والأولويات والتوجهات» يف عام
 ،)32(2005بالإ�ضافة �إىل تنظيم ور�شة عمل افرتا�ضية حول حتفيز
�صناعة املحتوى الرقمي العربي يف عام .2007
ويهدف امل�رشوع �إىل امل�ساهمة يف تنمية �صناعة املحتوى الرقمي
العربي يف غربي �آ�سيا عرب دعم وترويج تطبيقات املحتوى الرقمي
العربي يف حا�ضنات متخ�ص�صة بتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت.
وي�ستند تنفيذ امل�رشوع �إىل م�سارين �أ�سا�سيني :ي�شمل امل�سار الأول
تقييم احتياجات �صناعة املحتوى الرقمي العربي ،واقرتاح تطبيقات
مالئمة للمنطقة يف املحتوى الرقمي العربي ،وتطوير مناذج
الأعمال وال�رشاكات لبناء هذه ال�صناعة؛ �أما امل�سار الثاين فريكز
على التطبيق العملي عرب دعم عدد من م�شاريع املحتوى الرقمي
العربي يف حا�ضنات منتقاة لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
يف البلدان الأع�ضاء .ويجري انتقاء هذه امل�شاريع تناف�سي ًا من خالل
جلنة وطنية تتمثل فيها الإ�سكوا واحلا�ضنات ال�رشيكة يف املنطقة  .
وميكن �أن تتطرق م�شاريع املحتوى الرقمي العربي ،التي �سيتم
احت�ضانها خالل امل�رشوع� ،إىل موا�ضيع متنوعة وذات �صلة بالتنمية
االقت�صادية واالجتماعية يف املنطقة العربية ،كاحلكومة الإلكرتونية،
والتعليم الإلكرتوين ،واملحتوى الثقايف والإعالمي وال�صحي والعلمي  .
وتتعاون الإ�سكوا مع عدد من احلا�ضنات التكنولوجية يف املنطقة
لتنفيذ امل�شاريع املنتقاة و�إطالق حمالت التوعية والإعالم .وبعد
االنتهاء من تنفيذ �أن�شطة امل�رشوع� ،ستقوم احلا�ضنات التكنولوجية
بتبني النماذج والآليات التي طُ ورت يف �سياق تنفيذ امل�رشوع بعد
مراجعتها بناء على نتائج امل�رشوع ،وذلك بهدف احت�ضان م�شاريع
م�ستقبلية يف جمال تطوير املحتوى الرقمي العربي.
ويت�ضمن امل�رشوع الأن�شطة التالية:
• �إعداد درا�سات مرجعية حول �صناعة املحتوى الرقمي العربي؛
•تنظيم اجتماع خرباء و�إطالق التعاون مع احلا�ضنات التكنولوجية
يف املنطقة؛
• تنظيم م�سابقات للمحتوى الرقمي العربي يف املنطقة؛

• احت�ضان امل�شاريع الفائزة بامل�سابقة ومتابعة تنفيذها؛
• تقييم امل�رشوع.
وقد مت تنفيذ الأن�شطة الثالثة الأوىل حتى نهاية �شهر ت�رشين الأول/
�أكتوبر  ،2008وبا�رشت احلا�ضنات التكنولوجية باحت�ضان امل�شاريع
الفائزة يف امل�سابقات مع بداية �شهر ت�رشين الثاين/نوفمرب   .2008
وفيما يلي ملحة عن الأن�شطة التي نفذت.

 -1درا�سات امل�رشوع
قامت الإ�سكوا ،بالتعاون مع خرباء متخ�ص�صني من املنطقة ،ب�إعداد
درا�سات ت�شكل الأ�سا�س  لتطوير �صناعة املحتوى الرقمي العربي،
و َيعتمد عليها رواد الأعمال ال�شباب واخلريجون اجلدد واملهتمون
بالدخول يف جمال �صناعة املحتوى الرقمي العربي   .كما ميكن
�أن تعتمدها ال�رشكات املتو�سطة وال�صغرية من �أجل تو�سيع وتن�شيط
�أعمالها يف هذا املجال ،وامل�ؤ�س�سات احلكومية من �أجل تطوير
حمتواها الرقمي على الإنرتنت.
(�أ) م�سح للمحتوى الرقمي العربي وبرجمياته وتطبيقاته وتقييم
احتياجاته( :)33تناولت هذه الدرا�سة و�ضع املحتوى الرقمي العربي
ومتطلبات تنميته ،وعر�ضت اجلوانب الإيجابية واجلوانب ال�سلبية
لكل جمال من جماالت املحتوى الرقمي العربي ،واقرتحت �أ�ساليب
لتطويره .كما عر�ضت الدرا�سة و�ضع برجميات و�أدوات معاجلة اللغة
العربية و�سبل حت�سينها والتطبيقات ال�رضورية يف كل جمال ،وبينت
�أثرها على امل�ستويني الوطني والإقليمي   .وبالتايل ت�شكل هذه
الدرا�سة دلي ًال لرواد الأعمال وخريجي اجلامعات الختيار م�شاريع
وتطبيقات تكون �أ�سا�س ًا ل�رشكات �صغرية ومتو�سطة ت�ساهم يف
�صناعة املحتوى الرقمي العربي .والدرا�سة الكاملة متوفرة على
املوقع الإلكرتوين للم�رشوع(.)34
(ب) مناذج خلطط العمل والت�سويق وال�رشاكة يف �صناعة املحتوى
الرقمي العربي( :)35تقرتح هذه الدرا�سة مناذج للأعمال و�أ�شكا ًال عملية
للتعاون وال�رشاكة ميكن �أن تعتمدها م�ؤ�س�سات الأعمال ال�صغرية
والنا�شئة يف �صناعة املحتوى الرقمي العربي .وقد �أجرت هذه الدرا�سة

( )31الإ�سكوا ،تعزيز وحت�سني املحتوى العربي يف ال�شبكات الرقمية)E/ESCWA/ICTD/2003/3( 2003 ،
( )32الإ�سكوا ،املحتوى الرقمي العربي :الفر�ص والأولويات والتوجهات)E/ESCWA/ICTD/2005/4( 2005 ،
(� )33أعد هذه الدرا�سة ال�سيد نبيل علي ،اخلبري يف �ش�ؤون املحتوى الرقمي العربي .وهي متاحة على العنوان التايلhttp://www.escwa.un.org/divisions/projects/dac/01DACNabi.pdf :
(http://www.escwa.un.org/divisions/projects/dac/index.asp )34
(�  )35أعد هذه الدرا�سة ال�سيد �سمري العيطة ،اخلبري يف ال�ش�ؤون االقت�صادية  .وهي متاحة على العنوان التايلhttp://www.escwa.un.org/divisions/projects/dac/03DAC.pdf :
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تطبيقات �إلكرتونية
حتلي ًال ل�سوق املحتوى الرقمي العربي من ناحية العر�ض والطلب
وبينت �أن
بالن�سبة �إىل جماالت املحتوى الرقمي العربي املختلفةّ ،
فر�ص منو ال�رشكات النا�شئة يف جمال املحتوى الرقمي كبرية حالي ًا
نظراً لكون �سوق املحتوى الرقمي يف مراحل منوها الأوىل ولكون
عدد املتناف�سني قلي ًال جداً يف الوقت الراهن  .كما اقرتحت الدرا�سة
مناذج �أعمال مالئمة مل�شاريع املحتوى الرقمي العربي وهي :منوذج
اال�شرتاكات باملحتوى الرقمي العربي املتخ�ص�ص ،والنموذج التعاقدي
الذي تعتمده غالب ًا مواقع التجارة الإلكرتونية ،ومنوذج الإعالنات.
والدرا�سة الكاملة متوفرة على املوقع الإلكرتوين للم�رشوع.
(ج) متطلبات االحت�ضان من حيث الربجميات والأجهزة والتدريب(  :)36
تف�صل هذه الدرا�سة احتياجات �صناعة املحتوى الرقمي العربي من
ّ
الأجهزة والربجميات ،والرتابط املطلوب ،ومتطلبات التدريب .كما
تبني االحتياجات احلا�سوبية والربجمية يف كل جمال من جماالت
املحتوى الرقمي العربي ،مثل احلكومة الإلكرتونية ،والأعمال
الإلكرتونية ،والتعليم الإلكرتوين ،والثقافة الإلكرتونية .وتو�ضح
الدرا�سة �أي�ض ًا احتياجات التدريب الفني الالزمة للخريجني ال�شباب
ورواد الأعمال والتدريب يف جمال الأعمال والت�سويق والبيع ،وكذلك
يف جمال اللغات والإدارة املالية والقانونية .والدرا�سة الكاملة
متوفرة على املوقع الإلكرتوين للم�رشوع.
 -2اجتماع اخلرباء و�إطالق التعاون مع احلا�ضنات التكنولوجية
عقد اجتماع اخلرباء حول تعزيز �صناعة املحتوى الرقمي العربي
يف منطقة الإ�سكوا يف بيت الأمم املتحدة يف بريوت يومي 29
و 30ني�سان�/أبريل  2008بهدف عر�ض ومناق�شة الدرا�سات الثالث
التي �أعدتها الإ�سكوا خالل املرحلة الأوىل للم�رشوع ،و�إطالق احلوار
والتعاون مع عدد من احلا�ضنات التكنولوجية يف املنطقة من �أجل
تنفيذ امل�رشوع.
وقد �شارك يف االجتماع اخلرباء الذين �شاركوا يف �إعداد الدرا�سات
وعر�ضوا درا�ساتهم ،كما قدمت الإ�سكوا مقرتح ًا لآلية تنفيذ امل�سابقات
اخلا�صة باملحتوى الرقمي العربي ومعايري انتقاء امل�شاريع الفائزة،
وعر�ضت �آلية التعاون بينها وبني احلا�ضنات التكنولوجية من
�أجل تنفيذ امل�رشوع ،و�أو�ضحت املهام اخلا�صة بكل �رشيك .وقد

ناق�ش املجتمعون هذه الدرا�سات ،و�آلية تنفيذ امل�سابقة ومعايريها،
بالإ�ضافة �إىل م�سودة ر�سالة تفاهم بني الإ�سكوا واحلا�ضنات  .كما
عر�ض مدراء احلا�ضنات يف كل من لبنان واجلمهورية العربية
ال�سورية والأردن وم�رص  واململكة العربية ال�سعودية وفل�سطني،
امل�شاركون يف االجتماع �أن�شطة هذه احلا�ضنات واخلدمات والربامج
التي تقدمها.
وقد �أكد امل�شاركون يف االجتماع على ما يلي:
•�رضورة االهتمام باملحتوى الرقمي العربي حلفظ الهوية العربية
وزيادة هذا املحتوى على الإنرتنت ،مما ي�ساهم يف بناء جمتمع
املعلومات يف املنطقة؛
•�أهمية الدرا�سات الثالث املذكورة �آنف ًا كمنطلق للعمل يف تنفيذ
م�رشوع الإ�سكوا حول «تعزيز تطوير �صناعة املحتوى الرقمي
العربي من خالل احلا�ضنات التكنولوجية»؛
•�أهمية دور احلا�ضنات يف تعزيز م�شاريع املحتوى الرقمي
العربي باعتبارها �رشيك ًا �أ�سا�سي ًا يف تنفيذ امل�رشوع ،واعتماد
مبد�أ احت�ضان م�شاريع املحتوى الرقمي العربي يف احلا�ضنات
من �أجل �إن�شاء جمموعة كبرية من م�ؤ�س�سات الأعمال النا�شئة
وال�صغرية لتطوير املحتوى الرقمي العربي يف املنطقة؛
•�إمكانية �إحداث خرق يف جمال املحتوى الرقمي العربي على غرار
اخلرق الذي �أحدثته بع�ض القنوات الف�ضائية العربية يف جمال
الإعالم املرئي وامل�سموع واملكتوب �إقليمي ًا وحتى عاملياً؛
•�أهمية و�ضع �آليات عمل لتحقيق التكامل الإقليمي يف جمال
�إنتاج و�صناعة املحتوى الرقمي العربي ،وتعزيز البحث والتطوير
يف جمال معاجلة اللغة العربية �إلكرتوني ًا من �أجل �إنتاج برجميات
عالية امل�ستوى؛
•�أهمية التعاون بني اجلامعات واحلا�ضنات لتطوير �صناعة
املحتوى الرقمي العربي يف املنطقة ،وربط نتاج البحث والتطوير
باحلا�ضنات التكنولوجية يف املنطقة وبالقطاع اخلا�ص من �أجل

(�  )36أعد هذه الدرا�سة ال�سيد غابريال الديك ،اخلبري يف �أعمال تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت  .وهي متاحة على العنوان التايلhttp://www.escwa.un.org/divisions/projects/dac/03DAC.pdf :
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تطبيقات �إلكرتونية
�إي�صال هذه املنتجات �إىل الأ�سواق املحلية والعاملية ،ون�رش
الق�ص�ص الناجحة مل�شاريع احلا�ضنات.

املتبادلة اهتمام احلا�رضين بتعزيز اللغة العربية على الإنرتنت،
رغم ال�صعوبات والعقبات املرتقبة.

وقد �أكد عدد من ممثلي احلا�ضنات التكنولوجية ا�ستعدادهم للتعاون
مع الإ�سكوا يف تنفيذ امل�رشوع ،ومت بعد االجتماع االتفاق مع
احلا�ضنات التكنولوجية ال�رشيكة التالية لتنفيذ امل�رشوع يف منطقة
الإ�سكوا :حا�ضنة التكنولوجيا وال�صحة « »Berytechيف لبنان؛
واحلا�ضنة الفل�سطينية لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت «»PICTI؛
واحلا�ضنة التكنولوجية للأعمال يف الأردن وهي �ضمن �شبكة مراكز
الإبداع الأردنية «»JIC؛ وحا�ضنة تقانة املعلومات واالت�صاالت يف
اجلمهورية العربية ال�سورية؛ وحا�ضنة تقنية املعلومات واالت�صاالت
يف عدن يف اليمن .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن حا�ضنة عدن قد د�شنت يوم
�إطالق م�سابقة املحتوى الرقمي العربي يف اليمن لتكون امل�شاريع
الفائزة يف امل�سابقة �أوىل امل�شاريع املحت�ضنة فيها.

وقد �شارك يف ور�شات العمل املذكورة ممثلون عن اجلامعات،
واملعاهد اجلامعية ،وامل�ؤ�س�سات غري احلكومية ،وم�ؤ�س�سات القطاع
اخلا�ص العاملة يف جمال املحتوى الرقمي العربي ،بالإ�ضافة �إىل
طالب جامعيني ،حيث تراوحت �أعدادهم من  40م�شارك ًا �إىل �أكرث من
 300م�شارك بح�سب البلدان .و�شهد �إطالق امل�سابقة اهتمام ًا الفت ًا
من قبل ال�صحافة وو�سائل الإعالم التي لعبت دوراً يف ن�رش الوعي
حول �أهمية املحتوى الرقمي العربي.

 -3م�سابقة املحتوى الرقمي العربي
�أطلقت �شعبة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف الإ�سكوا �سل�سلة
من م�سابقات املحتوى الرقمي العربي يف خم�سة بلدان �أع�ضاء هي
لبنان ،وفل�سطني ،والأردن ،واجلمهورية العربية ال�سورية ،واليمن
خالل �شهري حزيران/يونيو ومتوز/يوليو  ،2008بالتعاون مع
حا�ضنات تكنولوجية متخ�ص�صة يف تلك البلدان ،وذلك لتنمية
�صناعة املحتوى الرقمي العربي يف غربي �آ�سيا.
وكان هدف امل�سابقات انتقاء �أف�ضل امل�شاريع االبتكارية يف املحتوى
الرقمي العربي يف خمتلف املجاالت االقت�صادية واالجتماعية
كالتعليم ،وال�صحة ،واحلكومة ،والثقافة ،والإعالم ،وغريها ،من �أجل
احت�ضانها ومتابعة تنفيذها  .وتوجهت امل�سابقات ب�شكل خا�ص �إىل
رواد الأعمال وخريجي اجلامعات الراغبني يف تطوير �أفكارهم يف
املحتوى الرقمي العربي حول منتجات معلوماتية فاعلة وت�أ�سي�س 
�رشكات يف هذا املجال.
وت�ضمن �إطالق امل�سابقة ور�شات عمل حول �أهمية �صناعة املحتوى
الرقمي العربي ،و�آلية التناف�س والتقييم يف امل�سابقة ،واخلدمات التي
�ستقدمها احلا�ضنات ال�رشيكة للرواد ال�شباب .وقد �أظهرت النقا�شات

وجتاوز عدد م�شاريع املحتوى الرقمي العربي املق َّدمة للم�سابقة
 55م�رشوعاً� ،أي مبعدل يقارب  11م�رشوع ًا لكل بلد م�شارك .وقد
ت�ضمنت امل�شاريع برجميات للتعرف على الن�صو�ص العربية وتركيب
الكالم ،وتطبيقات للتعلم الإلكرتوين والو�ساطة الإلكرتونية والرتفيه
التعليمي املوجه ،وبوابات �سياحية وطالبية وتثقيفية ،وخدمات
�إلكرتونية ،وبنوك معلومات متخ�ص�صة  .وقد مت تقييم امل�شاريع لكل
بلد على حدة من قبل جلنة متخ�ص�صة ،ومت حتديد امل�شاريع الفائزة
يف كل بلد .وبد�أت احلا�ضنات التكنولوجية عملية احت�ضان امل�شاريع
الفائزة  خالل �شهر ت�رشين الثاين/نوفمرب .2008

باء -متابعة �أعمال الم�شروع
�ستدعم الإ�سكوا احت�ضان امل�شاريع الفائزة ملدة عام واحد يف
احلا�ضنات التكنولوجية ال�رشيكة التي �ست�ؤمن لأ�صحاب امل�شاريع
املكان املالئم والتجهيزات الالزمة والتدريب ال�رضوري لتطوير
�أعمالهم ،كما �ستقدم لهم اال�ست�شارات الفنية والعملية والقانونية
لتطوير منتجاتهم وت�أ�سي�س  �رشكاتهم ،و�ست�ساعدهم على ت�سويق
منتجاتهم يف الأ�سواق املحلية والإقليمية.
وبعد انتهاء فرتة االحت�ضان� ،ستجري الإ�سكوا ،بالتعاون مع
احلا�ضنات التكنولوجية ،تقييم ًا لهذا امل�رشوع وللتطبيقات التي
اح ُت�ضنت ،و�ستن�رش نتائج التقييم لال�ستفادة منه يف م�شاريع
م�ستقبلية م�شابهة.
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البنية الأ�سا�سية لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
ع�شرة �أيام فا�صلة يف حياة �أ�سماء النطاقات املدوّلة
�شهد الن�صف الثاين من عام  ،2008وال �سيما �شهر ت�رشين الثاين/
نوفمرب� ،سل�سلة من الأن�شطة على ال�صعيدين الإقليمي والدويل التي
�رسعت وترية العمل على و�ضع القواعد واملبادئ لتطبيق �أ�سماء
املدولة ( )Internationalized Domain Names-IDNsوذلك
النطاقات
ّ
يف �إطار م�رشوع الإ�سكوا حول نظام �أ�سماء النطاقات العربية.
فعلى ال�صعيد العاملي ،عقدت هيئة الإنرتنت للأ�سماء والأرقام
املخ�ص�صة "�آيكان"(Internet Corporation for Assigned Names( )37
 )and Numbers–ICANNاجتماعها الثالث والثالثني يف القاهرة يف
الفرتة من � 2إىل  7ت�رشين الثاين/نوفمرب  ،2008ملناق�شة موا�ضيع
تتعلق مبلف النطاقات العليا ( ،)Top Level Domains–TLDومنها
تخ�صي�ص النطاقات العليا العامة ( )generic TLD-gTLDاجلديدة،
وامل�سار ال�رسيع لتدويل نطاقات عناوين البلدان (IDN ccTLD Fast
 ،)Trackوهي موا�ضيع لها ت�أثري مبا�رش على �إن�شاء نطاقات خا�صة
باملنطقة العربية� ،أي "عربي" و“  .”arabونظراً لأهمية هذا االجتماع
الدويل ،فقد �ضم �أكرث من  1000م�شارك من  144دولة  .وقد جاء
اجتماع "�آيكان" الدويل الثالث والثالثون يف القاهرة ،بعد اجتماعني
�سابقني عقدا �أي�ض ًا يف عام  ،2008الأول يف الهند (�شباط/فرباير)
والثاين يف فرن�سا (حزيران/يونيو).
�أما على ال�صعيد الإقليمي ،فقد عقدت جمموعة العمل لأ�سماء
النطاقات املدولة باحلرف العربي(Arabic Script IDN Working( )38
 )Group-ASIWGاجتماعها الثالث يف القاهرة ،بعد انتهاء اجتماع
"�آيكان" ،وذلك يومي  8و 9ت�رشين الثاين/نوفمرب  ،2008ملناق�شة
املبادئ التقنية التوجيهية حول ا�ستعمال احلروف العربية يف
نطاقات الإنرتنت .كما عقد فريق العمل العربي لأ�سماء النطاقات
و�ش�ؤون الإنرتنت يف جامعة الدول العربية اجتماعه الدوري الثالث

يف القاهرة ،يف الفرتة من � 1إىل  3متوز/يوليو  ،2008ملناق�شة
املوا�ضيع املتعلقة بالنطاقات ،و�أبرزها ا�ستحداث النطاق العلوي
“.”arab

�ألف�" -آيكان" تفتح الباب مجدداً لنطاقات عليا عامة
جديدة
يوجد حالي ًا  20نطاق ًا علوي ًا عام ًا(� )39أُطلقت على دفعتني ،يف
الثمانينات من القرن املا�ضي و�أوائل هذا القرن   .ونظراً لزيادة
وتنوعهم� ،سوف
عدد م�ستخدمي الإنرتنت يف جميع �أنحاء العامل
ّ
تطلق "�آيكان" يف منت�صف عام  2009جولة جديدة لتل ّقي طلبات
ا�ستحداث نطاقات عليا عامة جديدة وفح�صها .لذلك ،فقد �أ�صدرت
"�آيكان" م�سودة لدليل مق ّدم الطلب ()Draft Applicant Guidebook
ون�رشتها على موقعها الإلكرتوين يف �أواخر ت�رشين الأول�/أكتوبر
  .2008وكانت م�سودة الدليل متاحة لتعليقات اجلمهور حتى �أوائل
كانون الأول/دي�سمرب ،حيث �ست�ؤخذ كل التعليقات بعني االعتبار
وحتلل وت�ستخدم لتطوير منوذج طلبات النطاقات العليا العامة
اجلديدة(.)40
�أما على �صعيد نطاقات عناوين البلدان ( ،)ccTLDوخالل اجتماع
"�آيكان" يف فرن�سا ،فقد �أطلق جمل�س �إدارة "�آيكان" مبادرة لإن�شاء
خطة لتنفيذ امل�سار ال�رسيع لتدويل نطاقات عناوين البلدان IDN
 .ccTLD Fast Trackوت�سمح �آلية هذا امل�سار ال�رسيع ب�إدخال عدد
حمدود من نطاقات عناوين البلدان قبل ا�ستحداث �أ�سماء النطاقات
املدولة ( )IDNب�صورة �شاملة ،علم ًا ب�أن البلدان امل�ؤهلة لالن�ضمام
ّ
�إىل امل�سار ال�رسيع ينبغي �أن تندرج يف قائمة املنظمة الدولية لتوحيد
املقايي�س رقم  .)1-ISO 3166( 3166-1لهذا ،فقد ن�رشت "�آيكان"

(  )37هيئة غري ربحية �أن�ش�أتها الإدارة الأمريكية يف عام  1988للإ�رشاف على ق�ضايا التن�سيق التقنية املختلفة ب�ش�أن ال�شبكة العامليةhttp://www.icann.org/  .
(  )38املعلومات عن هذه املجموعة و�أن�شطتها متاحة على موقعها الإلكرتوينhttp://www.arabic-script-domains.org/  :
(  )39النطاقات العليا العامة هي حتى الآن  .aero, .asia, .biz, .cat, .com, .coop, .edu, .gov, .info, .int, .jobs, .mil, .mobi, museum, .name, .net, .org, .pro, .tel, .travel. :مزيد من املعلومات متاح
          على موقع «�آيكان»http://www.icann. org/en/registries/listing.html  :
(  )40مزيد من املعلومات متاح على العنوان التايلhttp://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm/  :
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على موقعها الإلكرتوين م�سودة خطة التنفيذ (Draft Implementation

 )41()Planوطلبت من اجلمهور �إبداء التعليقات عليها �ضمن الفرتة
نف�سها املتاحة للتعليقات على م�سودة دليل مق ّدم الطلب املذكورة
�آنفاً.

باء -الإ�سكوا من�سق ال�ستخدام الأحرف العربية في �أ�سماء
النطاقات بين مجموعات �إقليمية متعددة
كما هو معلوم ،ف�إن الأحرف العربية هي �أكرث الأحرف ا�ستعما ًال يف
العامل بعد الأحرف الالتينية ،وهي يف �أ�سا�س �أكرث من  15لغة ،ومنها
العربية ،والأوردو ،والفار�سية ،والك�شمريية ،والب�شتونية ،والطاجيكية،
والرتك�ستانية ،والكردية ،والبها�سا وغريها ،وت�ستعمل على نطاقها
الأو�سع يف البلدان العربية ،ويف ال�صني و�إيران وباك�ستان  .وجتدر
الإ�شارة �إىل �أن لكل لغة قواعدها اخلا�صة فيما يتعلق باحلركات،
وو�صل الأحرف ،و�شكلها يف بدء الكلمة �أو و�سطها �أو نهايتها �أو يف
و�ضعها املنفرد.
ومن املهم الإ�شارة �إىل �أن العديد من احلروف تت�شابه �إىل حد كبري،
ولكن متثيلها يف نظام الرتميز املوحد "يونيكود" ( )Unicodeخمتلف
جداً ،فمث ًال حرف الـكاف يف اللغة العربية ي�شبه الكاف يف اللغة
الفار�سية �أو الأوردو ،ولكن متثيله يف اليونيكود خمتلف (;u+06A9
 .)u+06AA; u+0643وهذ الت�شابه بني الأحرف ي�سبب ت�شابه ًا م�ضل ًال
بني �أ�سماء النطاقات مما يفتح املجال �أمام عمليات انتحال �أ�سماء
النطاقات (.)Phishing attacks
وقد �شاركت الإ�سكوا� ،إىل جانب �رشكة ت�سجيل النطاقات العامة  “”.org

( ،)Public Interest Registry-PIRو�رشكة خدمات الت�سجيل العاملية
( )Afiliasالتي تدير نطاقات “ ،.”infoيف ت�أ�سي�س  جمموعة العمل
لأ�سماء النطاقات املدولة باحلرف العربي (� )ASIWGإثر اجتماع
عقد يف دبي بالإمارات العربية املتحدة ،يف �آذار/مار�س  ،2008
و�ضم ممثلني �أ�سا�سيني عن �أبرز منظمي الإنرتنت يف منطقة
الإ�سكوا ،ف�ض ًال عن خرباء دوليني يف جمال تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت  .وت�ساهم الإ�سكوا مع  Afiliasو  PIRيف الإ�رشاف على
تن�سيق عمل املجموعة التي ت�ضم حتى الآن خرباء من كل من م�رص،
واململكة العربية ال�سعودية ،واجلمهورية العربية ال�سورية ،والإمارات

العربية املتحدة ،والكويت ،وكذلك من �إيران وباك�ستان وبلدان �أخرى
ت�ستخدم احلرف العربي يف لغاتها الوطنية ،بالإ�ضافة �إىل خرباء من
"يونيكود" وفرقة عمل هند�سة الإنرتنت (Internet Engineering Task
  .)Force-IETFوتعمل هذه املجموعة على مناق�شة التفا�صيل الفنية
املتعلقة با�ستخدام الأحرف العربية يف �أ�سماء نطاقات الإنرتنت.
وبعد االجتماعني الأول والثاين ملجموعة العمل يف دبي يف �آذار/
مار�س و�أيار/مايو  ،2008نظمت الإ�سكوا ،بالتعاون مع  Afiliasو
 PIRال�رشكتني العامليتني لإدارة ت�سجيل �أ�سماء نطاقات الإنرتنت
“ ”.orgو “ ،”.infoاالجتماع الثالث لهذه املجموعة الذي عقد يف
القاهرة يومي  8و 9ت�رشين الثاين/نوفمرب ،با�ست�ضافة اجلهاز

القومي لتنظيم االت�صاالت يف م�رص .وح�رض  االجتماع نحو 30
خبرياً يف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت من منظمات �إقليمية
وعاملية ملناق�شة م�سائل ا�ستخدام اللغات العربية والفار�سية
والأوردو وغريها يف �أ�سماء عناوين الإنرتنت.
وقد خ�ص�ص  جزء كبري من النقا�شات يف هذا االجتماع لت�سجيل
نطاقات الإنرتنت بالأحرف العربية والبحث عنها ،حيث ق ّدم املركز
ال�سعودي ملعلومات ال�شبكة مقرتح ًا فني ًا هام ًا ومميزاً حول كيفية
ت�سجيل نطاقات الإنرتنت بالأحرف العربية من قبل �صاحب الت�سجيل
امل�سجل (� registrarأو   .)registrantويتطلب هذا املقرتح يف جوهره
�أو
ِ
وجود مفتاح عمومي ( )master keyيتم ا�ستخراجه من عدد من اجلداول
التي تبني كل احتماالت الت�شابه امل�ضلل بني الأحرف العربية .وبف�ضل
هذا احلل ،ال ي�سمح بت�سجيل نطاق ما �إذا ما ت�ضمن �أحرف ًا م�شابهة
ب�شكل م�ضلل لأحرف نطاق �آخر .فمثالً ،وفق ًا لهذا املقرتح:

(  )41مزيد من املعلومات متاح على موقع «�آيكان»http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/ :
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�سجل “ملك .عربي” ,فال يمكن ت�سجيل “ملکـ .عربي” �أو “ملک .عربي” نظراً للت�شابه بين الكاف في كل من ملك وملکـ و ملک.
�إذا ّ

�أرقام اليونيكود لهذه الكلمات هي:
●
●
●

ملك:
ملکـu+0645 - u+0644 - u+06AA :
			
ملکu+0645 - u+0644 - u+06A9 		:
u+0645 - u+0644 - u+0643

جيم -فريق العمل العربي يتخذ الخطوات الالزمة نحو
تنفيذ �أ�سماء النطاقات العربية

(ب) النطاق العلوي العربي باحلرف الالتيني “ ،”.arabوهو هام
�أي�ض ًا نظراً لكونه ذا طابع �سيادي وال يجوز التنازل عنه.

على �ضوء ما ذكر �آنفاً ،ميكن القول �إن �شهر ت�رشين الثاين/نوفمرب
 2008بات من �أهم الأ�شهر يف م�سرية �أ�سماء نطاقات الإنرتنت
املدولة ،وبالأخ�ص تلك التي تكتب باحلرف العربي  .فبعد اجتماع
ّ
"�آيكان" من � 2إىل  7من ذلك ال�شهر ،واجتماع جمموعة العمل لأ�سماء
النطاقات املدولة باحلرف العربي يف  8و 9من ال�شهر عينه ،نظم
فريق العمل العربي لأ�سماء النطاقات و�ش�ؤون الإنرتنت التابع
جلامعة الدول العربية ،اجتماعه الرابع يف مقر اجلامعة يف القاهرة
يومي  10و 11من ذلك ال�شهر �أي�ضاً ،حول اتخاذ التدابري الالزمة
نحو تخ�صي�ص اال�سم “� ”.arabضمن اجلولة القادمة من النطاقات
العليا العامة التي �سوف تبد�أها "�آيكان" يف الن�صف الأول من عام
.)42(2009

ونظراً للتعقيدات املتعلقة ب�آلية تقدمي طلب تخ�صي�ص  النطاقات،
ا�ستقدمت الإ�سكوا م�ست�شاراً قانوني ًا دولي ًا �ساهم �سابق ًا يف �إعداد
طلبات نطاقات عليا �أخرى عدة  .وق ّدم امل�ست�شار عر�ض ًا للفريق العربي
ي�شمل كل الإجراءات واملتطلبات القانونية واللوج�ستية واملالية ب�ش�أن
تقدمي طلب حجز النطاق “ ”.arabلدى منظمة "�آيكان"  .وجرى نقا�ش 
مف�صل �ضمن الفريق العربي بخ�صو�ص �إعداد وتقدمي طلب لت�سجيل
هذا النطاق لدى "�آيكان" ،والذي يحتاج �إىل متطلبات عدة� ،أهمها:
•حتديد املنظمة� ،أو ال�رشكة� ،أو الهيئة� ،أو الكيان الذي �سيكون م�س�ؤو ًال
عن تقدمي الطلب لدى "�آيكان" ،وامل�ضي يف ت�سجيل �أ�سماء النطاقات
العليا للأ�شخا�ص  وال�رشكات ومتابعة كل اجلوانب اللوج�ستية
والإدارية واملالية والتقنية التي تت�صل بهذه النطاقات؛

ويكت�سب ال�سعي نحو تخ�صي�ص  اال�سم “� ”.arabأهمية لكون اال�سم
ذا طابع �سيادي يعك�س  هوية ال�رشكات واملنظمات ذات الطابع
الإقليمي ،فهو بذلك يخدم �رشيحة كبرية من الأ�شخا�ص وامل�ؤ�س�سات
العربية من خالل ت�سجيل نطاقات مواقعهم الإقليمية .وميكن هنا
حتديد جمال اهتمام الدول العربية يف �إ�سمني �أ�سا�سيني:

•ت�أمني التمويل املطلوب لتقدمي الطلب ،وهو عبارة عن ر�سم قيمته
� 185ألف دوالر ُيدفع لـ "�آيكان" ويت�ضمن كل التكاليف التي تنجم
عن ت�شغيل كل نطاق؛ و�أي�ض ًا ت�أمني مبلغ معينّ  ُيدفع لـ "�آيكان"
لدى ت�سجيل االعرتا�ضات �إذا ما دعت احلاجة؛

(�أ) النطاق العلوي العربي باحلرف العربي ".عربي" ،وهو هام
جداً وحيوي لأنه �سي�سمح بكتابة �أ�سماء النطاقات باللغة العربية،
وبالتايل يذلل عائق ًا كبرياً يقف يف وجه ا�ستخدام �رشيحة وا�سعة من
املواطنني العرب للإنرتنت؛

•�أتعاب وتكاليف حت�ضري ملف الطلب ،مبا يف ذلك كل التفا�صيل
التقنية والوثائق املطلوبة �إىل "�آيكان" عند افتتاح الفرتة الزمنية
لت�سجيل النطاقات العليا اجلديدة ،والتي �ستكون يف الربع الثاين
من عام .2009

(�  )42شملت املو�ضوعات الأخرى ا�ستعرا�ض ن�شاطات "�آيكان" ،وجمموعة العمل لأ�سماء النطاقات املدولة باحلرف العربي ،ومناق�شة املقرتح الأردين ب�ش�أن �إن�شاء هيئة عربية لأ�سماء النطاقات العليا للإنرتنت ،و�أمن نظم املعلومات والف�ضاء
الإلكرتوين ،وامل�سار ال�رسيع لتدويل �أ�سماء النطاقات العليا.
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وقد ارت�أى الفريق العربي �أن يكون الكيان الذي �سيتوىل تقدمي الطلب
�إىل "�آيكان" وما يت�صل به من �إجراءات جتارية� ،شام ًال �أو ممث ًال كل
البلدان العربية لتفادي حدوث �أية مناف�سات على عوائد هذا النطاق
�أو بيع �أ�سماء النطاقات يف املنطقة العربية�  .إال �أن ال�شكل الإجرائي
لتقدمي الطلب ما زال مو�ضع بحث  .وقد ظهر من النقا�ش �أن �أكرث
املنظمات �أهلية لال�ضطالع بهذه امل�س�ؤولية هي جامعة الدول العربية
نظراً ل�شمولها كل الدول الناطقة باللغة العربية ،و�أنه من امل�ستح�سن
�أن يقدم الطلب با�سم اجلامعة ،بالتحالف مع جهة �صاحبة خربة يف
جمال �إدارة وت�شغيل النطاقات العليا العامة ،ولي�س النطاقات العليا
للدول( ،)43على �أن يقوم جمل�س الوزراء العرب لالت�صاالت واملعلومات
بت�شكيل جلنة �إ�رشاف تتابع املو�ضوع بتفا�صيله  .وميكن للجامعة

�أن ت�ستخدم عوائد النطاق العلوي يف متويل امل�شاريع اال�سرتاتيجية
لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت املطروحة حالي ًا لديها(.)44
وقد اتفق املجتمعون على ت�أليف فريق م�ص ّغر للعمل على حتليل
جميع البدائل املطروحة لعملية �إعداد تقدمي الطلب و�إدارة النطاق،
و�صياغة تقرير يت�ضمن اعتماد اخليارات املنا�سبة ،ليعر�ض يف
اجتماع اللجنة العربية الدائمة لالت�صاالت واملعلومات يف كانون
الأول/دي�سمرب  ،2008واجتماع املكتب التنفيذي ملجل�س  الوزراء
العرب لالت�صاالت واملعلومات يف كانون الثاين/يناير .2009
وبهذا ف�إن الأيام الع�رشة من � 2إىل  11ت�رشين الثاين/نوفمرب 2008
املدولة ،وال �سيما فيما
كانت بحق �أيام ًا فا�صلة يف حياة الأ�سماء
ّ
يخ�ص �أ�سماء النطاقات العربية.

(  )43ميكن �أن تكون تلك اجلهة �أحد م�شغلي النطاقات العليا العامة حالياً.
(  )44وميكن �أن يكون هذا اخليار على ن�سق ما يح�صل الآن يف �أحد �أهم النطاقات العليا العاملية � ،.orgإذ تقوم �إحدى ال�رشكات اخلا�صة وهي جمعية الإنرتنت (  )Internet Society-ISOCبت�شغيل النطاق وت�سويقه ل�صالح مالك النطاق.
          والت�شغيل هو غري ربحي �إذ تقوم اجلهة امل�شغلة با�سرتداد نفقات الت�أ�سي�س والت�شغيل من العائدات مع هام�ش ب�سيط جداً ي�ضمن ا�ستمرارية العملية ،ويحول املبلغ املتبقي �إىل جمعية الإنرتنت التي ت�ستخدمه يف تطوير ال�شبكة والإنفاق على
          الأن�شطة املختلفة التي تقيمها.
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�أن�شطة الإ�سكوا يف جمال تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت
الأن�شطة الرئي�سية خالل الن�صف الثاين من عام 2008
فيما يلي ملخ�ص للأن�شطة الرئي�سية التي قامت بها �شعبة تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت يف الإ�سكوا يف الن�صف الثاين من عام ،2008
وحتديداً حتى تاريخ �إر�سال هذا العدد من الن�رشة �إىل الطبع  .وت�شمل
هذه الأن�شطة ما يلي:

�ألف -الم�شاركة في �أن�شطة متابعة نتائج م�ؤتمر القمة
العالمي لمجتمع المعلومات
�شاركت ال�شعبة يف الدورة احلادية ع�رشة للجنة الأمم املتحدة املعنية
بت�سخري العلم والتكنولوجيا لأغرا�ض التنمية (جنيف� 30-26 ،أيار/
مايو  )45()2008ويف احلدث العاملي حول قيا�س جمتمع املعلومات
(جنيف� 29-27 ،أيار/مايو  )2008الذي نظمته ال�رشاكة العاملية
لقيا�س تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت لأغرا�ض التنمية(.)46

منطقة غربي �آ�سيا  )47(2007تناول �أن�شطة الإ�سكوا الإقليمية لتنفيذ
نتائج م�ؤمتر القمة العاملي ملجتمع املعلومات  .ولقيت الدرا�سة التي
�أعدتها الإ�سكوا و�ألكاتيل-لو�سينت يف عام  2007حول "احلزمة
العري�ضة من �أجل التنمية يف منطقة الإ�سكوا"( )48اهتمام ًا خا�ص ًا  .
ونتج عن هذه الدورة م�رشوع قرار ب�ش�أن "تقييم التقدم املحرز يف
تنفيذ ومتابعة نتائج م�ؤمتر القمة العاملي ملجتمع املعلومات"،
قدِم �إىل املجل�س  االقت�صادي واالجتماعي و�إىل واجلمعية العامة
للأمم املتحدة العتماده .وت�ألف م�رشوع القرار من جز�أين� ،أحدهما
عن التحديات والفر�ص النا�شئة ،والثاين عن �أوجه النجاح والق�صور
املتحققة حتى الآن يف تنفيذ نتائج م�ؤمتر القمة العاملي ملجتمع
املعلومات ،وقدم تو�صيات لكافة �أ�صحاب امل�صلحه من �أجل تفعيل
تنفيذ هذه النتائج.

 -1الدورة احلادية ع�رشة للجنة الأمم املتحدة املعنية بت�سخري
العلم والتكنولوجيا لأغرا�ض التنمية
تناولت هذه الدورة التقدم املحرز يف تنفيذ نتائج م�ؤمتر القمة العاملي
ملجتمع املعلومات ،و�شارك فيها وزراء ممثلون عن احلكومات
وممثلون عن املنظمات الدولية والإقليمية واملجتمع املدين وقطاع
الأعمال  .ونظمت اللجان الإقليمية للأمم املتحدة خالل هذه الدورة
حلقة حوار بعنوان "�أين نحن بعد �سنتني ون�صف من تون�س؟" ،حيث
قدمت الإ�سكوا عر�ض ًا للمالمح الإقليمية ملجتمع املعلومات يف

(  )45اللجنة املعنية بت�سخري العلم والتكنولوجيا لأغرا�ض التنمية هي �إحدى اللجان التابعة مل�ؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية "�أونكتاد" ( .)UNCTADاملعلومات عن دورتها احلادية ع�رشة متاحة على العنوان التايل:
          http://www.unctad.org/Templates/Meeting.asp ?intItemID=1942&lang=1&m=15018&year=2008&month=5
( )46ال�رشاكة العاملية لقيا�س تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت لأغرا�ض التنمية �أن�شئت يف �إطار م�ؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية "�أونكتاد"  .املعلومات عن ال�رشاكة http://measuring-ict.unctad.org؛ وعن احلدث العاملي:
http://new.unctad.org/templates/Event____888.aspx
(  )47الإ�سكوا ،املالمح الإقليمية ملجتمع املعلومات يف غربي �آ�سيا )E/ESCWA/ICTD/2007/15( 2007
(  )48الإ�سكوا و ،Alcatel-Lucentاحلزمة العري�ضة من �أجل التنمية يف منطقة الإ�سكوا :تعزيز النفاذ �إىل خدمات املعلومات واالت�صاالت يف جمتمع املعرفة العاملي ()E/ESCWA/ICTD/2007/10
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 -2احلدث العاملي حول قيا�س جمتمع املعلومات
قدمت الإ�سكوا يف هذا احلدث عر�ض ًا حول "املبادرة الإقليمية لقيا�س 
جمتمع املعلومات يف غربي �آ�سيا" ،تناول الأن�شطة التي ت�ضطلع بها
الإ�سكوا لبناء قدرات البلدان االع�ضاء العتماد امل�ؤ�رشات الأ�سا�سية
لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت املتفق عليها دولياً ،وجمع
البيانات وحتليلها خلدمة عملية اتخاذ القرار   .وقدمت ال�رشاكة
العاملية لقيا�س تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت لأغرا�ض التنمية،
التي ت�ضم الإ�سكوا ،مراجعة للبحث ال�صادر حديث ًا حول "جمتمع
املعلومات العاملي :منظور �إح�صائي"( ،)49بالإ�ضافة �إىل خطة عملها
و�أن�شطتها امل�ستقبلية  .واعتمد امل�شاركون االقرتاح املتعلق بتعزيز
امل�ؤ�رشات الأ�سا�سية لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،واتفقوا
على �إ�ضافة م�ؤ�رشات متعلقة بالتعليم .وناق�ش امل�شاركون البحوث
القائمة حول قيا�س  الأثر االجتماعي واالقت�صادي لتكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت ،حيث مت اقرتاح بع�ض امل�ؤ�رشات املتعلقة
باحلكومة الإلكرتونية  .و�ستقدم ن�سخة معدلة من قائمة امل�ؤ�رشات
الأ�سا�سية لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت �إىل اللجنة الإح�صائية
يف الأمم املتحدة للموافقة عليها فى دورتها الأربعني املقرر عقدها
فى الفرتة من � 24إىل � 27شباط/فرباير .2009

باء� -إطالق بوابة مجتمع المعلومات في غربي �آ�سيا
"�إ�سبر" ()ISPER
وخالل انعقاد الدورة
الوزارية اخلام�سة
والع�رشين للإ�سكوا
(�صنعاء29-26 ،
�أيار/مايو ،)2008
http://isper.escwa.org.lb/
�أطلقت �شعبة تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت يف الإ�سكوا بوابة جمتمع املعلومات ملنطقة
الإ�سكوا "�إ�سرب" على �شبكة الإنرتنت ،وهي بوابة تفاعلية ثنائية
اللغة (�إنكليزية/عربية) وتتيح فر�ص التعاون وامل�شاركة مع كافة
�أ�صحاب امل�صلحة   .وقد اعتمدت ال�شعبة يف تطوير هذه البوابة
احللول الربجمية ذات امل�صدر املفتوح ،وذلك يف �إطار �أن�شطة الإ�سكوا
ملتابعة تنفيذ نتائج م�ؤمتر القمة العاملي ملجتمع املعلومات.

وتوفر البوابة �إمكانية النفاذ �إىل قاعدة البيانات والتقارير عن
مالمح جمتمع املعلومات يف غربي �آ�سيا ،التي ت�صدر مرة كل �سنتني،
تقيم التقدم املحرز يف
وكان �آخرها يف عام   .2007هذه التقارير ّ
بناء جمتمع املعلومات يف املنطقة ،وت�شتمل على تقارير املالمح
كل من البلدان الأع�ضاء ،وتقرير
الوطنية ملجتمع املعلومات يف ٍ
املالمح الإقليمية ملجتمع املعلومات يف غربي �آ�سيا  .وبالإ�ضافة
�إىل مالمح جمتمع املعلومات ،تتيح بوابة "�إ�سرب" النفاذ �إىل م�ؤ�رشات
جمتمع املعلومات ،وخطط العمل الإقليمية ،ومكتبة املعلومات،
و�أدوات حديثة للتعاون عرب االت�صال املبا�رش على الإنرتنت.

قر�ص  مدمج يت�ضمن تقارير املالمح الوطنية
والإقليمية ملجتمع املعلومات يف غربي �آ�سيا
للأعوام  2003و 2005و ،2007وكذلك املن�شورات
الرئي�سية ل�شعبة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت.

جيم -اجتماع حول ا�ستخدام الحرف العربي في �أ�سماء
نطاقات الإنترنت
نظمت �شعبة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت اجتماع خرباء
حول ا�ستخدام احلرف العربي يف �أ�سماء نطاقات الإنرتنت يف
دبي ،الإمارات العربية املتحدة ،يومي  28و� 29أيار/مايو ،2008
با�ست�ضافة هيئة تنظيم االت�صاالت يف الإمارات العربية املتحدة،
ممثلة مببادرتها لإدارة النطاقات “ .”.aeDAو�شاركت يف تنظيم
االجتماع �رشكتا   Afiliasو PIRالعامليتان لإدارة نطاقات الإنرتنت
“ ”.infoو“.”.org

(  )49متوفر على موقع م�ؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" http://new.unctad.org
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وجرى يف االجتماع ا�ستعرا�ض للتقدم املحرز يف حل امل�سائل التقنية
املتعلقة با�ستخدام الأحرف العربية يف �أ�سماء النطاقات ،وحدد
�إر�شادات متعلقة بال�سيا�سات واجلوانب التقنية لال�ستخدام ،وذلك
بالتعاون مع املنظمات العاملية ذات ال�صلة   .واعتمد امل�شاركون
يف االجتماع امل�سائل التقنية املتعلقة با�ستخدام الأرقام ،ورموز
الت�شفري ،واحلروف املت�شابهة ،والت�شكيل   .و�شارك يف �أعمال هذا
االجتماع خرباء من عدد من البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا ،وممثلني
عن منظمة الإنرتنت للأ�سماء والأرقام املخ�ص�صة ( ،)ICANNوفرقة
عمل هند�سة الإنرتنت ( ،)IETFو�إدارات النطاقات العليا يف الدول
الناطقة بالعربية والفار�سية والأوردو ،وعدد من امل�ؤ�س�سات العاملة
يف جمال ت�سجيل �أ�سماء النطاقات  .وخل�ص االجتماع �إىل عدد من
التو�صيات التقنية وخطة عمل �شاملة تت�ضمن الأن�شطة امل�ستقبلية
و�آليات التمويل لفريق العمل العربي لأ�سماء النطاقات و�ش�ؤون
الإنرتنت الذي �أن�شئ يف �آذار/مار�س .2003

دال -ور�شة عمل حول �إح�صاءات تكنولوجيا المعلومات
واالت�صاالت وم�ؤ�شراتها في العراق
عقدت الإ�سكوا ،بالتعاون مع اجلهاز املركزي للإح�صاء وتكنولوجيا
املعلومات يف العراق ،ور�شة عمل تدريبية حول �إح�صاءات تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت وم�ؤ�رشاتها يف العراق (بريوت21-17 ،
حزيران/يونيو  ،)2008وذلك يف �إطار الأن�شطة التقنية يف جمال
�إعداد الإح�صاءات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
واحت�ساب م�ؤ�رشاتها مبا يتوافق مع املعايري والنظم الدولية
والتطبيقات املقرتحة من قبل ال�رشاكة العاملية لقيا�س تكنولوجيا

وو�ضع برنامج العمل
املعلومات واالت�صاالت لأغرا�ض التنميةُ .
ا�ستناداً �إىل وثيقة "امل�ؤ�رشات الأ�سا�سية لتكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت"( ،)50و"دليل قيا�س  م�ؤ�رشات تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت"(.)51
ومتحورت موا�ضيع الور�شة حول العنا�رص  التقنية واملنهجية
املتعلقة بقيا�س جمتمع املعلومات ،وتعزيز القدرات يف جمال جمع
بيانات امل�ؤ�رشات الأ�سا�سية لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت التي
تت�ضمن امل�ؤ�رشات املتعلقة بالبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت والنفاذ �إليها وا�ستخدامها من قبل الأ�رس والأفراد ويف
م�ؤ�س�سات الأعمال ،وقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
والتجارة مبنتجاته ،والتعليم ،واحلكومة  .و�ألقت ال�ضوء على احلالة
الراهنة جلمع البيانات واملنهجيات الإح�صائية امل�ستخدمة يف
ا�ستبيانات املنازل والأعمال  .وت�ضمنت الور�شة �أي�ض ًا عر�ض ًا حول
ا�ستخدام نظام املعلومات الإح�صائية التابع للإ�سكوا(.)52

هاء -م�سابقات المحتوى الرقمي العربي في غربي �آ�سيا
نظمت �شعبة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت �سل�سلة من
م�سابقات املحتوى الرقمي العربي يف غربي �آ�سيا ،و�أطلقتها يف
خم�سة من البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا على النحو التايل :فل�سطني
( 25حزيران/يونيو  ،)2008ولبنان ( 26حزيران/يونيو ،)2008
والأردن ( 7متوز/يوليو  ،)2008واجلمهورية العربية ال�سورية
( 9متوز/يوليو  ،)2008واليمن ( 19متوز/يوليو  .)2008وتعاونت
الإ�سكوا يف تنظيم هذه امل�سابقات مع احلا�ضنات التكنولوجية
املتخ�ص�صة الوطنية التالية :احلا�ضنة الفل�سطينية لتكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت “”PICTi؛ وحا�ضنة التكنولوجيا وال�صحة
“ ”Berytechيف لبنان؛ واحلا�ضنة التكنولوجية للأعمال يف الأردن
وهي �ضمن �شبكة مراكز الإبداع الأردنية “”JIC؛ وحا�ضنة تقانة
املعلومات واالت�صاالت يف اجلمهورية العربية ال�سورية؛ وحا�ضنة
تقنية املعلومات واالت�صاالت يف عدن يف اليمن.
وتهدف هذه امل�سابقات �إىل حتفيز �صناعة املحتوى الرقمي العربي
يف خمتلف املجاالت االقت�صادية واالجتماعية كالتعليم وال�صحة
واحلكومة والثقافة والإعالم ،وذلك من خالل انتقاء �أف�ضل امل�شاريع

(�  )50أ�صدرتها ال�رشاكة العاملية لقيا�س تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت لأغرا�ض التنمية يف عام   .2005التفا�صيل متاحة على العنوان التايلhttp://measuring-ict.unctad.org :
(�  )51أ�صدرته الإ�سكوا يف عام  2007يف الوثيقة ()E/ESCWA/ICTD/2007/Technichal Paper.1
(  )52املعلومات حول نظام املعلومات الإح�صائية التابع للإ�سكوا ( )ESISمتاحة على املوقع التايلhttp://esis.escwa.org.lb :
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امل�شاركة وح�صول الفائزة منها على فر�صة احت�ضانها ملدة �سنة
واحدة يف احلا�ضنات التكنولوجية الوطنية  .وتتوفر فر�ص عديدة
لال�ستثمار يف �صناعة املحتوى الرقمي العربي يف املنطقة العربية،
ومن املتوقع �أن تزداد فر�ص  جناح هذه اال�ستثمارات مع تزايد
االعتماد على �شبكة الإنرتنت يف الأن�شطة االقت�صادية واالجتماعية
يف املنطقة ،وخا�صة مع وجود �أكرث من  300مليون �شخ�ص يتكلمون
اللغة العربية.

امل�ستوى الإقليمي العربي ،ومنها عدد الناطقني باللغة العربية الذي
يتجاوز  300مليون عربي ،وكون اللغة العربية هي اللغة الر�سمية
وجه املنطقة نحو التكامل الإقليمي  .وهذا ما
يف البلدان العربية ،و َت ُ
يعزز ال�سوق العربية و�إمكانية ن�شوء ال�رشاكات لإيجاد حلول للم�شاكل
التقنية يف ا�ستخدام اللغة العربية يف الربجميات اخلا�صة ب�إنتاج
املحتوى الرقمي باللغة العربية وبا�ستثمار الربجميات والتطبيقات
املختلفة واحللول التي تعتمد اللغة العربية �أ�سا�ساً.

واو -تعزيز قدرات الإ�سكوا في �إدارة المعرفة
ويف �إطار �أن�شطة الإ�سكوا التدريبية ،نظمت �شعبة تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت ور�شة تدريبية حول �إدارة املعرفة (بريوت،
 9-7ت�رشين الأول�/أكتوبر  )2008بهدف ت�سليط ال�ضوء على
الأ�ساليب العملية لإدارة املعرفة وتعميم النفاذ �إليها على م�ستوى
الفرد و�ضمن فريق العمل وعلى نطاق امل�ؤ�س�سة  .وتعاونت ال�شعبة يف
تنفيذ هذه الور�شة مع خبريين خمت�صني يف �إدارة املعرفة(.)56
وخالل �إطالق امل�سابقات الوطنية ،ا�س ُتعر�ضت �أهمية �صناعة
املحتوى الرقمي العربي والفر�ص  املتوفرة لال�ستثمار فيها،
والآلية املتاحة للم�شاركة يف امل�سابقات ،واخلدمات التي �ستقدمها
احلا�ضنات الوطنية للم�شاريع الفائزة خالل فرتة االحت�ضان  .
وتوجهت امل�سابقات �إىل رواد الأعمال وخريجي اجلامعات وخا�ص ًة
املهتمني يف تعزيز ا�ستخدام اللغة العربية يف جمال املعلوماتية.
ونظمت ال�شعبة هذه امل�سابقات يف �إطار تنفيذ م�رشوع الإ�سكوا
لتعزيز تطوير �صناعة املحتوى الرقمي العربي من خالل احلا�ضنات
التكنولوجية(  .)53ويف �إطار هذا امل�رشوع �أي�ض ًا �أعدت الإ�سكوا عدداً من
الدرا�سات( )54ونظمت اجتماع اخلرباء حول تعزيز �صناعة املحتوى
الرقمي العربي يف منطقة الإ�سكوا(( )55بريوت 30-29 ،ني�سان/
�أبريل  ،)2008الذي خل�ص �إىل و�ضع �أ�س�س التعاون مع احلا�ضنات
التكنولوجية ال�رشيكة.
وبالرغم من التحديات التي تواجه تطور �صناعة املحتوى الرقمي
العربي ،فهنالك عوامل عدة ت�ساهم يف تعزيز منو هذه ال�صناعة على

و َيلقى مو�ضوع �إدارة املعرفة اهتمام ًا خا�ص ًا لدى امل�ؤ�س�سات ويف
كافة املجاالت االقت�صادية ،وذلك نظراً لأهمية دور تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت يف العملية االقت�صادية واخلدماتية ،ولزيادة
درجة التخ�ص�ص  يف املهام والأدوار املختلفة .وعاجلت الور�شة
التحديات الأ�سا�سية والآثار الناجمة عن العمل �ضمن التدفق الهائل
للمعلومات ،وكيفية العمل لتنظيم و�إدارة امل�ؤ�س�سات وال�شبكات،
وذلك بهدف حتديد واقرتاح الآليات والأ�ساليب املنا�سبة ملواجهة
التحديات اليومية التي تواجهها امل�ؤ�س�سات يومياً.
ولفهم ما هي املعرفة بالن�سبة �إىل الفرد وفريق العمل وامل�ؤ�س�سة،
اعتمد املدربون �أ�ساليب خمتلفة تت�سم بالتفاعل امل�ستمر مع
امل�شاركني وتغطي جماالت تطوير املعرفة وتقييمها ونقلها
وت�شفريها وقيا�سها ،وذلك لال�ستفادة منها واختبار املناهج
احلديثة لإدارة املعرفة و�آلياتها وتكنولوجياتها   .وت�ضمنت
الور�شة التدريبية حول �إدارة املعرفة املوا�ضيع التالية   :تعريف
�إدارة املعرفة على م�ستوى الفرد ،و�إدارة املعرفة وتقا�سمها �ضمن
فريق العمل ،والت�صور النظري للمعرفة و�أ�ساليب نقلها ،وكيفية
تطبيق �إدارة املعرفة يف الإ�سكوا.

(  )53التفا�صيل عن هذا امل�رشوع متاحة على العنوان التايلhttp://www.escwa.un.org/divisions/projects/dac/indexAR.asp :
(  )54التفا�صيل عن هذه الدرا�سات متاحة على العنوان التايلhttp://www.escwa.un.org/divisions/projects/dac/docs.asp :
(  )55التفا�صيل عن هذا االجتماع متاحة على العنوان التايلhttp://www.escwa.un.org/information/meetingdetailsAR.asp? referenceNUM=680a :
(Prof. Dr. Martin J. Eppler and Dr. Jeanne Mengis, University of Lugano (USI), www.knowledge-communication.org.  )56
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كتب حول تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
"�إدارة املعرفة" يف �إ�صدارات جديدة

مع ازدياد الأهمية التي تلقاها عملية �إدارة املعرفة يف تفعيل عمل
امل�ؤ�س�سات والأفراد والعمل االقت�صادي والإمنائي ب�شكل عام ،تتعدد
املوارد املتاحة حول مو�ضوع �إدارة املعرفة ،من كتب ودرا�سات،
وبوابات تفاعلية على الإنرتنت ،و�أن�شطة هادفة �إىل تفعيل العمل
الإمنائي من خالل ا�ستخدام الأدوات والتطبيقات التي تعزز قدرة
وفعالية امل�ؤ�س�سات  .ومن الأمثلة عن هذه املواقع ،موقع مبادرة
البنك الدويل حول املعرفة من �أجل التنمية ،و�صفحة �إدارة املعرفة
على املو�سوعة احلرة "ويكيبيديا"  .ونتناول يف هذه الفقرة حمتوى
كتابني حول �إدارة املعرفة.

�ألف�" -إدارة المعرفة"
يتناول نظرية �إدارة املعرفة و�سبل حتديدها وترميزها ونقلها
وتبادلها و�إدارتها ،وي�ستخدم يف الدورات التعليمية حول �إدارة
املعرفة  .ويحتوي الكتاب على  16ف�ص ًال يف خم�سة �أجزاء كالتايل:
 -1املفهوم الأ�سا�سي لإدارة املعرفة ومراحل تنظيمها؛
 -2تطوير املعرفة و�آليات حتديدها من �أجل تخزينها وتبادلها؛
�  -3آليات ترميز املعرفة وتنفيذ قواعد بياناتها وتبادلها؛
 -4التقنيات والآليات والبوابات امل�ستخدمة يف �إدارة املعرفة؛
 -5الـقـ�ضايا الأخالقية والقانونية والإدارية املتعلقة با�ستخـدام
وملكيتها.
املعرفة
ّ

Knowledge Management (E. M. Awad and H. M. Ghaziri, 2004,
)Pearson Prentice Hall
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باء�" -إدارة المعرفة المترابطة بالحقائق الجديدة"
يتناول اجلانب التطبيقي لإدارة املعرفة يف م�ؤ�س�سات قطاع الأعمال
التي ب�إمكانها تعزيز الروابط فيما بني براجمها لإدارة املعرفة من
جهة ،و�أن�شطتها والبيئة التمكينية من جهة �أخرى ،وذلك من �أجل
تركيز جهودها على تفعيل العمل و�إجناحه  .وتناق�ش ف�صول الكتاب
املوا�ضيع التالية:
 -1املنهجية املثلى لتوجيه مبادرات �إدارة املعرفة يف امل�ؤ�س�سات،
ومواقع امل�س�ؤولية الختيار اال�سرتاتيجيات املنا�سبة وفق الظروف
املحيطة؛
 -2املراحل الهامة واملفقودة يف عملية �إدارة املعرفة نظراً لعدم
�إيالئها الأهمية الالزمة ،وهي ت�صنيف املعلومات الواردة وفق
�أهميتها ،وحتديث �أ�ساليب العمل واال�ستغناء عن املعلومات القدمية،
واحلفاظ على القدرات املكت�سبة مع الزمن والتي تعزز من القدرة
التناف�سية للم�ؤ�س�سات؛
� -3إ�رشاك املدراء يف �إدارة املعرفة على نح ٍو متكامل من �أجل
�إعداد الربنامج الأمثل والذي يحتوي على املجاالت الثالثة ،املعرفة
والتعلم واخل�صو�صية؛
 -4العنا�رص اال�سرتاتيجية يف �إدارة املعرفة يف العمل املت�سع          
النطاق ،وذلك لتن�سيق اجلهود بني الوحدات العاملة من �أجل حتقيق
الأهداف املرجوة؛
 -5التحالفات اال�سرتاتيجية و�إ�رشاك كافة �أ�صحاب امل�صلحة يف
عملية �إدارة املعرفة؛
 -6احلـــوافـــز الــداعـمـة لإدارة
املعرفـــة يف الــمـــ�ؤ�س�ســـات؛
 -7العنا�رص التقنية لنظم �إدارة
املعلومات وا�ستخدامها املبتكر؛
 -8م�ســتـقـبــل مـو�ضــوع �إدارة
املعرفـة املرتابـطـــة التي تعتمد
�إ�شـــراك كـافـة الأطـراف والربـط
بني برناجمها وواقع �أن�شطتها.

Engaged Knowledge Management: Engagement with New Realities
)(K.C. Desouza and Y. Awazu, 2005, Palgrave Macmillan

حياتنا اليومية
تقرير عن الأهداف الإمنائية للألفية لعام  :2008حقائق و�أرقام
اعتمد املجتمع الدويل الأهداف الثمانية املعروفة بالأهداف الإمنائية
للألفية ،لتكون �إطاراً للأن�شطة الإمنائية لأكرث من  190بلداً يف ع�رش
مناطق خمتلفة من العامل  .وقد �شملت هذه الأهداف �أكرث من 30
وو�ضع لقيا�سها �أكرث من  60م�ؤ�رشاً.
غاية ُ
ولعل �أهم جناح حتقق حتى اليوم هو التزام الدول غري امل�سبوق
بتحقيق الأهداف الإمنائية للألفية ،وهذا جهد عاملي جماعي لي�س 
له مثيل على مدى � 50سنة من جتارب التنمية  .فلم تعتمد احلكومات
وحدها وال املجتمع الدويل وحده هذه الأهداف لتكون �إطاراً للتعاون
الإمنائي الدويل ،بل كذلك القطاع اخلا�ص واملجتمع املدين يف كل
من البلدان املتقدمة والبلدان النامية .فامل�ؤ�س�سات اخلا�صة يف
البلدان املتقدمة �أ�صبحت م�صدراً هام ًا من م�صادر التمويل ملجموعة
كبرية من الأن�شطة املخ�ص�صة لتحقيق هذه الأهداف� .أما املنظمات
غري احلكومية يف البلدان النامية فتزداد م�شاركتها يف هذه الأن�شطة
وكذلك يف ر�صد ومراقبة النتائج.

�ألف -الق�ضاء على الفقر المدقع والجوع
•لقد توا�صل الرتاجع يف معدالت الفقر خالل عام
 2007مما يدل على �أن الغاية املن�شودة ،وهو
تخفي�ض ن�سبة ال�سكان الذين يقل دخلهم اليومي
عن دوالر واحد �إىل الن�صف بحلول عام   ،2015ال
يزال ممكناً؛
•�إن ارتفاع �أ�سعار الأغذية �سوف يزيد عدد الفقراء لي�صل �إىل 100
مليون ن�سمة ،و�سوف حتدث معظم هذه الزيادة يف �أفريقيا جنوب
ال�صحراء الكربى ويف جنوب �آ�سيا؛
•�إن �أكرث من  42مليون ن�سمة هم يف عداد امل�رشدين ب�سبب
النزاعات �أو اال�ضطهاد� ،سواء داخل حدود �أوطانهم �أو خارجها؛
•يرتاوح عدد العاملني من ال�سكان الذين بلغوا �سن العمل بني 55
يف املائة و 75يف املائة؛

•تناق�صت ن�سبة القوة العاملة ببطء يف كل �أنحاء العامل من  53يف
املائة يف عام � 1997إىل  50يف املائة يف عام 2007؛
•تناق�صت ن�سبة الأطفال دون �سن اخلام�سة الذين ال يح�صلون على
الغذاء الكايف من  33يف املائة يف عام � 1990إىل  26يف املائة
يف عام    .2006ومع هذا ف�إن عدد الأطفال ناق�صي الوزن يف
البلدان النامية جتاوز  140مليون طفل يف عام .2006

باء -تحقيق تعميم التعليم االبتدائي
•جتاوزت الن�سبة ال�صافية لاللتحاق بالتعليم
االبتدائي يف عام  2006نحو  90يف املائة،
واقرتبت بلدان عديدة من حتقيق تعميم التعليم
االبتدائي؛
متوا التعليم االبتدائي يف البلدان
•ارتفعت ن�سبة الأطفال الذين �أ ّ
النامية من  79يف املائة يف عام � 1999إىل  85يف املائة يف
عام .2006

جيم -تعزيز الم�ساواة بين الجن�سين وتمكين المر�أة
•جتاوزت ن�سبة زيادة التحاق البنات بالتعليم
االبتدائي بني عامي  2000و 2006ن�سبة زيادة
التحاق البنني يف جميع املناطق النامية   .ولكن
البنات ما زلن ي�شكلن  55يف املائة من جمموع
ال�سكان غري امللتحقني باملدار�س؛
•�أ�صبحت املر�أة ت�شغل نحو  40يف املائة من الوظائف املدفوعة
الأجر خارج قطاع الزراعة ،مقابل  35يف املائة يف عام
1990؛
•بلغت ن�سبة املقاعد التي ت�شغلها الن�ساء يف برملانات العامل  18يف
املائة حتى كانون الثاين/يناير   .2008وبلغ عدد الن�ساء  7من
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حياتنا اليومية
�أ�صل  150من ر�ؤ�ساء الدول املنتخبني ،و 8من ر�ؤ�ساء احلكومات
البالغ عددهم  192من الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة  .وت�شغل
املر�أة  16يف املائة فقط من املنا�صب الوزارية.

دال -تخفي�ض معدل وفيات الأطفال
•انخف�ضت الوفيات يف �صفوف الأطفال دون اخلام�سة
�إىل �أقـل من  10ماليني طفل يف عام 2006؛
•بلغ عدد البلدان التي مل حترز �أي تقدم يف جمال احلد من وفيات
الأطفال  27بلداً بني عامي  1990و ،2006غالبيتها يف �أفريقيا
جنوب ال�صحراء الكربى؛
•تبلغ ن�سبة الأطفال الذين ميوتون يف ال�سنة الأوىل من عمرهم
 37يف املائة.

هاء -تح�سين �صحة الأمهات
•تويف �أكرث من � 500ألف �إمــر�أة يف عام 2005
�سواء �أثناء احلمل� ،أم �أثناء الوالدة� ،أم يف غ�ضون
�ستة �أ�سابيع بعد الوالدة؛
•تبلغ ن�سبة احتماالت وفاة املر�أة يف �أفريقيا جنوب ال�صحراء
الكربى ،ب�سبب تعقيدات ناجتة عن احلمل �أو الوالدة� ،إمر�أة واحدة
من كل � 22إمر�أة ،يف مقابل امر�أة واحدة من كل � 7 300إمر�أة يف
البلدان املتقدمة؛
•متت يف عام  2006حوايل  61يف املائة من الوالدات يف العامل
النامي ب�إ�رشاف اخت�صا�صيني �صحيني مدربني ،بعد �أن كانت
هذه الن�سبة �أقل من ن�صف ذلك يف عام 1990؛
•�إزدادت ن�سبة الن�ساء احلوامل يف العامل النامي الالتي �سجلن
زيارة واحدة على الأقل للرعاية الطبية �أثناء فرتة احلمل ،من
�أكرث من الن�صف بقليل يف بداية الت�سعينيات من القرن املا�ضي
�إىل نحو ثالثة �أرباع بعد ع�رش �سنوات؛
•انخف�ضت خ�صوبة املراهقني بني عامي  1990و ،2000ثم توقف
هذا االنخفا�ض دون �أن يطر�أ عليه تغري �أو �سجل ارتفاع ًا طفيف ًا
بني عامي  2000و.2005
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واو -مـكافحة فيرو�س نق�ص المناعة الب�شــريـة/الإيــدز
والمـالريــا وغيرهما من الأمرا�ض
•انخف�ض عدد امل�صابني اجلدد بفريو�س  نق�ص 
املناعة الب�رشية/الإيدز من  3ماليني ن�سمة يف
ال�سنة يف عام � 2001إىل  2.7مليون ن�سمة يف
عام 2007؛
•بد�أ عدد الذين ميوتون ب�سبب مر�ض الإيدز يتناق�ص  من 2.2
مليون �شخ�ص يف ال�سنة يف عام � 2005إىل  2مليون �شخ�ص يف
ال�سنة يف عام   .2007وارتفع عدد الذين يع�شيون وهم يحملون
الفريو�س من حوايل  29.5مليون ن�سمة يف عام � 2001إىل 33
مليون ن�سمة يف عام 2007؛
•بلغ عدد الذين كانوا يعي�شون وهم يحملون فريو�س  الإيدز يف
كل �أنحاء العامل يف عام  15.5 ،2007مليون امر�أة و15.3
مليون رجل ،مقابل  14.1مليون �إمر�أة و 13.8مليون رجل يف
عام 2001؛
•ارتفع عدد النامو�سيات املعاجلة مببيدات احل�رشات املن َتجة
يف العامل ب�أ�رسه من  30مليون نامو�سية يف عام � 2004إىل
 95مليون نامو�سية يف عام   .2007وقد �أدى تعزيز االهتمام
باملالريا والزيادات الكبرية يف التمويل �إىل ت�رسيع �أن�شطة
مكافحة املالريا يف كثري من البلدان ،مع �أن هذه الأن�شطة ما
زالت ال تفي بالأهداف العامليةً؛
�سجلت  1.7مليون حالة وفاة ب�سبب مر�ض ال�سل ،و 14.4مليون
• ُ
حالة �إ�صابة باملر�ض يف عام 2006؛
•انخف�ض عدد الوفيات ب�سبب احل�صبة بن�سبة  68يف املائة� ،أي من
� 757ألف ًا يف عام � 2000إىل � 242ألف ًا يف عام 2006؛
•تلقى  80يف املائة من �أطفال العامل لقاحات روتينية �ضد
احل�صبة يف عام .2006

زاء -كفالة اال�ستدامة البيئية
•بلغت انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون  28مليار طن
مرتي يف عام  ،2005ووا�صلت ارتفاعها ،مما
�أدى �إىل ازدياد تركيز ثاين �أك�ســيـد الكربون يف
الغالف اجلوي؛

حياتنا اليومية
•يف �أيلول�/سبتمرب  2007وافقت احلكومات على اال�ستغناء التام
عن الكلوروفلوروكربون املفككة لطبقة الأوزون والتي تعد حالي ًا
�أو�سع املواد ا�ستخداماً؛
•و�ضع ما يقارب  21مليون كيلومرت مربع من الأر�ض والبحر
حتت احلماية بحلول عام 2007؛
•�أدت �إزالة  13مليون هكتار من الغابات كل عام �إىل نق�ص قدره
 7.3مليون هكتار من م�ساحة الغابات كل عام على مدى الفرتة
2005-2000؛
•يعي�ش حوايل  2.8مليار ن�سمة يف �أحوا�ض الأنهار ويعانون من
ندرة املياه ب�شكل �أو ب�آخر؛
•ازداد عدد ال�سكان الذين ي�ستخدمون مرافق ال�رصف ال�صحي منذ
عام  1990بنحو  1.1مليار ن�سمة يف املناطق النامية  .وي�شكل
�سكان الريف �أكرث من  70يف املائة من جمموع ال�سكان الذين ال
ي�ستخدمون مرافق ال�رصف ال�صحي املح�سنة؛
•ازداد عدد الذين يح�صلون على مياه �آمنة منذ عام  1990بنحو
 1.6مليار ن�سمة؛
•يف عام  2006كانت امل�صادر املح�سنة ملياه ال�رشب تتوفر لنحو
 96يف املائة من �سكان احل�رض و 78يف املائة فقط من �سكان
الريف يف املناطق النامية.

حاء� -إقامة �شراكة عالمية من �أجل التنمية

•تعهدت البلدان املتقدمة الأع�ضاء يف منظمة التجارة العاملية
ب�أنها بحلول عام � 2008ستجعل  97يف املائة على الأقل من
املوارد واملنتجات اخلا�ضعة للر�سوم ،معفاة من هذه الر�سوم،
ومعفاة من احل�ص�ص ،وال �سيما الواردات القادمة من �أقل البلدان
منواً؛
• زاد جمموع الدعم الذي تقدمه البلدان املتقدمة �إىل قطاعاتها
الزراعية يف الداخل بنحو  65مليار دوالر بني عامي 2000
و 2004قبل �أن يخف�ض بنحو  16مليار دوالر يف عام
2006؛
•انخف�ض التعاون الفني الذي ميكن �أن يبني القدرة التجارية
من � 3.6إىل  3.2يف املائة من جمموع امل�ساعدة بني عامي
 2003و2006؛
• ازداد عدد امل�شرتكني يف الهواتف الثابتة والنقالة من 530
مليون م�شرتك يف عام � 1990إىل �أكرث من  4مليارات م�شرتك
يف �أواخر عام 2006؛
• بلغت ن�سبة املت�صلني بالإنرتنت يف �أواخر عام  2006نحو
 1.2مليار ن�سمة �أي �أكرث بقليل من  18يف املائة من �سكان
العامل؛
•  58يف املائة من ال�سكان يف البلدان املتقدمة ي�ستخدمون
الإنرتنت ،مقارنة بنحو  11يف املائة يف البلدان النامية،
وواحد يف املائة فقط يف �أقل البلدان منواً.

•وا�صلت امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية هبوطها
ب�أ�سعار ال�رصف اجلارية ،حيث هبطت من 107.1
مليار دوالر يف عام � 2005إىل  104.4مليار
دوالر يف عام  ،2006ثم �إىل  103.7مليار يف
عام 2007؛
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تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف �ش�ؤون البيئة :خدمات منتقاة
ب�إدراج "كفالة اال�ستدامة البيئية" هدف ًا من الأهداف الإمنائية
للألفية� ،أُطلقت التوجهات واملبادرات لإيجاد �سبل �إدماج تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت يف معاجلة ق�ضايا البيئة ،علم ًا ب�أن م�ضمار
العمل البيئي يت�شعب �إىل م�سارات عديدة مثل التلوث ،وا�ستدامة
الغابات واملياه ،واالنحبا�س  احلراري ،وا�ستخدام م�صادر الطاقة
البديلة ،و�إعادة التدوير وغريها.
وفيما يلي ملحة عن خدمات وم�شاريع منتقاة ت�سعى لتكامل دور
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف ق�ضايا البيئة� ،إ�ضافة �إىل
�رسد لبع�ض التوجهات العاملية يف هذه امل�ضمار.

�ألف -لمحة عن التوجهات العالمية
ا�ستدركت منظمات عاملية عديدة �رضورة درا�سة التفاعل ما بني
قطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت والبيئة �إن جلهة الآثار
ال�سلبية والإيجابية �أو جلهة دور التكنولوجيا يف �إيجاد حلول
للم�شاكل البيئية �أو تقلي�ص �أثرها.
ويف هذا ال�سياق� ،أطلق االحتاد الدويل لالت�صاالت يف عام
 2007مبادرة حول تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت والبيئة،
وحتديداً يف جمال تغيرّ املناخ� ،إ�ضافة �إىل �أعماله املتعلقة مبجال
االت�صاالت يف �إدارة الكوارث  .ونظم االحتاد يف �إطار هذه املبادرة
عدداً من امل�ؤمترات واملنتديات العاملية التي �شهدت تكثيف ًا
للجهود حول الدور املتبادل لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
من جهة والبيئة من جهة �أخرى(  .)57كما �أدرج االحتاد الأوروبي
ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف اال�ستدامة البيئية
ك�أحد م�سارات بوابة جمتمع املعرفة؛ ف�ض ًال عن جهود منظمات
عاملية و�إقليمية �أخرى.

باء -مواقع وبوابات �إلكترونية لق�ضايا البيئة
تهدف البوابات املتخ�ص�صة يف املجال البيئي على الإنرتنت ،كما
كافة البوابات الأخرى� ،إىل تقدمي املعرفة البيئية ب�أ�سلوب تفاعلي
وحتديث دوري ،وتتوجه �إىل امل�ستخدم العادي يف حياته اليومية �أو
الباحث الأكادميي يف عمله  .وتنبع �أهمية هذا التوجه من �أن التغيري
احلقيقي يف جمال البيئة ودرء املخاطر املرتقبة يبد�أ من تغيري الفرد
خلياراته اليومية و�أ�سلوب حياته عرب الو�صول �إىل املعلومة.
 -1بوابة ويكيبيديا البيئية
"بوابات ويكي" هي �إحدى خدمات املو�سوعة احلرة "ويكيبيديا"
التي تقدم هذه البوابات مع جمموعة من الأدوات لت�صميمها
( .)Box Portalوتعترب بوابة ويكيبيديا البيئية(� )58إحدى البوابات
املميزة التي تقدم معلومات حول خمتلف موا�ضيع البيئة مثل
التلوث ،و�إعادة الت�صنيع ،واالحتبا�س  احلراري العاملي   .والبوابة
ت�شاركية ،كمختلف مواقع "ويكي" ،ي�ساهم يف تطويرها عدد من
اخلرباء والطالب يف جمال علوم البيئة  .وتت�ضمن �أق�سامها معلومات
حول الإح�صاءات ،وال�شخ�صيات ،وامل�شاريع ،و�آخر الأخبار التي
مطورو "ويكي"
تجُ مع من م�صادر خمتلفة على الإنرتنت �أو يقوم ِّ
ب�صياغة املقاالت الإخبارية وامل�ساهمة فيها.
 -2بوابة الهند البيئية
�أطلق مركز العلم والبيئة ،بالتعاون مع جلنة املعرفة الوطنية يف
الهند ،بوابة الهند البيئية( )59يف �آب�/أغ�سط�س  2008بهدف متكني
ال�رشاكة يف املعرفة البيئية والعمل على �إحداث تغيريات فعلية للحد
من املخاطر التي تواجهها البيئة  .وقد ُ�صممت البوابة ب�شكل تفاعلي

(  )57نظم االحتاد الدويل لالت�صاالت ندوتني حول تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وتغيرّ املناخ ،الأوىل يف كيوتو باليابان يومي  15و 16ني�سان�/أبريل  ،2008والثانية يف لندن يومي  17و 18حزيران/يونيو   .2008ملزيد من املعلومات:
          http://www.itu.int/themes/climate/index.html
(http://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Environment  )58
(http://www.indiaenvironmentportal.org.in/home  )59
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يقدم املقاالت والآراء و�آخر الأخبار التي ت�سمح للم�ستخدم بامل�شاركة
فيها� ،إ�ضافة �إىل �أبرز امل�شاريع امليدانية يف جمال البيئة.
وتت�ضمن البوابة خمزن ًا معرفي ًا يحتوي على �أر�شيف املجلة العلمية
التي ي�صدرها مركز العلم والبيئة� ،إ�ضافة �إىل جمموعة من الوثائق
احلكومية واملقاالت والكتب املتواجدة لدى املركز حيث ي�ستمر العمل
على ترقيم املراجع الأخرى .كما حتتوي البوابة على قامو�س ب�أكرث
من  7 000م�صطلح بيئي ت�ستخدم كلماته يف ت�صنيف املعلومات
والبحث عنها.

جيم -مبادرات وم�شاريع عملية
تقوم املنظمات غري احلكومية ،بالتعاون مع القطاعني اخلا�ص 
والعام ،بدور فاعل يف تطبيق امل�شاريع والربامج امليدانية بالتوا�صل
املبا�رش مع امل�ستخدم ،خا�صة يف املناطق الريفية والنائية  .وفيما
يلي نبذة عن بع�ض امل�شاريع املنتقاة حول ا�ستخدامات التكنولوجيا
يف احللول البيئية.
 -1ن�رش املعرفة عرب الهواتف املحمولة

()60

�أطلقت مبادرة �أفريقيا اجلنوبية ال�ستدامة الأغذية البحرية (Southern

 )African Seafood Initiativeم�رشوع ًا لتبادل املعلومات حول
الأغذية البحرية عرب الهواتف املحمولة ( )FishMSبغية التعرف على
املهدد منها وامل�ستدام   .وت�ستهدف هذه اخلدمة كافة امل�ستهلكني
ملعرفة ما �إذا كان م�سموح ًا املتاجرة بنوع ال�سمك قانون ًا �أم ال و�إذا
كان هذا النوع مهدداً باالنقرا�ض   .وتعتمد هذه اخلدمة على �آلية
الر�سائل الق�صرية حيث �إن �إر�سال ا�سم نوع ال�سمك �إىل رقم حمدد
يوفر للم�ستخدم املعلومات الأ�سا�سية حوله ،وبالتايل يتيح له فر�صة
اتخاذ قرارات �أكرث مالءمة للبيئة.

http://www.indiaenvironmentportal.org.in/home

ولعل ما مييز هذه البوابة ارتباطها املبا�رش مبركز �أبحاث يتوا�صل
بدوره مع �شبكة من مراكز الأبحاث لإغناء حمتوى البوابة العلمي  .
وتقدم البوابة دلي ًال ب�أ�سماء امل�ؤ�س�سات احلكومية العاملة يف خمتلف
املجاالت البيئية ومنفذاً لفر�ص الت�شبيك فيما بينها  .ومع �أنها تلتزم
ب�إطار العمل يف الهند ،فهي ت�شكل منوذج ًا ميكن اال�سرت�شاد به يف
منطقة الإ�سكوا.

وقد �أف�ضى هذا امل�رشوع �إىل تنفيذ عدد من امل�شاريع امل�شابهة حول
العامل وامل�ستندة �إىل خدمة الر�سائل الق�صرية التي تن�رش املعرفة
حول م�سائل بيئية خمتلفة .فعلى �سبيل املثال ،توفر خدمة Climate
 Countsمعلومات حول امل�ؤ�رش البيئي لل�رشكات يف الواليات املتحدة
الأمريكية متكّن امل�ستخدم من التعرف على تقييم ا�ستدامتها البيئية  .
كما توفر بع�ض اجلهات يف دول �أخرى معلومات عرب خدمة الر�سائل
الق�صرية حول مقدار التلوث الهوائي يف مناطق معينة� ،إ�ضافة �إىل
حتديث دوري لهذه املعلومات للم�شرتكني من ذوي احلاالت ال�صحية
التي تت�أثر بالتلوث البيئي(.)61

(United Nations Foundation and Vodafone Group Foundation. 2008. Wireless Technology for Social Change: Trends in Mobile Use by NGOs.  )60
                                                                                                  Available at: www.unfoundation.org/.
(   )61انظر مث ًال املوقعني www.airtext.info   :وhttp://www.urban-atmospheres.net/Experiments/Ergo/index.html
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 -2ت�سخري التكنولوجيا لتقلي�ص االنبعاثات الكربونية

•التحول �إىل اخلدمات الإلكرتونية كبديل ال�ستخدام املادة يف
املعامالت الورقية واملكتبية (  .)de-materializationفعلى �سبيل
املثال ،ا�ستخدام خدمة الفوترة عرب الإنرتنت عو�ض ًا عن الورق
لع�رشة ماليني م�ستخدم يوفر ما يفوق � 10آالف طن من ثاين
�أك�سيد الكربون؛

"�إنقاذ املناخ ب�رسعة ال�ضوء"( )62هي مبادرة ت�سعى �إىل ت�سخري
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت لتقلي�ص  االنبعاثات الكربونية
يف بلدان االحتاد الأوروبي  .وتهدف املبادرة �إىل ترويج ا�ستخدام
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت كجزء حموري من حلول م�شاكل
البيئة واعتمادها يف �صياغة ال�سيا�سات الوطنية والإقليمية .وتعمد
املبادرة �إىل و�ضع مناذج مل�شاريع عملية ا�ستناداً �إىل تطبيقات
وخدمات فعلية عديدة ت�ساهم يف تقلي�ص املخاطر البيئية ومنها:

دال -خاتمة

• االجتماعات االفرتا�ضية التي تلغي يف كثري من الأحيان احلاجة
�إىل التنقل با�ستخدام و�سائل النقل التقليدية ،وبالتايل ت�ساهم يف
تقلي�ص االنبعاثات الكربونية الناجتة عن قطاع النقل  .وبالطبع
يقت�ضي التحول �إىل امل�ؤمترات الهاتفية والفيديوية توفر البنية
التحتية والكلفة املنا�سبة� ،إ�ضافة �إىل املهارات املالئمة لت�سيري
هذا النوع من امل�ؤمترات  .وقد �أظهر بع�ض الدرا�سات �أن ا�ستبدال 5
يف املائة فقط من املوا�صالت يف جمال الأعمال يقل�ص انبعاثات
غاز ثاين �أك�سيد الكربون بن�سبة  5.59مليون طن()63؛

من املنظور البيئي ،يبدو �أن جمال تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
ذو حدين  .فمن جهة ،ت�ساهم �صناعته يف ن�سبة ترتاوح بني  2و2.5
يف املائة من غاز االحتبا�س  احلراري ،ومن جهة �أخرى ،يطرح
جمموعة من احللول لتقلي�ص �آثار ال�صناعات البيئية الأخرى �أو يف
مراقبة تغريات املناخ �أو �إدارة الكوارث ودرء �أخطارها .وبالرغم من
التوجهات العاملية والإقليمية احلديثة لإيجاد وتفعيل التكامل بني
املجالني ،ف�إن الأن�شطة والربامج املماثلة يف منطقة الإ�سكوا ال تزال
�ضئيلة.

•العمل عن ُبعد بغية تقلي�ص احلاجة �إىل امل�ساحات املكتبية.

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