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 فتتاحيةالا
 

أمام التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تبرز أكثر فأكثر الحاجة إلى الشراكة  
والتعاون بين جميع أصحاب المصلحة لبناء مجتمع المعلومات، من أجل استثمار أفضل للخدمات المتعددة 

ه التكنولوجيا بما يعود بالنفع على جميع أفراد المجتمع، وفي جميع النواحي االقتصادية التي تتيحھا ھذ
لقد أضحت الحكومات غير قادرة بمفردھا على االستفادة من جميع ما تتيحه تكنولوجيا  . واالجتماعية

تلبية المعلومات واالتصاالت، وأصبحت الشراكات مع القطاع الخاص ضرورة حتمية للنھوض بالمجتمع و
 .احتياجاته في ھذا المجال وخاصة في الدول النامية، ومنھا دول اإلسكوا

 
وي خص ص ملف العدد في ھذه النشرة للشراكات في مشاريع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،  

وي فصل الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تساعد في تسريع تنفيذ مثل ھذه المشاريع وتساھم في 
لديناميكية التي جيا المعلومات واالتصاالت نظرا  إلى ايع المخاطر بين القطاعين وتنشط قطاع تكنولوتوز

 .يتمتع بھا القطاع الخاص عموما ، كما أنھا تساھم في زيادة فرص العمل
 

يقوم ويعرض ھذا العدد التطور الحاصل في تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات، إذ  
 بتنظيم اجتماعات سنوية لمراجعة المشاريع والمبادرات ٢٠٠٦حاد الدولي لالتصاالت منذ العام الماضي االت

حد عشر المتفق عليھا في خطة عمل ألخطوط العمل امن في كل وتلك التي ال تزال قيد التنفيذ التي أنجزت 
   .جنيف والمثبتة في برنامج عمل تونس

 
 الماضية من ورشات عمل ةاإلسكوا في األشھر الستالتي نظمتھا نشطة األ أيضا ويعرض ھذا العدد  

 اإلسكوا التي أقامتھافتراضية االعمل ال توصيات ورشات ، كما يتضمنواجتماعات للخبراء ودورات تدريبية
 .في تلك الفترة في مجال صناعة المحتوى الرقمي العربي والحكومة اإللكترونية

 
بشكل متزايد على طرق التفاعل فيما بين المؤسسات تؤثر الت  تكنولوجيا المعلومات واالتصاإن 

زيادة القدرة على االطالع لوتظھر كل يوم آليات وخدمات جديدة  . األفرادبين وقطاع األعمال وكذلك 
في اإلنترنت كيف ساھمت  ھذا العدد ، يبينولتوضيح ھذه الطرق . والمعرفة وإمكانية التأثير في المجتمع

 وأخرى للحفاظ على خصوصية لكترونيأمن البريد اإلضمان  آليات لويعرض، الرأيعبير وحرية الت تعزيز
ھذه واسعة شعبية ب تحظىالتي لشبكات االجتماعية ا  مقالة في النشرة مواقعوتستعرض.  المعلومات وحمايتھا

لومات إلجراء عالقاتھم  يسمح لھم باالجتماع والتفاعل وتبادل المعمكانا  إلكترونيا تقدم للناس  ألنھااأليام، 
 .تسمح بتقريب المسافات بين األفراد المتباعدين جغرافيا كما ، اليومية

 
التي تسھل استخدام تكنولوجيا  (Data Centers) الضوء على مراكز المعلومات ھذا العدديسلط و 

  استمراريةضمنتو ،في المؤسسات الحكومية وشركات األعمال المعلومات واالتصاالت وتطبيقاتھا بشكل آمن
ھذه المراكز أھمية خاصة بالنسبة إلى المؤسسات تكتسب و .  بشكل متواصلعمل المنظومات الحاسوبية

 . والشركات التي تتعامل مع معلومات شخصية لألفراد ولقطاع األعمال، مثل المصارف وشركات التأمين
 

 ظاھرة الفقر المعلوماتي في ويتضمن ھذا العدد مقاالت أخرى، ومنھا الجزء األول من مقالة حول 
 .في العدد القادمسينشر أن الجزء الثاني منھا ب علما الوطن العربي، 



 الشراكات في مشاريع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: ملف العدد
 

 ةالشراكمفھوم 
 

تعتبر الشراكة ثقافة تختلف مفاعيلھا باختالف الشعوب والحضارات، فھناك شعوب مترسخة فيھا  
وقد حظي مفھوم  . قافة الشراكات من أبسط المواضيع إلى أكثرھا تعقيدا ، وأخرى تعاني من غيابھاث

الشراكات في السنوات األخيرة باھتمام واسع في أدبيات المنظمات الدولية بشكل عام، واألمم المتحدة على 
ة، حيث نص الھدف الثامن وانعكس ھذا االھتمام بشكل واضح في األھداف اإلنمائية لأللفي.  وجه الخصوص

، وباألخص مجابھة االحتياجات الخاصة للدول األقل نموا ، "إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية"على 
ومعالجة ديون الدول النامية، وتطوير نظم دولية تجارية ومالية مفتوحة وغير متحي زة، والتعاون مع الدول 

 فرص عمل منتجة للشباب، وتوفير العقاقير ذات الطبيعة النامية في تطوير وتنفيذ استراتيجيات إليجاد
الحرجة بأثمان مقبولة للدول النامية، والتعاون مع القطاع الخاص إلتاحة الفرص للدول النامية لجني ثمار 

كما اھتم مؤتمر القمة العالمي لمجتمع .  التكنولوجيات الحديثة، وباألخص تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 الصادر عن المؤتمر مبادئ توجيھية ئبمبدأ الشراكة حيث تضمن إعالن المباد) ٢٠٠٣جنيف (ت المعلوما

 :حول الشراكات، يمكن تلخيصھا بالتالي
 

الشراكات عالقة التزام بين الفرقاء المعنيين لتحقيق ھدف معين، أو مجموعة أھداف، وضمان  •
 تنفيذھا؛

 
 ى االحترام المتبادل وتقاسم المسؤوليات؛الشراكات عالقة طوعية ذاتية التنظيم مبنية عل •
 
 تنوع طبيعة الشركاء؛ •
 
 للشراكات أھداف محددة قابلة للقياس ومخطط زمني لإلنجاز؛  •
 
 .للشراكات مصادر متوفرة أو متوقعة للتمويل، وباألخص التمويل المبدئي •

 
وكية والتاريخية والسياسية وال شك أن مفھوم الشراكات في الدول العربية قد تأثر بالقيم الثقافية والسل 
وبسبب طبيعة ھذه القيم، اقتصر التوجه نحو الشراكات واالستثمار في معظم الحاالت على .  لشعوبھا

وفي .   خارج الحدودالقطاعات االقتصادية المأمونة كالعقارات والصفقات التجارية، وغالبا  مع دول أكثر أمانا 
 حد سواء، ولوقت قصير، أدى االعتماد على الحكومات كالعب دول المنطقة، الغنية منھا والفقيرة على

رئيسي في مجال االستثمار والمشاريع الكبرى وتھميش دور القطاع الخاص في بعض الدول، إلى إبعاد 
 وكذلك، لم تسن قوانين أو.  العديد من األطراف عن االستثمار وعن المشاركة في تنفيذ مشاريع كبيرة

كما أن العديد من دول المنطقة لم يوفر .  الخاص أو تحفزه على إقامة الشراكاتتشريعات تشج ع القطاع 
البيئة المستقرة والمستدامة للتشريعات التي يمكن أن تعطي الثقة للقطاع الخاص أو األفراد لكي يشاركوا 

وزاد .  طقةولذلك، اتجه العديد منھم إلى االستثمار وإقامة الشراكات خارج دول المن.  الحكومة أو غيرھا
 .األمر سوءا ، خالل السنوات القليلة الماضية، الوضع األمني والسياسي الذي يعاني منه عدد من دول المنطقة
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ورغم بعض النجاحات التي تحققت في الشراكات في بعض دول المنطقة، إال أنھا ما زالت دون  
ة أو تثقيف لمعالجة الجوانب الثقافية المستوى المرجو، ذلك ألن الترويج للشراكات لم تصاحبه حمالت توعي

 .والسلوكية السائدة والمتخوفة من الشراكات، وباألخص الشراكات التي تكون فيھا الحكومات طرفا  مؤثرا 
 

وي عتقد أن العديد من الذين يتكلمون عن الشراكات يستندون إلى تعريف فضفاض لمفھوم الشراكة،  
فبعض الدول يعتبر أن المعونات المالية التي تقدمھا لھا المنظمات .  مما يفرغ العملية من أھدافھا المرجوة

الدولية ھي شراكات، وأن العقود الموقعة مع شركات عالمية لتنفيذ بعض المشاريع ھي عقود شراكات، 
 .ولكنھا في الواقع ليست كذلك

 
 العطاء والمسؤولية  في)win-win(المتبادل ومن أھم أسس الشراكات، وجود العالقة الندي ة والربح  

وقد يكون من المفيد محاولة وضع تعريف واضح .  وتحقيق األھداف المرجوة والقيمة المضافة والربحية
للشراكات لكي ت ستبعد منھا حاالت من النوع التي ھي في الحقيقة مساعدات مالية، أو تنفيذ أعمال بطريقة 

 .المشروع الجاھز
 

مفاھيم ھامة أخرى، كاالعتراف باآلخر وروح العمل الجماعي وال يمكن عزل مفھوم الشراكات عن  
فالشراكات ال يمكن لھا أن تزدھر في غياب مثل ھذه ).  الحاكمية(والشفافية والديمقراطية والحكم السليم 

ويواجه تطبيق ھذه المفاھيم في المنطقة معوقات تاريخية وسياسية وتقاليد .  المفاھيم من المجتمعات والدول
وي عتقد أن أحد .   السھل تجاوزھا دون العمل على إحداث تغييرات مفاھيمية في السلوك والمواقفليس من

أسباب االنغالق في وجه الشراكات في المنطقة يعود إلى ضعف ثقة العديد من الحكومات واألفراد بعدالة 
في المنطقة، خاصة " ماريةاالستع"الشراكات مع المؤسسات العالمية، التي يعتبرھا البعض امتدادا  لألطماع 

.  وأن مفاھيم العولمة ومسيرتھا قد عانت من إخفاقات واضحة ومفارقات في التعامل مع الدول بمكاييل متباينة
وقد واجھت بعض الشراكات خالل السنوات القليلة الماضية مقاومة وانتقادات صاخبة من قبل بعض الدول 

.  ما ول المتقدمة على الدول األقل تقدأنھا أدوات مسخ رة لھيمنة الدوالحركات السياسية الرافضة لھا، وف س رت ب
 إذ ،وتضاف إلى ذلك العوامل الداخلية المرتبطة بالسلوك االجتماعي والعادات التي تتميز بعدم الثقة باآلخر

في العمل ال ت شارك : "أيضا  وي قال ،" على الغريبأنا وأخي على ابن عمي، وأنا وابن عمي"يقال في األمثال 
كما أن ضعف التكامل اإلقليمي بين دول المنطقة خير دليل على عدم ".  قريبا  فتفقده، أو صديقا  فتخسره

 . وضوح مفھوم الشراكات في التطبيق العملي
 

 وضع إطار استرشادي مناسب لمساعدة دول إلىوقد يكون من المناسب في ھذا السياق الدعوة  
 : الشراكات لمعالجة الموضوع، وذلك على مستويات عدة تشمل ما يليالمنطقة على صياغة استراتيجية

 
  والسياسات والھيئات الموجھة؛ةاالستراتيجي •
 خطط العمل والبرامج؛ •
 المشاريع والفعاليات التنفيذية؛ •
 .المشروع الواحد أو الفعالية الواحدة •
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 الشراكات بين القطاعين العام والخاص
 

القطاع العام  أو  من االتفاق التعاقدي بين الحكومةالعام والخاص نوعا تشكل الشراكات بين القطاعين  
 ھذا االتفاق يستخدم ما  وغالبا  . الطرفينالمخاطر بينولمسؤولية والموارد ايتيح تقاسم  والقطاع الخاص

 .)١(لتحقيق األمرين معا  ، وأحيانا األساسيةتشغيل وصيانة البنية ل الخدمات االجتماعية أو لتوفير
 

 الخلفية
 

ين العام،  الزيادة في الد عنالناتج  القلق على خلفية الشراكات بين القطاعين العام والخاص نشأت 
 االرتفاعين العام يرتفع والحكومات تسعى إلى وقف ھذا ات، عندما كان الد يات والثمانينيوخاصة في السبعين

 .ةاألساسيمن خالل تشجيع استثمارات القطاع الخاص في البنية 
 

 الطلب المتزايد على البنية األساسية تلبية الحكومات تواجه مشاكل في فما زالت، أما في الحاضر 
 ما تعاني منھا المشاريع محدودية رأس المال والخبرة واإلدارة التي كثيرا إلى   نظرا ، وذلكوالخدمات العامة

ألنسب  اوسيلة ي عد اليع البنية األساسية إشراك القطاع الخاص في الخدمات العامة ومشارفإن ،ا لذ .العامة
 .)٢( توفير الخدماتبمسؤوليةفاظ القطاع العام تحا، مع المخاطرلتوزيع 

 
 قامت إلى أنكانت الشراكات بين القطاعين العام والخاص مشاريع فردية، غالبا  ما  ،في البداية 

اعتبرت التي وات، يفي أوائل التسعين" خاصمبادرة التمويل ال "طالقالحكومة المحافظة في المملكة المتحدة بإ
مبادرة  " وضعت،بعد ذلكو  . برنامج منھجي لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاصأول بعد ذلك

آلية تضمن دفع تكاليف تشييد البنية األساسية لمشروع معين من قبل القطاع الخاص، وليس " التمويل الخاص
 تكاليف من خالل أيض شركات القطاع الخاص عن تعو ف عليه، وبحيث من قبل الحكومات، كما ھو متعار

تمويل ھذه المشاريع من عن  الحكومات استغناء  ھذه اآللية منافع  ومن. القطاع العامإلىتأجير المشروع 
 . دافعي الضرائبأموال

 
 العوائق

 
،  عامبشكلض التشكيك ببع والشراكات بين القطاعين العام والخاص" مبادرة التمويل الخاص" قوبلت 

  .العاملينسوى عبر تخفيض أجور ومنافع  األرباح تحقيق ھاالخاصة ال يمكن  الشركاتأنيبدو حيث كان 
 .جراء ذلك فوائدھمتنقص  وھم حقوقتنتھكخافوا أن وأعمالھم " خصخصة " الموظفوني خش،لذلكو
 

ت بين القطاعين العام لشراكال مالئم إطار وضععقبات في طريق ال بعضأيضا  كانت ھناك و 
كثير من  ال تكاليف كانت الدين العام،ارتفاع الناتجة عنات، وبسبب المخاوف ي التسعينأوائلفي  ف. والخاص

كان  بكثير مما ، أعلى لتقديم خدمات عامة عليھاالمتعاقدو ، من القطاع الخاصالممولة األساسيةمشاريع البنية 

                                                 
)١(  html.guidelines/undp/org.ncppp://http. 

)٢(  stm.1518523/uk/hi/1/uk.co.bbc.news://http. 
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  عادة ما المستثمرين في القطاع الخاصأن إلى وھذا يرجع أساسا  . ة من خالل المشتريات العام تحقيقهيمكن
 .)٣(عائدا  للرتفعم  معدال يستھدفون

 
 المزايا

 
تتمحور حول  لشراكات بين القطاعين العام والخاصالتقييم معايير ، وضعت عوائقلمعالجة ھذه ال 
 المناسب للمخاطر فيما بين أصحاب من خالل التوزيعوالتي يمكن تحقيقھا ، "قيمة مقابل المالال "حساب

 .١ اإلطار في  كما"قيمة مقابل المالال"حسب ت أنيمكن  و. خفض الديونالتركيز فقط على  من المصالح، بدال 
 

 لشراكات بين القطاعين العام والخاص ل"قيمة مقابل المالال"   حساب-١اإلطار 
 

 ؛لمعلومات واالتصاالت اا توفير خدمات تكنولوجيفيتكلفة القطاع العام  تقدير •
 
  الزائدة،البناء  تكاليف:القطاع العامالتي يمكن أن تنشأ عن إدارة  ةالمحتمل  تكاليف المخاطرإضافة •

 ؛إضافية غير متوقعةف تشغيل يلاتك، ونجاز المشروعإ، وتأخر الفعالةالتكنولوجيات غير 
 
 ارتفاع مع والتشغيل، اإلنشاءكاليف  انخفاض ت:تكلفة القطاع الخاص لتقديم نفس مستوى الخدمةاحتساب  •

 ؛تكاليف التمويل
 
 ؟لشراكات بين القطاعين العام والخاصل  اإلجمالية"قيمة مقابل المالال"ما ھي  •

 
 )تساوي(  ="القيمة مقابل المال"

 "مبادرة التمويل الخاص"المناقصة الرابحة من ) محسوما  منھا( – العام قطاعال تكلفة رمخاط تسوية
 
___________________ 
 

 White, N., Policy, Legal & Regulatory, and Institutional Frameworks. Paper for ESCWA workshop on Establishing :المصدر
Public Private Partnerships for ICT Initiatives, Amman, 26 February - 1 March 2007.                                                                   

 
 

إال أنه يوجد  ،"قيمة مقابل المالال"  ھيلشراكات بين القطاعين العام والخاصلأھم فائدة  أنورغم  
مزايا ستفادة من ھذه ال القطاع الخاص، اال عند انتقاء الشراكات مع،يمكن للحكومات و. عديدة أخرى فوائد
 :التي تتضمنعديدة ال
 

 ؛دارية للقطاع الخاصاإل والتقنيةالخبرة  •
 ؛الفعالية في طرق عمل القطاع الخاص •
 ؛في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لقطاع الخاصالواسع ل رستثماالا •
 ؛ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تخفيض الدعم الحكومي لقطاع •
 ؛ )اإليجار رسوم أو األصولبيع ( اإليرادات الناتجة عن ھذه الشراكات •

                                                 
)٣(  private_partnership-Public/wiki/org.wikipedia.en://http. 
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  استجابة الحتياجات المستھلكين؛ أكثر ع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتقطاجعل  •
 . بين القطاع الخاص والقطاع العام المخاطرتوزيع •

 
سريع النمو، ال ويكيدينامالقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في  متسارعتطور الال قد أدىو 

 من جديدة نوعية إيجاداستطاعت ھذه البلدان  و. ةدمجديدة في البلدان المتقال  األعمال ارتفاع معدالتإلى
 عن طريق أولسوق، ى الإ جديدة أفكار إدخال تحقق قيمة مضافة من خالل أن يمكن التيكات االشر

 .)٤( المھامألداء فعالية أكثرمجرد تنفيذ طرق بعمال التجارية، أو لأل وأساليب جديدة ةبتكرمتكنولوجيات 
 

ومبادرات تكنولوجيا  مشاريع لتنفيذ  الشراكات بين القطاعين العام والخاص اختيارأحسن لذلك، إذاو 
 ، كما يمكنھامشاريعھذه ال لالمالزمةب على التحديات  تساعد في التغل أنيمكن فھي  ،المعلومات واالتصاالت

 .القطاع العام وحده أن تؤمن خيارات للتمويل وإدارة المخاطر أفضل من تلك التي يؤمنھا
 

 األساسية البنية اريعمشل توفر الشراكات بين القطاعين العام والخاص مزايا كثيرة أن يمكنو 
لقطاع العام عن طريق التعاقد مع ى الإ التكاليف بالنسبة ، أھمھا خفضلتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 كما أن . اعيةالخدمات االجتملتصرف على أولويات مثل الحكومية  الموارد وبالتالي تحويل ،شركات خاصة
 إلى سرعة في التنفيذ، باإلضافة إلى إمكانية مقاضاة ومحاسبة  يؤدي غالبا  مع شركات القطاع الخاصالتعاقد

 .  مقاضاة القطاع العامبر مما ھي الحال بالنسبة إلىالقطاع الخاص بسھولة أك
 

ات تكنولوجيا خدمإلى توفير  الشراكات بين القطاعين العام والخاص تؤديعالوة على ذلك، و 
 . عاملقطاع ال من اتوفيرھا الطويل ليجري نتظارال من ا قصيرة بدال ةالمعلومات واالتصاالت في فترة زمني

 خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى الجمھور نفاذ وتتيح زيادة والمصداقية الكفاءةن حس كما أن ھذه الشراكات ت
 . واالتصاالت

 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تحديات مختلفة، مالية وغير مالية، مشاريع، فما زال أمام اليومأما  

جودة الخدمة، عندما كما أن  . فتقار إلى النفاذاالو األداءمزمن في الضعف ال مثلالنامية، وال سيما في البلدان 
تشغيل ل ل المتاحةاألموالنقص في أيضا  ھناك و . ة ومتقطع النوعيةمتوسطةكثيرا  ما تكون تكون متاحة، 

لشراكات بين القطاعين العام ل آليات عدة وتوجد  .ةالبيئة التمكينيضعف في  واستثمار رأس المال، وواإلدارة
سيناريوھات  ةعد ١الجدول ويبرز  . ة الحتياجات ومتطلبات الحكوم وفقا ار منھايختالا  يمكنوالخاص

 .علومات واالتصاالت تكنولوجيا الم في مجاللشراكات بين القطاعين العام والخاصل
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
)٤(  UN-ESCAP, Financing ICT for Development in Asia and the Pacific, 2004. 
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 تكنولوجيا في مجال بين القطاعين العام والخاص  أشكال الشراكات -١الجدول 
 المعلومات واالتصاالت

 

 أمثلة
 طبيعة أداء

 المقاول الخاص
 ما يناله

 المقاول الخاص
 المدة

 نوع العقد )بالسنوات(
تصميم وإدارة المواقع 

 بناء ،على اإلنترنت
لوجيا القدرات في تكنو

 المعلومات واالتصاالت 

  تقنيةوغالبا خدمات نھائية 

 

رسوم من الحكومة ألداء 
 الخدمات غير األساسية 

 

 عقد خدمة ٥-١

 توظيف مراكز االتصال؛
شبكات إدارة  برمجيات
 االتصاالت

رسوم من الحكومة ألداء   الحكومةخدماتإدارة تشغيل 
 باإلضافة إلى الحوافز ،الخدمات
 داء  األبناء على

 عقد إدارة ٨-٣

األراضي المستخدمة 
لتطوير البنية األساسية 
لتكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت 

 

إدارة وتشغيل وإصالح 
 لمعايير  وفقا وصيانة خدمة
تأجير األصول /ونواتج محددة

 

جميع إيرادات الرسوم 
والتكاليف من قبل المستھلكين 
لتوفير ھذه الخدمات؛ يستأجر 

المكان من مقدم الخدمة 
الحكومة، وتدفع الحكومة لتأجير 

 األصول من القطاع الخاص 

 إيجار ١٥-٨

البنية األساسية لتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت؛ 

لكتروني؛ إلنظم الشراء ا
بوابات التجارة 

 اإللكترونية

 الالزمة  المرافقبناء وتشغيل
لتوفير الخدمات على معايير 

 محددة 

 

لخدمة على تدفع الحكومة مقدم ا
 أساس الوحدة

البناء والتشغيل  ٣٠-١٥
 BOTنقل الو
 )دون تنازل(

تشغيل وتوسيع االتصاالت 
 السلكية والالسلكية

إدارة وتشغيل وإصالح 
االستثمار في كذلك وصيانة و

البنية األساسية للخدمات 
 العامة لمعايير محددة 

كافة اإليرادات من تقديم 
الخدمات للمستھلكين؛ مقدم 

ة يدفع رسوم االمتياز إلى الخدم
حمل تحكومة ويمكن أن يال

 الديون القائمة

البناء والتشغيل  ٣٠-١٥
 BOT نقلالو
 )مع تنازل(
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 دراسات
 

فة كاو الدولي المجتمع بينتعاونا  جل التنمية أتتطلب مشاريع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من  
أساس جل التنمية على أالمعلومات واالتصاالت من  تكنولوجيا استراتيجياتبنى أصحاب المصلحة، حيث ت 

ع الخاص والجامعات ومؤسسات  مختلف الوكاالت والوزارات والمجتمع المدني والقطاشراكات تتضمن
 تأتي فرص التمويل أنن ، يمكوبالتالي .  على السواءالناميةالبلدان و المتقدمةفي البلدان ، وذلك البحث

مجتمع الحكومات، والقطاع الخاص، وال: لمشاريع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من مختلف المصادر
 .المدني، والمنظمات الدولية

 
 تجاوز، حيث  القليلة الماضيةاألعوام خالل  ملحوظا  نموا  في المنطقةاألساسيةتطوير البنية أحرز لقد  

 أنومن المرجح .  ٢٠٠٦مليار دوالر في عام  ٢٥  في الشرق األوسطاألساسية بنىالالطلب على تنمية 
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في الشرق األوسط  أساسيةع بنية و مشر١٢٠  كما يتوقع تنفيذ حوالي.  أعوام ١٠يستمر النمو على مدى 
 .)٥( المقبلة سنواتالخمسخالل فترة 

 

  في بنغالدش  ھاتف القرية-٢اإلطار 
 

وي في المناطق يوھي الشركة المشغلة لخدمات الھاتف الخل" ھاتف غرامين"شركة " قريةھاتف ال" برنامج تأطلق 
وي في ي، وھي منظمة غير ربحية تقدم خدمات الھاتف الخل"اتصاالت غرامين"وقامت منظمة .  الحضرية في بنغالدش

 مثال ھو "قريةالھاتف "برنامج و  .ةفي المناطق الريفي"  غرامينمصرف"المناطق الريفية، بتنفيذ ھذا المشروع بالتعاون مع 
مصرف  لدى من نظام االئتمان لمستفيداتل يسمح حيث ،من الفقريساھم في الحد  ، فھولشراكة بين القطاعين العام والخاصل

  .الريفيةوي في المناطق ي خدمات الھاتف الخلبتوزيع غرامين
 

وفر الخدمات الھاتفية يو، تديره مالكة الھاتفمومي تف عاھكعمل ي هنأ في األساسي لھاتف القرية لمفھومايتمثل و 
 وييھاتف خل لشراء مصرف غرامين من مرأة قرضا لأخذ اتعادة و .  مثل ھذه المرافقإلى التي تفتقر ةفي المناطق الريفي

" رامينغتصاالت ا"تأخذ ثم   .لمستعملينالخدمة ل بيع وعندھا تدرب على كيفية تشغيله وكيفية  .مع اشتراك في الخدمة
 .ة الناتجة عن المناطق الحضرياألرباحتحويل وتغطى باقي النفقات عن طريق ھاتفي، الالتصال ا  من سعر في المائة٥٠
 . زيادة الدخل الريفيإلى، مما يؤدي بدوره ةرتفع إيرادات مالتجارينفاذ نموذج تقاسم اليولد و
 

 اإليرادات  فيقرية النقال مع نموالھاتف دمة  في خمشتركة  ألف٦٠ھناك أصبح ، ٢٠٠٤يونيو /حزيران ومنذ 
، وھو  شھريا  دوالرا ٨٢قرية ال ھاتف ةمشغلمتوسط دخل   ويعادل .٢٠٠٣ نھاية عام في أمريكي مليون دوالر ٣٤ يعادل
ـ قريةال  ھاتف لمشروع تمويال غرامين مصرففر قد وو . الدشغ في بن من ضعف دخل الفردأكثر  مليون ١٢٥ يقدر ب

وشركة  مصرف التنمية اآلسيويوشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية ، وذلك بالمليون دوالر ٥٠ا  قيمته  قرضيتضمنودوالر 
   .تنمية الكومنولث في بريطانيا

 
جائزة  (Development Gateway Foundation) التنميةبوابة  مؤسسة ت، منح٢٠٠٤ ويولي/وفي تموز 

 إلنجاز الذي أحرزهى الع غرامين لمصرفھاتف القرية مشروع ل) والر د ألف١٢٤( يورو  ألف١٠٠  بقيمةبطرسبرغ
 .في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

___________________ 
 

 Richardson, Ramirez, Haq, Grameen Telecom’s Village Phone Programme in Rural Bangladesh: a Muti Media Case :المصدر
Study, 2000.                                                                                                                                                                                         

 
 

التي وضعتھا "  ي آسيا لبناء مجتمع المعلومات في غرباإلقليميةخطة العمل "، تعتبر عالوة على ذلكو 
 استراتيجي إطار أساسعلى نھا وضعت أ حيث ،لشراكة بين القطاعين العام والخاصل عامال  محفزا  اإلسكوا
 ،المصلحة أصحاب جميع بين تحفيز التشارك والتفاعل الشراكات في البلدان العربية ولتحفيز خصيصا  مصمم

 لبناء مجتمع المعلومات في المنطقة ومستدامةمتكاملة على جھود  بالحفاظ المرتبطة التحديات مع مراعاة
 .المصلحة أصحابشمل جميع ت شراكة إطارتعزيز التعاون بين الدول العربية في و
 

تكنولوجيا  في مجال لشراكة بين القطاعين العام والخاص ل الناجحةاألمثلةھناك العديد من و 
تم  ةمبادرھي  مصر، و في المجانياإلنترنتاشتراك ة ا آليومنھ ،المعلومات واالتصاالت في منطقة اإلسكوا

                                                 
)٥(  Dewachi, A., Building Partnerships in ICT.  Paper for ESCWA workshop on Establishing Public Private 

Partnerships for ICT Initiatives, Amman, 26 February - 1 March 2007.                                                                                                     
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 وقد . ھاتفية محليةة سعر مكالمب اإلنترنت شبكة إلى نفاذتتيح ال و٢٠٠٢يناير /في كانون الثانياإلعالن عنھا 
شبكات  فيتركيب معدات االتصال عن بعد الذين قاموا ب خدمات اإلنترنت يعن طريق مزودفذ المشروع ن 

 ويدفع.  مجاني لإلنترنت بوضع رقم الشركة المصرية لالتصاالت قامت ، بينما المحليةنترنتالتبادل على اإل
  الشركة المصرية لالتصاالت وتتقاسم. ةالھاتف العاديفاتورة  كجزء من  اإلنترنت ثمن خدماتنومستخدمال

في مصر  اإلنترنت مستخدمي ارتفع عدد  وقد.  خدمات اإلنترنتين البرنامج مع مزودع الناتجة اإليرادات
 .)٦(أشھر في غضون ستة  ماليين مشترك٥ إلى مليونمن 

 
 إلى  ويھدف الذي وضعته اإلسكوا"الشبكات الحاسوبية للجامعات العراقية"ومثال آخر ھو مشروع  

 في مجال  دوليا  بهتدريب معترفبلتالميذ تزويد ا العراق، ل في في قطاع التعليمالمؤسسيةبناء القدرات 
  حاسوبية خمس شبكاتإنشاءفي  مع شركة أنظمة سيسكو اإلسكوا   واشتركت.يا االتصال الشبكيتكنولوج
 تم ،٢٠٠٦ عام منوفي وقت الحق   .)الموصل في  وواحدة،اثنتان في بغداد، وواحدة في البصرة (إقليمية
كل من ع  المشروشارك فيكما  . محليةة حاسوبية  شبك٥٠، تقوم بدورھا بدعم أربيل في شبكة إنشاء

جامعات   وخمس،لتعليم العالي والبحث العلمي في العراقاوزارة و، األميركية اللبنانية والجامعة ،اليونسكو
 . آخرين فضال عن شركاء،عراقية رئيسية

 
 التوصيات

 
 عدة ، ظھرتالمعلومات واالتصاالتتكنولوجيا  في قطاع  األصولمع تغير أطر المشاركة في ملكية 

 تحديد المجاالت التعامل معھا التحديات الرئيسية التي يتعين أھم من  ف. معالجةإلىحتاج قضايا وتحديات ت
 ومن .  بين القطاعين العام والخاصأن تكون محورا  للشراكة يمكن اإلسكوا والتيذات األولوية في منطقة 

التي لھا  افع السريعة والمنمكاسبال الشراكات التي تجلب في المنطقة المصلحة المھم أيضا  أن يحدد أصحاب
 .أثر كبير

 
 بين القطاعين العام ةلشراك ا مواتية لضمان نجاحة بيئة تھيئإلى اتعالوة على ذلك، تحتاج الحكومو 

التغييرات  كما أن .  مستوى، وبناء الثقةأعلىلتزام على تأكيد االوات، سياسال  إصالحوالخاص، بما في ذلك
  القطاع العامداخل  المبادرة مناخإرساء  إلىةباإلضاف، ھذا الشأن في داخل الحكومات ھي عامل ھام جدا 

 .ذاته
 

 أھمھاشراكات بين القطاعين العام والخاص، من ال إقامة لتشجيع األساليب العمليةوھناك العديد من  
 أو داخل مجلس ، أو وزارة االتصاالتوزارة الماليةمثل   معي نة وحدات شراكات محددة داخل وزاراتإنشاء

 إقامةأيضا  تلك األساليب وتشمل  . مشاريعال وتطوير ة للمساعدة على توليد األفكار ونقل المعرفالوزراء
 بين القطاعين العام والخاص في ةشراكالمختصة بالمعرفة ل لأفريقيا وشمال األوسط للشرق إقليميمركز 

خدمات تشمل تقديم المعلومات  مقدي أن مثل ھذا المركزليمكن و . مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 فرص للحوار والتعاون، توفير عمل علىوال ، في مجال الشراكاتأفضل الممارسات في المنطقةتحديد و
 تنمية المشاريعل  ويمكن أيضا  إطالق مبادرة إلنشاء وحدة إقليمية.  التدريب وبناء القدراتف علىاشراإلو

 قطاع تكنولوجيا  في بين القطاعين العام والخاصةشراكة بالالمعني وتحديد االستثمارات تھدف إلى إعداد
 .المعلومات واالتصاالت

                                                 
)٦(  Jazynka, S., PPP ICT Case Studies.  Paper for ESCWA workshop on Establishing Public Private Partnerships for 

ICT Initiatives, Amman, 26 February - 1 March 2007.                                                                                                                                
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 الشراكة بين الحكومة وقطاع تكنولوجيا المعلومات :العمل معا 
  في لبنانواالتصاالت

 
حكومة  الجل االستفادة من فرص النمو في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وضعتأمن  

ستراتيجية الوطنية  اال مكتب تنسيق وقد شك ل. ٢٠٠٥وطنية لھذا القطاع في عام  تيجيةية استرالبنانال
 بھدف  والمنظمات الدوليةةمثلين من القطاع الخاص والمكاتب الحكومييضم مفريق عمل اإللكترونية مؤخرا  

مات واالتصاالت مع التركيز على تكنولوجيا المعلوو  .تفعيل ھذه االستراتيجية والمضي قدما  في تطبيقھا
تكنولوجيا المحلي لسوق المبتكرة لتمكين و جديدة ا  طرقستقترح ھذه الشراكة، إنتاجيا  ا باعتبارھا قطاع

 .قليميإل المنافسة على المستوى الوطني وامنالمعلومات واالتصاالت 
 

لى إ ةن الراميجراءات والقواني واستكمال اإل، إذ سيقوم بتعديلساسيةأ مھام عدةفريق العمل سيتولى و 
 مثل القوانين المتعلقة بالضرائب ، واالتصاالت في لبنانتشجيع وتعزيز قطاع تكنولوجيا المعلومات

سيقوم و  .الصغيرة في السوقدمج الشركات  على قوانين تشجع كما سيقوم بسن ،التصدير وواالستيراد
مع له ووضع وصف دقيق  ،ي لبنانالفريق أيضا  بتصميم شعار لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ف

 العرب واألجانب وفي المنتديات المستثمرينله أمام لترويج ا تسليط الضوء على مواضع قوته، وذلك بھدف
خدمة العمالء لمراكز إنشاء  مثل ، القطاع وصناعاته تطوير علىكذلك وسيعمل الفريق . والمحافل الدولية

 . نشاء حاضنات لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وإقمي الر تتعلق بتعريب المحتوىمشاريعتنفيذ و
 

تكنولوجيا ب مھتمينالالفريق إلى تقريب وجھات النظر بين مختلف أصحاب المصلحة  وسيسعى 
ھداف ألتحقيق حتى يتم التوصل إلى أفضل طريقة  ةميع المناطق اللبنانيفي جالمعلومات واالتصاالت 

تحديد باإلضافة إلى  التجارية اتخططميم جدوى المشاريع المقدمة واليلتق الفريق شھريا جتمع ي وس .ةالشراك
  ھذه االجتماعات كال تمكن وس.  المعارف والتي توفر منتدى لتبادلولويةأل للمشاريع ذات اةالمواقع المناسب

 . المرجوةتحقيق النتائجل ر أكبة بفعالي العمل معا من الحكومة والقطاع الخاص من
 

 االھتمام في السنوات القسط األكبر منالشراكات بين القطاعين العام والخاص ت في حين حصدو 
ه ھذحول العالم  ةصحاب المصلح وقد انتقد أ.  حتى اآلنالقليلة الماضية، إال  أنھا ما تزال غير فاعلة

المشاركون عبر فقد .  باعتبار أنھا ال تؤدي إلى تغيير كبير فيما يتعلق بالتكاليف وبمستوى اإلنجاز الشراكات
الحصول التي يقتصر اھتمامھا على الحكومات من  محباطھإمن القطاع الخاص عن في مثل ھذه الشراكات 

 ومن جھة أخرى، انتقد البعض  . والمساءلةة والشفافية الكفاءىمستوال تھتم برفع بينما  ضافيإعلى تمويل 
مصالحھم الخاصة وتقديمھا على لتعزيز فرصة  القطاع الخاص لسوء استخدام الشراكة واعتبارھا شركات

 . احتياجات التنمية االجتماعية
 

م اعدان بالرغم منتنفيذ خططھا ة، إذ تجاھد الحكومة اللبنانية ل تحديات فريدون حاليا  اللبنانييواجهو 
اآلن وحتى .   اقتصادية صعبة جدا واجه األسواق المحلية ظروفا ت، و تعيشه البالدذياالستقرار السياسي ال

 .في البالدتغييرات تنظيمية أي تنفيذ  وأ إدخاليبدو من الصعب 
 

أن وخاصة  للمضي قدما  نحو مجتمع المعلومات،فرص عديدة ھناك  التحديات، بالرغم من ھذهو 
وعالوة على ذلك، .   مؤخرا حد كبيرتراجع إلى قد  الشراكات بين القطاعين العام والخاص فيثقة الانعدام 

 . المرجوةتنفيذ التغييرات بشكل جدي وبالتالي لعملل  قويا على الحكومة واالقتصاد وفرت دافعا فإن الضغوط 
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 صحاب توافق أاالجتماعات في، وساھمت ھذه  ثالث مراتة حتى اآلنالشراكاجتمع أعضاء و 
 . الشراكةعمالأ بجدول  قدما يالمض وتنفيذھاو التغييرات على ضرورة إدخال ةالمصلح

 
ن النجاح في تشكيل شراكة تتضمن مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة، إال أن ھذه وبالرغم م 

ويعتبر التحدي األكبر أمام أعضاء الشراكة  . الشراكة ما زالت في مراحلھا األولى وھي تواجه عدة تحديات
 . أصحاب المصلحة ومتخذي القرار بإدخال تغييرات في مجاالت العملإقناعھو 

 
 التوصل  علىا فكرة مثيرة، فإن قدرتھ ال تزالاكات بين القطاعين العام والخاص الشرفي حين أنو 

تحديات  بشكل خاص، وبسبب الوضع السياسي القائم، ھناك لبنان وفي . غير أكيدة  ال تزال نتائج ملموسةإلى
، كثير منھافيتوقع ال ةھذه الشراكى لإ أما بالنسبة.   ولكن ھناك أيضا  فرص عديدة في الوقت عينه،عديدة

 .تحقيق األھداف المرجوة أم ال  كانت ستتمكن منإذاشھر المقبلة ما  األوسيتبين في
 



 -١١-

 سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 

 القمة العالمي لمجتمع المعلوماتمؤتمر متابعة نتائج 
 

 والثانية في ٢٠٠٣م في جنيف عا، األولى بمرحلتيهمنذ أن عقد مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات  
ر  خالل شھالمؤتمرمتابعة نتائج ل نشاطات مجموعة، يقوم االتحاد الدولي لالتصاالت بتنظيم ٢٠٠٥تونس عام 

مايو، حيث عقدت جلسات / أيار٢٥ إلى ١٤مت النشاطات ھذا العام في جنيف من وقد نظ.  مايو من كل عام/أيار
قيد التنفيذ في كل خط من خطوط العمل المتفق عليھا التي ھي وتلك مراجعة للمشاريع والمبادرات التي أنجزت 

   ).٢نظر الجدول ا(منھا في خطة عمل جنيف والمثبتة في برنامج عمل تونس، مع تحديد الجھات المنسقة لكل 
 

مراجعة ل المخصصةوسنعرض فيما يلي ما تم بحثه واالتفاق عليه في أھم االجتماعات التنسيقية  
.   كل خط من خطوط العمل، وتحديد التوجھات الواعدة والقضايا التي تحتاج إلى معالجةالتقدم المحرز في

وتجدر اإلشارة إلى أن جميع االجتماعات التنسيقية أكدت ضرورة االستفادة من قاعدة المعلومات الشاملة 
الدولي لالتصاالت للنشاطات المرتبطة بنتائج مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات والتي نفذھا االتحاد 

 .)٧(ووضعھا في متناول الجميع على اإلنترنت
 

   خطوط عمل خطة جنيف والجھات التنسيقية-٢الجدول 
 

 الجھة المنسقة خط العمل
 وجميع أصحاب المصلحة في النھوض الحكوماتدور  -١

  من أجل التنميةبتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 عيةة الشؤون االقتصادية واالجتماإدار

 االتحاد الدولي لالتصاالت  واالتصاالتاألساسية للمعلوماتالبنية  -٢
 منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة النفاذ إلى المعلومات والمعرفة -٣

 )اليونسكو(  
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بناء القدرات -٤
 االتحاد الدولي لالتصاالت ومات واالتصاالتبناء الثقة واألمن في استعمال تكنولوجيا المعل -٥
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي البيئة التمكينية -٦
   تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتطبيقات -٧

 إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية الحكومة اإللكترونية •

 )األونكتاد(مية مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتن اإللكترونيةالتجارية األعمال  •

 )اليونسكو( م اإللكترونيالتعل •

 منظمة الصحة العالمية الصحة اإللكترونية •

 منظمة العمل الدولية التوظيف اإللكتروني •

 المنظمة العالمية لألرصاد الجوية البيئة اإللكترونية •

 )والفا(منظمة األغذية والزراعة  الزراعة اإللكترونية •

 كواليونس العلوم اإللكترونية •
 اليونسكو ع اللغوي والمحتوى المحليفي والھوية الثقافية والتنوالثقاع التنو -٨
 اليونسكو وسائط اإلعالم -٩
 اليونسكو األبعاد األخالقية لمجتمع المعلومات -١٠
 إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التعاون الدولي واإلقليمي -١١

                                                 
)٧(  /stocktaking/wsis/int.itu.www://http. 
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  في النھوض بتكنولوجياحةأصحاب المصلدور الحكومات وجميع   -١
 واالتصاالت من أجل التنميةالمعلومات    

 
يتطلب النجاح في التحول إلى اقتصاد المعرفة إدارة فعالة للمعلومات والمعارف والنشاطات من خالل  

التنسيق والتعاون بين الحكومات وجميع أصحاب المصلحة في القطاع الخاص والمجتمع المدني لوضع األطر 
 .والخطط لتنفيذ المبادرات والمشاريعالعامة 

 
 :وقد تم خالل اإلثني عشر شھرا  الماضية تفعيل خمسة فرق عمل فرعية تعنى بالمواضيع التالية 

 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية المستدامة والسالم؛ )أ( 
 االستراتيجيات اإللكترونية الوطنية؛ )ب( 
 ات واالتصاالت في البرلمانات؛تكنولوجيا المعلوم )ج( 
 المشاركة اإللكترونية؛ )د( 
 .الشراكات )•( 

 
كذلك أحدثت منصة إلكترونية لتفعيل الشراكات وبناء شبكات تعاونية بما فيھا الئحة بأصحاب  

 اإللكترونية المتحدةالمصلحة الرئيسيين وموقع إلكتروني لتسھيل خط العمل ھذا ضمن موقع شبكة األمم 
)UNPAN( ة العامة والماليةلإلدار

  الخبراء في مجال الحاكمية اإللكترونيةمن  مجموعة تكليفكما تم  . )٨(
)e-governance(لتبادل الخبرات وتقاسم المعارف وبناء الشراكات )٩(. 
 

وقد تم التأكيد على أھمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإنشاء شبكة ألصحاب المصلحة  
وبالتالي تم االتفاق على .  ك نحو إبراز نتائجھا الفعلية والملموسةفعيل ھذه الشراكات والتحرتمين بتالمھ

 لتكنولوجيا اإلنمائيةالخاصة في المجاالت -تطوير قاعدة بيانات عن التجارب العملية للشراكات العامة
 .المعلومات واالتصاالت

 
 البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -٢

 
 التقارير : أھم ما تم تحقيقه ضمن ھذا الخط من قبل االتحاد الدولي لالتصاالت خالل السنة الفائتةمن 

الوطنية لتنفيذ مقررات مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات، وقاعدة بيانات النشاطات المرتبطة بالقمة، 
، ومشروع توصيل ٢٠٠٧معلومات لعام ، وقياس مجتمع ال٢٠٠٧والتقرير العالمي لمجتمع المعلومات لعام 

فضاء العمل االفتراضي االتحاد الدولي لالتصاالت طلق ، أإضافة إلى ذلك.  )Connect the World(العالم 
 .لنشاطات في مجال البنية األساسية الذي يعطي صورة آنية عن ا)2C/WSIS/int.itu.www(الجديد 

 
االتصاالت في الدول النامية وخاصة في أفريقيا ومن خالل النقاشات برزت أھمية تمويل شبكات  

وتوفير الطاقة لھذه الشبكات في المناطق الريفية وتنفيذ ھذه الشبكات بعد دراسة وافية القتصاديات الشبكات، 
 أن استثمار وأكد المشاركون في مراجعة ھذا الخط.  والتعاون بين القطاعين العام والخاص في التنفيذ

                                                 
)٨(  asp.home7C-1C-SWSI-post/org.unpan.www://http. 

)٩(  pdf.019247unpan/un/documents/public/groups/intradoc/org.un.1unpan://http. 
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تقنية الشبكات الالسلكية أن  و،اقتھا الكاملة أمر أساسي قبل الشروع في تنفيذ شبكات جديدةالشبكات العاملة بط
 ضرورة أكدواكما .  فرصة للتوسع في المناطق الريفية والنائية لزيادة النفاذ وتخفيض كلفة االتصاالتتشكل 

 الصغيرة المتداخلة واألكثر تنفيذ مشاريع كبيرة متناسقة للبنية األساسية عوضا  عن عدد كبير من المشاريع
 ستة وحددوا.  كلفة، وضرورة أن تضع الحكومات السياسات واألنظمة التي تسمح للمستثمرين بالتنافس

 .٣اإلطار في ھو مبين محاور للعمل ترتبط بالبنية األساسية كما 
 

 البنية األساسيةعمل   محاور خط -٣اإلطار 
 
 .يا المعلومات واالتصاالتلتكنولوجدعم االستراتيجيات الوطنية  -١
 .واالتصاالت في األقاليم المختلفةالتنسيق بين سياسات تكنولوجيا المعلومات  -٢
 .قليمية وأخرى وطنية واسعة النطاقتطوير مبادرات إ -٣
 : التاليةمجاالتالإطالق مبادرات ترتبط بالبنية األساسية في  -٤
 

 النفاذ العام؛ )أ( 
 ؛يةإنمائتطوير تطبيقات  )ب( 
 العريضة السلكية والالسلكية؛الحزمة ذات االتصاالت  )ج( 
 .الدعامة الشبكية الواسعة )د( 

 
 .ية لتمويل مشاريع البنية األساسيةتطوير منصة افتراض -٥
 .ر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتطوير أداة إلكترونية لتقييم تطو -٦
 

 
 النفاذ إلى المعلومات والمعرفة  -٣

 
 :ھي الخطز النشاطات التي نفذت خالل السنة الفائتة ضمن ھذا إن أبر 

 
 تحسين خدمات المكتبات الرقمية وتطوير سياساتھا واستراتيجياتھا وتنمية ،في مجال المكتبات )أ( 

، إضافة إلى قاعدة بيانات تتعلق  للجميعالتعاون بين المكتبات على المستوى العالمي والنفاذ إلى المعلومات
 ؛)org.ifla.www://http(ت بالمكتبا

 
 وھي مبادرة تھدف إلى إنشاء منصات رقمية (Digital Reading Portal)بوابة القراءة اإللكترونية  )ب( 

 لألدبيات والكتب كوسيلة لتحسين انتشار المعلومات والمعرفة؛
 

لي  اليونسكو واالتحاد الدوكل منبوابات وأدوات توزيع نشر المعلومات التي نفذھا  )ج( 
 لالتصاالت؛

 
منصة إلكترونية تعاونية قامت اليونسكو بتطويرھا لتجميع وتبادل المعلومات عن المشاريع  )د( 

ى وناشد المشاركون اليونسكو لجعل ھذه األداة قادرة عل  .واألفكار المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومات والمعرفة
 .التعامل مع محتوى متعدد اللغات
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 في قاعدة البيانات التي طورھا الخط نشاط في ھذا ١٩٠٠نه تم توثيق حوالي وتجدر اإلشارة إلى أ 
 .)stocktaking/wsis/int.itu.www://http(االتحاد الدولي لالتصاالت 

 
 بناء القدرات  -٤

 
ال للقدرات إضافة إلى إطالق لمعلومات يشتمل على التطوير الفعإن بناء القدرات في مجتمع ا 

كما أن اإلشراف والتوجيه للمحترفين والشباب .  ي يجب أن تتكامل مع النفاذ الشاملمبادرات التدريب الت
كذلك، فإن تبادل أفضل .  على حد سواء من قبل زمالء لھم ضروري في بناء القدرات ونقل المعارف

االت تساعد الممارسات واألفكار التجديدية والحلول المبتكرة للتحديات التنظيمية لتكنولوجيا المعلومات واالتص
 .في استدامة بناء وتطوير القدرات في الدول النامية، وھذا ما يتكامل إلى حد كبير مع الدورات التدريبية

 
.  وتتحمل مؤسسات التعليم العالي، بما فيھا الجامعات، الوزر األكبر في بناء القدرات في الدول النامية 

 في المشاركون وأكد.  ألساسية البشرية والمادية الذلك تحتاج ھذه المؤسسات إلى الدعم لتأمين الموارد
االجتماع التنسيقي حول بناء القدرات أھمية العمل الملموس وضرورة وجود خطة عمل مختصرة يتم تحديثھا 

وھنا تلعب فضاءات العمل االفتراضية دورا  في تطوير القدرات من خالل نشر الوثائق .  وتطويرھا تدريجيا 
ومن المشاريع الموجھة نحو بناء .  وح وكذلك المناقشات وتقديم النصح للدول الناميةوالمشاريع بشكل مفت

 :القدرات
 

 ومبادرة مراكز ،مركز التعلم اإللكتروني، ومراكز التميز: مشاريع االتحاد الدولي لالتصاالت )أ( 
 التدريب على اإلنترنت؛

 
ألف  ٦٠٠ا التي سوف تشارك فيھا حوالي فريقي في أ(e-schools)مبادرات المدارس اإللكترونية  )ب( 

مين واليافعين في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وثانوية وتركز على تدريب المعلمدرسة ابتدائية 
 .ع الشراكة مع القطاع الخاص بھدف التنميةبأن ھذه المبادرات تشجعلما  

 
 االتصاالت في استعمال تكنولوجيا المعلومات وبناء الثقة واألمن  -٥

 
يعتبر بناء الثقة واألمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عامال  أساسيا  لبناء مجتمع  

ناقش المشاركون في االجتماع و.   بنشر التطبيقات اإللكترونيةالمعلومات الفعلي والشامل، خاصة فيما يتعلق
 :ة التاليةالتنسيقي الخاص بھذا الخط على مدى يومين القضايا الھام

 
 البيئة المتغيرة للتحديات األمنية على اإلنترنت والحلول الجديدة؛ )أ( 

 
 الشراكات في حفظ األمن العالمي على اإلنترنت؛ )ب( 

 
السياسات الوطنية، واألطر القانونية، والمراقبة والتنبيه : مجاالت التركيز لھذه الشراكات )ج( 

 د اإللكتروني غير المرغوب فيه ومخاطره؛والتفاعل مع األحداث األمنية، والبري
 

 .أطر التعاون اإلقليمي والدولي لألمن العالمي على اإلنترنت )د( 
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 :ومن أھم التوصيات التي خرج بھا االجتماع 
 

 وإدارة فرق تشكيل االتحاد الدولي لالتصاالت تنظيم ورشات عمل إقليمية عن كيفية إلىالطلب  )أ( 
 اث األمنية الحاسوبية وفرق عمل لمجابھة حاالت الطوارىء الحاسوبية؛عمل وطنية لمجابھة األحد

 
الفضاء اإللكتروني أو الجرائم م ائتزويد الدول النامية بالخبرات الالزمة للتعامل مع جر )ب( 

 السيبرانية والمخاطر النابعة عن البريد اإللكتروني غير المرغوب فيه؛
 

 .اھزية األمنية على اإلنترنتتطوير أدوات مساعدة في تقييم الج )ج( 
 

 المستمر لھذه تزايدالإلى وأك د المشاركون أھمية مجابھة الجرائم السيبرانية بحزم وفعالية نظرا   
 .عھا وما ينتج عنھا من أضرار اجتماعية واقتصاديةالجرائم وتنو

 
 البيئة التمكينية  -٦

 
على الخاص بالبيئة التمكينية ل االجتماع سعة مجال البيئة التمكينية، تم التركيز خالإلى نظرا   

 :موضوعين أساسيين، ھما
 

 تسھيل النفاذ بتكلفة معقولة من خالل األطر الناظمة؛ )أ( 
 

جعل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت محورا  رئيسيا  في استراتيجية التنمية الوطنية والحد من  )ب( 
 .الفقر

 
تحاد الدولي لالتصاالت عن إعداد أدوات مساعدة في تنظيم وفيما يتعلق بالموضوع األول، أعلن اال 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بھدف توسيع النفاذ الشامل ونشر تجارب فعلية ونماذج جديدة لزيادة النفاذ 
كما عرض نموذج الشبكات المسيرة من قبل المجتمع المحلي الذي يعتمد على التشارك في كلفة .  عالميا 

وكذلك عرض مشروع البيئة التمكينية األفريقية من خالل مساھمة الحكومات .  ونقل المعلوماتاالشتراك 
لتسھيل النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والقطاع الخاص والمجتمع المدني في وضع إطار عام 

تعاون مع الوكالة لثالث وعشرين دولة في شرق أفريقيا، وسوف تشمل الحقا  دول غربي أفريقيا، وذلك بال
 .الفرنسية لإلنماء

 
أما بخصوص الموضوع الثاني، فقد تمت اإلشارة إلى وجود ھوة في التفكير والمنھجية بين قطاع  

ويجب مجابھة ھذه الھوة .  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من جھة والقائمين على التنمية من جھة أخرى
ال في اإلنماء االقتصادي علومات واالتصاالت بشكل فعيا الموردمھا بھدف االستفادة من تكنولوج

ھات للتكامل بين تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وسياسات كما ينبغي تجديد األساليب والتوج.  واالجتماعي
 .وھذا ما يمكن تحقيقه من خالل أدوات مساعدة لتسھيل الحلول وتحديد التوجھات.  واستراتيجيات التنمية

 
 فوائد في جميع جوانب الحياة: تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت اتتطبيق  -٧

 
 الحكومة اإللكترونية )أ(
 

محورا  ھاما  لزيادة فاعلية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين " إعادة ھندسة الحكومة"تشكل  
اضية تفعيل أربعة وقد تم خالل السنة الم.  وشفافيتھا وجودتھا باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
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استراتيجيات الحكومة اإللكترونية؛ ومنظومات : فرق عمل للحكومة اإللكترونية مختصة بالمجاالت التالية
 .الحكومة اإللكترونية؛ وقياسات الحكومة اإللكترونية؛ وإدارة المعارف

 
شبكة األمم قبل وقد أنشئت قاعدة معلومات عن جاھزية الحكومة اإللكترونية على النطاق العالمي من  

، )١٠( وأعدت الئحة بالممارسات االبتكارية في الحكومة اإللكترونيةوالمالية المتحدة اإللكترونية لإلدارة العامة
وھناك أيضا  جھود نحو .  )١١(إضافة إلى موقع إلكتروني لمناقشة خط العمل الفرعي للحكومة اإللكترونية

لالستفادة من األدوات التي توفرھا تكنولوجيا المعلومات ) المجالس النيابية(تطوير دور البرلمانات 
 .)org.ictparliament.www( واالتصاالت

 
 اإللكترونية والتوظيف اإللكترونيالتجارية األعمال  )ب(
 

من المؤكد وجود فرص عديدة توفرھا تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للدول النامية لتغيير  
ال، رغم أن تكلفة اليد العاملة منخفضة أكثر من تكلفة التكنولوجيا في العديد من األسلوب الذي تنفذ فيه األعم

 :واتفق المشاركون في االجتماع التنسيقي على ضرورة تحقيق ما يلي.  ھذه الدول
 

وضع سياسات عامة لبناء بيئة تمكينية لتطوير األعمال اإللكترونية، بما فيھا أنظمة وقوانين  )١( 
 ونية؛التجارة اإللكتر

 
بناء قدرات العاملين من خالل التدريب والتعليم مدى الحياة لزيادة خبرات العاملين وتھيئة  )٢( 

 مؤسسات األعمال الستخدام األدوات التكنولوجية المناسبة؛
 

تبادل الخبرات بين المؤسسات من خالل منصة إلكترونية تعاونية وبناء عالقات تعاونية فيما  )٣( 
 س المال االجتماعي؛بينھا وتطوير رأ

 
 بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص بما فيھا شراكات بين الجامعات والصناعة؛ )٤( 

 
إحداث الوظائف الالئقة والمنتجة لتفادي الوقوع في فخ التسابق نحو األسفل في مستوى العمالة  )٥( 

 والموارد المالية؛
 

صاالت لمؤسسات األعمال بشكل خاص والمجتمع تطوير خدمات تكنولوجيا المعلومات واالت )٦( 
  ومعاقين؛ونساءبشكل عام بمن فيه من يافعين 

 
 تنمية استدراج العروض إلكترونيا  لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على المنافسة؛ )٧( 

 
 زيادة الثقة باألعمال اإللكترونية من خالل التشارك والتعاون مع الجھات االعتمادية؛ )٨( 

 
 تدريب اإلداريين على التكنولوجيات الحديثة وكيفية انتقاء المناسب منھا؛ )٩( 

 
 .ع في خدمات الحزمة العريضةالتوس )١٠( 

 
                                                 

)١٠( pdf.025571unpan/unpan/documents/public/groups/intradoc/org.un.1unpan://http. 

)١١( asp.home7C-1C-WSIS-post/org.unpan.www://http. 
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 التعلم اإللكتروني )ج(
 

 وھو محور متعدد ،م اإللكتروني من مسؤولية اليونسكوإن خط عمل التطبيقات في التعل 
  وقد ناقش الحضور في ھذا االجتماع التنسيقي الثاني .االختصاصات يھدف إلى نشر التعليم في كل مكان

 مادة تعليمية ٢٠التقدم المحرز في بعض البلدان ومنھا تونس، حيث تم خالل السنة الماضية إنجاز حوالي 
 فصال  تدريسيا  باللغة الفرنسية، ويؤمل وضع محتوى باللغتين العربية واإلنكليزية قريبا  بمعونة ٦٠و

 .اليونسكو
 

وضعت اليونسكو في االستخدام منصة التدريب المفتوح التي تحوي حاليا  دليال  للموارد المتوفرة وقد  
 مليون أمي وعن كيفية استخدام ٨٥٠وكانت ھناك تساؤالت عن كيفية الوصول إلى حوالي .  في ھذا المجال

ار التعليم اإللكتروني، كما تعرض الحضور إلى العوائق في وجه انتش.  الوسائط المختلفة كل في مجال قوته
 إلى حلول لتدارك ھذه العوائق، مثل استخدام وأشاروا.  ومنھا ضعف النفاذ في البلدان النامية وضيق الحزمة
 .تقنيات الضغط وإنزال المحتوى في أوقات الفراغ

 
ونوقشت أيضا  أحدث األدوات التي أضافتھا اليونسكو والتي تساعد واضعي السياسات  

)org.toolkitictined.www( وخاصة في وزارات التربية والتعليم، في التخطيط لما يلزم للنجاح في إدخال ،
 وقد  .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التربية والتعليم بغية الوصول إلى خطة متكاملة ومتابعة تنفيذھا

 . دولة وھي متوفرة على قرص مدمج٢٠استخدمت ھذه األدوات في أكثر من 
 
 زراعة اإللكترونيةال )د(
 

خط العمل المتعلق باستخدام تطبيقات تكنولوجيا ) الفاو(ق منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة تنس 
وفي .  المعلومات واالتصاالت في مجال الزراعة وإدماجھا في برامج التنمية الھادفة إلى الحد من الفقر

إثر ورشة عمل استضافتھا الفاو، وقرر " إللكترونيةفريق عمل الزراعة ا"، تم تشكيل ٢٠٠٦يونيو /حزيران
وبناء  عليه، أجرى فريق العمل في نھاية عام .  في وثائق القمة" الزراعة اإللكترونية"الفريق مراجعة تعريف 

 دولة، ١٣٥ مشاركا  من ٢١٢١ مسحا  شامال  على اإلنترنت حول الزراعة اإللكترونية، وشارك فيه ٢٠٠٦
 الخبراء ضمن مبادرة عالمية من أجل تحديد السبل لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة شكلوا مجتمعا  من

واألمن الغذائي من خالل تبادل الخبرات والمعلومات واستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في القطاع 
مايو /لموقع في أياروشكل تطوير موقع الزراعة اإللكترونية أحد أنشطة مجتمع الخبراء، وأطلق ا.  الزراعي
٢٠٠٧ )org.agriculture-e.www://http( بالتزامن مع مجموعة اللقاءات المعنية بمؤتمر القمة العالمي لمجتمع 

سبتمبر /المعلومات في جنيف، على أن يتم إطالقه رسميا  كموقع لمجتمع خبراء الزراعة اإللكترونية في أيلول
 .الذي تستضيفه الفاو" أسبوع الزراعة اإللكترونية" خالل ٢٠٠٧

 
 ع الثقافي والھوية الثقافية والتنوع اللغوي والمحتوى المحليالتنو  -٨

 
 ٢٠٠٨بعد مرور عام على االجتماع التنسيقي األول لھذا الخط، ونظرا  إلى اإلعالن أن العام القادم  

 من المشاريع في مجال سوف يكون العام الدولي للغات، ينبغي االستفادة من ھذه الفرصة إلطالق أكبر عدد
 اليونسكو على االنتھاء من تنفيذ منصة إلكترونية لدعم خط العمل الثامن شارفتوقد .  التنوع اللغوي والثقافي

وتشمل عددا  من الوظائف، منھا نشرات علمية ومالمح وندوات ومسوحات ووثائق عن التنوع الثقافي 
: لفرعية مع تسمية جھة تنسيقية، وھذه المحاور ھيوقد حددت بعض المحاور ا.  واللغوي على اإلنترنت

الذاكرة والتراث؛ والمحتوى المحلي والتعبير الثقافي المعاصر؛ والتنو ع اللغوي؛ والبحوث األفقية؛ 
 .واألشخاص ذوو العاھات؛ والشعوب األصلية
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 وسائط اإلعالم  -٩
 

 حرية التعبير وتعدد اآلراء في نظرا  إلى دور وسائط اإلعالم في بناء مجتمع المعلومات وأھمية 
الصحافة واإلعالم، اعتبر خط العمل ھذا في صلب خطة العمل لتطوير مجتمع المعلومات، وعھد إلى 

.  ٢٠٠٧أكتوبر /ي باريس، في تشرين األولفاليونسكو بالتنسيق الرسمي له خالل االجتماع األول الذي عقد 
األولى دراسة استراتيجية : اني إلى مبادرتين لليونسكوولفت نظر المشاركين في االجتماع التنسيقي الث

مؤشرات جيدة وشاملة لتطوير وسائط اإلعالم، والثانية مشروع رفع كفاءة المراكز المجتمعية المتعددة 
 .الوسائط

 
دعم حرية التعبير وحرية الصحافة والقوانين  :وكان االجتماع األول قد اعتمد محورين أساسيين، ھما 

وقد تقرر في  . حرية وتعددية اإلعالم؛ والمساھمة في تطوير الوسائط اإلعالمية وبناء قدراتھاالتي تضمن 
التربية اإلعالمية ومحو األمية اإلعالمية؛ ووسائط اإلعالم : ھذا االجتماع إضافة محورين آخرين، ھما

 .المجتمعية، وخاصة مراكز التواصل الالسلكي وتعدد الوسائط
 

 مقترحا  لمجموعة من الخطوط التوجيھية ألسلوب ٢٠٠٧سبتمبر / في أيلولوسوف تقدم اليونسكو 
ويفترض أن تعلن بعض المؤسسات اھتمامھا بترؤس أحد .  عمل فرق العمل المناط بھا تنفيذ ھذه المحاور

 .٢٠٠٧أكتوبر /فرق العمل األربعة على أن يتم تعيينھا في تشرين األول
 

 علوماتاألبعاد األخالقية لمجتمع الم  -١٠
 

نظرا  إلى كون ھذا الموضوع حديث العھد نسبيا ، تم التنويه بأھمية تنظيم ورشات تدريبية في  
 . أخالقيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وكذلك في تطوير مناھج تربوية لمواد تدريسية في الجامعات

بما فيھا حماية األطفال من ولذلك د عي يافعون لمناقشة المواضيع المطروحة تحت عنوان األخالقيات 
وأعلن عن عقد أول مؤتمر أوروبي عن قضايا األخالقيات وحقوق اإلنسان في مجتمع .  المحتوى الضار

، وكذلك عن عقد أول مؤتمر أفريقي عن أخالقيات المعلومات ٢٠٠٧سبتمبر /المعلومات في أيلول
)org.africainfoethics.www(اليونسكو التزامھا بإعداد مقترحات للتعاون وقد أكدت.  ٢٠٠٧فبراير / شباطي ف 

مبنية على األفكار التي طرحت خالل االجتماع بھدف التقدم في تنفيذ مقررات مؤتمر القمة العالمي لمجتمع 
 .المعلومات في خط العمل العاشر

 
 التعاون الدولي واإلقليمي  -١١

 
ضت ونوقشت أھم نشاطات نظرا  إلى تقاطع ھذا الخط مع جميع خطوط العمل األخرى، عر 

 :المنظمات والتكتالت الدولية في إطار متابعة مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات، وھي
 

 النشاطات العالمية للمجلس االقتصادي واالجتماعي في األمم المتحدة؛ )أ( 
 

 نشاطات لجنة العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية؛ )ب( 
 

تحدة اإلقليمية الخمس مع التركيز على المشروع التعاوني إلنشاء شبكة نشاطات لجان األمم الم )ج( 
 للمعارف من خالل مراكز نفاذ لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المناطق المحرومة؛

 
 .نشاطات الشراكة العالمية لقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية )د( 
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 ةزيز صناعة المحتوى الرقمي العربيتعة حول ورشات عمل اإلسكوا االفتراضي
 وتطوير الحكومة اإللكترونية

 
 محورين ھامين لدول منطقة اإلسكوا ھما حولورشتا عمل افتراضيتان  ٢٠٠٧  عامفي مطلع ع قدت 

.  تعزيز صناعة المحتوى الرقمي العربي، وسياسات واستراتيجيات الحكومة اإللكترونية في منطقة اإلسكوا
عدد المداخالت  بلغ إذت المشاركة فيھما توقعات القائمين على تنظيمھما من حيث النوع والكم، وقد فاق

 . في ورشة العمل الثانيةمداخلة  ٣٤٥ مداخلة في ورشة العمل األولى، و٦٥٤اإللكترونية 
 

وا،  العمل على الموقع اإللكتروني لشعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اإلسكاأديرت ورشتو 
أطلقه برنامج  الذي "وضع سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتلبناء القدرات "في إطار أنشطة مشروع 

معلومات ضمن سياق متابعة ال وذلك لدعم عملية بناء مجتمع ،٢٠٠٥األمم المتحدة اإلنمائي في أواخر عام 
 ھذا المشروع إدارة الشؤون االقتصادية وتشترك في تنفيذ.  مقررات مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات

واالجتماعية في األمم المتحدة، واللجان اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة ومنھا اللجنة االقتصادية واالجتماعية 
  . )األونكتاد (، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية)اإلسكوا(لغربي آسيا 

 
عرض في ھذا المقال نتائج وتوصيات ورشتي العمل االفتراضيتين، كما نعرض الدروس نستو 

 . المستفادة من آليات العمل االفتراضي
 

 ورشة العمل االفتراضية حول تعزيز صناعة المحتوى الرقمي العربي  -١
 في منطقة اإلسكوا

 
طريق  المنطقة عن  في   العربيالرقمي   إلى تشجيع تطوير صناعة المحتوى عملال ورشة تھدف 
قد و  . المستوى العربي الصناعة على    ھذه   إلنشاءالالزمة  واآلليات العملية االستراتيجية التوجھات  اقتراح

في المنطقة،  المحتوى الرقمي العربي     صناعة الورشة التحديات التي تواجه تطويرناقش المشاركون في 
  البشرية  المھارات والقدرات  وتعزيز صناعة، ھذه ال  لتطوير  ميةإقلي ووطنية وضع استراتيجياتأھمية و
البرمجيات العربية   تطوير صناعة كما تعرضت إلى أھمية.  الرقمي العربي  ىلمحتوصناعة االضرورية ل 
ى المحتو   آليات لتمويل مشاريع   إيجادإلى ضرورة و الحيوية، اإللكترونية في مختلف المجاالت  التطبيقات  و
 .يالرقمي العرب 

 
وثيقة األساسية ال: خصصت اإلسكوا موقعا  خاصا  على اإلنترنت لھذه الورشة تضمن األجزاء التاليةو 

ورشة العمل، ومواضيع النقاش، والتوصيات، ووثائق مرجعية في مجال تطوير المحتوى الرقمي العربي، ل
ويمكن الوصول إلى موقع ھذه .  ي العربيقع متميزة للمحتوى الرقمامووباإلضافة إلى بوابات وصفحات 

 .aforum_/workshop/ictd/divisions/bl.org.escwa.www://http/: الورشة على العنوان التالي
 

كيفية تناولت وثيقة ورشة العمل، التي أعدھا الدكتور نبيل علي عبد العزيز كمستشار لإلسكوا، و 
وعناصر  مكوناتھا ومھامھاونظومة صناعة المحتوى،  لم شامال وعرضا  ،تعزيز صناعة المحتوى العربي

  اإلشكاليات الرئيسيةلمعالجة والحلول العملية المقترحات مجموعة من عرضت الورقة و. األساسيةبنيتھا 
 .الرقمي على المستوى العربي صناعة المحتوى تواجهالتي 
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 التوصيات
 

في منطقة  ةعربيمحتوى رقمي خلصت مناقشات ورشة العمل االفتراضية حول تعزيز صناعة  
 :اإلسكوا إلى التوصيات التالية

 
 تتعامل مع المحتوى العربي الرقمي وغير الرقمي الواجب محتوى عربيةصناعة دعم قيام  •

 ؛ وعلميا  وثقافيا رقمنته، وكذلك مع المحتوى األجنبي الالزم ألغراض التنمية تعليميا 
 

 اإلقليمية والقطرية من ودونة المعلوماتية اإلقليمية ستراتيجيات التنميمراجعة شاملة الإجراء  •
 مع ضرورة تأكيدھا على االبتكار واإلنتاج أكثر من االستعمال منظور صناعة المحتوى

 واالستھالك؛
 

ذلك  الحرص على مبدأ التكتل العربي والمشاركة في الموارد وتوزيع األدوار، واالستھداء في  •
دوار على البلدان األ وتوزيع العربيمحتوى الء صناعة تجربة االتحاد األوروبي في بناب

 ؛ المختلفةالعربية
 

لتوعية الفئات المختلفة من أصحاب من المواد اإلعالمية  متكاملة مجموعةقيام اإلسكوا بإعداد  •
ومقوماتھا ومطالبھا والفرص التي تتيحھا في تنمية العربي أھمية صناعة المحتوى بالمصلحة 

 ؛المجتمعات العربية
 

القطاع الخاص في إقامة صناعة محتوى مشاركة  التي تحفز القانونية والتشريعيةتوفير البيئة  •
  وتطبيقه؛قانون حماية الملكية الفكريةفيما يتعلق ب  وخاصة ،ةعربي

 
 الرقمي لتشجيع مشاريع صناعة المحتوىونماذج أعمال لالجدوى  وضع نماذج نمطية لدراسات  •

، ةتطوير صناعة المحتوى الرقمي العربيفي رة على المساھمة الشركات المتوسطة والصغي
لتطوير ھذه  القطاعين الحكومي والخاص حول الشراكة بينبلورة نماذج أعمال وكذلك 

 ؛صناعةال
 

 على تمويل صناعة المحتوى ا وصناديق التمويل العربية لحثھالمصارفقامة حوار فعال مع إ •
  لمغامر؛ وإقامة صناديق لرأس المال االعربية 

 
 الضرورية لصناعة المحتوى ضمن العلمية والتكنولوجية التخصصات والمھارات إدراج •

 ، ودراسة إنشاء معھد متخصص في ذلك؛األكاديمية والتدريبية البرامج 
 

عناصر البنية  بصفتھا من أھم ، لحاق اللغة العربية بالموجة الثانية لمعالجة اللغات الطبيعيةإ •
 ، ودراسة إقامة مركز بحوث متخصص لھذا الغرض؛محتوى لصناعة الاألساسية

 
واستغالل البرمجيات المجانية مع مالءمتھا الحتياجات   مفتوحة المصدرالتبني أسلوب البرمجة  •

 ، وأھمية التعاون اإلقليمي في ھذا المجال؛اللغة العربية
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كيفية لة عربية إقامة مجموعة من الندوات وورش العمل على المستوى اإلقليمي لبلورة رؤي •
 وتحديد واإلنترنت والجيل الثالث من الھواتف النقالة، فازاإلعداد لالندماج الوشيك بين التل

 لمواجھة التغيرات ةة الالزمكيالديناميتملك  مؤسسات اإلعالم العربية الكفيلة بجعلالسبل 
 ؛التكنولوجية المتسارعة في ھذا المجال

 
مجتمعات  وكذلك المحتوى الخاص بتنمية ال،والثقافيإعطاء األولوية للمحتوى التعليمي  •

 ؛المحلية
 

ستراتيجية عامة للتعلم المستمر مدى ااالھتمام بالمحتوى الخاص بالتعلم عن بعد ضمن إطار  •
 ؛وإنشاء بنك عربي مشترك لمصادر المعلومات التعليمية الحياة، 

 
 على أن تراعى تغطية ةيتوسيع النطاق التسويقي لمنتجات وخدمات صناعة المحتوى العرب •

 وباألخص للعرب العالم العربي، والعالم اإلسالمي، والنطاق العالمي: التسويقية الثالثة النطاقات 
 في المھجر؛

 
ضرورة وضع تصور عربي لكيفية استغالل الجوانب اإليجابية لتكنولوجيا اتصاالت الحزمة  •

 فجوة الرقمية؛في دعم صناعة المحتوى الرقمي العربي وردم الالعريضة  
 

توحيد إلى الحاجة تلبية لستغالل اإلمكانات التي تتيحھا تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ا •
  المصطلحات العربية في المجاالت العلمية والتكنولوجية؛

 
 .ةلمشاركة في دعم صناعة المحتوى العربيى العحث منظمات المجتمع المدني  •

 
 استراتيجيات الحكومة اإللكترونيةسات وورشة العمل االفتراضية حول سيا  -٢

 في دول منطقة اإلسكوا
 

الورشة األساسي المساھمة في منھجيات وضع وتنفيذ استراتيجيات الحكومة اإللكترونية ھدف كان  
كما ھدفت الورشة إلى .  في منطقة اإلسكوا بما يتالءم مع توصيات مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات

رامج الحكومة اإللكترونية في المنطقة ومناقشة التحديات التي تواجه تطويره، وكذلك استعراض وضع ب
 . التعرف على أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في ھذا المجال

 
وثيقة األساسية ال: خصصت اإلسكوا موقعا  خاصا  على اإلنترنت لھذه الورشة تضمن األجزاء التاليةو 

العمل، ووثائق مرجعية في مجال سياسات الحكومة اإللكترونية، باإلضافة إلى ورشة العمل، ونقاشات ورشة ل
المرحلة : وقد تمت النقاشات خالل الورشة على ثالث مراحل.  بوابات الحكومة اإللكترونية في منطقة اإلسكوا

والمرحلة الثانية  الوطنية في مجال الحكومة اإللكترونية، ااألولى لجمع معلومات من الدول المشاركة حول تجاربھ
ويمكن الوصول إلى موقع .  لمناقشة النتائج المستخلصة من تجارب الدول، والمرحلة الثالثة لمناقشة التوصيات

 .asp.default/forum/workshop/ictd/divisions/lb.org.escwa.www://http: ھذه الورشة من العنوان التالي
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 ومستشار (Mafhoum)ر سمير العيطة، مدير شركة مفھوم ورشة العمل الدكتولوثيقة األساسية الأعد و 
  لمنھجيات سياسات واستراتيجيات الحكومة اإللكترونية وتحليال ا  استعراضوقد تضمنت ھذه الوثيقة.  ااإلسكو

وتطرقت الوثيقة أيضا  إلى الطرق التي .  الستراتيجيات الحكومة اإللكترونية في دول منطقة اإلسكوا وتنفيذھا
  منا األمم المتحدة لتقييم وقياس التطور الحاصل في الحكومة اإللكترونية مع التركيز على الفترةتعتمدھ
 .٢٠٠٥ إلى ٢٠٠٣

 
 التوصيات

 
خلصت نقاشات ورشة العمل حول سياسات واستراتيجيات الحكومة اإللكترونية في دول منطقة  

 :اإلسكوا إلى عدد من التوصيات يمكن تصنيفھا وفق سبعة مواضيع
 
 إنشاء وحدات وطنية لإلشراف على تطوير خدمات الحكومة اإللكترونية في الدول )أ(
 

بينت تجارب دول منطقة اإلسكوا وتجارب بعض الدول المتقدمة أن وجود وحدة مشرفة على تطوير  
وھذا يقود إلى .  الحكومة اإللكترونية على المستوى الوطني يسرع ويسھل تنفيذ الخدمات اإللكترونية

توصية بإنشاء مثل ھذه الوحدات في دول اإلسكوا، على أن تعطى ھذه الوحدات الصالحيات الضرورية ال
ويمكن أن تقوم الوحدة المشرفة على الحكومة .  لتنفيذ خطط عملھا، وأن يحدد تمويل خاص لتنفيذ أعمالھا

 :اإللكترونية في الدولة بعدد من المھام، ومنھا
 

خدمات اإللكترونية ومناقشة ھذه االحتياجات عبر حوار وطني مع تقييم االحتياجات الوطنية لل •
 األفراد وأصحاب األعمال بھدف تحديد األولويات؛

 
وضع خطة متوسطة وخطة بعيدة المدى لتطوير خدمات الحكومة اإللكترونية التي تخدم  •

 االحتياجات الوطنية؛
 

ة بشكل دوري، ومراجعة األولويات مراقبة وتقييم تنفيذ خطة العمل الوطنية للحكومة اإللكتروني •
 .بناء على نتائج التقييم

 
 تفعيل التعاون بين المؤسسات الحكومية )ب(
 

أوضحت نقاشات ورشة العمل أن غياب التنسيق والتعاون فيما بين المؤسسات الحكومية المعنية  
ولتفعيل التنسيق  . نيةبخدمات الحكومة اإللكترونية ھو أحد العوامل التي تعيق تطوير الحكومة اإللكترو

والتعاون فيما بين ھذه المؤسسات، توصي ورشة العمل بأن تقوم الوحدة المشرفة على تطوير الحكومة 
 :اإللكترونية بما يلي

 
 ة في الدولة، مثل رئاسة الحكومة؛أن ترتبط بأعلى سلطة حكومية ممكن •

 
دل المعلومات، واختبارھا عبر أن تبادر إلى تعريف معايير تطبيقات الخدمات اإللكترونية وتبا •

 تنفيذ بعض التطبيقات الريادية التي تشترك في تنفيذھا عدة مؤسسات في الدولة؛
 

 .أن تراقب جميع أنشطة الحكومة اإللكترونية •
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 مؤشرات خدمات الحكومة اإللكترونية )ج(
 

سھا، كما بينت النقاشات أن دول اإلسكوا ما زالت بحاجة إلى توعية في مجال المؤشرات وقيا 
أوضحت المداخالت الحاجة إلى وضع مؤشرات لقياس تطور تنفيذ خدمات الحكومة اإللكترونية على 

وھذا .  مؤشرات إقليمية تشكل األساس للمقارنة فيما بين الدول وتحفز المنافسة فيما بينھاوالمستوى الوطني، 
 :يقود إلى التوصيات التالية

 
حكومة اإللكترونية في الدول بوضع مجموعة مؤشرات قيام الوحدات المشرفة على تطوير ال •

للحكومة اإللكترونية لمراقبة تطوير وتنفيذ خدمات الحكومات اإللكترونية على المستوى 
 الوطني بحيث تكون متالئمة مع خطط العمل الوطنية للحكومة اإللكترونية؛

 
ة الھيئات المستقلة التعاون والتنسيق فيما بين ھذه الوحدات في مجال المؤشرات، ومساھم •

 اإلقليمية مثل اإلسكوا أو جامعة الدول العربية بتشجيع ودعم ھذا التعاون والتنسيق؛
 

قيام إحدى الھيئات اإلقليمية، اإلسكوا أو جامعة الدول العربية، بوضع مؤشرات إقليمية لمراقبة  •
 .لدوليج على المستوى اإلقليمي واوقياس تطور الخدمات اإللكترونية، ونشر النتائ

 
 تفاعل وتعاقد: التحول نحو الخدمات التفاعلية )د(
 

عبر المشاركون في ورشة العمل عن وجود الرغبة لدى الحكومات في تحويل خدماتھا اإللكترونية  
وعرض المشاركون المسائل التي .  من مرحلة نشر المعلومات إلى مرحلة التفاعل والتعاقد مع المستخدمين

للدفع اإللكتروني، وعدم استخدام رقم  النقص في اآلليات الالزمة: احل التفاعلية، وھيتعيق التحول إلى المر
وطني إلكتروني في عدد من الدول، وعدم مالءمة القوانين والتشريعات الستثمار خدمات الحكومة اإللكترونية 

 .الريفية والنائيةناطق التفاعلية، والفقر في البنى األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في بعض الم
 

 :وقد قادت النقاشات مع المشاركين إلى التوصيات التالية 
 

وضع إطار للتعاون اإلقليمي بھدف التحول نحو الخدمات التفاعلية للحكومة اإللكترونية،  •
وبحيث يساعد ھذا اإلطار الوحدات المشرفة على تطوير الحكومة اإللكترونية بتبادل الخبرات 

 اجحة على المستويين الوطني واإلقليمي؛والتجارب الن
 

االستفادة من التجارب العالمية وأفضل الممارسات في الحكومة اإللكترونية في عدد من الدول  •
 .المتقدمة، واستخالص الدروس من ھذه التجارب

 
 استراتيجيات الحكومة اإللكترونية )•(
 

إللكترونية في كل دولة، كما أوضحت أبرزت النقاشات أھمية وجود استراتيجية خاصة بالحكومة ا 
 :وقد قادت المناقشات إلى التوصيات التالية.  ضرورة مراجعة ھذه االستراتيجية بشكل دوري
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قيام الوحدات المشرفة على تطوير الحكومة اإللكترونية بنشر استراتيجية الحكومة اإللكترونية  •
 على المستوى الوطني؛

 
ييم التقدم في تنفيذ استراتيجية الحكومة اإللكترونية وإعادة إقامة حلقات حوار ونقاش سنوية لتق •

 النظر في األولويات للسنوات القادمة وعلى المديين المتوسط والقريب؛
 

 مراجعة استراتيجية الحكومة اإللكترونية وتعديلھا بناء على نتائج التقييم؛ •
 

ذلك نشر النسخة المعدلة  ونشر نتائج القياس، وكدوريا قياس مؤشرات الحكومة اإللكترونية  •
 .لالستراتيجية مع توضيح األولويات

 
 المؤشرات اإلقليمية والدولية للحكومة اإللكترونية )و(
 

أوضحت النقاشات أن نشر قياسات مؤشرات الحكومة اإللكترونية الذي تقوم به المنظمات الدولية  
ن التقييم الذي تنشره األمم المتحدة ھو تقييم يحفز ويدفع نحو تطوير الحكومة اإللكترونية في دول اإلسكوا، وأ

كما بينت المناقشات الحاجة إلى تطوير مؤشرات تفصيلية على المستوى اإلقليمي تأخذ .  عادل بشكل عام
وبما أن تطوير الحكومة اإللكترونية في دول .  باالعتبار احتياجات المنطقة ووضع الحكومة اإللكترونية فيھا

قال من مرحلة نشر المعلومات إلى المراحل التفاعلية للحكومة اإللكترونية، تبرز الحاجة المنطقة يتطلب االنت
التفاعل والتعاقد مع إلى تطوير مؤشرات تفصيلية لقياس التحول من مرحلة نشر المعلومات إلى مرحلة 

 .المستخدمين
 
 ا المتعلقة بالحكومة اإللكترونيةالتعاون اإلقليمي في القضاي )ز(
 

النقاشات حول ھذا الموضوع بقيام جدل واضح حول أھمية التعاون اإلقليمي لتطوير الحكومة تميزت  
ففي حين أكدت اآلراء أھمية المقارنات للتنافس اإلقليمي ودفع عجلة تطوير .  اإللكترونية في دول المنطقة

 تكفي وال بد من مقارنة الحكومة اإللكترونية، أشار المشاركون إلى أن المقارنات على المستوى اإلقليمي ال
الناجحة في دول المنطقة مع دول العالم المتقدم، كما يجب االستفادة من أفضل الممارسات العالمية والتجارب 

 .الدول األكثر تطورا 
 

وبناء على آراء المشاركين والتوصيات السابقة، أوضحت ورشة العمل ضرورة إقامة تعاون إقليمي  
وھذا يقود إلى .  قامت اإلسكوا برعاية ھذا التعاون أو جامعة الدول العربيةعلى أسس واضحة وذلك سواء 

التوصية بتفعيل التعاون اإلقليمي في مجاالت محددة من مجاالت الحكومة اإللكترونية، وأھمھا بالنسبة إلى 
وكذلك تعريف المنطقة طرق االنتقال من مرحلة نشر المعلومات إلى المراحل التفاعلية للحكومة اإللكترونية، 

 .كومة اإللكترونية وتحديد الحلولالمشاكل والصعوبات التي تواجه تطوير الح
 

 الدروس المستفادة من ورشات العمل االفتراضية  -٣
 

ومن   .تعتبر ورشات العمل االفتراضية من التجارب القليلة لإلسكوا في أسلوب العمل االفتراضي 
 : ما يلياستخالصمكن خالل اإلعداد لھذه الورشات وإدارتھا، ي
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متابعة إلى  كما تحتاج ،تحضير مسبق وإعداد دقيقإلى  ةتحتاج ورشات العمل االفتراضي •
 دورية؛

 
يتطلب إعداد ورشات العمل االفتراضية وجود وثيقة أساسية تكون بمثابة المرجع األساسي  •

 تحديدا  لمواضيع المناقشة؛كما يتطلب  ،للورشة
 

واإلجابة  المشاركين والمشاركات بالتفاعل مع ورشة العمل إدارة  علىونأن يتكفل القائميجب  •
 .فاعلية التجاوبأو التعليق على مداخالتھم للتأكيد على 

 
 :، يمكن استنتاج ما يليةوحول مشاركة الخبراء في ورشات العمل االفتراضي 

 
 دول اإلسكوا؛المشاركة الجيدة كما  ونوعا  ومن مختلف في تجلى لعمل االفتراضي لنجاح كبير  •

 
تمكن ورشات العمل االفتراضية، أو المنتديات اإللكترونية، من إشراك عدد واسع من الخبراء  •

 عدم وجود قيود ترتبط بالمكان والتاريخ؛ إلى والمھتمين بموضوع الورشة أو المنتدى نظرا  
 

كتروني، أو عن طريق البريد اإللبأسلوب تقليدي ن يفضلون التفاعل يما زال معظم المشارك •
 من الوقت لصياغة أفكارھم عا متس ينوھو أسلوب ال يخلو من مزايا حيث يعطي المشارك

 ؛بصورة دقيقة
 

قد يعود السبب في تفضيل بعض األفراد أسلوب العمل التقليدي إلى ضعف انتشار اإلنترنت  •
 . واذات الحزمة العريضة وإلى التكلفة المرتفعة للوصول إلى اإلنترنت في بعض دول اإلسك
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 البنى األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 

 في طور النمو: سكوااإل في منطقة المعلوماتمراكز 
 

 لخلفيةا  -١
 

 في المعلومات شھدت المؤسسات الحكومية والتعليمية والشركات خالل السنوات األخيرة ثورة 
تطوير والالزمة ساسية األبنية اله القضية بتوفير وتم التعامل في البداية مع ھذ.  وطرق استعمالھااإللكترونية 
 .المتخصصة األنظمة إنشاءويات البرمجالعديد من 

 
لوا  لمعظم اإلداريين الذين فضا  مبھما وكان اإلنفاق على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت موضوع 

وكان بإمكان .  ألطول وقت ممكنإما تكليف خبراء بإيجاد الحلول المناسبة لمنظومتھم، أو تجاھل األمر كليا  
إلى أما بالنسبة .  الشركات والمؤسسات تبرير الكلفة العالية للخبراء طالما كانت اإلمكانات المالية متوفرة

النظراء والمنافسين أو فإن الخوف من التخل ف عن ، األمرلشركات والمؤسسات التي اختارت تجاھل ا
 .تجاھلهيمكن أمرا  ال  غداقد اإلفالس 

 
 يمسؤولخيارات إلى تقليص  المتوفرة الحلول أدى النقص في اإللكترونية، ثورة المعلومات بداية في 

  داخليةأساسية محلية بنية إنشاء ت أغلبية المؤسساتاختاروقد   .اتالحكومفي  العامين اءاألعمال والمدر
ر أو شراء يتطولجأت إلى و، المتخصصة لديھا العاملة ى القووزادت، لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 الستخدامامتالك حل داخلي الحاجة إلى برر أن ت الكبيرة وكان من الممكن للمؤسسات  .البرمجيةتطبيقات ال
 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في أعمالھا اإلدارية أو اإلنتاجية

 
 حلول اءبنلعاملة والوقت القوى الو إلى الخبرة وتلك التي تفتقر  الصغيرةوالمؤسساتالشركات أما  
طلبات الضخمة مت مع الالتعامل على ةغير قادرنفسھا  فقد وجدت ،تصاالتاالمعلومات والتكنولوجيا لشاملة 

الخدمات لھذه الشركات  تقديم إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتشركات بادرت  ،لذا  .للثورة المعلوماتية
إلى  وذلك نظرا  ،داخلية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بيئة اءشنال تستطيع إ أو الصغيرة التي ال ترغب

 . مادية في ھذا المجالسبامكتحقيق مكانية إل ھاكادرإ
 

لتكنولوجيا المعلومات  (outsourcing)خارجية المالة العمجموعة من خدمات عرضا  ل يقدم ھذا المقالو 
 التقنية لمراكز لنواحيإلى ا بإيجازويتطرق  ،"المعلوماتمراكز "واالتصاالت يطلق عليھا عادة اسم 

 . المعلومات وأھميتھا
 

 نظرة عامة حول مراكز المعلومات  -٢
 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لى إ ھو تأمين الوصول المعلوماتكز امرل الھدف الرئيسي إن 
وتتضمن مراكز المعلومات   .وخدماتھا والحصول على المعلومات المخزنة إلكترونيا  بصورة آمنة ومتواصلة

بنى أساسية متقدمة وبرمجيات عامة وقواعد معطيات متقدمة وبرامج متخصصة لحماية البنى األساسية 
وتقدم مراكز .  والبرمجيات والمعلومات وضمان أمنھا، باإلضافة إلى شبكات وصل سريعة مع الخارج

علومات واالتصاالت وبرمجياتھا وخدماتھا، مع المعلومات خدمات الستخدام البنى األساسية لتكنولوجيا الم
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ويتميز مركز المعلومات بتحصينات ذات مستوى عال لحماية المبنى  . الوصول إلى المعلومات بشكل آمن
 .والتجھيزات من عمليات السرقة أو الحريق أو حتى الزالزل

 
رية التي تقدم خدماتھا مراكز المعلومات التجا: ويمكن التمييز بين عدة أنواع لمراكز المعلومات 

للمؤسسات والشركات، ومراكز معلومات المؤسسات الحكومية التي تدعم إنشاءھا عادة الحكومة، ومراكز 
 . المعلومات الخاصة بمؤسسة أو شركة ما

 
وتستطيع ھذه  . وتقدم مراكز المعلومات التجارية خدماتھا للمؤسسات والشركات المتوسطة والصغيرة 

استئجار مساحات في مراكز المعلومات لتضع فيھا تجھيزاتھا وبرامجھا ) الزبون(سسات الشركات أو المؤ
 كما يمكن للشركات ،بينما يقوم مركز المعلومات بإدارة وحماية وتقديم الخدمات اإلضافية لھذه الشركات

 .  استخدام البنى األساسية والبرمجية لمركز المعلومات) الزبون(
 

لقطاع ل  ومن الخيارات الممكنة. الخاصولقطاعين العام ل عالميا  متاحة عالهأ المبينةالخيارات إن  
والمؤسسات الحكومية كيان مستقل يلبي احتياجات الوزارات يتمتع بمركز معلومات لالحكومة ، إنشاء العام

جير معدات وتأمعلومات المركز ب خاصة ة حكوميإنشاء مؤسسةخرى األ الخياراتتشمل و  .المختلفة
 .أصغر ال تستطيع تحمل أعباء إنشاء مراكز معلومات خاصة بھا حكومية ئاتيھ ل مركز المعلوماتاتوخدم

 
 استئجارن ع عوضا  خاصة بھا معلومات مراكز إنشاء كثيرة في القطاع الخاص مؤسسات فضلتو 

 حماية على اعتقادا  منھا أن مركز المعلومات الخاص يتميز بقدرة أكبر ةتجاري في مراكز المعلومات الحيز
زبائن بأن ال حيث ال يمكن إقناع في المؤسسات المالية بشكل واضح االتجاه ھذا  ويسود. معلومات الحساسةال

 أوتلج .  المعنية بشكل كاملمؤسسةال وتديره موجودة في مكان تملكهكن تذا لم إ آمنة الشخصيةبياناتھم 
 ا  رئيسيا قل كلفة قد تتضمن، على سبيل المثال، مركزأ إلى حلول ھجينةمتزايد بشكل المؤسسات المالية 

 . المعلومات التجاريةكز ادعم يمكن استئجاره من مرثان لل الى موقع باإلضافةذاتي،  بشكل عملي للمعلومات
في التعامل مع المعلومات حيث ال يتم عن اإلفصاح عن استراتيجيتھا المؤسسات المالية وغالبا  ما تمتنع 

 .تفاصيل التنفيذيةعلى الالزبائن طالع إ
 

 العامة التي فإن األسس، ةخاصالو أعامة المؤسسات ال اختارھقد ت التي اتبغض النظر عن الترتيبو 
 ھا وتوافرالمعلومات أمن التجھيزات والبرامج والمعلومات ومصداقيةضمان :  ھيالمعلومات مراكز تعتمدھا

 المعلومات العناصرمراكز أن توفر ، يجب األسس ھذه  وإلرساء.  بأقل كلفة ممكنةوإدارة النظم والبرمجيات
 :ساسية التاليةألا
 

 . قد يتسبب بھا اإلنسانكل التي ا والمشالطبيعيةخذ في االعتبار الكوارث أمن يآجغرافي موقع  )أ( 
تلك المعر ضة للتدخل زالزل والفيضانات واألعاصير، أو  للةض تجنب المناطق المعر ، على ذلكاألمثلةومن 

 لتلوث الصناعي؛باإلضافة إلى تلك المعر ضة ل، أو اإلشعاعيالكھرومغناطيسي 
 

 ة والحريق والدخان والرطوبة المبنى من عمليات االقتحام والسرقةحمايل ناسبةمال التحصينات )ب( 
لحريق انذار إجھزة أ تركيب عن ضال  ، فواألبواب النوافذ حصينتذلك شمل ي و .ة المرتفعة والحرارةوالبرود

، المراقبة بواسطة شبكات التلفزيون المغلقة و،التكييفأجھزة  و،لحريقل التلقائية وأجھزة اإلخمادوالدخان، 
 ؛ الحركة، باإلضافة إلى توفير نظام الدخول المراقب بواسطة الحاسوباستشعارأجھزة و
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يمكن تأمين خدمات له بسھولة من  اختيار موقع ل متواصل، مما يتطلب الالزمة بشكالخدمات )ج( 
 حيث تتوفر المعلوماتمركز المثالي لموقع اليكون و  . االتصاالت ومقدمي الخدماتقبل مؤسسات وشركات

 ةيئيصال الطاقة الكھرباإلمختلفة  شبكات انستخدمي ين مختلفمصدرين الحصول على الكھرباء من إمكانية
بسھولة  أخرى إلى من شبكة ة، ووصل التجھيزات بحيث يمكن نقل وصلھاالالسلكيأو  ةت السلكيواالتصاال

 ، مزدوجة معدات  ويعني توفر الخدمة بشكل متواصل وجود. اتالخدمفي إحدى في حال حدوث انقطاع 
وحدات  و، (Routers)والموجھات، (Storage Area Network SAN) شبكات التخزينذلك الحواسيب، وبما في 

 ة؛ احتياطيةيئدات كھربامول ضمان عدم انقطاع التيار الكھربائي، و
 

  االقتحامومنع االختراق أنظمة جدران ل تركيب عن طريقمركز الضروري لل األمن )د( 
(Firewalls, intrusion prevention) ،المعدات جميع  على استخدامتدريب المديرين والعاملين على نطاق واسع و

ة ضحاوو وتحديث سياسات أمن محددة ية، وإيجادمنحدث المنھجيات األأل تھممواكبلتأكد من اوالمركبة، 
 ؛بشكل مستمر

 
فيھا إجراءات احتياطية لتخزين  بما ،معلوماتالتشغيل مركز مختلفة لستراتيجيات وسياسات ا )•( 
 السياسات ھذهإال أن   . عند حصول الكوارثسترجاع المعلوماتالوخطط المعلومات،  واستعادة

 دوري؛التحسين الختبار ولال خضع لم تإذا تبقى دون جدوىواالستراتيجيات 
 

ون قادرال الكوادر البشرية المتخصصة القادرة على تشغيل المركز بشكل متواصل، والخبراء )و( 
 سيناريوھات مختلفة الختبار التدريب بشكل دوري على ، على أن يتلقواعلى التعامل مع حاالت الطوارئ

 .المعتمدةالسياسات واالستراتيجيات 
 

 .مكونات أحد مراكز المعلومات التجارية ١ الشكلويبين  
 

 (netLogix)لمركز بيانات نت لوجكس رسم   -١الشكل 
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 عن مراكز المعلوماتأمثلة   -٣
 

 .مراكز المعلومات في منطقة اإلسكواعن ثلة تبين ھذه الفقرة بعض األم 
 
 يةلبنانالمركز معلومات للحكومة  )أ(
 

استراتيجية الحكومة وذلك ضمن  ،الحكومةمعلومات شاء مركز إن ةاقترحت الحكومة اللبناني 
 فمع .  وقد بينت االستراتيجية األسباب التي دفعت الحكومة إلى اتخاذ ھذا اإلجراء .ة الخاصة بھالكترونياإل
  .وموثوق بھا بيئة آمنة التشارك في المعلومات ضمن إلىالحاجة تزداد ، لكترونيا إلمعلومات المتاحة ا

لداخلية ة المعلومات ا فتح شبكقد تواجھھا جراء التي مخاطرم من الاعبشكل  ة الحكوميوتتخوف اإلدارات
  .نترنتإلشبكة اعبر و أ عبر شبكات وطنيةخرى سواء أ ةدارات حكوميإل
 

األول أساسي : ومن المالئم بالنسبة إلى الجھات الحكومية، إحداث مركزين للمعلومات على األقل 
  حالواآلخر ثانوي، بحيث يؤمن ھذان المركزان الخدمة نفسھا، ويتم اللجوء إلى مركز المعلومات الثانوي في

 .المعلومات األساسيعطل في مركز أي حدوث 
 

لى استضافة إضافة إلباف  . أيضا نترنت للحكومةخدمات اإلات المعلوم مركز ويمكن أن يوفر 
 ة السرعخدمات إنترنت فائقةم استخدا والمؤسسات ةدارات الحكوميالمعلومات لإلمركز المعلومات، يتيح 

 .)١٢(الحصول على المعلوماتتسھ ل 
 

 تم على إال أن تنفيذه.  ٢٠٠٤ و٢٠٠٣خالل عامي معلومات مركز لمشروع نموذجي وتم تنفيذ  
تنفيذ في  رغبت، يةمالسيولة ال الإلى افتقارھا ية، وبسببلبنانالحكومة فال . مصمما ضيق بكثير مما كان أنطاق 

 .استخدامهجدوى على نطاق ضيق الختباره أوال  والتأكد من المشروع 
 

تياجات ي احلب ين في البداية أكان من المفترض ، و رئاسة مجلس الوزراءفي مقرمركز ال أنشئ وقد 
 ربع سنوات تقريبا ولكن بعد أ . لتغطية احتياجات الحكومة ككل، ومن ثم يتم توسيعه أربع وزارات رئيسية

  . رئاسة مجلس الوزراءلاالحتياجات الداخلية على تلبية  من بدء المشروع، ما زالت نشاطات المركز تقتصر
 
 القطاع الخاصحدى المؤسسات المالية في إمركز معلومات تملكه وتشغله  )ب(
 

 ةنظم والقواعد واألاإلرشاداتم ااستخدبمصرف لبنان المركزي خالل السنوات القليلة الماضية قام  
لى عصر إ القطاع المربح ھذا على نقلالالزمة لتشجيع المؤسسات المالية وسوق الخدمات المصرفية 

 تاختارف  لالمتثال لھذه القواعد، مجموعة متنوعة من الحلولاللبنانيةتمدت المصارف وقد اع.  المعلومات
 اآلخر في حين فضل البعض ،الكاملبذاتي بشكل  اديرھت واملكھت معلومات مراكز إنشاء  المصارفبعض

 .  تجاريا متوفرةقل تكلفة اختيار حلول أ
 

                                                 
.  ٢٠٠٢" ستراتيجية الحكومة اإللكترونية للبنانا"الدولة لإلصالح اإلداري، تب وزير مك - الحكومة اللبنانية )١٢(

htm.egov/Strategies/Publications/US-en/Cultures/lb.gov.omsar.msib://http. 



 -٣٠-

بحيث  ،مفتوحةالمستقبلية  ه خياراتىقأب هلكنمعلومات خاص به و مركز إنشاء  عودة مصرفراختوا 
 .  تجاريمعلومات مركز إلى ،المستقبل، في قدمھاي بعض الخدمات التي سناديستطيع إ

 
 مستويات، بما عدة على  محققويوجد في المصرف مركزان متكافئان للمعلومات، والتكافؤ والتكرار 

 الحاسوب أجھزة باإلضافة إلى الكھرباء، وخطوط ومعدات االتصال، وإمداداتموقع الجغرافي، ذلك الفي 
 المناسبة للمركزين، إذ تقع بيروت على خط مواقعالفي اختيار  وقد بذل المصرف جھدا  كبيرا   .ياتوالبرمج

 .بالزلزال نفسه انتأثرموقعي المركزين ال ي أنلتأكد من من الضروري اوكان زلزال ناشط، 
 

ھربائية إذ وفر حلوال  مكررة إلمدادات الطاقة الك وقد أولى المصرف اھتماما  بالنواحي األخرى، 
إلى وحدات ضمان  الطاقة تلقائيا تتحول  ، الرئيسيئيالكھربا  ففي حال انقطاع التيار . عدة مستوياتوعلى

التي توفر الطاقة لحين تحويل )  المتكررةبنيةالفي حد ذاتھا جزء من وھي (عدم انقطاع التيار الكھربائي 
 . إلى مولد آخركھرباءال ائي يتم تحويل  وفي حال تعطل المولد الكھرب.الكھرباء إلى مولد كھربائي

 
  تجاري وخدمات ذات صلةمعلوماتمركز  )ج(
 

عام ة أنشئت شركة لبناني، وھي (Trinec) "ترينك" إلى في المنطقة معلومات مراكز الأنشطد أحينتمي  
ديد من ا ولھا الع بناء على طلب من زبائنھالمعلوماتتقديم خدمات مركز ب ت ھذه الشركةبدأوقد .  ٢٠٠٠

 .اإلسكوامنطقة الزبائن في 
 

مساحة في المركز يمكن   فھي تتيح. المعلوماتكز ا مجموعة كاملة من خدمات مروتقدم ھذه الشركة 
وذلك سواء كانت ھذه  ،الكاملب عمليات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إدارة استئجارھا مع إمكانية

 . علوماتھا أو تلك الموجودة في مكتب الشركة الزبونممركز المعلومات الموجودة في  العمليات على
 

 وقد طلب .  والخليجاألوسط المصارف وشركات التأمين في الشرق  منترينكويتألف زبائن شركة  
 الخبرة إلى ھمرافتقا بسبب معلومات خاصة في شركاتھم مراكز وإدارة بعض الزبائن إلى الشركة إنشاء

 .شركةالخر فقط على معدات وخدمات مركز معلومات  اآلبعضال ، بينما اعتمدالالزمة
 

 ترينكوفيما يتعلق بأمن وحماية المعلومات في مراكز المعلومات، يعترض أحد المسؤولين في شركة  
تكون موجودة في عندما أكثر  ةمحميتكون  معلوماتن الالقائل إالمفھوم التقليدي  على )حرفوشخليل السيد (

تكون موجودة في مركز معلومات،  عندما نا امأ أكثر  المعلومات تبقىنألى ويصر عبالشركة،  خاص مركز
 : ويقول

 
 األمنيةالمخاطر فيھا   المسؤولوندركيال حيث  ضمن المؤسسات، المعلومات سرقاتحدث معظم ت" 
 المعلومات مراكز اتولويمن أمن ناحية أخرى، فإن  و. بفعاليةمعلومات ال حماية كيفية ونجھليوالمحلية 

  .نامعلى درجة كبيرة من األ المحيط الذي يوفرونه لمعلوماتھم ھون واإلثبات لھم بأ عمالئھا إقناعالتجارية 
، إذ يمكن لھذه المراكز  باستمرار وتطبيق أحدث التقنيات األمنيةا معارفھمعلومات بتحديثمراكز الوتقوم 

عد ي لم معلوماتنا الحالي،مركز  مؤخرا  أن وقد تبين لنا  .خسارة زبائنھا إذا لم تحد ث حلولھا باستمرار
 فاتخذنا القرار  .باستمرارتتغير فيه أنظمة أمن المعلومات  عالم خاصة في زبائننا،مواكبة احتياجات يستطيع 

 ."معلومات العصريةكز الامرمتطلبات  مع كثر تماشيا أ موقع جديد يكون إلىنقل عملياتنا ب
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تجھيزات البنية حلوال  مكررة من جديدة القديمة وال نامواقعتقدم  ":ترينكويتابع المسؤول في شركة  
  .البشرية والكوارث ة ضد الكوارث الطبيعيةحدث تقنيات الحمايأ عن معدات، فضال ال واالتصاالت واألساسية
اع سترجحال  سريعا  ال الذين يطلبون إضافي للزبائنال نزال غير قادرين على تقديم موقع جغرافي إال أننا 

بحفظ نسخة طبق األصل عن ح لنا تسم مع شركة في سويسرا ا  اتفاقوفي ھذا اإلطار، عقدنا . المعلومات
المركز إن المعلومات في  . بعيد جغرافيا في مكان  ومحيط على درجة عالية من األمان في معلومات زبائننا

 الشرق في منطقةتؤثر قد التي  ةالكوارث الطبيعيو ة، في عمق الجبال السويسريا  جيدمحميةالسويسري 
وبالرغم من أھمية الحصول على موقع جغرافي   .رجح في سويسراأل ا لن تؤثر علىاألوسط والخليج،

 ".إضافي، يبقى معظم الزبائن غير مستعدين لدفع رسوم إضافية من أجل ذلك
 

 الخاتمة  -٤
 

 واألمان المتوفرةجة الحماية إن أحد األسئلة الملحة المطروحة في مراكز المعلومات يتعلق بدر 
فمن المؤكد أن درجة التعقيد  . عمل الللتجھيزات والمعلومات التي يجب تطبيقھا، وآليات ضمان استمرارية

وبالتالي يتوجب على مؤسسي مراكز المعلومات . المطلوبةواألمان والتكاليف تتناسب مع درجات الحماية 
 أولوياتثم وضع وآليات ضمان استمرارية عمله، ومن تصور واضح الحتياجات مركز المعلومات وضع 
إال أنھا تتطلب  ،فضلأو أكبر راكز أ لمدوما   حلوال ھناك ، إذ أن  لھذا الغرضةخصصالمموال  لألوفقا التنفيذ 

  . أمواال  إضافية
 

 تحديد  التي يريدونھا، وكذلك واألمانأما زبائن مراكز المعلومات، فعليھم كذلك تحديد درجة الحماية 
 . الفترة الزمنية الصغرى التي يستطيعون العمل خاللھا دون الوصول إلى معلوماتھم في مراكز المعلومات

في حين ال تتأثر ) مثل المصارف(فبعض الشركات ال تستطيع العمل مطلقا  دون الوصول إلى معلوماتھا 
 ومن المؤكد أن .حتى أسبوعشركات أخرى بانقطاعھا عن المعلومات لمدة نصف ساعة أو يوم واحد أو 

 .  الزمنيةةتكلفة الخدمات تختلف باختالف ھذه الفتر
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 تطبيقات إلكترونية
 

 داإلنترنت بال حدو
 

 العقد منتصفنترنت في إلوظھور شبكة ا  عصر المعلومات،إلى من العصر الصناعي أحدث التحول 
البريد وأدت سھولة استخدام   .واستخدامھا  في العالمت واالتصاالفي صناعة المعلوماتھزة عنيفة  الماضي،

النشر  تطبيقات ة، باإلضافة إلى تطورخباريإل المواقع اوخدمات ،الويب وانتشار صفحاتلكتروني، إلا
  إلى الثالثةةلفيمجتمع األ  وتحول. المعلومات وصناعة ونشر االتصالإلى تغيير في طرق لكتروني، اإل

 .ي بحتمجتمع معلومات
 

إلى استخدام ھذه ن ووالكتاب والصحافيبادر رجال األعمال  الجديدة، الوسائط ال مع كلوكما ھو الح 
وسيلة المفضلة النترنت إلا عالم صبحأحيث  الحديثة، لكترونيإلاعتماد أدوات وتطبيقات النشر االوسائط و

جديدة الألدوات المتبنين لول أ  من دور النشر ووكاالت األنباء  وكانت. وإنجاز مھامھملھماعمبأ للقيام
 وشجعت آخرين على نترنتإلاوقد أدت ھذه األدوات إلى جذب عدد كبير من مستخدمي  . والمتعاملين معھا

 .كانت يوما  حكرا  على المختصين التي المعلومات الدخول في عالم صناعة ونشر
 

إلى المحافظة  ات والمجتمعةديمقراطيالغير ة ظمناألبنترنت المعلومات على اإل نشرسھولة وقد دفعت  
 نمبالرغم  و .لى المعلوماتإالتعبير وحرية الوصول   حريةوالحد من ، المعلوماتة صارمة علىبارقتطبيق 
وسائل حماية  من وراء مسماع صوتھ إلة الرقميالسبليجاد إ مننحاء العالم أ جميع ي فاألفراد  تمكنذلك،

 .بةالرقاوقبضة  )Firewall(المعلومات 
 

 عن الرأي وأداة جاذبة التعبير حريةمساعدا  ل عامال جيا المعلومات واالتصاالت تكنولووأضحت  
 المدونات لكتروني وتصفحمثل البريد اإل ةاستخدام التطبيقات الشبكي ف. من الناس العاديينالمستخدمين ماليين ل

 لألخبار ھمنشر دفع وقد.  ي الشعبمساھمين حقيقيين في اإلعالم إلىستھلكي المعلومات م لاإللكترونية حو 
 .في السجنائھم لقإو  البعض منھملا اعتقإلى التي وصل بھا المطافتھم احكوم إلى استياءمستقلة ال
 

 التعبير والنفاذ الحر إلى  حرية كأداة لتفعيلنترنتاإلم اخدستا  عن كيفيةموجزا  ةقالھذه الموتقدم  
، باإلضافة إلى لكترونياإل بريدال أمن  علىيساسبشكل أتركز و.  رقابةلالخضوع لدون  المعلومات
 . بالمحافظة على خصوصيته وعدم الكشف عن ھويتهستخدمة تسمح للموسائل تقنياستعراض ل

 
 لكترونيإل االبريد  خصوصيةالتأكد من  -١

 
غير الحكومات  كثير منالقوم بھا ت ة  شبه دائمة ممارسةلكترونيإلالتجسس على الرسائل ا صبحأ 

تعتبر مراسلة و.  نالسياسيي  المعارضين عدد من اعتقالإلى حيانا ات أممارس ھذه الوتؤديالديمقراطية، 
 إلى جھات معينة جريمة تؤدي إلى لكترونيإلا بريدأو حتى إرسال الفي بعض البلدان  المنظمات الدولية
 في مكان العمل أو  المتوفرةلكترونيإلالبريد اإن خدمة .   ودخولھم السجن لسنواتنترنتإل امعاقبة مستخدمي

شبكات  والالطرقف.  ن وخصوصية مستخدميھاا ال تحفظ بالضرورة أمنترنتإلامن خالل مزو دي خدمات 
وأول محطة يتوقف عندھا .  ة يمكن اختراقھا بسھولة من قبل مشغليھالكترونيالتي تسلكھا الرسائل اإل

ة لكترونيإلالرسائل ا اعتراضن أجل  منترنتالمحققون في أية قضية اليوم ھي مراكز مزودي خدمات اإل
 .للمشتبه بھم
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 :ةلكترونيإلا  المراسالت خصوصيةضمانل اآللياتوفيما يلي بعض  
 

ا  أفضل نامأ Yahoo وhotmail وgmail المعتمدة على مواقع مثل لكترونيالبريد اإلتوفر خدمة  )أ( 
عتمد على تال فة إلى أن خدمات ھذه المواقع باإلضا ئھم، منشان خارج بلدنظرا  إلى وجود مواقعھا يھالمستخدم

اعتراض رسائل البريد  ومن أجل . نترنتمراكز مزودي خدمات اإل ة فيفاستضالمالمحلية  مخدماتال
 من الناحية ذاھيعتبر ، و المرتكزة على الويب، يجب على المحققين الوصول إليھا عند إرسالھالكترونيإلا

وقراصنة لعديد من الحكومات خبراء ة، حيث إن لنسبي ة تبقى ھذه الحماينأبيد  . ةصعوبفي ال غاية ةالتقني
  بكافة أشكالھا؛لكترونيإليد ا مستخدمي خدمات البر حساباتقادرين على اختراق

 
مع ضمان سرية ة اللكترونيأفضل لتبادل الرسائل اإل وسيلة )١٣(يرفالتش استخدام يؤمن )ب( 
 يشكل  ولكن .فك التشفيرولتشفير  طريقة ومفتاح لعلى المستخدمين  ويعتمد التشفير على اتفاق. تھاخصوصي

باإلضافة إلى فك التشفير  ومفتاح شفيرالت مفتاح حماية سرية ينمدمستخھذا عبئا  إضافيا ، إذ يتوجب على ال
 ؛لهلتباد الجتماع شخصيا حاجتھم إلى ا

 
.  )١٤("غير المتزامن"ؤمنھا التشفير طريقة أفضل لتجن ب العوائق الكامنة في استخدام التشفير ي )ج( 

 تفاصيل إبالغويمكن .  حدھما للتشفير والثاني لفك التشفيرأمفتاحين، إلى لة، يحتاج المستخدمان وفي ھذه الحا
غير أن .  عدم استخدامه لفك الرسائل المشفرةإلى عبر اإلنترنت نظرا  " المفتاح العمومي"مفتاح التشفير أو 

ورغم ان ھذا .  أن تبقى سرية وأال ترسل إلكترونيا  بتاتا يجب " المفتاح السري"أو شفير تفاصيل مفتاح فك الت
 تعتمد على نجاح حماية المفتاح السري مصداقيته أن ن على نحو أفضل، إالاير يوفر األمالنوع من التشف

 .لمستخدم اآلخراإلى وصالحية المفتاح العمومي بالنسبة 
 

 لتكوين التي تستخدم  )١٥(والمفتوحة المصدر الحرة زم البرمجياتوتوفر اإلنترنت عددا  من ر 
ھذه  عمالاست يمكن و. المفتاح العمومي دارةإووحفظ فك التشفير ر وشفيالتفاتيح مزوج من  عمالواست

ـ  االستخدام الشائعة برامج البريد مع البرمجيات  المعتمدة على لكترونيإلالبريد ا وخدمات Outlookكال
 .الويب

 
 خفاءالبنترنت إلا استخدام  -٢

 
 معلوماتلل ھمليحصت ھم أونشر  عند إخفاء ھويتھم وخاصةلىإ حيانا أنترنت إل اومستخدميلجأ  

المھارات  االستفادة من  للمستخدمفضلنه من األإبالطبع، ف  و.خطر للسالمتھمقد تعرض  الحساسة والتي
 السالمة بعض القواعد يمكن من الحفاظ على فاتباع  .تنترنإل على شبكة انه من إخفاء ھويتهتمك التي ةالتقني

 .)١٦(التعبير  حريةوضمان
 

استخدام ، فإن على الويب المعتمدة لكترونيإلالبريد ا خدمة المستخدمباإلضافة إلى اختيار  )أ( 
 . ستخدملم ا ھويةنامأويرفع درجة حماية عامة ال اتمكتبالو أ نترنتإل ايھا مقداخل المتوفرةب العامة يسواالح

                                                 
)١٣( html.symmetric_encryption/concepts/com.echitmt://http. 

)١٤( html.asymmetric_encryption/concepts/com.mtechit://http. 

)١٥( org.winpt.org or www.gnupg.wwwat ) GNU Privacy Guard(GnuPG . 

)١٦(  2007March , , How to surf anonymously without a tracecom.Computerworld.www. 
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 مصدر ھذا التتبع أن ھذه األنشطة مرتبطة بمواقع عمومية  سيكشفالشبكة،على األنشطة تتبع وفي حالة 
 ؛يستخدمھا عدد كبير من األفراد

 
 تقضي بأن يكون المنزلممارستھا من داخل  مع إمكان  الھويةإلخفاءفضل أ ھناك طريقة )ب( 

 المستخدم من تتبعففي حال   ).مزود البروكسي(ة  بالوكالخدمم عن طريق ةلشبك الىإ نافذا حاسوب المستخدم 
بروتوكول اإلنترنت عنوان صادر من  المستخدم  ھذا الطرف أن نشاطسيكشف، نترنتإل اقبل طرف ما على

ھذه الطريقة، فإن حماية  باتباع حتى ،لكنو  . المستخدمبولحاسبروتوكول اإلنترنت خادم وليس عنوان لل
 ؛ة بالوكالخدممال التقني عن إدارة المسؤولقع على عاتق ت المستخدم ةھوي

 
ال يخضع  في بلد  لهصديقبالمستخدم تقضي بأن يتصل   المفضلة لدى البعضحدى الطرقإن إ )ج( 

 واحد وھ  والمطوق. هحاسوبعلى  )١٧("circumventor" أو ق ما يسمى بمطوقامةإ إليه بطلالنترنت وإل اابةرقل
آخرين  ينمستخدم خدمةين على الشبكة بغرض المستخدمالتي يقيمھا بعض  كالةالو خدماتمن عشرات م

 ؛نترنتإل اابةرقمن تالفي  ھملتمكين
 

(Onion Routing)ي  البصل باستخدام التوجيهتقضيطريقة أخرى وھناك  )د( 
 درجة التي تؤمن )١٨(

متقدما  وعالي المستوى من ھذه الطريقة نوعا    وتعتبر. نترنتإل اةتصفح شبكالخفاء خالل  عالية من
عبر عدد من  وره مر قبلشفري ة الشبكعلى كل طلب درجة تعقيدھا، إذ أن من حيث بالوكالة خدماتمال

 .الطلب مصدرب وسا تعقب الحمما يعق د عملية، ا بوسا ح٢٠ حتى واثنين الحواسيب من
 

ك العديد من التقنيات التي ة التي لم تعرض ھنا، وھنامتقدمالتقنيات إن عالم االتصاالت مليء بال 
 جوابفال؟  وبأي ثمنالتخفيما ھو المطلوب لتحقيق درجة عالية من  :، يبقى السؤالولكن . تظھر كل يوم
ته خبروستخدم  للمن تراعي الظروف المحليةأ على الشبكة يجبلتخفي ل محاولةي  إن أ .ا محددليس سھال  أو 

 تجن ب اإلفصاح عن ھويتھم واالمتناع عن استعمال المستخدمين، يتعين على خيرا أ و .توجسه مدى وةنيتقال
 .  أو أية مراسالت حرجة أخرىلكترونيإلرسائل البريد ا  لتوقيعأسمائھم الشخصية

 
 نترنتإلاالرقابة على  لتالفي ةتقنيطرق   -٣

 
محتوى ال إلىالوصول   ضوابط علىتعمل لفرض التي تسنوع من الرقابةلى  إشيرتمحتوى إن تنقية ال 

ھم من طفالأ بداية من قبل األھل بغرض مراقبة ومنعالتكنولوجيا  وقد استعملت ھذه . نترنتإلاالموجود على 
نجاح ھذه التقنية إلى استخدامھا على نطاق واسع في المدارس  أدىو  .لى محتوى غير مناسبإوصول ال

حتى محتوى ر التقنية الخاصة بتنقية الوالمكتبات والمؤسسات العامة في كثير من دول العالم، وتزايد انتشا
لمجابھة ھذه القيود المفروضة، ظھرت تقنيات مضادة تخول و . وصلت إلى المستوى الوطني أحيانا 

 . الرقابة على اإلنترنتمستخدميھا تجاوز قيود
 

لوجيا تكنوب رقابة تنقية المحتوى، ويشار إليھا تقنيا  يلتالفھناك العديد من الوسائل التكنولوجية و 
وبصفة عامة، تعمل ھذه الوسائل على تمرير طلب المستخدم من بلد يطبق تكنولوجيا التنقية إلى .  )١٩(التحايل

                                                 
)١٧( /circumventor/org.peacefire.www. 

)١٨( Onion_routing/wiki/org.wikipedia.en://http. 

)١٩( htm.how_to_circumvent_censored_internet/2004/04/14/news/org.masternewmedia.www://http. 
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 وبدوره يقوم ھذا الحاسوب الوسيط باسترجاع  .حاسوب وسيط يقع في بلد آخر ال يخضع ألحكام الرقابة
 .ويحيله إلى المستخدم مصدر الطلبالمحتوى المطلوب 

 
اصة، تقدم لمستخدمھا إمكانية  خ)٢٠( تكنولوجيا التحايل متمثلة اليوم بشكل صفحة ويبوقد أصبحت 

 ھذه باسترجاع المحتوى الويبوبدورھا، تقوم صفحة .  إدخاله عنوان صفحة اإلنترنت المطلوب استعراضھا
ب اسوقامة صلة مباشرة بين حإلى إية وسھولة تامة ومن دون الحاجة المطلوب وعرضه للمستخدم بشفاف

 .المطلوبةالويب المستخدم وصفحة 
 

(Tunneling) األنفاق وقد ازدھرت مؤخرا  تقنية إحداث 
)٢١(

 ا  لمعلومات آمنا  تضمينللمستخدم التي تتيح 
 تنزيل برمجيات عميلة من لرقابةبلد خاضع لفي  لمستخدم اوعلى.  ت التشفير داخل بروتوكوالةغير مشفر

وبذلك، تدار الخدمات على .   تنقية المحتوىلرقابة آخر، ال يخضع اسوبحبه وحاسوبين " نفق"أجل إحداث 
 .ة تامةبشفافياته ويتسلم ردوده ل طلبيح يخالل نفق مشفر  منلمستخدمحاسوب ا

 
 وبقليل من  .محتوىتنقية ال ة رقابتالفي سبل حول من المعلومات على العديدنترنت إل اوتحتوي 

 .الرقابةتقاء الوسائل المالئمة، بإمكان أي مستخدم اإلفالت من قبضة الدراية والمثابرة والقدرة على ان
 

 الخاتمة  -٤
 

تبسط  لماإللكتروني  رنشتطبيقات الاالتصال وووسائط نترنت نتشار وسھولة استخدام شبكة اإلإن ا 
يلة الوس بل ساھمت في أن تصبح ، فحسبنشاء وتحديث صفحات الويبإ و استخدام البريد اإللكترونيعملية

اتخاذ إلى العديد من الحكومات دفع ھذا بوقد  . يرعب للدفاع عن حريتھم في الرأي والتفرادألعند االمفضلة 
 . المعلوماتوتطبيق الرقابة على عتراض االتصاالت با القيامنترنت ومستخدمي اإلبحق   صارمةجراءاتإ
 

 آمنة  إلكترونية اتصالطرقدام  متعلقة باستخ قدمت معلومات وإرشادات تقنيةةقالھذه المومع أن  
 ين نجاح ھذه المساعفإ ،الواقعوفي .  اإلرشاداتھذه فعالية ونجاح  ضمن ال تإال أنھا الرقابة، تالفي وكيفية

منية ألوالمخاطر ا لدى المستخدم  مستوى الخبرة الفنيةومنھايعتمد على مجموعة متنوعة من العوامل، 
 . البالدخارجومعرفته بمستخدمين ، دقة بهالمح

 
يستخدمھا البعض كمصدر غني للمعلومات ووسيلة  بينماف  .اتتناقضلل مسرحا نترنت إلاوتعتبر  

  وبالرغم من .همصداقيت إرساء وأداة إلسماع صوتهاآلخر  بعضيستخدمھا ال، ةلكترونيالتصاالت اإلل يةساسأ
 في  األول خط المواجھة الطرفين تشكل لكالنترنتإلاذلك، يجتمع كل المستخدمين على أمر واحد، وھو أن 

 .جل حرية التعبيرأمن  الكفاح

                                                 
)٢٠( cgi.index/de.hosting-rb.elgoog://http. 

)٢١( Tunneling_protocol/wiki/org.wikipedia.en://http. 
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 )٢٢(مقاييس ومؤشرات: الوطن العربيفي ظاھرة الفقر المعلوماتي 
 

تمر آلة االقتصاد المعاصر بتحوالت جذرية عبر مسيرتھا الجديدة من دائرة االقتصاد الصناعي  
 ويالحظ تزايد  .)Knowledge-based Economy(فة باتجاه منظومة االقتصاد المعتمد على المعلومات والمعر

 .)٢٣(لالوقت الراھن في بعض الدوفي أھمية الموارد المعلوماتية إذ أضحت المورد االقتصادي األكثر أھمية 
 

وقد أسھم توطد أركان مجتمع المعلومات والمعرفة في كثير من بلدان مجتمعنا المعاصر في بروز  
 تتحدد من مؤثرةفق نسق جديد، بعد أن أصبح المتغير المعلوماتي ذا قيمة مسألة الفقر وإعادة طرحھا و

وعلى ھذا .   الفرد على بسط قدرته التنافسية في ظل المنظومة االقتصادية الجديدة للمجتمعإمكانيةخاللھا 
 فھو يضعف مساھمة المرء في ،)٢٤(األساس، أصبح الفقر المعلوماتي عبارة عن نمط جديد للفقر النسبي

 .أنشطة مجتمع المعلومات وآلته االقتصادية
 

اللغة، والثقافة، وغياب : وبصورة عامة تساھم عدة عوامل في بروز ظاھرة الفقر المعلوماتي، منھا 
 أدوات االتصال والمعلومات، وتوظيفھا إلىالمھارات الكافية باللغة اإلنكليزية، وغياب القدرة على الوصول 

 . بيئة المجتمع المعلوماتيلتلبية الحاجات التي تفرضھا
 

البلدان العربية، شأنھا شأن كثير من البلدان، تعاني من فجوة معلوماتية تتضح في بناھا األساسية  
للمعلومات واالتصاالت المعلوماتية، وضعف في ميادين استخدام البرمجيات التطبيقية واستثمار الخدمات التي 

 .فقر المعلوماتي موجودة قطعا  في كثير من بلدانهتوفرھا شبكة اإلنترنت، لذا فإن ظاھرة ال
 

ولتحديد البقع الجغرافية التي تستوطن فيھا ھذه الظاھرة داخل حدود الوطن العربي، سيحاول ھذا  
البحث مناقشة عناصر الفقر المعلوماتي ومتغيراته، مع بيان السبل المالئمة لقياس مستوياته من خالل اقتراح 

وى الفقر المعلوماتي، بغرض التمھيد لدراسات أخرى يتناول فيھا المتخصصون في دليل رياضي لوصف مست
قتصادية بنفس ميدان الفقر ومؤشراته، تھذيب بعض النتائج، واقتراح مؤشرات إضافية تنھل من المنظومة اال

ج أشد  قربا  إلى ه من منظومة المعلومات واالتصال أثناء ھذه الدراسة، وذلك لكي تكون النتائالمقدار الذي نھلنا
 .الواقع وصالحة للتوظيف في ميادين أخرى

 
 تحليل العالقة القائمة بين الفقر وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 
شاعت في ھذه األيام مقولة تذھب إلى تأكيد الدور الحاسم لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في  

ه، خاصة وأن المجتمع الرقمي مجتمع مفتوح يخلو من مكافحة الفقر، وتوفير أكثر من فرصة الحتواء آثار

                                                 
مدير المكتب االستشاري العلمي في كلية الحدباء ھذا ھو الجزء األول من المقال الذي أعده األستاذ حسن مظفر الرزو،  )٢٢(
 .com.halrizzo@gmail: جمھورية العراق الموصل، الجامعة،

)٢٣( Fahey, N., Addressing Information Poverty: An Australian Experience, Australian Centre on Quality of Life, Deakin 

University, Australia, 2001.                                                                                                                                                                          

)٢٤( Haider, J., Conceptions of Information Poverty in LIS: An Analysis of Discourses.  Proceedings of the 14th 

BOBCATSSS Symposium: Information, Innovation, Responsibility:  The Information Professional in the Network Society, Tallinn, 

Estonia, 30 January – 1 February 2006.                                                                                                                                                        
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رق التي  التي تجعل منه يشيح بنظره عن الفوا)E-Identity(محددات المكان، ويعتمد مبدأ الھوية اإللكترونية 
 .أقامھا المجتمع التقليدي

 
ح في بيد أن الدراسة المتأنية لدور تقنيات المعلومات واالتصاالت يظھر بوضوح وجود تناقض واض 

طرح ھذه المقولة، ألن مجتمع المعرفة سيكون عبارة عن مجتمع النخبة التي تستأثر بحجم أكبر من الموارد، 
وال تسمح للفرد الذي ال يمتلك القدرات المعلوماتية واالتصالية المتميزة على دخول حدود عالمھا الشبكي، 

 .ة النخبوية في كثير من جوانبھافي بيئته الرقميالذي يمارس سياسة اإلقصاء على جميع الكيانات التي ال تقيم 
 

لم يعد الفقر يحمل نفس المعاني والدالالت التي كان يحملھا في عقود خلت، فلم تعد ھناك عالقة  
مباشرة بين مؤشرات الفقر وبين حيازة العناصر المادية بمختلف أشكالھا، بعد أن أصبح الفقر المعلوماتي 

 :)٢٥(ا منھ،مقترنا  بجملة عوامل
 

غياب القدرة على دخول مجتمع المعلومات والتواصل مع الكيانات المستوطنة في بيئته الرقمية  •
 نتيجة لعدم القدرة على تحمل كلفة الدخول إلى الشبكات المعلوماتية المحلية؛

 
عدم امتالك معلومات كافية عن طبيعة الموارد المتوفرة داخل حدود المجتمع الشبكي، وكيفية  •

 رھا؛استثما
 

غياب القدرة على تحويل الموجودات المادية إلى موجودات تمتلك قيمة إضافية ضمن البيئة  •
 المعرفية الجديدة، لعدم امتالكه حصيلة معرفية يمكن توظيفھا لتلبية قائمة االحتياجات المختلفة؛

 
لومات، عدم القدرة على الوصول إلى الموارد االقتصادية، والخدمات التي يتيحھا مجتمع المع •

 .لعدم القدرة على تحمل األعباء المادية الالزمة لتغطية حاجات ھذه األنشطة
 

إن المخاطر التي باتت تھدد المجتمعات النامية، وبالخصوص مجتمعات وطننا العربي، تكمن في عدم  
 مناسبة فعدم توفر فرصة.  قدرة القطاع الخاص على توفير بيئة مناسبة للتنمية المستدامة ألسباب متعددة

للمواطن العربي للوصول إلى المعلومات والموارد المعرفية، وعدم توفر مستوى مناسب من المعرفة والخبرة 
المعلوماتية واالتصالية الرصينة للقوى العاملة العربية، قد أسھم في إضعاف المؤسسات العربية، وأفقدھا 

 بسبب غياب عنصر االبتكار الذي يلبي الحاجات القدرة على التنافس في األسواق اإلقليمية والعالمية، وذلك
 .المتجددة في ظل مجتمع المعلومات والمعرفة الذي يمر بحاالت تغير وتطور مستمرة

 
وعليه، نجد أننا مطالبون بإعادة قراءة مفردات الفقر في ظل التغييرات الحاسمة التي جاءت بھا تقنية  

ا حول المجتمع، بعد أن بدأت مجتمعاتنا العربية بالخطوة األولى المعلومات واالتصاالت، وإعادة قولبة مفاھيمن
وسيفرض ھذا االنتقال على منظومتنا .  للتحول باتجاه مجتمع المعلومات، ثم االنتقال نحو مجتمع المعرفة

االقتصادية ضغوطا  تضاف إلى ضغوط العولمة االقتصادية، التي أبرزت أھمية السلعة والخدمة المعرفية 
 .تغير حكما  حساباتنا التقليديةوالتي س

                                                 
)٢٥( McNamara, K.S., Information and Communication Technologies, Poverty and Development: Learning from 

Experience.  A background paper for the infoDev Annual Symposium, Geneva, 9 and 10 December 2003.                                               
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 )Information Poverty Index(دليل الفقر المعلوماتي 
 

إن تغلغل تقنيات وأدوات المعلومات واالتصاالت في جميع أنشطة النسيج المجتمعي المعاصر، يطرح  
ات أمامنا أكثر من تحد عندما نسعى إلى تحديد طبيعة العوامل ذات الصلة بتحديد خط فقر المعلوم

 .واالتصاالت في مجتمعاتنا العربية
 

من أجل ھذا، فإن ھناك ضرورة ملحة إلنشاء دليل شامل يضم جميع المتغيرات التي تمكن من تحديد  
ويمكن تمييز نمطين من خطوط الفقر .  الرقمي في مجتمع المعلومات والمعرفة/مقدار الفقر المعلوماتي

ت المطلوبة لتجاوز ما يثيره ھذا الفقر داخل حدود المجتمع الواحد المعلوماتي، وأنماطا  متعددة من المعالجا
من تأثيرات حاسمة على األفراد لتلبية متطلباتھم الذاتية داخل حدود المتغيرات التي يفرزھا أي من ھذين 

 .المجتمعين المتوازيين
 

 :ثة مؤشرات رئيسةيتألف الدليل المقترح لوصف مستوى الفقر المعلوماتي في البلدان العربية من ثال 
 
 عناصر تتضمن عدد الھواتف ١٠ويضم ھذا المؤشر : مؤشر البنية األساسية للمعلومات واالتصاالت -١

الثابتة والمحمولة، وعدد الحواسيب، والسعة الدولية لخدمة اإلنترنت، وعدد مستخدمي اإلنترنت، وكلفة 
مة اإلنترنت، ومقدار توفر خدمات الحكومة الخدمة، ومقدار توفر خدمة الحكومة اإللكترونية، وكلفة خد

اإللكترونية، وحجم توظيف اإلنترنت في أنشطة التجارة واألعمال، ونسبة اإلنفاق على أدوات المعلومات 
 .صاالت من الناتج اإلجمالي المحليواالت

 
ي في  عناصر تستوعب نسبة النمو السنو٦ويضم ھذا المؤشر : مؤشر المنظومة االقتصادية الوطنية -٢

الناتج اإلجمالي المحلي، وحصة الفرد منه، وحجم التنافس المحلي، ونسبة التصدير من الناتج اإلجمالي 
 .المحلي، وطبيعة التسھيالت الممنوحة لمشاريع التجارة واألعمال

 
 عنصرا  يشمل دليل التنمية البشرية، ونسبة ١٢ويضم ھذا المؤشر : مؤشر الموارد البشرية الوطنية -٣

 انتشار األمية لدى البالغين، وحجم اإلقبال ةالة، ونسبة التوظيف في قطاعي الصناعة والخدمات، ونسبالبط
على المراحل التعليمية، وتوفر اإلنترنت بالمدارس، ومستوى تدريب الكوادر، وتسرب العقول العلمية، 

ت دليل الفقر المعلوماتي في  قيم مؤشرا٢ الشكلويبين .  ونسبة مشاركة النساء بين القوى العاملة الوطنية
 . الدول العربية

 
   قيم مؤشرات دليل الفقر المعلوماتي في الدول العربية-٢الشكل 
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 فقد ،أما بالنسبة ألوزان المؤشرات . وقد اعتمدت قيمة متكافئة ألوزان عناصر المؤشرات الثالثة 
، بينما كان وزن المؤشرين اآلخرين )٢( مساويا  اعتمد وزن مؤشر البنية األساسية للمعلومات واالتصاالت

 .في جميع الحسابات) ١(
 

 ھناك تباينا  ملحوظا  في قيم دليل الفقر المعلوماتي في الدول العربية  أن٣شكل ويبدو واضحا  من ال 
 .لمعرفةويعكس ھذا األمر بجالء طبيعة ما حققته ھذه البلدان في سعيھا لبلوغ مجتمع المعلومات وا.  المختلفة

 
   دليل الفقر المعلوماتي في الدول العربية-٣الشكل 

 

 
 .kam/etools/org.worldbank.info://http :المصدر 
 

 وعلى ھذا األساس، يمكننا إعادة توزيع الدول العربية على خارطة الفقر المعلوماتي، بعد أن  
انظر (كنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تغيير مواقع البلدان العربية على خارطة الفقر الجديدة أسھمت ت

 ).٣جدول ال
 

   معدالت الفقر المعلوماتي في الدول العربية-٣الجدول 
 

 اإلمارات العربية المتحدة، البحرين ٥أكبر من  الدول ذات مستوى فقر معلوماتي منخفض
المملكة العربية الكويت، قطر، تونس األردن، عمان،  ٥-٣ معلوماتي متوسطالدول ذات مستوى فقر 

السعودية، لبنان، المغرب، مصر، الجزائر، الجمھورية 
 العربية السورية 

 اليمن، السودان ٣أقل من  دول فقيرة معلوماتيا 
 

 الخالصة واالستنتاجات
 

 يمكن اإلحاطة بتفاصيلھا المتشابكة مع تعد ظاھرة الفقر المعلوماتي من الظواھر المعقدة التي ال 
فھذه الظاھرة بحاجة إلى مجموعة من الدراسات الرصينة التي تعالج .  وجود أكثر من عامل في دراستھا

المسألة بأناة وعناية لتحديد طبيعة العناصر التي تشكل معالمھا في مجتمع المعلومات والمعرفة، الذي بدأت 
 .طوات للتحول نحوهدول الوطن العربي تخطو بضع خ

 
لقد افترضنا في ھذه الدراسة وجود تأثيرات معنوية لمؤشرات باتت تستعمل بكثافة لتحديد مستوى  

ھذا المجتمع .  انتماء المجتمعات المعاصرة ومنظومتھا االقتصادية والتنظيمية إلى مجتمع المعلومات والمعرفة
وقد .  مات المعرفية فيه مكان السلع والخدمات التقليديةيتميز بانتشار شبكات المعلومات، وتحتل السلع والخد

االقتصادية عن اقتراح دليل جديد لوصف ظاھرة الفقر المعلوماتي يعد حصيلة /أثمرت معالجتنا المعلوماتية
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لتداخل الفقر التقليدي مع التأثيرات الجديدة التي جاءت بھا منظومة المعلومات واالتصاالت، على العناصر 
 .ة والتنظيميةاالقتصادي

 
بيد أن ھذه الفرضية بحاجة إلى دراسات جديدة يمكن من خاللھا تصحيح نتائجھا، أو تقويم مساراتھا  

 :بحيث نكون في النھاية قادرين على تحديد ما يأتي
 

 يمكن أن نعد خط الفقر المعلوماتي عبارة عن قيمة جديدة مضافة إلى خط الفقر التقليدي؟ھل  •
 

تي ظاھرة قائمة بذاتھا بصرف النظر عن القيم المتوقعة لخط الفقر التقليدي، ھل الفقر المعلوما •
وھي مستقلة بعناصرھا وثوابتھا، بحيث ال يمكن الخلط بين الفقر التقليدي والفقر المعلوماتي 

 بأي حال من األحوال؟
 

 ھل من الضروري إضافة عوامل جديدة لتحديد معالم خط الفقر المعلوماتي؟ وما ھي طبيعة •
ھذه العوامل؟ وھل الوزن التأثيري لھذه العوامل بحاجة إلى إعادة صياغة، بناء على نتائج 
ترتكز إلى دراسات ميدانية تسترشد بآراء المتخصصين في المجالين االقتصادي والمعلوماتي 

 على حد سواء؟
 

المفاھيمية التي يمكن أن توفر اإلجابة على ھذه التساؤالت، وتساؤالت أخرى قد تطرحھا اإلشكاليات  
ستعترض الباحثين عند تفسير النتائج التي سيتوصلون إليھا في دراسات مستقبلية لھذه الظاھرة المھمة، بيئة 
معرفية خصبة، ستكون بالتأكيد رافدا  مھما  لدراسات أكثر عمقا ، نحن على يقين من رؤيتھا النور في وقت 

 .قريب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -٤١-

  أخرى للمقالمراجع
 

Barja, G. & B.S. Gigher, The Concept of Information Poverty and How to Measure it in The Latin American 
Context, La Paz, 2006. 

 
Britz, J., To Know Or Not To Know: A Moral Reflection On Information Poverty, Journal of Information 

Science, 2004, 30 (3), 192-204. 
 
Lievrouw, L. A., & S. E. Farb, Information And Equity.  In Blaise Cronin (Ed.), Annual Review of 

Information Science and Technology (Vol. 7, Pp. 499-540), Medford, NJ: Information Today, 2002. 
 
Mahan, A., Digital Poverty: Latin American & Caribbean Perspectives, Lirne.Net & Comunica.Org, USA, 

2006. 
 
The World Bank, KAM Project, 2006, Available at: http://www.worldbank.org. 



 -٤٢-

 أنشطة اإلسكوا
 

 انات مؤشرات تكنولوجيااجتماع الخبراء في مجال استخدام وتحصيل بي  -١
 في التعليم والحكومة اإللكترونية ومات واالتصاالتالمعل

 
ع قد اجتماع خبراء حول استخدام وتحصيل بيانات مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في  

وقد شارك .  ٢٠٠٧فبراير / شباط١٥ إلى ١٣مجال التعليم والحكومة اإللكترونية، في القاھرة، في الفترة من 
جانب اإلسكوا، معھد اليونيسكو لإلحصاء، وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في تنظيم االجتماع، إلى 

وقد تم تنظيم ھذا .  ألمم المتحدة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في جمھورية مصر العربيةفي ا
ركيز لتااالجتماع لمتابعة مخرجات مرحلتي جنيف وتونس من مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات، و

وتجدر اإلشارة إلى أن اإلسكوا .  على الجھود التي تمت في إطار الشراكة العالمية لقياس مجتمع المعلومات
ومعھد اليونيسكو لإلحصاء قد سبق ونظما ندوة حول مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم 

 . لمجتمع المعلومات في تونسوالحكومة اإللكترونية، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمي
 

فركز القسم األول على المواضيع المتعلقة بقياس مدى .  وقد قسمت فعاليات االجتماع إلى قسمين 
وقد قام معھد اليونسيكو لإلحصاء .  وأثر استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت األساسية في التعليم

لومات واالتصاالت األساسية من أجل تحديد مجموعة أساسية بتقديم مقترحه بالئحة لمؤشرات تكنولوجيا المع
إال أن ھذا المقترح لم ينف وجوب تحديد مجموعة وطنية أو إقليمية أوسع من ھذه .  من المؤشرات الدولية

أما القسم .  المؤشرات تتماشى مع احتياجات كل دولة وتعزز قدرتھا على وضع السياسات واتخاذ القرارات
 تجارب الدول فاستعرضتص للمؤشرات المرتبطة بتطوير الحكومة اإللكترونية في المنطقة، الثاني، فقد خص

ومقترحاتھا حول مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وذلك بھدف وضع قائمة مؤشرات أساسية 
 الحكومة  الفرص المتاحة لتحقيق تقد م في تطويرتقشو كما ن. وى اإلقليمي للحكومة اإللكترونيةعلى المست

 .  اإللكترونية في المنطقة ومدى توافق النموذج العالمي للحكومة اإللكترونية مع احتياجات المنطقة
 

وشارك في االجتماع عدد من متخذي القرار والخبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  
:  بلدا  عربيا ١١تصاالت من باإلضافة إلى إحصائيين وباحثين في مجال قياس تكنولوجيا المعلومات واال

جمھورية مصر العربية، واألردن، والكويت، ولبنان، وعمان، وفلسطين، والجمھورية العربية السورية، 
واإلمارات العربية المتحدة، واليمن، والسودان، وتونس، وذلك باإلضافة إلى عدد من المنظمات اإلقليمية 

ت، منھا إقرار مقترح اليونيسكو للمؤشرات األساسية وقد خلص االجتماع إلى عدة توصيا.  والدولية
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم وضم ھذه المؤشرات إلى الئحة الشراكة للمؤشرات األساسية 

وطلب المجتمعون إلى كل من اإلسكوا واليونيسكو وبالتعاون مع .  لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
يين إقامة ورشات عمل لبناء قدرات الدول العربية في مجال استخدام وتحصيل أصحاب المصلحة اإلقليم
وعلى صعيد الحكومة اإللكترونية، طلب المجتمعون إلى اإلسكوا تقديم المساعدة .  بيانات ھذه المؤشرات

تخدام  وتطور الحكومة اإللكترونية باسجاھزيةالتقنية للدول العربية بھدف تحديد المؤشرات األساسية لقياس 
 .طريقة موح دة

 
  القطاعين العام والخاص لمبادرات بيناتالشراكورشة عمل حول   -٢

 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا
 

ومعھد  (Global Knowledge Partnership-GKP)العالمية المعرفة  شراكة ، بالتعاون معسكواقامت اإل 
 تحت عنوان ، بعقد ورشة عمل(Institute for Public Private Partnership) الشراكة بين القطاعين العام والخاص

ھا تفاستضوقد ا ،"واالتصاالت المعلومات  والخاص لمبادرات تكنولوجيا بين القطاعين العاماتإحداث الشراك"
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 ١ فبراير إلى/ شباط٢٦في الفترة من  ،في عمان بمقرھااألردنية وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
  .٢٠٠٧ مارس/آذار

 
 تتطرق التي فتتح وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات األردني السيد باسم روسان ورشة العملوا 

 خدمات البنية من ضمنھا اختيارو العام والخاص،  للشراكة بين القطاعينوالتشغيليةإلى الجوانب االستراتيجية 
 ،تقنيات المناقصات والمشتريات، ولمشاريعتمويل او ة،سسيؤ القانونية والتنظيمية والماألساسية، واألطر

 مثلونم مشاركا من بينھم ٣٠وقد حضر ورشة العمل  .  العام والخاص بين القطاعينةلشراكل ةتطوير وحدو
وقادة   عن وضع السياسات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،ونولؤ المساألعضاء الدول عن
 ،مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتفي  أعمالرجال و االت، واالتصتكنولوجيا المعلومات عيرامش

 .الشراكات بين القطاعين العام والخاصخبرة في المدني ذات المجتمع الومنظمات 
 

وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات األردني، وبحضور السيد أفرام جميل، مستشار االتصاالت ل 
الحزمة العريضة من أجل التنمية " تحت عنوان بإطالق تقرير مشترك" لوسنت-ألكاتيل"سكوا وشركة قامت اإل

، "تعزيز النفاذ إلى خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مجتمع المعرفة العالمي: في منطقة اإلسكوا
 .وزارةالفي في اخالل مؤتمر صح ٢٠٠٧فبراير / شباط٢٨وذلك في 

 
مناقشة كما تسنت لھم الفرصة ل ھم،بلدانفي سات حالة دراخالل ورشة العمل  وقدم بعض المشاركين 

 ةالتحالفات االستراتيجيوتبادل المعارف التعاون و محتملة تتيح لھم إقليميةمشاريع وشراكات أفكار حول 
 وقد جرى اقتراح عدد من.   التنميةفيجل االستخدام المبتكر لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أوالعمل من 
 .شراكة المعرفة العالمية ممثلو دھاا التي قالمناقشة للشراكة أثناءحتملة المشاريع الم

 
وطرق للشراكة في المنطقة  األولوية المجاالت ذات واختتمت ورشة العمل بجلسة نقاش تناولت تحديد 

 . مواتية في المنطقة تمكينية بيئةوتھيئةتشجيع روح المبادرة  وتعزيز الشراكات
 

 زيز صناعة المحتوى الرقمي العربية حول تعورشة عمل افتراضي  -٣
 في منطقة اإلسكوا

 
، ورشة عمل افتراضية  عبد العزيزسكوا، بالتعاون مع المستشار لديھا الدكتور نبيل علياإلعقدت  

 ١٠يناير إلى / كانون الثاني٣٠حول تعزيز صناعة المحتوى الرقمي العربي في منطقة اإلسكوا، امتدت من 
   .٢٠٠٧مارس /آذار

 
طريق  المنطقة عن   الرقمي العربي في   عمل إلى تشجيع تطوير صناعة المحتوىال ورشة تھدفو 

 ناقشقد و  . المستوى العربي الصناعة على    ھذه    واآلليات العملية إلنشاءستراتيجيةاال اقتراح التوجھات 
في المنطقة، والحاجة  رقمي العربي المحتوى ال    صناعة  الورشة التحديات التي تواجه تطويرالمشاركون في

الضرورية،    البشرية  المھارات والقدرات  تنميةو ، ھذه الصناعة   لتطوير   إقليمية ووطنية وضع استراتيجيات ىإل 
  وإيجاد الحيوية، اإللكترونية في مختلف المجاالت  التطبيقات    تشجيعو البرمجيات العربية،  وتطوير صناعة 

 . ذات الصلة مشاريعال آليات لتمويل 
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وخلص المشاركون في الورشة إلى عدد من التوصيات أبرزھا ضرورة بلورة استراتيجيات وطنية  
للمحتوى الرقمي تحدد رؤية واضحة وأھدافا  قابلة للقياس وتتضمن آليات للتنفيذ عربية وإقليمية لتنمية صناعة 

 قطاعات الرئيسيةالتنسيق بين والعة المحتوى توعية أصحاب المصلحة في صناوالتمويل، وكذلك أھمية 
كما أكد المشاركون على التوجه نحو صناعة للمحتوى الرقمي العربي تركز على المواضيع الخاصة .  الثالثة

بالثقافة العربية والتعليم، وعلى أھمية المشاركة في الموارد والخبرات والمنتجات القابلة للتسويق عربيا  
 .  وعالميا 

 
 من القطاع العام والقطاع األكاديمي والقطاع الخاص وھم خبيرا  ١٨ك في ورشة العمل ھذه وشار 

المملكة العربية اإلمارات العربية المتحدة، والبحرين، وفلسطين، و:  ھيامن سبع دول في منطقة اإلسكو
ترونية في ھذه وقد بلغ عدد المداخالت اإللك.  السعودية، والجمھورية العربية السورية، ولبنان، ومصر

 .  مداخلة٦٥٤الورشة االفتراضية 
 

 استراتيجيات الحكومة اإللكترونيةورشة عمل افتراضية حول سياسات و  -٤
 في منطقة اإلسكوا

 
نظمت اإلسكوا، بالتعاون مع المستشار لديھا الدكتور سمير العيطة، ورشة عمل افتراضية حول  

 ١٢يناير إلى / كانون الثاني١٥ي منطقة اإلسكوا، امتدت من سياسات واستراتيجيات الحكومة اإللكترونية ف
 . ٢٠٠٧مارس /آذار

 
 العمل المساھمة في منھجيات وضع وتنفيذ استراتيجيات الحكومة اإللكترونية في ھدف ورشةوكان  

 . منطقة اإلسكوا، واستعراض وضع برامج الحكومة اإللكترونية، ومناقشة التحديات التي تواجه تطويره
 

 أھمھا ضرورة إنشاء جھة وطنية مشرفة على برامج ،د نتج عن ھذه الورشة عدد من التوصياتوق 
الحكومة اإللكترونية مع منحھا الصالحيات الالزمة لتنفيذ مھامھا، وتخصيص التمويل الضروري لتفعيل 

مج الحكومة برامجھا، وكذلك ضرورة تفعيل التعاون والتنسيق فيما بين مؤسسات الدولة من أجل تنفيذ برا
كما تضمنت التوصيات ضرورة وضع استراتيجية وطنية خاصة بالحكومة اإللكترونية مع  . اإللكترونية

وأشارت التوصيات إلى أھمية .  وضع المؤشرات الالزمة لقياس التطور في تنفيذ ھذه االستراتيجية وبرامجھا
 .  المية في تطوير الحكومة اإللكترونيةالتعاون على المستوى الدولي واالستفادة من أفضل الممارسات الع

 
وشھدت النقاشات جدال  حول أھمية تبادل التجارب على المستوى اإلقليمي العربي، ولكنھا جزمت  

بضرورة وضع مؤشرات إقليمية للحكومة اإللكترونية تأخذ باالعتبار خصوصية المنطقة العربية، وبضرورة 
 .حل أكثر تقدما  ھي التفاعل والتعاقد والتحولالتحول من خدمات نشر المعلومات إلى مرا

 
 خبيرا  جميعھم من المشرفين على تطوير البرامج الوطنية للحكومة ١٥وشارك في ورشة العمل  

 . اإللكترونية في دولھم، وقد عكست مساھماتھم التجارب العملية لتطوير الحكومة اإللكترونية في المنطقة
اإلمارات العربية المتحدة، والبحرين، ومصر، : من منطقة اإلسكوا ھيويمثل ھؤالء المشاركون عشر دول 

 وقد بلغ عدد  .والعراق، والكويت، ولبنان، وفلسطين، وقطر، والجمھورية العربية السورية، واليمن
 .  مداخلة٣٤٥المداخالت اإللكترونية في ھذه الورشة االفتراضية 
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  الذكيةمشروع التجمعاتحول آليات التشبيك من أجل   تدريبيةورشة  -٥
 

من أجل مشروع  (Networking Mechanisms)آليات التشبيك "سكوا ورشة تدريبية حول عقدت اإل 
ھذه وكان الھدف من  . ٢٠٠٧ يونيو/ حزيران١٤ إلى ١٢من  في الفترة ، صنعاءفي"  الذكيةالتجمعات
تزويد المتدربين  التجمعات الذكية، وتدريب المشاركين على طرق التعاون والتنسيق فيما بين مراكز الورشة

مشاريع التجمعات ضمن  ،الغذائي/ومن وحدات التصنيع الزراعيلتكنولوجيا، ل  المتعددة المھاممراكزالمن (
التي تعتمد على  آليات التشبيك عن لمفرصة للتعب ) واليمن ولبنانةسوريالجمھورية العربية ال في الذكية

   كما شكلت. لھذا الغرض خصيصا ط و رتالتي  التجمعات الذكية والتفاعل عبر صفحات مواقع مشروع
 .  المشروعوإدارة إنشاء في المستفادة لتبادل الخبرات والدروس  للمشاركينفرصةورشة العمل 

 
من القرى المشاركة في  ة فرديإدارة موقع على اإلنترنت لقريةكيفية على ن والمشاركب وتدر 

إلعداد سكوا  اإلالتي طو رتھا عبر اإلنترنتتحرير  ال باستخدام تطبيقاتمشروع التجمعات الذكية، وذلك
صبح أ  ومن خالل ھذا التدريب .نترنت مواقع اإلعلى والرسوم المعلومات والصورتحميل وتعديل و

الموقع وتحديثه إلى مدير كل  المحافظة على قد أوكلت مھمة، وم مواقعھإدارة في  تماما  مؤھلينالمتدربون
 . قرية

 
التعاون والتنسيق فيما  البعض، وم مع بعضھفي الورشة إلى تطبيق آليات التشبيكن و المشاركوعمد 
 وحدات التصنيع  منتجاتوساھمت الورشة في تعزيز العمل الالزم لتطوير . تبادل الخبراتبينھم و
 . المواقع على اإلنترنت عن المنتجات المحلية من خالل واإلعالن الغذائي/الزراعي

 
 ١١و ٩في في اليمن،  حضران في تعز و ذكية مشروعي تجمعاتقبل ورشة العمل تدشينوقد تم  
 رئيس فريق سياسات تكنولوجيا ،بحضور السيد منصور فرحوذلك على التوالي،  ٢٠٠٧ يونيو/حزيران

 في مشروع التجمعات سكواإلايومجيان، مستشار ق ھراتشوالسيد  ، في اإلسكواالمعلومات واالتصاالت
 .لذكيةا
 

 استبيانات :ورشة عمل حول بناء القدرات في مجال قياسات مجتمع المعلومات  -٦
 األساسية واألسر وقطاع األعمالالبنية 

 
تم عقد ورشة "  التنميةألغراضقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ب المعنيةالشراكة "في إطار  

مات المصرية وھيئة تنمية صناعة تكنولوجيا عمل تحت رعاية وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلو
األنكتاد ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية والمعلومات وجامعة الدول العربية، بالتعاون مع كل من اإلسكوا 

)OECD( والمكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت )ITU(، بناء القدرات في مجال قياسات " بعنوان
 ٢١ و٢٠يومي  ،، وذلك في القاھرة"استبيانات البنية األساسية واألسر وقطاع األعمال: مجتمع المعلومات

 .٢٠٠٧يونيو /حزيران
 

 من  كال ، عن الجھات المنظمة فضال ،ن لجھات ومنظمات أجنبية شملتوشارك في الورشة ممثلو 
عربي لالتصاالت وتكنولوجيا  ومنتدى األعمال ال،مركز التعاون العربي واألوروبي في مجال البيئة والتنمية

باإلضافة إلى ذلك، شارك في الورشة خبراء من وزارات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات و . المعلومات
 ، واألردن، والعراق، من جزر القمر كال ، باإلضافة إلى مصر،وأجھزة اإلحصاء من دول عربية شملت
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 ، والسودان، والمملكة العربية السعودية، وقطر،ن وفلسطي، وسلطنة عمان، والمغرب، وموريتانيا،ولبنان
 .واليمنالعربية المتحدة،  واإلمارات ، وتونسة،سوريالجمھورية العربية الو
 

ركزت الورشة على الجوانب التقنية والمنھجية لبناء القدرات في مجال جمع بيانات مؤشرات و 
ية العربية لتكنولوجيا المعلومات ستراتيج وعرضت ملخصا  لال،تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 المبادرة اإلقليمية عنباإلضافة إلى ذلك، تم عرض نبذة و . واالتصاالت وأھدافھا ومؤشرات قياسھا
 : ومنھا،وقد خلصت الورشة إلى توصيات عامة . لمؤشرات بناء مجتمع المعلومات العربي

 
ة اإلحصاء في الدول العربية  وأجھز واالتصاالتالتعاون بين وزارات تكنولوجيا المعلومات •

 ؛فيما يتعلق بقياس مؤشرات مجتمع المعلومات مع ضمان استمرارية التعاون
 

وعي الدول العربية بأھمية مؤشرات تكنولوجيا المعلومات وربطھا بسياساتھا واستراتيجياتھا  •
 ؛في تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت

 
كنولوجيا المعلومات التعريفات الدولية والمعايير  كل دولة عربية في جمعھا لبيانات تأن تتبع •

 ؛والمنھجيات الدولية المستخدمة والتصنيفات العالمية
 

  واالتصاالت؛مراعاة النوع البشري عند تجميع مؤشرات تكنولوجيا المعلومات •
 

مساعدة الدول العربية في تمويل مبادرتھا الخاصة بجمع ى لإدعوة المؤسسات الدولية المانحة  •
 ؛رات تكنولوجيا المعلوماتمؤش

 
 تواصل المشاركة في الورش القادمة لضمان أنالتأكيد على الدول المشاركة في ھذه الورشة  •

 .االستمرارية والفاعلية
 

 إطالق بوابة اإلسكوا لمجتمع المعلومات  -٧
 

  المعلومات فياالقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا شريكا أساسيا  في بناء وقياس مجتمعت عتبر اللجنة  
.  مجتمع المعلوماتل ومنھا بوابة إلكترونية ، قامت بتنفيذ عدة مشاريع على الصعيد اإلقليميفقد . المنطقة

 من خالل ھذه البوابة إلى توفير أداة اإلسكوا من البوابات على اإلنترنت، تطمح كبيررغم وجود عدد و
تحديد وجمع المؤشرات الخاصة جتمع المعلومات وتطور بناء مأساسية تساعد دول المنطقة على التقدم في 

 فيما بين أصحاب المصلحة المختلفين من أجل تنفيذ مشاريع في مجال  وتمكين الشراكة، وتبادل الخبراتبه،
 .  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستخداماتھا في التنمية االقتصادية واالجتماعية

 
القمة العالمي مؤتمر منھا توصيات و مواضيع رئيسية متعددة، وترجمة لھذا الدور، ستتناول البوابة 

 والسياسات واالستراتيجيات والمشاريع التي تقوم الدول بوضعھا ضمن إطار ھذه ،لمجتمع المعلومات
وستؤمن البوابة معلومات حول ورشات العمل المتعلقة ببناء القدرات في مجال قياسات مجتمع .  التوصيات
 إلى قاعدة بيانات إقليمية لمؤشرات مجتمع المعلومات وتوفير منتدى النفاذفة إلى تأمين  باإلضا،المعلومات
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 الفرصة أمام أصحاب المصلحة ومتخذي القرار في المنطقة لمناقشة كل األمور المتعلقة بمجتمع يتيح
 . وبالتالي تبادل التجارب والخبرات وتنسيق الجھود لتحقيق أھداف الشراكة،المعلومات

 
 على أساس برامج مفتوحة ،مد اإلسكوا إلى بناء ھذه البوابة الديناميكية باللغتين اإلنكليزية والعربيةتعو 
 أن تتضمن عدة دول مع إمكانية الدول األعضاء في اإلسكوا،  معلومات حول في البدايةوأن تشملالمصدر 

 . ٢٠٠٧ في صيف  المعلومات بوابة اإلسكوا لمجتمعيتم إطالقمن المقرر أن  و .أخرى ألغراض المقارنة
 معظم في دول المنطقة وفيأنه مع نجاح ھذا المشروع، ستشكل ھذه البوابة مثاال  ي حتذى به بيجدر التنويه و

 .اللجان اإلقليمية
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 مواقع إلكترونية
 

 بوابات الحكومة اإللكترونية في منطقة اإلسكوا
 

 تتيح للمواطنين حيث الحكومية،لى الخدمات إ  مركزية نفاذنقطةاإللكترونية الحكومة  ةبوابتشكل  
 في الوكاالت ة التي غالبا  ما تحدثمحبطالطويلة وال ات التأخيرفاديتل وغيرھم فرصة األعمال/والشركات
 . إليھا الخدمات التي يحتاجون إلى بسرعة وتسمح لھم بالوصول الحكومية،

 
مكتبا  "، تعتبر كل منھا سكوا منطقة اإلفياإللكترونية لحكومة ل استعراض لسبع بوابات يليوفيما  

 .اإلنترنت على الحكوميةلخدمات ل "موحدا 
 

http://www.dm.gov.ae بلدية دبي 
  

لحكومة ل بوابة أفضل"بلدية دبي جائزة نالت  
منتدى الحكومة   في"األوسط الشرق اإللكترونية في
دول مجلس التعاون لالحادي عشر اإللكترونية 

اإللكترونية خدمات الحكومة البوابة  عوتجم  .الخليجي
 نابض لموقع ، وتعتبر مثاال  مختلفةة حكوميلمؤسسات

 ، ويتوافقتغني بالمعلومابالحياة، وسھل االستخدام، و
 . مع المعايير العالمية

، ١٩٩٩ عام في دبي بلدية أنشئت بوابة 
 لخدمات الحكومة ة رائدوأصبحت منذ ذلك الوقت

 ة خدم٣٠٠  منأكثر ا  حاليلبوابةاتقدم و  .اإللكترونية
 ةشرك ألف ١٩ من أكثر تشير إلىكما إلكترونية، 

تجاوز عدد قد  و.  عمل صاحب٣,٧٠٠ من وأكثر
مليون ال حوالي المعامالت اإللكترونية من خالل البوابة

 اتخدم الالزبائنمن   في المائة٧٨وقدر  معاملة،
 . ممتازاإللكترونية المقدمة بدرجة

 

http://www.e.gov.bh اإللكترونية الحكومة: مملكة البحرين 
  

للحكومة  البحرين ة استراتيجيأبرزت 
 وإنتاج ة وكفاء تعزيز تنافسيةضرورةاإللكترونية 

 تحسين تقديم الخدمات لألفراد وبخاصة،  العامالقطاع
لحكومة ل بوابة البحرين  وتمكن .والشركات

بين الوكاالت تحسين تبادل المعلومات اإللكترونية من 
. الحكوميةخفض تكاليف الخدمات كما ت الحكومية

 بما فيھا دفع ة إلكترونيةخدم ٢٨ويتوفر على البوابة 
 أيضا  البوابةشمل وت . فواتير المياه والكھرباء

 استمارات وةبسطم  وعمليات تجاريةإجراءات
. الحكوميةلوكاالت لدليل باإلضافة إلى ة، يحكوم

للسنوات الثالث   اإللكترونيةوتتضمن خطة الحكومة
  .إلى البوابة ة حكومية خدم١٦٧  أھمالمقبلة إضافة
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http://www.e.gov.qa خدمات حكومة قطر اإللكترونية 
  

الخدمات اإللكترونية بدأت حكومة قطر  
محاولة لتبسيط العمليات كللمواطنين والشركات 

التجارية، وتوفير المعلومات والمعامالت على 
  نطاق الحكومةواحدة علىبوابة  رنت باستخداماإلنت
اإللكتروني والتسجيل بمفتاح العموم بوابة الدفع و

 ٢٠٠١قطر في عام  وقامت . المستخدم في التشفير
. بوابة اله ھذبتنفيذ ، دوليةةشراكة مع شركة استشاريبال

 شھريا  معاملة ٥٣,٨٠٠ من أكثر  حاليا البوابة وتتداول
وھذا العدد آخذ في االزدياد ) ٢٠٠٧مايو /أيار(

 أي الوصول، في ويمكن للشركات واألفراد . بسرعة
مجموعة متنوعة من الخدمات التي تشمل إلى وقت، 

 وتصاريح ، والبطاقات الصحية،فواتير الكھرباء والماء
 .لقيادة ورخص ااإلقامة،

 

http://www.egypt.gov.eg  الحكومة المصريةبوابة 
  

 توفير  إلىحكومة المصريةبوابة ال تھدف 
لمواطنين ورجال ل الحكوميةمجموعة من الخدمات 

وتشكل   .األعمال والمصدرين والمستثمرين األجانب
من  تشمل مجموعةنقطة دخول وحيدة، البوابة 
 بما فيھا ،ةيحكومال والوثائق ، والمعلومات،المعامالت

تجديد رخص ودفع فواتير الكھرباء والھاتف، 
 وشھادات الميالد، ،طاقات الھويةالسيارات، وب

 والضرائب، ، وتوظيف الموظفينسياحيةمعلومات و
 .ينلمستثمر لوالمعلومات، والجمارك

 
http://www.saudi.gov.sa  البوابة الوطنية للتعامالت اإللكترونية الحكومية

 السعوديةالمملكة العربية في 

السعودية المملكة العربية قد استثمرت حكومة ل 
 تطبيقات أمريكي في مليون دوالر ٨٠٠ من ثرأك

 أول بوابة إنشاءالتي تشمل اإللكترونية الحكومة 
 المرحلة التالية  وستتضمن. ة شاملإلكترونيةة يحكوم
 حملة توعية كبيرة لتشجيع عامة الناس على إطالق

مع شرح الفوائد اإللكترونية  اعتماد خدمات الحكومة
 والمؤسسات والمجتمع يةالمدنالرئيسية لموظفي الخدمة 

 مجموعة من  حاليا البوابة   وتوفر.بصفة عامة
 تشجع أنھاكما  .  والشركاتلألفراد الحكوميةالخدمات 

 .المواطنين على التفاعل مع الحكومة
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http://www.informs.gov.lb بوابة معلومات للحكومة اللبنانية 

دمج ات التي تبوابال أشمل إحدى Informsتمثل  
 تعتبر، كما أنھا في لبناناإللكترونية  الخدمات يصالإ

وتھدف .  ةي الحكوماالستماراتالمورد الوحيد لجميع 
الشفافية   وكفالةلمواطنينا راحة ضمان البوابة إلى

 . عمليات المكاتب الخلفيةكفاءة وتعزيزتوفير الوقت و
 لشؤون التنمية اإلدارية  مكتب وزير الدولةوقد بدأ

(OMSAR) تمكين المواطن من ل التجريبية وابةبال
. اإلنترنتة عبر ي الحكومالوصول إلى االستمارات

 حواليتجمع وھي ، ٢٠٠٢  عام فيوأطلقت البوابة
 ة وكال٤٤و  وزارة٢١  منةي حكوماستمارة ٤,٧٠٠
يمكن و  . بلدية٧٦٠ من وأكثر محافظات ٥إقليمية و

 ةالبحث عن االستمارات الالزمة للمعامالت الحكومي
. HTMLأو  PDF أو Word كملفات كما يمكن تنزيلھا

إرشادات حول كيفية ملء  أيضا  البوابةوتقدم 
 .والمؤسساتاإلدارات  لمختلف  ودليال االستمارات

 

http://www.jordan.gov.jo ةالموقع الرسمي للحكومة اإللكترونية األردني 

ن يلمواطنل اللغة يمكن ةبوابة ثنائيإنھا  
 البحث والعثور على  من خاللھات التجاريةوالمؤسسا

كل ل صفحة منتتألف و  .الحكوميةالخدمات 
 ، والقوانيناإلجراءاتتضمن ت وةوكالة حكومي/وزارة
 ،نجاز الخدمةإ ومتوسط وقت ، والرسوم،واللوائح

توجيھية، كما يمكن من ھذه البوابة تنزيل ومبادئ 
 يستطيع  ذلك،إلى وباإلضافة  .االستمارات ذات الصلة

 أسئلتھمن التواصل مباشرة مع الحكومة بتقديم ومواطنال
تسجيل بعمال  وتسمح البوابة لقطاع األ. اإلنترنتعبر 

 .واإلرشادات، والحصول على بدء التشغيل اتشركال
لقطاع العام ا  في خدمات لموظفيھاوتقدم البوابة

 وتقوم الحكومة  . فيما بينھابالوزاراتخاصة وخدمات 
  .التفاعلية عبر البوابةلتخطيط لبدء المعامالت ابحاليا 
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 حياتنا اليومية
 

 ثورة التواصل االجتماعي: اإلنترنتالحياة على 
 

مكانا  ھذه األيام، حيث تقدم للناس واسعة شعبية ب تحظىلقد أصبحت مواقع الشبكات االجتماعية  
إلجراء عالقاتھم اليومية على اإلنترنت بنفس  ماع والتفاعل، وتبادل المعلومات يسمح لھم باالجتإلكترونيا 

، الذي أطلق في com.Classmatesللتواصل االجتماعي كان ظھر أول موقع  و. الطريقة التي يجرونھا تقليديا 
 الذي استخدم com.Friendster وcom.SixDegreesه مواقع أخرى كثيرة مثل ت وسرعان ما تل .١٩٩٥عام 

، كان أحد ٢٠٠٥وبحلول عام  . Friends)  (Circle ofمسمى دائرة األصدقاءنموذج التواصل االجتماعي ال
 .Google، أكثر شعبية من com.MySpaceمواقع الشبكات االجتماعية، 

 
 إلى لدعوتھمرسائل إلى أعضاء شبكاتھم الشخصية الخاصة، عند إنشائھا قع االمو ھذه و مؤسسويرسل 

وتوفر  . دد ھذه العملية لتنمية عدد األعضاء والصالت في الشبكةويكرر األعضاء الج . االشتراك في الموقع
 ومالمح شخصية يمكن لألعضاء اآلخرين ، للعناوينلكترونيإمواقع الشبكات االجتماعية خدمات مثل دفتر 

 على تكوين مجموعات وتساعد ھذه الشبكات.   فيما بعدھم الشخصيةءمعلوماتھم وآرا، ويضيفون مشاھدتھا
تكوين صداقات جديدة، والتواصل مع أصدقاء لم يعودوا على وضاء ذوي اھتمامات متشابھة، مؤلفة من أع

 .)٢٦(اإلنترنتوغيرھا من أشكال الصالت االجتماعية على ، صلة بھم
 

 O'Reilly Media، وھو مصطلح وضعته شركة  Web 2.0دعى الكثير من ھذه المواقع بمواقعيو 
التي تسھل  ،wiki ن مجتمعات اإلنترنت، مثل مواقع الشبكات االجتماعيةلإلعالم، مشيرة إلى الجيل الثاني م
 بأنه ظاھرة اجتماعية Web 2.0يمكن تعريف مفھوم  و.  بين المستخدمينالتفاعل والتشارك في المعلومات

 يتميز باالتصاالت المفتوحة، والمركزية السلطة،  وھو،اإلنترنت لتوليد وتوزيع محتوى  خاصا تتبنى نھجا 
 يوحي بصيغة جديدة لمواقع Web 2.0 مصطلح وبالرغم من أن.  )٢٧(المحتوىاستعمال حرية تبادل وإعادة و

 ھو نھج عمل جديد يرتكز على استخدام اإلنترنت كقاعدة للتفاعل مع جمھور ، بلاإلنترنت، إال أنه ليس كذلك
 . امتزايد يومي في عدد مستخدميھ من المواقع األكثر شعبية، مع ثنين اMySpace وFacebook   ويمثل.عالمي

 
 من قبل مارك زوكربيرغ الذي كان آنذاك ٢٠٠٤فبراير / في شباطcom.Facebookتم تطوير وقد  

المرتبة  ،٢٠٠٧فبراير /شباط منذ ،ھذا الموقع حاليا ووفقا  لإلحصاءات، يحتل .   جامعة ھارفاردا  فيطالب
 وھو الموقع األول لتبادل الصور على شبكة  األمريكية،تحدةالواليات المالسادسة من حيث عدد الزيارات في 

 استھدف الموقع طالب جامعة ،في البداية و.  ماليين صورة يوميا على الموقع٦، حيث يتم تحميل اإلنترنت
ھارفارد لتزويدھم بوسائل االتصال مع بعضھم البعض والتعرف على أصدقاء جدد، وسرعان ما توسع إلى 

ستراليا والھند أحاء الواليات المتحدة، ومن ثم في أنحاء المملكة المتحدة وكندا ونيوزيلندا وكليات أخرى في أن
الذي يسمح " التسجيل مفتوح"برنامج  Facebook، عرض ٢٠٠٦سبتمبر /وفي أيلول .  العالموأنحاء أخرى من

ـا Facebookكتروني باالنضمام، ومنذ ذلك الحين تجاوز لإألي شخص لديه عنوان بريد   مليون ٢٥ ل
 .)٢٨(عضو

                                                 
)٢٦( Social_network/wiki/org.wikipedia.en://http. 

)٢٧( 2Web_/wiki/org.wikipedia.en://http. 

)٢٨( html.ceo-dropout-hacker-open_features/115/magazine/com.fastcompany.www://http. 
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 عدد مستخدميه  إذ تعدى فيعتبر أكبر الشبكات االجتماعية على اإلنترنت،com.MySpaceأما موقع  
، وھو ثالث موقع من حيث الشعبية في الواليات المتحدة، ٢٠٠٦سبتمبر / مليون مستخدم في أيلول١٠٠

 كريس أندرسون وتوم ديوولف مع فريق وقد أسس الموقع كل من.  والخامس من حيث عدد الزيارات عالميا 
 مليون دوالر ٥٨٠ بمبلغ ٢٠٠٥يوليو /، وتم شراؤه في تموز٢٠٠٣يوليو /صغير من المبرمجين في تموز

 الموسيقيين الشباب ألنه شائعا  بين  MySpaceوأصبح .  )News Corp(من قبل شركة روبرت مردوخ لألخبار 
 طالما أنھم يملكون حقوق الملكية MP3 أغان وفق نظاميل خمس يسمح لھم، من خالل مالمحھم الخاصة، بتحم

 لبيع الموسيقى، وبالتالي فقد MySpaceومن خالل ھذه اآللية، يمكن للموسيقيين الھواة استخدام موقع .  لھا
 .)٢٩(ساعد ھذا الموقع على تحفيز العديد من المھن الموسيقية

 
المذكورة أعاله، فإن الناس يستخدمون ھذه الشبكات وعالوة على فوائد مواقع الشبكات االجتماعية  

ھذه المواقع لتعزيز أھدافھا وتجنيد  وتستخدم المنظمات غير الربحية.  ألكثر من مجرد العالقات االجتماعية
إن مواقع الشبكات "ويقول ألن روزنبالت، المدير التنفيذي لمركز الدفاع عن اإلنترنت .  المتطوعين
 غير الربحية تشكل منتدى لالجتماع بمنظمات شبيھة لھا وبمؤيدين محتملين لھا، وتوفر للمنظماتة االجتماعي

وعلى الرغم من أن الناس يظنون أن ھذه ".  وسيلة لنشر رسالتھا على نطاق أوسع من مجتمعھا المباشر
راد الذين  سنة، إال أن نسبة األف٢٤ و١٨المواقع ھي حكر على طالب الجامعات الذين تتراوح أعمارھم بين 

 في المائة من مستخدمي ٣٣ سنة آخذة في االرتفاع، إذ تبلغ نسبة ھؤالء ٥٤ و٣٥تتراوح أعمارھم بين 
Facebook

)٣٠(. 
 

وبالنسبة إلى العديد من منظمات المتطوعين، توفر الشبكات االجتماعية على اإلنترنت القدرة على  
ومثال على .  ھرمية إلى نموذج أكثر مرونة وتشاركيةتغيير قنوات السلطة التقليدية من نموذج التنظيمات ال

، المؤسسة في الواليات المتحدة، والتي نمت )Genocide Intervention Network(ذلك، شبكة التدخل في اإلبادة 
من مجموعة صغيرة من الطالب إلى ھيئة وطنية في مدة سنتين، وذلك من خالل التواصل عبر الشبكات 

ذه المجموعة إلى تعزيز مجتمع عالمي راغب وقادر على حماية المدنيين من اإلبادة وتھدف ھ.  االجتماعية
 وتقوم بنشر المعلومات المفيدة وإتاحة األدوات الالزمة لمنع ووقف عمليات ،الجماعية واألعمال الوحشية

للتفاعل مع   وتمثل ھذه المجتمعات على اإلنترنت فرصا  للعديد من المنظمات الطوعية .اإلبادة الجماعية
  .)٣١(جمھور جديد لبناء شبكات جديدة وقوية خاصة بھم

 
ويستخدم الكثير من الشركات واألعمال التجارية ھذه المواقع لتوظيف العاملين وترويج المنتجات  
 الموقع لشبكات العمل، وأصبح عدد ھذه الشبكات اآلن Facebook، فتح ٢٠٠٦يونيو /ففي حزيران.  التجارية

وكذلك أصبح لدى .   ألف شبكة، من بينھا شركات متنوعة مثل إرنست ويونغ وماكدونالد٢٠أكثر من 
MySpace ـ كما أن وكالة .   موظفا ٢٢، شبكة عمل مكونة من Facebook، الذي يعتبره الكثيرون منافسا  ل

 لتجنيد ٢٠٠٦ ديسمبر/ منذ كانون األولFacebook قد اعترفت باستخدام )CIA(األمريكية المخابرات المركزية 
ويوجد أيضا  مواقع لشبكات .  )٣٢(أشخاص لمختلف برامجھا وأنشأت شبكة خاصة بھا على ھذا الموقع

                                                 
)٢٩( MySpace/wiki/org.wikipedia.en://http. 

)٣٠( html.some_resources_/2007/04/thebambooprojectblog/com.typepad.michelemartin://http. 

)٣١( html.2037710,00,,0/story/voluntary/uk.co.guardian.society/:/http. 

)٣٢( 2007/01/72545/news/it/techbiz/com.wired.www://http. 
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 ماليين ١٠ الذي بلغ عدد مستخدميه com.LinkedInاجتماعية متخصصة في إيجاد فرص عمل، مثل 
 .)٣٣(عضو

 
ھا في مجال إدارة وتخفيف  مؤخرا  فعاليتFacebookوقد أثبتت مواقع الشبكات االجتماعية مثل  

ففي إطار متابعة خدمات الطوارئ الھاتفية، يوصي بعض علماء الحاسوب في .  الكوارث واألزمات
الواليات المتحدة بالتواصل من خالل مواقع الشبكات االجتماعية لتبادل المعلومات والنصائح حول التعامل 

عية كزلزال يمكن أن تشغل مراكز الطوارئ فوق فأزمة مثل إنفلونزا الطيور أو كارثة طبي . مع األزمة
طاقتھا، ولذلك قام باحثون من جامعة ماريالند في الواليات المتحدة، بطرح فكرة إنشاء موقع على اإلنترنت 

YouTubeو MySpaceللطوارئ كبديل، على غرار مواقع الشبكات االجتماعية، مثل 
 ، وفي ھذه الحالة. )٣٤(

يب الشخصية أو الھواتف الخليوية للوصول إلى الموقع والحصول على معلومات يستخدم المواطنون الحواس
وإن ھذا النوع من تبادل  . حيوية من قبل السلطات، باإلضافة إلى تبادل المعلومات مع بعضھم البعض

ى ، الذي قد يشمل تبادل الصور والفيديو، يمكن أن يكون ذا فعالية موازية أو حت"many-to-many" المعلومات
  .)٣٥(متفوقة على فعالية مركز طوارئ أو نظام تنبيه مبني على أساس اإلذاعة أو التلفاز

 
 مدى فعالية ٢٠٠٧أبريل /وقد أثبتت مجزرة جامعة فيرجينيا التقنية في الواليات المتحدة في نيسان 

فقد تمكن طلبة .  مواقع الشبكات االجتماعية في إشعار الناس أثناء حاالت الطوارئ وتحديث األخبار بسرعة
 طالبا ، عند وقوع الحادثة، من خالل استخدام مواقع ٢٢وموظفو الجامعة من اإلخبار عن إطالق النار ومقتل 

كما استخدم بعض .  ، وبالتالي إعالم آبائھم وأصدقائھم أنھم بخير ولم يتعرضوا ألي أذىFacebookمثل 
  .)٣٦(ألصدقاء الذين قضوا في المأساة بعد الحادثة لوضع صفحات تذكارية لFacebookالطالب 

 
ن اومع ذلك، القت مواقع المجتمعات على اإلنترنت انتقادا  لجوانب أخرى، بما في ذلك األم 

فقد أعلن عن حوادث معينة حيث قام بعض الراشدين باستخدام شبكة اإلنترنت الستھداف .  والخصوصية
 أن بعض الناس ينسون أو ال يدركون أن كل ما يوضع كما.  األطفال من أجل االنخراط في النشاط الجنسي

على شبكة اإلنترنت قد يكون عرضة ألن يراه جمھور واسع، إذ تعرض الكثير من الطالب للطرد بسبب 
تحميل صور لحفالت شرب ممنوعة وتم فصل موظفين بسبب قصص أو صور غير الئقة اكتشفھا أرباب 

 األخيرة، كانت ھناك شكاوى حول استخدام بعض الشركات وفي اآلونة.  )٣٧(عملھم على ھذه المواقع
وقد اعترفت وكالة األمن الوطني في وزارة الدفاع .  والوكاالت شبكات اإلنترنت الستخراج البيانات

بتمويل البحوث حول جمع المعلومات التي يضعھا األشخاص عن أنفسھم على الشبكات ) البنتاغون(األمريكية 
القائمة "ھتمامات واألنشطة التي يمكن بذلك ربطھا مع منظمات إرھابية على االجتماعية وتحليل اال

 .)٣٨("السوداء
                                                 

)٣٣( 8960555=cfm?story_id.displaystory/business/com.economist.www://http. 

 . على الموقعYouTube فيديو يحملھا أعضاء يعد كنوع من مواقع الشبكات االجتماعية ولكنه يتضمن حصرا  ملفات )٣٤(

)٣٥(  ?/recovery-disaster-for-perfect-netscape-like-sites-networking-social/2007/02/15/viewstory/com.netscape.www://http

 sites&-cialDso%3nsref%26DMatt_Sparkes%3FDCMP11189%3Fdn%2Farticle%2com.newscientisttech.Fwww%2F%2A%3http=url

.                                                                                                                                                                                                   true=frame 

)٣٦( marq-site=&src49907=aspx?CIaNID.rynewssto/au.com.itnews.www://http. 

)٣٧( php.9866nz/2006/sectors/casefor/com.altassets.www://http. 

)٣٨( 19025556.200mg=nletter&nsref-NLC=?DCMP19025556.200mg/article/com.newscientist.www://http. 
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ورغم كل ذلك، فإن التواصل االجتماعي ينتشر في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المنطقة العربية،  
اعية نموا  على  وأسرع الشبكات االجتم)٣٩( الموقع الرابع من حيث الشعبية في لبنانFacebookحيث أصبح 

ة، معظمھم في سن المراھقة والعشرينات، منذ فتح / ألف مصري٢٠اإلنترنت في مصر، حيث يضم أكثر من 
 وعلى الرغم من أن معظم المواقع تستخدم ألغراض التحادث،  .٢٠٠٦سبتمبر /باب التسجيل العام في أيلول

 األعمال الخيرية وتشكيل الجماعات السياسية إال أن العديد من الناس يستخدمونھا لمناقشات ھادفة، ولتشجيع
  .)٤٠(والدينية

 
 في لبنان، قام الطالب قمبيز عبد الرحيمي من جامعة كاليفورنيا في ٢٠٠٦يوليو /وأثناء حرب تموز 

التي !"  إسرائيل من غزو لبنانامنعوا" باسم Facebookلوس انجليس بالواليات المتحدة بتأسيس مجموعة على 
ويشكل ھذا واحدا  من آالف .  عضو من جميع أنحاء العالم في األسابيع الثالثة األولى ٢,٦٠٠جذبت 

  .)٤١(، من ضمنھا مجموعات مختصة باألوضاع قي العراق وفلسطينFacebookالمجموعات السياسية على 
 

ه جه مواقع الشبكات االجتماعية، حيث ال توجد صيغة معينة لنجاح ھذتومن الصعب معرفة إلى أين ت 
، ٢٠٠٣ والذي أطلق في عام MySpace وFacebook  الذي سبقFriendsterومثال على ذلك، موقع .  المواقع

، بعد أن تالشى عدد المستخدمين إلى أقل ٢٠٠٥ مليون زائر ولكنه اختفى في عام ٢٠وكان لديه ما يقارب 
يقى والفيديو باستدراج  ومواقع أخرى ذات قدرات أفضل من ناحية الموسMySpaceمن مليون عندما قام 

 يشكالن حاليا  اثنين من أكثر المواقع شعبية في العالم، ليس MySpaceو Facebookورغم أن .  المستخدمين
 أصبحت مواقع الشبكات االجتماعية تظھر بأعداد كبيرة على فقد.  ھناك ما يضمن أن وضعھما لن يتغير

السفر أو الكتب أو ھوايات معينة، حتى أن شركات نترنت، ومعظمھا يختص بمصالح محددة لمستخدميه كإلا
وعلى ما يبدو، فإن ھذه المواقع ستتواجد وتنمو لفترة .   أصبحت تستثمر فيھاNike وCiscoعالمية مثل 
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