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 تمهيد
 

 الذي عقـد  لمعلومات و لمجتمع ا  العالميةلجنة التحضيرية للقمة    الذي عقدته ال  الجتماع الثالث   نتج عن ا   
وثيقتي عمل إحداهما لمشروع خطة العمـل واألخـرى         ،  ٢٠٠٣ سبتمبر/أيلول ١٦-١٥في جنيف في الفترة     

 وسيوضع المشروعان في صيغتهما النهائية لطرحهما علـى مـؤتمر القمـة فـي              .  لمشروع إعالن المبادئ  
 .)١( بعد إنهاء الحوار بين الحكومات لحل القضايا الصعبة المتبقية٢٠٠٣ديسمبر /كانون األول

 
مل اإلقليمية المبدئية لغربي آسيا على وثيقة العمل لمشروع خطـة العمـل العالميـة،               تعتمد خطة الع   

تطرح من قبل إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اإلسكوا بعد تطويع الخطة العالمية الحتياجـات               و
، عاًفي آن م  صممت هذه الخطة بإطار زمني مرن، بحيث يمكن إطالق عدة أنشطة            و.  وخصوصيات المنطقة 

لتتضمن االبتكـارات الحديثـة فـي       نطاقها  أو تعديل بعض األنشطة لتتالءم مع األولويات الوطنية أو توسيع           
تبعاً الستعداد كل دولة لتقبل هـذه        مراحل مختلفة    تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، إضافة إلى تنفيذها على      

 .التكنولوجيا
 

الصعيدين  عن خطة العمل وإثارة مناقشات إضافية على         توفير المعلومات هي  التقرير  الغاية من هذا    و 
 اإلسكوا اإلعداد الجتماع خبراء في      الصيغة النهائية للخطة اإلقليمية، تنوي    وضع  هدف  بو.  طنياإلقليمي والو 

 . معتمدة من قبل جميع الدول األعضاءصيغة نهائية والوصول إلى ة المقترحالخطةمناقشة ل ٢٠٠٤بداية عام 
 

                                                            
 .٢٠٠٣ديسمبر / كانون األول١٢ إلى ١٠  من المقرر عقد القمة العالمية لمجتمع المعلومات في جنيف من )١(
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 مقدمة
 

قـد  ل  .)٢(تحسين النمو االقتصادي والمنافسة   لإمكانية ضخمة    المعلومات واالتصاالت تكنولوجيا  تمتلك   
عزولـة فـي    لمجموعات الم والمساعدة في انخراط ا   تحسين اإلنتاجية،   أظهرت هذه التكنولوجيا مقدرتها على      

مجـاالت  في  ونشرها  الجديدة  في تطوير التقانات    ع  اسرباإلضافة إلى اإل  دة،  جديعمل  فرص  وإيجاد  ،  المجتمع
تحقيـق أهـداف    بـذلك علـى   كثيرة، منها الحكومة والتجارة واألعمال التجارية والصحة والتعليم مسـاعدة       

  تسـتلزم  المعلومات واالتصاالت التي تقدمها تكنولوجيا    لكن االستفادة من الفرص      . هامةاقتصادية  -اجتماعية
لألسف ال تزال معظم الدول األعضاء في اإلسكوا والدول العربيـة             . المجاالت د من يعدالفي  قدرات أساسية   

 . تعاني من عدم مالءمتهاأوالقدرات هذه من كثير تفتقر لل
 

ـ رؤيتها الخاصـة لم   صياغة  تهدف إلى   أنشطة  الدول األعضاء في اإلسكوا ب      بعض قد بدأت ل   اتكون
واستراتيجيات التنفيـذ   بذلك  علقة  مت السياسات ال  وضعخطوات ل منها  الكثير  ت أيضاً   وخط  .معلوماتلمجتمع ا 
ـ طبت ورغم أن معظـم       .صاالتتالمعلومات واال  تكنولوجيا   فياء القدرات    بن عزيز ت بهدف  تكنولوجيـا   اتيق

ا فـي    والتي يجري اسـتخدامه    حلياًُمطورة م ال المعلومات واالتصاالت مستوردة إال أن هناك بعض التطبيقات       
 عمـل   ة خط  ويسعى للبناء عليها للوصول إلى وضع      كل هذه الجهود  بقرير  تهذا ال يقر   و  . المجاالت منالعديد  

 .لمجتمع معلومات مستقبلي في غربي آسياعقولة م
 

تستهدف خطة العمل المبدئية هذه تنظيم األنشطة على المستوى اإلقليمي وتشـجيع تطـوير القـدرة                 
وتراعي اإلجراءات المقترحة في الخطـة المالحظـات        .  ل نحو مجتمع المعلومات   المحلية على تحقيق االنتقا   

وتتناول موضوعات معينة خاصة بالمنطقة      ،للقمة الدولية المتصلة بالمنطقة والصادرة عن اللجان التحضيرية       
لـذلك    )٣(وترمي الخطة أيضاً إلى تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفيـة        .  مثل تطوير المحتوى الرقمي العربي    

 .٢٠١٥ خالل فترة طويلة من الزمن تنتهي بحلول الوطني لخلق األسس للتعاون اإلقليمي والدولي وتممص
 

 عدد مـن    علىتغييرات هامة في اتجاهات متنوعة و     ال بد من    لوصول إلى مجتمع المعلومات     بغية ا و 
 وضـمان   اء القدرات ال بد من بن   كما   .  والصكوك التنظيمية  ،الهياكل التشريعية ومستويات، منها السياسات،    ال

 عـدد   نحو مجتمع المعلومات على   الفعال  نتقال  االويتوقف   . المعلومات واالتصاالت تكنولوجيا  استدامة قطاع   
ـ  واالت والقدرة على الوصـول   قضايا البنية التحتية،    تأتي  في المقام األول    ف  .من العوامل  ـ طبوت،  لاص  اتيق
  لكـن   .قليميواإلدولي  التعاون  ال و ،الموارد البشرية و،  حتوىير الم تطووالمعلومات واالتصاالت،   تكنولوجيا  

 المعلومات والمعرفـة    الداخلية المناسبة لالستفادة من    في تطوير القدرات   يجب أن تساهم هذه العوامل مجتمعة     
 يوضح الشكل و.   التطور وتطوير معارف جديدة لتحقيق المزيد من     االقتصادية  -في تحقيق التنمية االجتماعية   

 هـذا التقريـر     وسيخصص مـتن  .  آسياغربي  لتطوير ودعم مجتمع المعلومات في      التالي العناصر الرئيسية    
 . األحد عشرالعناصر لكل من هذه اإلجراءاتلتقديم مجموعة من 

 

                                                            
تتجلى أهمية تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت في مساهمتها األساسية في عملية تبادل المعلومات، ومعالجتهـا ونقلهـا،            )٢(

 انظـر   . علـى المعرفـة   يقـوم   ئم األساسية لمجتمعات المعلومات الوطنية مستقبالً وحجر الزاوية لبناء اقتصاد عالمي عـادل               الدعا وهي
Claudia Sarocco, “Elements and principles of the information society” ، )٢٠٠٣ السلكية والالسلكية، االتحاد الدولي لالتصاالت.( 

االقتصـادية  -ة لألمم المتحدة على أهمية تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت في تحقيق التنمية االجتماعية            األلفي إعالنأكد    )٣(
سيكون  وبالتالي، ".  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، متاحة للجميعةصاالتكنولوجيات الجديدة، وبخكفالة أن تكون فوائد "ضرورة  وعلى
 .٧ و٣ و٢ و١ األهداف رقم وال سيماأللفية اإلنمائية ل فباألهدامرتبطاً خطة العمل اإلقليمية تنفيذ 
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 ة لتطوير مجتمع المعلوماتي الرئيسالعناصر  -الشكل
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خطة عمل إقليمية مبدئية لبناء مجتمع المعلومات
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 ضع خطة عمل إقليمية  و-أوالً
 

يعرض هذا الفصل موجزاً ألهم أهداف خطة العمل اإلقليمية، ويقدم وصفاً لمختلف القضايا المتصـلة                
أمـا  .  بوضع إطار ناجح لمجتمع المعلومات، ويبرز األنشطة التي اضطلعت بها اإلسكوا في هـذا الصـدد               

 .لالفصل الثاني فيتناول أولويات خطة العمل اإلقليمية بالتفصي
 

   أهداف خطة العمل اإلقليمية المبدئية-ألف
 

وتأمل اإلسكوا  .  تهدف خطة العمل اإلقليمية المبدئية إلى تشجيع مزيد من التعاون بين بلدان اإلسكوا             
أن يساعد هذا التقرير على التوصل إلى صيغة نهائية لخطة العمـل اإلقليميـة وأن يمهـد الطريـق لقيـام                     

يمية بوضع استراتيجيات فعالة تدعمها السياسات المالئمة التي تؤدي إلى قيام مجتمع            المجتمعات المحلية واإلقل  
ومن شأن هذا المجتمع الجديد أن يعمل على استدامة التنميـة وتضـييق الفجـوة               .  معلومات في غرب آسيا   

ن السـكان   الرقمية باستخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت كوسيلة لمعالجة المعلومات ونشرها ولتمكـي          
وفي هذا السياق، تشكل األهداف التالية األساس للتعاون والتنسـيق          .  بفضل المعرفة حتى في المناطق النائية     

 :بين جميع األطراف المعنية
 

التشجيع على المساهمة بآراء فنية خاصة بمنطقة اإلسكوا وتعـود بالفائـدة علـى مجتمعاتهـا              )أ( 
 المحلية؛

 
خطـة عمـل    وضـع    من أجل    اتت المبدئية األساسية واألهداف لألولوي    التفاق على اإلجراءا  ا )ب( 
 ؛ للدول األعضاء في اإلسكواإقليمية

 
، للـدول األعضـاء    وزيادة اإلمكانيات االقتصـادية واالجتماعيـة        ياالجتماعتعزيز االندماج    )ج( 

 ؛ الضعيفةمجتمعاتال اًخصوصو
 

 ؛يتنفيذ عمل  إطاراقتراح )د( 
 

 . لمراقبة تقدم العملوضع خطوط عريضة )•( 
 

   اإلطار التنفيذي-باء
 

فمساهمة .  يقوم اإلطار المقترح لتنفيذ الخطة المبدئية على الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص             
.  الحكومات ضرورية جداً خاصة فيما يتعلق بتهيئة البيئة المؤاتية وضمان المساواة فيما بين األطراف الفاعلة              

ك، ينبغي تحديث الخطة اإلقليمية بانتظام عبر نشر المعلومات وتشجيع الحـوار بـين بلـدان                وعالوة على ذل  
اإلسكوا وإدخال التعديالت على طريقة التنفيذ واالستجابة لالبتكارات الجديدة في مجال تكنولوجيا المعلومـات              

 :وفيما يلي العناصر األساسية لإلطار التنفيذي.  واالتصاالت
 

 اإلسكوا إلى خطة عمل إقليمية تشترك في وضعها وتتفق عليها وتلتزم بتنفيذها من              تحتاج بلدان  )أ( 
 أجل تكوين مجتمع المعلومات؛
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يجب أن يقوم كل بلد من بلدان اإلسكوا بتحديد الخطوات الالزمة لوضع خطة عمـل وطنيـة                  )ب( 
الوة على ذلك، ينبغـي أن تحـدد        وع.  وتنفيذها وذلك وفقاً ألولوياته ولمستوى جاهزيته للعمليات اإللكترونية       

خطة العمل الوطنية اإلطار الزمني المقترح للتنفيذ أو المراحل الرئيسية من الخطة والجهـات التـي سـتقوم                  
 بتنفيذها؛

 
نظراً إلى وجود عوامل مشتركة بين مختلف مجاالت الخطة، ينبغـي أن تتـوخى الحكومـات                 )ج( 

 ويمكـن إدخـال بعـض      .  غتها والشروع فيهـا فـي آن واحـد        التنسيق الكامل فيما بين هذه العوامل وصيا      
كما يمكـن تحويـل نقطـة التركيـز         .  التعديالت على المجاالت الرئيسية وفقاً للظروف واألولويات المحلية       

 الرئيسية للخطة من مجال إلى آخر خالل عملية التنفيذ وفقاً للتقدم المحرز ولألولويات المحلية؛
 

ت الوطنية على تشكيل آلية مالئمة لوضع خطة عمل إقليمية لبناء مجتمـع             يجب أن تعمل الهيئا    )د( 
ويتوقع أن تضم هذه اآللية الهيئات الوطنية وممثلين من مختلف الوزارات وأصـحاب             .  المعلومات وتنفيذها 

ين األعمال التجارية الخاصة، ومن المنظمات غير الحكومية والوكاالت الدولية واإلقليمية وممثلـين للمسـتفيد             
 من الخطة ولقطاعات التعليم؛

 
بما أن تقييم أداء خطة العمل المتفق عليها عملية هامة جداً وبما أن نجاح مؤتمر القمة لمجتمع                  )•( 

المعلومات يتوقف على تنفيذ اإلجراءات المتفق عليها، يجب أن تستغل الدول األعضاء الفرصة التي تقـدمها                
 وبالتالي، يجب أن تعمل اإلسـكوا علـى وضـع          .  لى المستوى اإلقليمي  لهم اإلسكوا لمتابعة نتائج المؤتمر ع     

آلية للرصد تشمل أهم مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وفقاً لمـؤتمر القمـة العالميـة لمجتمـع                 
ويمكن وضع هذه اآللية بالتعاون مع جهة محددة في كل بلد مـن البلـدان               .  المعلومات من المنظور اإلقليمي   

 ء؛األعضا
 

لإلسكوا دور رئيسي في توجيه الدول األعضاء وتيسير الحوار فيما بينها وتقديم المساعدة الفنية               )و( 
في رسم االستراتيجيات الوطنية واإلقليمية وتقييم أثرها، لذلك، يجب أن تقوم اإلسكوا بتنظيم اجتماعات سنوية               

 .على المستوى الوزاري الستعراض التقدم المحرز وتقييمه
 

 هدف وضع الصيغة النهائية لخطة العمل اإلقليمية وتطويعها وتنفيـذها، ُيقتـرح اختيـار هيكـل                وب 
وقد .  تنظيمي يضمن وجود آليات مناسبة لتبادل المعلومات بين متخذي القرارات وللقيام باإلجراءات الالزمة            

 وتكميـل الـدور    يقع الخيار على تأسيس مجلس وطني لتكنولوجيا المعلومـات واالتصـاالت يقـوم بـدعم                
ويكون الهدف األساسي للمجلس هو تحديد جـدول األعمـال          .  التشريعي والتنفيذي الذي تضطلع به الحكومة     

وبإمكان المجلس أن يشكل عدداً     .  لوضع خطة عمل في مختلف القطاعات على المستويين الوطني واإلقليمي         
ة اإلقليمية المبدئية فريقاً من هـذه       من أفرقة أو مجموعات العمل وأن يخصص لكل عنصر من عناصر الخط           

 ويجب أن تتشكل عضوية المجلس من ممثلين لمجتمع المعلومات          )٤(األفرقة أو مجموعة من هذه المجموعات     
من مختلف الوزارات ومن القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والوكاالت اإلقليميـة والدوليـة ومـن                

وعندها يمكن أن تتخذ اإلسكوا اإلجراءات الداخلية الالزمة        .  التعليمممثلين للمستفيدين من هذه الخطة ولقطاع       
 .للتعاون الوثيق مع هذا المجلس

 

                                                            
 .انظر الشكل في هذا التقرير )٤(
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ولكن قبل الشروع في الخطة اإلقليمية، ال بد من إجراء تقييم للموارد المتاحة في كل بلد في مجـال                    
درات والمشـاريع الناجحـة     ويتعين على الحكومات أن تستعرض المبـا      .  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  

ويمكـن  .  والتجارب التي أخفقت فيها وأن تتشاور مع الحكومات األخرى وتستفيد مـن التعـاون اإلقليمـي               
التوصل بهذه الطريقة إلى مشروع أولي ناجح يتحول إلى نموذج لمشاريع أخرى مماثلـة ونقطـة انطـالق                  

 .)٥(اسي الالزم لتنفيذ خطة العملوبالتالي يتحقق النفع السي.  للجهود األخرى في المستقبل
 

   المرحلة الثانية من قمة مجتمع المعلومات-جيم
 

اضطلعت اإلسكوا بثالث مبادرات رئيسية في سياق االستعداد للمرحلة الثانيـة مـن قمـة مجتمـع                  
، وهـذه   ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٨ إلى   ١٦المعلومات التي من المقرر عقدها في تونس في الفترة من           

 إعداد لمحة موجزة عن المنطقة استناداً إلى بيانات وتحلـيالت تشـمل بلـدان اإلسـكوا                ) أ: (المبادرات هي 
االستمرار في إعداد قاعدة بيانات مقارنة للمؤشرات الرئيسية لمجتمع المعلومـات مـن أجـل    ) ب(؛ ١٣الـ  

ضافة اجتماع فريـق خبـراء      است) ج(قياس ورصد التقدم المحرز في بناء مثل هذا المجتمع في غرب آسيا؛             
تناول المحتوى الرقمي العربي وأسفر عن صياغة مبادرة المحتوى العربي للمساعدة فـي تأسـيس صـناعة                 

 .)٦(المحتوى في المنطقة العربية
 

                                                            
)٥(  ESCWA, “ICT capacity building in ESCWA member countries” (E/ESCWA/ICTD/2003/WG.1/2). 

 في نشاط جانبي خالل مؤتمر جيتكس ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١٦من المقرر الشروع في مبادرة المحتوى العربي في   )٦(
 . في دبي٢٠٠٣
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 بناء مجتمع المعلومات اإلقليميات أولوي  -ثانياً
 

 التي تم تعديلها لتناسب منطقة      صممت خطة العمل المبدئية باالستناد إلى مشروع خطة العمل العالمية          
ألقسـام والعنـاوين    لبهة  اشم العمل اإلقليمية المبدئية     ة لخط عتمدةية الم سالعناوين الرئي فإن  وبالتالي  .  اإلسكوا

 .)٧(عمل العالميةالالرئيسية آلخر نسخة من مشروع خطة 
 

   سياسات واستراتيجيات-ألف
 

من الضـروري   ،   التنمية  ألغراض لومات واالتصاالت تكنولوجيا المع تسخير  تعزيز  كخطوة تمهيدية ل   
خـاص  ال ينقطـاع  في ال   االستراتيجيات التي تحشد جهود جميع أصحاب المصلحة       صياغةالسياسات و  اعتماد

 .مجتمع المعلوماتالتي يخلقها الفرص نشر و استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتشجع على عامالو
 

 الدول األعضاء فـي     تطوير مجتمع المعلومات في   في  العام دور رئيسي     القرار في القطاع     ينعاولص 
 للقيـادة السياسـية   و،   فعال بين الوكاالت   تنسيقإليجاد  والقوة الدافعة   يشكلون القاعدة المشتركة     فهم    .اإلسكوا
 .ةالكامن جهود البشريةاللموارد المالية واوتخصيص ،  العامة السياسةتغييرات الفعالة فيوال، الفعالة

 
 الخاصـة والشـركات االستشـارية،       والشركاتحكومية،  غير ال اإلقليمية  المحلية و وتؤدي المنظمات    

وفي هـذا السـياق،     .  في تطوير مجتمع المعلومات   دوراً أساسياً   المنظمات اإلقليمية والدولية،    باإلضافة إلى   
 تضطلع بدور رئيسي في مسـاعدة       بإمكان اإلسكوا بصفتها الذراع اإلقليمي لألمم المتحدة في غرب آسيا، أن          

 .الدول األعضاء فيها في مختلف مجاالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومجتمع المعلومات
 

 .بالسياسات واالستراتيجياتالمتعلقة قائمةً باإلجراءات  ١تضمن الجدول وي 
 

   اإلجراءات الرئيسية لصياغة السياسات واالستراتيجيات-١الجدول 
 

 األهداف اإلجراءات طار الزمنياإل المستوى
 .إجراء تقييم للجاهزية اإللكترونية على المستوى الوطني ٢٠٠٥-٢٠٠٤ طنيو
 .ةي إلكترون وطنية استراتيجياتتطوير ٢٠٠٥-٢٠٠٤ طنيو
 .ة اإلقليمية لبناء مجتمع المعلوماتيتعزيز االستراتيج ٢٠٠٨-٢٠٠٥ قليميإ

ر االستراتيجيات يتطو -١
 اإللكترونية

كة بين القطاعين الخاص والعـام أو       االشرتأسيس نماذج من     ٢٠٠٥-٢٠٠٤ قليمي ووطنيإ
 .شراكة بين قطاعات متعددةال

التشجيع على المشاريع االحتضانية، وقروض االستثمارات       ٢٠٠٧-٢٠٠٥ قليمي ووطنيإ
، بما فـي    صناديق االستثمار الحكومية  ية واإلقليمية، و  الوطن
 الشركات الصغيرة   تقديم القروض المتناهية الصغر إلى    ذلك  

ـ حفالتاسـتراتيجيات   والمتوسطة، و  ، االسـتثمار علـى   ز  ي
بما في ذلـك تقـديم       يات الداعمة لتصدير البرمج   األنشطةو

 حـدائق ، ودعـم شـبكات البحـث والتطـوير و         المشورة
 .)أ(البرمجيات

كة بين ا الشرتعزيز -٢
القطاعين الخاص 

شراكة بين الوالعام أو 
  متعددةاتقطاع

                                                            
 .WSIS Draft Plan of Action، وAddendum 2 (Rev.1), WSIS/PC-3/10-E, 26 September 2003انظر   )٧(
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 )تابع (١الجدول 
 

 األهداف اإلجراءات اإلطار الزمني المستوى
مختلـف   على الحوار بين     لتشجيعتطوير إطار عمل وآلية ل     ٢٠١٠-٢٠٠٥ قليمي ووطنيإ

 لتطبيق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت     أصحاب المصلحة 
 .على المستويين المحلي واإلقليمي

 إلرساء مجتمع المعلومات يشارك      سنوي يعقد اجتماع إقليم   ٢٠١٠-٢٠٠٥ إقليمي
 .أصحاب المصلحةفيه جميع 

بين  حوار إقامة -٣
مختلف أصحاب 

على  المصلحة
المستويين المحلي 

 واإلقليمي

 .اإلسكوا :المصدر
 .WSIS Draft Plan of Action, Addendum 2 (Rev.1), WSIS/PC-3/10-E, 26 September 2003انظر  )أ( 

 
 تالتصاالوامعلومات ية للالتحتبنية   ال-باء

 
سـلباً   معظم الدول األعضاء في اإلسكوا من عدم االستقرار االجتماعي واالقتصادي الذي أثر              تعان 

 ينعلـى المسـتوي    على تخصيص الموارد المطلوبة لبناء البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصـاالت          
 البنيـة التحتيـة الطلـب المحتمـل        ال تلبـي    سـكوا،    وفي معظم الدول األعضاء في اإل       .اإلقليمي والمحلي 

ـ  بشـكل خـاص   والمناطق الريفية،    . لشبكات العالمية بأسعار معقولة   تؤمن اتصاالً موثوقاً با   وال     ة، محروم
 إلجراءاتبـا قائمةً  ٢قدم الجدول  وي .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتلالمناسبة التحتية بنى البوجه عام من    

 .سكوا لتحسين البنية التحتية  لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاإلالدول األعضاء في  ذهاتتخيجب أن التي 
 

  اإلجراءات الرئيسية لتحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -٢الجدول 
 

 األهداف اإلجراءات اإلطار الزمني المستوى
االتصـال بشـبكة    ادة إمكانيـة    تطوير استراتيجيات لزي   ٢٠٠٥-٢٠٠٤ إقليمي ووطني

 .معتدلة
تجهيز مراكز عامـة لالتصـال باإلنترنـت ودعمهـا           ٢٠٠٧-٢٠٠٥ إقليمي ووطني

كأكشاك اإلنترنـت ومراكـز تكنولوجيـا المعلومـات         
واالتصاالت التـي تـؤمن وصـول الطبقـات الفقيـرة           

 .والمعزولة من السكان
السلكي بـدائل اسـتراتيجية     لاعتبار تكنولوجيا االتصال ا    ٢٠٠٧-٢٠٠٥ إقليمي ووطني

اسـتعمال  وط الثابتـة باإلضـافة إلـى        تكنولوجيا الخط ل
 .ةر الصناعياقماألإمكانات االتصال عبر 

 وواجهات حاسـوبية    تطوير تكنولوجيا ذات كلفة معتدلة     ٢٠١٠-٢٠٠٥ إقليمي ووطني
سهيل وصـول النـاس إلـى       ال تعتمد على النصوص لت    

 .)أ(تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
بمعدات المستخدمين  البحث والتطوير الهادف إلى تزويد       ٢٠١٠-٢٠٠٥ إقليمي ووطني

وبأسـعار  لتكنولوجيا المعلومات واالتصـاالت مناسـبة       
 .)أ(تجديد الحواسيبمعتدلة بما في ذلك 

 بخطـوط   المحرومةمجتمعات  تزويد المناطق الريفية وال    ٢٠١٠-٢٠٠٩ وطني
.  ذات كلفة معتدلة وبإمكانية مشـاهدة التلفزيـون       هاتفية  

يجب أن تكون البرامج التلفزيونية ُمترجمة أو مدعومة        و
 .باإلشارات

 الرقمية تضييق الفجوة -١
خاصة في المناطق 

 الريفية
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 )تابع (٢الجدول 
 

 األهداف اإلجراءات اإلطار الزمني المستوى
ات كلفة  وذآمنة وموثوقة   وطنية تكون   تطوير بنية تحتية     ٢٠٠٧-٢٠٠٥ وطني

معتدلة وتضمن فعالية االتصال بشبكة رئيسـية إقليميـة         
 .لإلنترنت

البنية التحتية تطوير  -٢
الوطنية لشبكة رئيسية 

ذات سعة نطاقية 
 واسعة

لشبكة رئيسية ذات سعة نطاقية     تطوير بنية تحتية إقليمية      ٢٠١٠-٢٠٠٨ إقليمي
عار لتسيير عمليات نقل البيانات إقليمياً ولتأمين أس      واسعة  

 .العالمية الحاليةالرئيسية منافسة مقارنةً بالشبكات 

 التكامل اإلقليمي تعزيز -٣
 من خالل التعاون 

بين الدول األعضاء 
العتماد حلول متوافقة 

 للتوسيعوقابلة 

 .E/ESCWA/ICTD/2003/4، "البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في بلدان اإلسكوا"اإلسكوا،  :المصدر

 .WSIS Draft Plan of Action, Addendum 2 (Rev.1), WSIS/PC-3/10-E, 26 September 2003انظر  )أ( 

 
 ل إلى المعلومات والمعرفةوص  الو-جيم

 
 المنـاطق  بمقارنـة   ضمن الئحة المناطق األقـل وصـوالً للمعلومـات          الشرق األوسط   تم تصنيف    

د واإلدارة العامة في األمم المتحدة والجمعية األميركية لـإلدارة          شعبة االقتصا قامت بها   لدراسة  تبعاً  األخرى،  
ـ ممبـادرة ل  القيـام ب  و استراتيجيةعلى الدول األعضاء في اإلسكوا القيام بصياغة        لذا ينبغي     .)٨(العامة  ةعالج

 ).٣انظر الجدول (الوضع الحالي 
 

 لمعلومات والمعرفةوصول إلى ا  اإلجراءات الرئيسية لل-٣جدول ال
 

 األهداف اإلجراءات اإلطار الزمني مستوىال
وضع القوانين لتسهيل الوصول إلى المعلومات والمحافظة        ٢٠٠٦-٢٠٠٤ وطني

 .على البيانات العامة
أو بكلفة معتدلة    مبادرات لدعم الوصول مجاناً      الشروع في  ٢٠٠٦-٢٠٠٤ إقليمي ووطني

 .حة للعامةالمتاإلى المعلومات 

تعزيز المعلومات  -١
 ة للعامالمتاحة

 المصـادر   في مجـال اسـتخدام    مساندة البحث والتطوير     ٢٠١٠-٢٠٠٥ إقليمي ووطني
تلبـي  معتدلـة الكلفـة     التكنولوجية للوصول إلى حلـول      

 بمـا فـي ذلـك     سكوا،  اإلاحتياجات الدول األعضاء في     
 .العربي المحتوى الرقمي

وخـدمات األرشـفة، كمكتبـة      عامة  رقمية  تطوير مكتبة    ٢٠١٠-٢٠٠٥ إقليمي ووطني
 .وطنية وتشريعات وطنية

ضمن نطـاق   رقمنة الصحف، والكتب، واألبحاث العلمية       ٢٠١٠-٢٠٠٥ إقليمي ووطني
 مع احتـرام حقـوق الملكيـة        المعلومات المتاحة للعامة  

 .الفكرية
يمية علـى رقمنـة      التعل والمؤسساتتشجيع القطاع العام     ٢٠١٠-٢٠٠٥ إقليمي ووطني

 .بياناتها ونشرها على اإلنترنت

معلومات التطوير  -٢
 المتاحة للعامة

                                                            
)٨(   United Nations Division for Public Economics and Public Administration (UNDPEPA), and the American Society    

 for public Administration (ASPA), “Benchmarking E-government: A Global Perspective” (2002).                                                         
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 )تابع (٣جدول ال
 

 األهداف اإلجراءات اإلطار الزمني المستوى
 .رفع مستوى الوعي وتسويق الحلول المتاحة ٢٠٠٦-٢٠٠٤ إقليمي ووطني
لتستفيد منهـا المجتمعـات      متعددة األهداف    إنشاء مراكز  ٢٠٠٧-٢٠٠٥ إقليمي ووطني

 . إضافة ألكشاك اإلنترنتالمحلية يتم االتصال بها عن بعد
 على تزويد المجتمعـات     والبلدياتتشجيع المدارس العامة     ٢٠١٠-٢٠٠٥ إقليمي ووطني

 .الوصول إلى اإلنترنتإمكانية المحلية ب
عل الوصـول إلـى اإلنترنـت       دعم المبادرات الهادفة لج    ٢٠١٠-٢٠٠٥ إقليمي ووطني

 .مجانياً

شريحة وصول  -٣
واسعة من السكان 

إلى المعلومات 
 والمعرفة

 .اإلسكوا:  المصدر

 
 اء القدراتبن  -دال

 
في تكنولوجيـا   مهارات األساسية   إلى ما بعد تحسين ال    سكوا  اإلمنطقة  ينبغي أن يمتد بناء القدرات في        

ـ يعتمـد    و  .العديد من مجاالتهـا   خبرة في   التطوير  ، ليشمل   بين المواطنين المعلومات واالتصاالت    وذج النم
مـوارد   ال : هـي   مجـاالت  تطوير ثالثـة  على   لبناء القدرات في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت     المقترح  

 .)٩(تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتبشرية؛ والبحث والتطوير؛ ومؤسسات ال
 

المسـنين،  والشـباب،   ووعالوة على ذلك، ال بد من التركيز بوجه خاص على احتياجـات النسـاء،                
 .في مجتمع المعلومات  جميع الفئات المهمشة لمراعاة انخراطنوالمعوقي

 
 تطوير الموارد البشرية  -١

 
لكن هذا التقدم هو تقدم طبيعي بشـكل        .  ةردها البشري امو بناء قدرات    تشهد منطقة اإلسكوا تقدماً في     

ات المـوارد    لبنـاء قـدر    طنيوالو  اإلقليمي ينبمبادرات رسمية على المستوي    عام ومن الضروري الشروع   
يمكن أن   والجمهورية العربية السورية بالموارد البشرية التي        ،األردنولبنان،  ومصر،    وبينما تتمتع   .البشرية

غرب آسيا، تعاني   في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في       ماهرة  الملة  اعاللقوة  ل اً رئيسي اًكون مصدر ت
لتطـوير   ٤موضحة في الجدول    خطة عمل   تم اقتراح    لذلك،   .  معدل األمية المرتفع   المنطقة ككل من ارتفاع   

 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتمجال  بشرية فيالموارد ال
 

 البحث والتطوير  -٢
 

بـدء  ثم ال سكوا،  اء في اإل  عضاألدول   في ال   البحث والتطوير   في  االستثمار ال بد من تعريف أولويات     
وبناء القدرات المميزة فـي تكنولوجيـا       ث،  ابحفي إدارة األ   لوطنية ا مهاراتالالمبادرات التي يمكن أن تزيد      ب

الضـرورية  اإلجراءات الرئيسية    ٥يعرض الجدول   و.  فرص تجارية  ، وتحويلها إلى  المعلومات واالتصاالت 
 . في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالبحث والتطويرلتعزيز 

                                                            
الجزء (، " الدول األعضاء في اإلسكوالدىتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ل في تطبيقات مختارة اتبناء القدر"اإلسكوا،   )٩(

 .(E/ESCWA/ICTD/2003/6)) الحكومة اإللكترونية والتجارة اإللكترونية ،األول
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   إجراءات تطوير الموارد البشرية-٤الجدول 
 

 األهداف اإلجراءات اإلطار الزمني ىالمستو
إدخال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فـي المنـاهج         ٢٠٠٦-٢٠٠٤ وطني

 .المدرسية
تدريب المدرسين على التعامل مع بيئة تعليمية ديناميكية         ٢٠٠٦-٢٠٠٤ إقليمي ووطني

رتكز على الطالب إما في الصـفوف العاديـة أو فـي            ت
إلى جعـل المهـارة فـي        الصفوف االفتراضية، إضافة  

 لتخـريج   شـرطاً تكنولوجيا المعلومـات واالتصـاالت      
 .المدرسين

اسـتخدام  نطـاق  التعاون مع الشركات المحلية لتوسـيع        ٢٠٠٦-٢٠٠٤ إقليمي ووطني
 شراكات  ةقامتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وذلك بإ    

تصـال باإلنترنـت    االمع المزود بخدمة اإلنترنت بهدف      
 االتصـال وتأمين  بأسعار معتدلة   خدمات  الحصول على   و
 .لحمايةاإلنترنت عبر جدران ابكثر أمناً األ

 الحواسيب في المدارس العامـة بعـد        مراكزفتح أبواب    ٢٠٠٥-٢٠٠٤ وطني
جازات انتهاء أوقات الدوام، وفي العطل األسبوعية، واإل      

 المحلية بالتدريب عليها واالتصـال     للمجتمعات   والسماح
 وقد  . األميةوذلك بهدف زيادة الوعي ومحو      اإلنترنت،  ب

لخدمـة   مراكز متعددة األهداف     تتطور هذه المرافق إلى   
 . المحليلمجتمعا

تطوير معدات أرخص، وأكثر أمناً، وسـهلة االسـتخدام          ٢٠٠٩-٢٠٠٧ إقليمي ووطني
أشـمل بـين الطـالب      على نطـاق     هااماستخدوتشجيع  
 .والمعلمين

 .وصل جميع المدارس االبتدائية والثانوية باإلنترنت ٢٠١٥-٢٠١٠ وطني

تزويد الطالب  -١
 الكافيةبالمهارات 

للمشاركة الفعالة في 
 مجتمع المعلومات

تعديل المناهج الحالية لتتضمن مهارات فـي تكنولوجيـا          ٢٠٠٥-٢٠٠٤ وطني
المعلومات واالتصاالت في كافة المسـتويات، وتسـريع        

 .انتشارها في كافة الجامعات
حسين الطرق التدريسية باستخدام تكنولوجيا المعلومات      ت ٢٠٠٥-٢٠٠٤ وطني

 .واالتصاالت
 القطاع الخاص فـي بنـاء المهـارات    إقامة الشراكة مع  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ إقليمي ووطني

رية التي تضمن توظيفاً سريعاً لخريجي تكنولوجيا       الضرو
 .المعلومات واالتصاالت ونتائج فعالة لشركات األعمال

 الشركات على   شجيع القطاع الخاص لت   إقامة الشراكة مع   ٢٠٠٥-٢٠٠٤ إقليمي ووطني
االستفادة من تدرب الطـالب لـديها أو مـن مشـاريع            

 .التخرج
 مع جامعات دولية بارزة فـي       ات شراك  إقامة السعي إلى  ٢٠٠٦-٢٠٠٤ إقليمي ووطني

 .تطوير برامج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 من خالل التعلم اإللكتروني،     عبر اإلنترنت  التعليم   توفير ٢٠٠٦-٢٠٠٤ إقليمي ووطني

 .)االفتراضية(الخائلية الجامعات و

مهندسين تخريج  -٢
في تكنولوجيا متفوقين 

المعلومات واالتصاالت 
 البرامج التوفيق بينو

احتياجات وبين الجامعية 
 السوق

واالتصاالت من  نقل المهارات في تكنولوجيا المعلومات       ٢٠٠٧-٢٠٠٦ إقليمي ووطني
 . إلى الصناعةاتالجامع

 

إدخال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كمادة في تعليم        ٢٠٠٧-٢٠٠٦ وطني
الحقوق لكسب المعرفة التي تقود إلى تشـريعات جديـدة      

 .ومبتكرة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
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 )تابع (٤الجدول 
 

 األهداف اإلجراءات اإلطار الزمني المستوى
وضع االسـتراتيجيات الجامعيـة لتخـريج عـدد مـن            ٢٠٠٧-٢٠٠٦ إقليمي ووطني

المختصين في تكنولوجيا المعلومات واالتصـاالت تبعـاً        
 .لالحتياجات المتوقعة للسوق

الماجستير والـدكتوراه   كتطوير درجات الدراسات العليا      ٢٠٠٧-٢٠٠٦ وطني
 .في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

توفير بيئة مناسبة للباحثين في تكنولوجيـا المعلومـات          ٢٠١٠-٢٠٠٨ يإقليمي ووطن
 .واالتصاالت وأعضاء الهيئة التدريسية

تطوير نظام مرن يستجيب إلى التغيـرات فـي قطـاع            ٢٠١٠-٢٠٠٨ إقليمي ووطني
 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ويجاريها

إقليمي ووطني 
 ودولي

 ت ومراكز البحث علـى المسـتويات  التعاون مع الجامعا  ٢٠١٥-٢٠١٠
 .اإلقليمية والدوليةالوطنية و

 

تدريب المدرسين المهنيين علـى مهـارات تكنولوجيـا          ٢٠٠٥-٢٠٠٤ وطني
 .المعلومات واالتصاالت

 .السعي للحصول على شهادات معترف بها دولياً ٢٠٠٥-٢٠٠٤ وطني
 تعتمـد علـى     للتدريب المهنـي  تعليمية  أساليب  تطوير   ٢٠٠٧-٢٠٠٥ وطني

 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 مع القطاع الخاص إلدخال المناهج التقنية       إقامة الشراكة  ٢٠٠٧-٢٠٠٥ إقليمي ووطني

 .ت الجديدةالجديدة التي تعتمد التكنولوجيا
 بتقديم المناهج الجديدة التي تسـتهدف تـدريب الشـبا          ٢٠٠٧-٢٠٠٥ وطني

 .ارات الفنيةعلى المه والنساء
طلب االعتمادات والمنح من قطـاع الصـناعة لتمويـل           ٢٠٠٨-٢٠٠٦ إقليمي ووطني

 الـذي يعتمـد تكنولوجيـا المعلومـات         التدريب المهني 
 .واالتصاالت

 التدريب المهني -٣

 " الـدول األعضـاء فـي اإلسـكوا        لـدى تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت       لبنـاء القـدرات فـي تطبيقـات مختـارة           "سـكوا،   اإل:  المصدر
(E/ESCWA/ICTD/2003/6). 

 
 البحث والتطويرلبناء القدرات في اإلجراءات   -٥الجدول 

 
 األهداف اإلجراءات اإلطار الزمني المستوى

 :تأسيس مراكز متميزة في المجاالت التالية ٢٠١٠-٢٠٠٥ إقليمي ووطني
 وذلك بتأمين   وضع البرمجيات تطوير خبرة في    : ياتالبرمج )أ(   

 أحدثبيئة غنية بالمعلومات والمعرفة تُستكمل بالتدريب المتقدم على         
، بما في ذلك أدوات هندسة البرمجيات       ياتتكنولوجيا  تطوير البرمج   

ارة المشاريع بهدف تقيـيم     المقاييس البرمجية إلد  وبمعونة الحاسوب،   
، وتحسين السـيطرة    جودة العملية ودرء المخاطر، ومراقبة التكاليف     

 ؛)أ(على العمليات
تطوير مهـارات  : سياسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  )ب(   

خاصة للمشرعين وواضعي السياسات والمدراء في هـذا المجـال،          
لكيفية وضع السياسة  مركز تدريب إقليميوالحصول في النهاية على 

 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتل العامة

إنعاش البحث والتطوير في  -١
سكوا اإلالدول األعضاء في 
في  الكامنة وتشجيع القدرات

تكنولوجيا المعلومات 
 واالتصاالت

 )تابع (٥الجدول 
 

 األهداف اإلجراءات اإلطار الزمني المستوى
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الحلول التكنولوجيـة   تطوير  : تعزيز البحث والتطوير لزيادة اإلبداع     ٢٠١٥-٢٠١٠ إقليمي ووطني
الحـاالت   في العديد مـن    و . )ب(المحلية عوضاً عن الحلول األجنبية    

 يتطلب التركيز على التكنولوجيات المحلية إصالحات مالية وتشريعية 
إضافةً إلى إيجاد مؤسسـات جديـدة ونشـرها مثـل الحاضـنات             

 .والمجمعات التكنولوجية

 

 ةتقليديالمحلية   ال صناعةال ب تطعيم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    ٢٠١٠-٢٠٠٥ إقليمي ووطني
 العاملة وزيادة إنتاجية الصناعات المحلية      من أجل بناء قدرات القوى    

 تأسـيس سكوا باالسـتثمار فـي       دول اإل  وينبغي أن تقوم   . التقليدية
 ة إلدخال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فـي      ضنات تكنولوجي اح

 عيصـن تشر التكنولوجيا في قطاعات ال    تنوبذلك ت  . صناعات مختارة 
 .)ج(ث والجامعات بالتعاون مع مراكز البحيالدعم الفنوتؤمن 

 

 " الــدول األعضــاء فــي اإلســكوالــدىتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت لبنــاء القــدرات فــي تطبيقــات مختــارة "اإلســكوا،  :المصدر
(E/ESCWA/ICTD/2003/6). 

 
والتعرف مخرجات الكالم،   للغة العربية باستخدام الوظائف الخاصة بمدخالت و      معالجة ا : من الجوانب األخرى الممكنة  للبحث والتطوير      )  أ( 

 .العربيةوتقنية الفهرسة الكاملة ب، ةالعربيالضوئي على األحرف 

الرسـوم  من المبادرات المقترحة والتي قد تؤدي إلى تطوير صناعة أخرى قائمة على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إنتاج أفـالم                   )  ب( 
 .متحركة بالعربية على غرار أفالم ديزني ومانغاال

 .عنيصتالتصميم والعمليات في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تحسين صناعة المالبس والحرف اليدوية بإدخال )  ج( 
 

  في الشركاتتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت استخدام تعزيز  -٣
 

 بإمكان الشركات التجارية في منطقة اإلسكوا أن تؤدي دور الحافز على تطوير مجتمـع المعلومـات                
التي تعتمـد   اإلنتاجية  تحسين  ل أن تبذل الشركات جهوداً   من الضروري   و.  ر الفاعل الرئيسي في تطويره    ودو

ستنمو االقتصادات  و.   المنافسة بحيث تحقق مزيداً من االزدهار وتوسع نطاق عملها         تقوية و ،على التكنولوجيا 
ـ   أفضـل  لمشاركة المجال   للشركات مما سيتيح  التكنولوجي  نشاط  ال خالل   اً من  أيض الوطنية   فـي  اً، خصوص

 الشركات القائمة على    الضرورية لتعزيز اإلجراءات   ٦يعرض الجدول   و . تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  
 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الدول األعضاء في اإلسكوا

 
 االتصاالتتكنولوجيا المعلومات و الشركات القائمة على تعزيزاإلجراءات الالزمة ل  -٦الجدول 

 
 األهداف اإلجراءات اإلطار الزمني المستوى

خبراء البرمجيـات العلنيـة المصـدر        من   ف شبكة يتعر ٢٠٠٥-٢٠٠٤ إقليمي ووطني
ــا لم ــاعدوتعزيزه ــاص، ةس ــام والخ ــاعين الع  القط

التـي  حلـول   الفي اسـتخدام    غير الحكومية   والمنظمات  
 .ةالبرنامج المجانيتقدمها 

 خدامزيادة است -١
يات العلنية البرمج
 المصدر

    
    

 )تابع (٦الجدول 
 

 األهداف اإلجراءات اإلطار الزمني المستوى
 فـي   العلنيـة المصـدر   التشجيع على استخدام الحلـول       ٢٠٠٥-٢٠٠٤ إقليمي ووطني

الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسـات التعليميـة       
 .وفي القطاع العاموالصحية، 

 . وإقليميةعمل وطنية اتتنظيم ورش ٢٠٠٧-٢٠٠٥ إقليمي ووطني
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تطوير تطبيقات برمجيـة اعتمـاداً علـى تكنولوجيـا            ٢٠٠٨-٢٠٠٦ وطني
 ألهداف تجاريـة مـن قبـل        يات العلنية المصدر  البرمج

القطاع الخاص، وبالتحديد من قبل الشـركات الصـغيرة        
 .والمتوسطة

 

إقليمي ووطني 
 ودولي

 .سواق مالئمة والبحث عن أجدوىإجراء دراسة  ٢٠٠٦-٢٠٠٤

 ةردوسـت مضرائب على المـواد األساسـية ال      ال خفيضت ٢٠٠٨-٢٠٠٦ وطني
 .لصناعة أجهزة الحواسيب

التصـدير،  والستيراد، با اإلجراءات المتعلقة جميعتبسيط   ٢٠٠٨-٢٠٠٦ وطني
 األعمـال،   نجـاز  إ  سرعة ةدازيلتفتيش  ال و ،الترخيصو

 .يل المخزونقلتتخفيض تكلفة اإلنتاج و وبالتالي

وتجميعهـا فـي     الحواسيب   أجهزة لصناعة   إنشاء مرافق  ٢٠١٢-٢٠٠٧ إقليمي ووطني
 .المنطقة

تقديم تسهيالت  -٢
أجهزة لصناعة 

الحواسيب وتجميعها 
 في المنطقة

على شركات المفروضة  الضرائب إلغاءتخفيض أو  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ وطني
 .ياتالبرمج

 .تطبيق حقوق الملكية الفكرية ٢٠٠٦-٢٠٠٤ وطني
 .تقديم حوافز أكبر لإلبقاء على المهارات العالية ٢٠٠٦-٢٠٠٤ وطني

 .رمجيات وانتاجهاتطبيق معايير الجودة في تطوير الب ٢٠٠٧-٢٠٠٥ إقليمي ووطني
 معارض على المستوى الدولي للتعريف بشركات تنظيم ٢٠٠٨-٢٠٠٦ إقليمي ووطني

 .المحليةالبرامج اإلقليمية و
 .السعي إلى إقامة الشراكة مع الشركات الدولية ٢٠١٠-٢٠٠٥ إقليمي ووطني
كحاضنات التكنولوجيا مبتكرة جديدة إنشاء مؤسسات  ٢٠١٠-٢٠٠٥ إقليمي ووطني

 .والتجمعات التكنولوجية ونشرها

تشجيع صناعة تطوير  -٣
 مجياتالبر

الحكومـة  الجـزء األول،    (،  " الدول األعضاء في اإلسكوا    لدىصاالت  تكنولوجيا المعلومات واالت  لبناء القدرات في تطبيقات مختارة      "اإلسكوا،   :المصدر
 .(E/ESCWA/ICTD/2003/6)) اإللكترونية والتجارة اإللكترونية

 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتواألمن في استخدام وثوقية م والالثقة  بناء -هاء

 
ـ        ب قديملسوق بت التقليدية ل أدى مجتمع المعلومات إلى تغيير البنى          اًددنية تحتية رقمية عالمية تـوفر ع

فـي الخصوصـية وال سـيما       حق  الب قتعلتمعينة  احتياجات   ولهذه الخدمات     .لخدمات اإللكترونية  من ا  اًكبير
حساسية المعلومـات الرقميـة،     تزداد  و . لمؤسساتلة  ريمعلومات الس اللمستخدم و لبيانات الشخصية   الحماية  

 لتطـوير   اًأساسييصبح عامالً   واألمن  وثوقية  موالالثقة،  إن الحصول على     ف لذلك .  باستمرار تها وحماي تهاقيمو
 .٧الجدول قترح في مجتمع المعلومات كما هو ُم
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 واألمن في استخداموثوقية، موالالثقة،  لتعزيز  اإلجراءات الضرورية -٧الجدول 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 األهداف اإلجراءات اإلطار الزمني المستوى
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤ إقليمي ووطني

 
خدمـة  مـن قبـل مـزودي       فرض اإلجراءات المناسبة    

حماية خدماتهم،  مين  أتلتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    
إعـالم   لـزم األمـر، و     نإ االشتراك مع مزود الشبكة   و
منيـة فـي    األ اتخالفبالم تعلقمشتركين بأي مخاطر ت   ال
 .همتنظمأ

تحسين أمن الصفقات التجارية عبر اإلنترنت بشكل عام         ٢٠٠٦-٢٠٠٤ إقليمي ووطني
 .األمن والتشفيرشهادات باستخدام 

فيما يتعلـق بالرسـائل غيـر        اتخاذ اإلجراءات المناسبة   ٢٠٠٧-٢٠٠٥ إقليمي ووطني
المطلوبة وغير المناسبة الموزعة بواسطة اإلنترنـت أو        

 . فيهاالرسائل الدعائية غير المرغوب
لضمان التصاالت  حجب الوصول غير المسموح به عن ا       ٢٠٠٧-٢٠٠٥ وطني

 .السرية
الخبرات الجيدة في حقل أمن المعلومـات       في  المشاركة   ٢٠١٠-٢٠٠٥ إقليمي ووطني

 .)أ(والتشجيع على ممارستها من قبل جميع المعنيين
 ٢٠١٠-٢٠٠٥ إقليمي ووطني

 
 لمعالجـة   شـرة   مبادعوة الدول لتأسيس نقاط مراقبـة       

دث العرضية، وتطوير شبكة مشتركة بـين هـذه         االحو
الخاصـة  المعلومـات والتقانـات     فـي   النقاط للمشاركة   

 .)أ(الحوادث العرضيةبمعالجة 

وضع اإلجراءات  -١
 األمنية الكافية

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤ إقليمي ووطني
 

 جـرائم   القيام بتدريب شامل لموظفي هيئة القضاء على      
 . ذات الصلةاإلنترنت والقضايا األمنية

 لتصبح أكثر فاعليةً وتـأثيراً،      القضائيةجراءات  تنظيم اإل  ٢٠٠٧-٢٠٠٥ وطني
قوانين حقوق الملكية    وحماية    جرائم اإلنترنت  في مكافحة 

 .الفكرية

يات نظيم العملت -٢
القضائية وتطوير 
 قوانين اإلنترنت

 صفقاتوضع مسودة لقانون التوقيع اإللكتروني لتشريع ال       ٢٠٠٧-٢٠٠٥ إقليمي ووطني
 ).متشددةمنية لقانون رهن بتوفر مستويات أهذا ا(اآلنية 

 غير المرغوب فيها  وضع القوانين التي تعالج االتصاالت       ٢٠٠٩-٢٠٠٧ إقليمي ووطني
الرسائل الموزعة  ، وباألخص   التسويق المباشر  ألغراض

 عبر  آلياً عن طريق البريد اإللكتروني والرسائل القصيرة      
 .الهاتف النقال

 

 على المحتوى وعلى    حقوق الملكية الفكرية  وانين  تطبيق ق  ٢٠٠٦-٢٠٠٤ وطني
، بما فـي ذلـك      حلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   

نشـر، والعالمـات   الطبـع وال  بحقـوق   المتعلقةقضايا  ال
 .تسجيل اسم النطاقوالتجارية، واألسماء التجارية 

تعزيز حقوق الملكية  -٣
 الفكرية

حقوق الملكيـة   ية تدعم جميع عمليات     تأسيس هيئة إقليم   ٢٠١٠-٢٠٠٥ إقليمي ووطني
 . في جميع الدول األعضاءالفكرية

 

 .اإلسكوا :المصدر

 .WSIS Draft Plan of Action, Addendum 2 (Rev.1), WSIS/PC-3/10-E, 26 September 2003انظر  )أ( 
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 الداعمةبيئة   ال-واو
 

 يسـاعد علـى اكتسـاب     الـذي   اخ  ضروري جداً لحشد الموارد وخلق المن     داعمة أمر    بيئة   ريفتوإن   
 قاعدة أساسية    أيضاً ةكل التنظيمي اوالهيالوطنية  السياسات  تشكل  و . ها ونشر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  

ال بـد مـن    و .لالنتقال إلى مجتمع المعلومـات  هاماً عام الذي يعتبر شرطاًوالخاص ال ينقطاعبين اللتعاون  ل
 مشتركة لمنافع    وتكوين رؤية   تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   ج سياسة التنسيق االستراتيجي ألهداف وبرام   

ـ  قائمة ٨تضمن الجدول   وي.   الفرص المتاحة  لزيادةوة  داخللتحديد األهداف المت  مجتمع المعلومات    إجراءات ب
 . الداعمةبيئةالتطوير 

 
 الداعمةلبيئة   اإلجراءات الضرورية ل-٨الجدول 

 األهداف اءاتاإلجر اإلطار الزمني المستوى
 وطني
 

٢٠٠٥-٢٠٠٤ 
 
 

تكنولوجيا المعلومات واالتصـاالت    لعقد مجالس وطنية    
لتحديـد االختناقـات    أصـحاب المصـلحة     تضم جميع   

 . العامةومعالجتها بهدف تنظيم عملية رسم السياسة
 وطني
 

٢٠٠٥-٢٠٠٤ 
 
 

 االتصال السريع باإلنترنـت فـي       يروفالقوانين لت وضع  
 دعـم خـدمات التجـارة       من أجـل  المناطق الصناعية   

اإللكترونية والحكومة اإللكترونية، باإلضافة إلى زيـادة       
 .اتالخدمعلى تقديم المنافسة 

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤ إقليمي ووطني
 

وصل المناطق  والسياسات من أجل     اتستراتيجيرسم اال 
للشبكة الرئيسـية   الحالي  النائية الموجودة خارج النطاق     

 .لالتصاالت
خـدمات  رسـوم    تكاليف االتصـال باإلنترنـت و      دعم ٢٠٠٥-٢٠٠٤ إقليمي ووطني

وخاصة العامة  المفتوحة  االتصاالت األخرى في المراكز     
 .ات المحليةالمؤسسات التعليمية ومراكز المجتمع

 رهـا مـن   وغيإطار للتخزين اآلمـن للوثـائق       تصميم   ٢٠٠٥-٢٠٠٤ إقليمي ووطني
 .السجالت اإللكترونية للمعلومات وأرشفتها

غير التمييزيـة   التشجيع على تطوير واستخدام المعايير       ٢٠٠٥-٢٠٠٤ إقليمي ووطني
المتاحة للجميع والتي يمكـن تشـغيلها علـى األنظمـة           

 .المختلفة والتي تحددها السوق
 إلنترنـت  على ا  ى الضار وتطبيق القوانين لمكافحة المحت    ٢٠٠٦-٢٠٠٤ وطني

 .حماية القاصرينلو

التي  البيئة توفير -١
بناء  ساعد علىت

 لمعلوماتمجتمع ا

تكنولوجيــا توجيهــات بشــأن إدارة وضــع معــايير و ٢٠٠٨-٢٠٠٦ إقليمي ووطني
 .المعلومات واالتصاالت

تأمين بيئة قانونية مالئمة الستخدام تكنولوجيا المعلومات        ٢٠٠٨-٢٠٠٦ وطني
 .واالتصاالت، وتطويرها، ونقلها

 ٢٠٠٨-٢٠٠٦ إقليمي ووطني
 

العامة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    تقوية الخدمات   
التي تدعم االندماج االجتماعي لجميع الناس في مجتمـع         

 .المعلومات
 طنيو

 
٢٠٠٨-٢٠٠٦ 

 
استخدام تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت ألتمتـة         

 .الخدمات اإلدارية العامة
 طنيو

 
٢٠١٠-٢٠٠٥ 

 
ابة االستمرار في تحديث قوانين حماية المستهلك لالستج      

 .إلى المتطلبات الجديدة لمجتمع المعلومات
 ٢٠١٠-٢٠٠٥ إقليمي ووطني

 
تشجيع العمل الجاري في مجال إرساء أنظمـة فعالـة،          

 . للنزاعاتالبديلةالحلول وباألخص 
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 )تابع (٨الجدول 
 

 األهداف اإلجراءات اإلطار الزمني المستوى
التصاالت بهدف تشجيع االستثمار    تحرير قطاع ا  تشجيع   ٢٠١٠-٢٠٠٥ إقليمي ووطني

 .األجنبي المباشر وتطوير القطاع الخاص
 .تنظيم وتسهيل إجراءات منح التراخيص لالتصاالت ٢٠١٠-٢٠٠٥ وطني

التشجيع على تحرير  -٢
 قطاع االتصاالت

أجهـزة وبرمجيـات    تخفيض الضرائب والجمارك على      ٢٠٠٥-٢٠٠٤ إقليمي ووطني
 .صاالتتكنولوجيا المعلومات واالت

 باسـتخدام مختلـف     اجتذاب االستثمار األجنبي المباشر    ٢٠١٠-٢٠٠٥ طنيو
 اإلعفاء مثالً من الضرائب لمـدة السـنوات      الحوافز مثل 

العشر األولى من تأسيس شركات تكنولوجيا المعلومـات        
 . واالتصاالت

مراجعة قانون  -٣
الضرائب لبناء صناعة 

تكنولوجيا المعلومات 
 واالتصاالت

 .(E/ESCWA/ICTD/2003/2)" قضايا مختارة: بلدان غربي آسياأولويات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في "اإلسكوا،  : رالمصد

 
   تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت-زاي

 
تكنولوجيـا المعلومـات     تعتمـد     موضـوعية  تطـوير تطبيقـات   يبين هذا الجزء من التقرير أهمية        

الصـحة،  والتعلـيم،   واألعمال التجاريـة،    ومة،  ااإلدارة الع مجاالت  جتمع المعلومات في    لبناء م  واالتصاالت
 . الوطنيةإطار االستراتيجيات اإللكترونيةضمن الزراعة والعلوم والبيئة، و، والتوظيف

 
األعمـال التجاريـة    ولحكومة اإللكترونية،   من المقترح اعتماد نموذج من أربع مراحل فيما يخص ا          
سمح بالتحرك من مجرد الوجود على الويـب إلـى          ي والصحة اإللكترونية،    ي،التعليم اإللكترون وة،  اإللكتروني

 :)١٠(ألربع هيامراحل لوهذه ا.  وعملياتهاؤسسة التحول الناضج للم
 

 فـي   تكتمل(اإلنترنت يحتوي على المعلومات الثابتة      على  موقع  يتم فيها إنشاء    : جداوتمرحلة ال  )أ( 
 ؛)٢٠٠٥عام 

المعلومات المطلوبة واالستمارات اإللكترونية التي يمكـن        توفير   تنطوي على : مرحلة التفاعل  )ب( 
 ؛)٢٠٠٧ في عام تكتمل(بالبريد طباعتها ثم إرسالها  أو إلكترونياًملؤها 

تنظيميـة  الإلمكانيـات   ا أتمتة الوظائف وتنطوي على مزيد من     تتم خاللها   : المعامالت مرحلة )ج( 
 ؛)٢٠١٠مل في عام تتك(

تمهد الطريـق   لجراءات  اإلقوانين و ال بما في ذلك  وفيها تتحول البنية الموجودة     : مرحلة التحول  )د( 
 ).٢٠١٥ في عام تكتمل(نحو منظمة افتراضية جديدة 

 
 الحكومة اإللكترونيةتطبيقات   -١

 
 وتحسـين الحكومية المقدمة إلى المواطنين،     خدمات  سكوا إلى تحسين ال   اإل الدول األعضاء في     تسعى 

إدارة والمواطن من خالل تيسير وصوله إلى المعلومـات،          تمكينوفاعل مع األعمال التجارية والصناعة،      تال
                                                            

  تتطلب بعض التطبيقات المرور بهذه المراحل األربع بالتدريج، ولكن هناك تطبيقات أخرى قد تنتقل علـى الفـور إلـى                      )١٠(
 .المراحل المتقدمة مثل مرحلة التفاعل ومرحلة المعامالت
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ـ  يتقلهما  حكومة بمزيد من الكفاءة والفعالية األمر الذي يستلزم مواجهة تحديين اثنين            ال ف ومكافحـة   يلال التك
 .الفساد

 
التعامـل  نمط  : لمنطقةفي ا أولويات   ك ومة اإللكترونية  لحلول الحك  نماطثالثة أ على   يزركال بد من الت   و 

، ونمـط تعامـل المؤسسـات       )G2B (شـركة نمط التعامل بين الحكومة وال    و،  )G2C( بين الحكومة والمواطن  
فليس له أثر مباشـر علـى       ) G2E(موظفين  -إلى-حكومةمن   المتبقي   مطأما الن  ).G2G(الحكومية فيما بينها    

الـدول  في خطة العمل فيما يتعلق بالحكومة  اإللكترونية         توصيات   ٩الجدول  ن  ويتضم.   واألعمال المواطنين
 .سكوااإلاألعضاء في 

 
أي من مشاريع الحكومـة اإللكترونيـة   ببدء القبل الواجب أخذهما في الحسبان رئيسيتان القضيتان ال و 

 :هما
 

كـون  يجـب أن ي   إذ   ،وتوحيـدها الوزارات  المشتركة المستخدمة من قبل كل       البيانات   مركزية )أ( 
اصـطالح واحـد     و ،واضـح مختزلة معرفة بشكل    بيانات  وبيانات،  القاعدة  واحد ل لمعلومات األساسية هيكل    ل

 هذه البيانات في بدايـة أي       الوصول، وحيازة لتخزين، و اإجراءات  كما يجب تصميم    .  خل البيانات امدلتسمية  
 مبادرة حكومة إلكترونية؛

القطاع العام، والتي ال تزال منخفضة جداً، فـي بعـض الـدول             ي  ف للموظفين   واتب الر ةنظمأ )ب( 
غير مستحبة للشبان   حكومية  العمال  األجعل  مما ي القطاع الخاص    رواتبمع  سكوا، بالمقارنة   اإلاألعضاء في   

 .الماهرين
 

 الحكومة اإللكترونيةب جراءات فيما يتعلق  اإل-٩الجدول 

 األهداف اإلجراءات اإلطار الزمني المستوى
وضع استراتيجيات وسياسـات حكوميـة تعتمـد علـى           ٢٠٠٥-٢٠٠٤ إقليمي ووطني

 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
مع القطاع الخـاص لتشـجيع الشـركات        إقامة الشراكة    ٢٠٠٥-٢٠٠٤ إقليمي ووطني

ة المحلية واإلقليمية على المشاركة في العروض الحكومي      
 .لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

٢٠٠٦-٢٠٠٤ إقليمي ووطني  .ات الحكومة اإللكترونيةيقطب لتإطار قانونيبوضع بدء ال
٢٠٠٦-٢٠٠٤ وطني  .بناء المهارات المحلية في المؤسسات العامة وتدريبها

٢٠٠٦-٢٠٠٤ إقليمي ووطني تسويق حلول الحكومـة اإللكترونيـة والتشـجيع علـى          
 .مها بهدف كسب الثقةاستخدا

٢٠٠٧-٢٠٠٥ وطني  .وضع أنظمة ألرشفة وإدارة الوثائق
٢٠١٠-٢٠٠٨ وطني  لمشـتريات الحكومـة     مركزيبرنامج الكتروني   وضع  

 .واستخدامه

إصالح القطاع العام  -١
 والقضاء على الفساد

٢٠٠٦-٢٠٠٤ وطني  .أتمتة عمليات جباية الضرائب والتصريحات الجمركية
٢٠٠٦-٢٠٠٤ وطني  .أتمتة تسجيل الشركات وتجديد الرخص
٢٠٠٦-٢٠٠٤ وطني بما فـي ذلـك طلبـات       أتمتة طلبات الوثائق الشخصية،     

 . الخاصة، وأتمته تحديث هذه الوثائقتسجيل السيارات
٢٠٠٦-٢٠٠٤ وطني  .تراخيص البناءأتمتة طلبات 
٢٠١٠-٢٠٠٨ وطني  . الشرطةاتأتمتة تصريح

٢٠١٥-٢٠١٠ قليمي ووطنيإ  .تزويد المواطنين بالبطاقات الذكية

تحسين إيصال الخدمات  -٢
والمعلومات إلى 
  واطنينالشركات والم



 

 

-١٨-

 )تابع (٩الجدول 
 

 األهداف اإلجراءات اإلطار الزمني المستوى
٢٠٠٦-٢٠٠٤ وطني  . بعضها البعضربط الشبكات الحكومية مع
٢٠٠٧-٢٠٠٤ وطني ثـل أنظمـة    إيجاد تطبيقات لتخطيط موارد المؤسسة، م     

 .اإلدارة المالية، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة الملكية
٢٠٠٨-٢٠٠٦ وطني  .وضع نظام لسير العمل بهدف تنظيم العمليات
٢٠١٠-٢٠٠٨ وطني  . وإدارتهاالميزانية الحكوميةأتمتة تحضير 
٢٠١٥-٢٠١٠ وطني  .تطوير أنظمة حكومية تعتمد على المعرفة

زيادة فعالية العمليات  -٣
 الحكومية

الحكومـة  الجـزء األول،    (،  "الدول األعضاء في اإلسكوا   لدى  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    لبناء القدرات في تطبيقات مختارة       " اإلسكوا،  :المصدر
 .(E/ESCWA/ICTD/2003/6)) اإللكترونية والتجارة اإللكترونية

 
  اإللكترونيةاألعمالالتجارة وتطبيقات   -٢

 
 اإللكترونية في الـدول األعضـاء فـي         األعماللتجارة و النشر مبادرات   هناك مستويان من التدخل      

 هـي حلـول تتنـاول       سائدة، الحلول ال   الوطني مستوىالفعلى  .  قليمياإلووهما المستويان الوطني    سكوا،  اإل
ينبغـي علـى   و.  دولـة كل ميزات ل معينة تبعاً اًالتعامل بين الشركات التجارية والمستهلكين وتستهدف أسواق  

 .)١١(عبر اإلنترنتعلى التجارة تشجع المستخدمين أن الحلول النموذجية 
 

ذات لبلـدان   مـن ا  على أساس تكوين مجموعات     مبنية  خطط العمل   فإن  أما على المستوى اإلقليمي،      
 وتستهدف المبادرات اإلقليمية في منطقة اإلسكوا بشكل رئيسي إنشاء           .ات المتقاربة طاقالاألهداف المشتركة و  

 فيما بين الشركات في الدول األعضاء مما يمهد الطريق لعقد اتفاقات تجارية إقليمية            نية  للتجارة اإللكترو حلول  
مقترحة جمع مصر، والجمهورية العربية السورية لتطوير حـل مـن نمـط             المبادرات  من ال و . في المستقبل 

يع مصر واألردن   التعامل بين الشركات في مجال التجارة اإللكترونية بالمنتجات الزراعية والنسيجية، أو تجم           
قائمـة   ١٠الجـدول   ويتضـمن   .  )١٢(ولبنان والجمهورية العربية السورية لتطوير حل إلكترونـي للسـياحة         

 . اإللكترونيةاألعمالالتجارة و  تطبيقاتلتشجيعجراءات الرئيسية باإل
 

  اإللكترونيةاألعمالالتجارة اإللكترونية و  اإلجراءات لتشجيع -١٠الجدول 
 

 األهداف اإلجراءات  الزمنياإلطار المستوى
تأمين الحماية الكافية؛ التي تُعتبـر مطلبـاً رئيسـياً ألي            ٢٠٠٦-٢٠٠٤ إقليمي ووطني

الموثوقـة  البنية التحتية الرقمية     ف . نظام تجارة إلكترونية  
مبالغ التي تنطوي على     اإللكترونية   للمعامالتعامل هام   

 .كبيرة

تشجيع التجارة  -١
ة واألعمال اإللكتروني

وتوفير في المنطقة 
 الداعمة التي البيئة

تنشط القطاع الخاص، 
وباألخص الشركات 
 الصغيرة والمتوسطة

                                                            
،  واالسـتجمام  سـفر الالزهور، واألثاث وخـدمات     والمالبس،  وة عادةً هي األغذية،     طلوبمال الخدمات    أو منتجاتال  أكثر    )١١(

 .أللعاباوالكتب، وأفالم الفيديو، والموسيقى، ك الترفيه ووسائل الكهربائية، ة واألدواتمنتجات التكنولوجيوال

 .لمحلي والمساهمة االقتصادية التي تقدمها إلى القطاع المعني  يتم اختيار تجمع الدول بعد مقارنة ناتجها اإلجمالي ا)١٢(



 

 

-١٩-

 )تابع (١٠الجدول 

 األهداف اإلجراءات اإلطار الزمني المستوى
 .اًلكترونيلتسديد المدفوعات إإرساء بنية مناسبة  ٢٠٠٧-٢٠٠٥ إقليمي ووطني

الهويـة  استخدام  وإساءة   االحتيال    من مستهلكينالحماية   ٢٠٠٧-٢٠٠٥ وطني
 .معلومات خاطئةبتزويد الو

رسم سياسات قطاعية قائمة على الميزات التنافسية لكـل          ٢٠٠٧-٢٠٠٥ إقليمي ووطني
 .بلد

وضع نظام للتحكم بأسماء النطاقات مـن خـالل هيئـة            ٢٠٠٧-٢٠٠٥ إقليمي ووطني
جلة  العالمات التجارية المس   انتهاكمركزية بهدف تجنب    

 .المسجلةالتجارية أو األسماء 
الحـرة،  للسوق  مناطق  وتطوير  إزالة الحواجز التجارية،     ٢٠١٠-٢٠٠٨ إقليمي ووطني

ة، ردوسـت على البضائع الم  ضرائب  التخفيض أو إزالة    و
وتشجيع االتفاقات التجارية بين الـدول األعضـاء فـي          

 .اإلسكوا
 ٢٠١٠-٢٠٠٨ إقليمي ووطني

 
طريق اجتذاب رأس المال األجنبي      عن   رتشجيع االستثما 

 .األجنبيةتبسيط أنظمة صرف العمالت و
 .تطبيق قوانين السرية ٢٠١٠-٢٠٠٨ وطني

إعفائها منها  فرض ضرائب على التجارة اإللكترونية بعد        ٢٠١٠-٢٠٠٨ إقليمي ووطني
تستغل لزيادة المعامالت التجارية عبـر      فترة من الزمن    

 .اإلنترنت
لتوقيع فيمـا يتعلـق بـا     وضع القـوانين والتشـريعات       ٢٠١٠-٢٠٠٨ إقليمي ووطني

 .اإللكتروني
المعامالت التجاريـة   فيما يخص   قضائية  السلطة  تطوير ال  ٢٠١٥-٢٠١٠ وطني

 .اإللكترونية

 

التحري عن إمكانية اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات          ٢٠٠٥-٢٠٠٤ إقليمي ووطني
يـة  واالتصاالت في تحسـين فعاليـة الصـناعات المحل        

 .واإلقليمية التقليدية
أتمتة العمليات األساسية عن طريق تطـوير تطبيقـات           ٢٠١٠-٢٠٠٥ إقليمي ووطني

برمجية في مجاالت المحاسبة، وإدارة الموارد البشـرية،        
والتحكم بالمخزون، والتصـنيع، وإدارة العالقـات مـع         

 .الزبائن

تحسين فعالية  -٢
الصناعات المحلية 
 واإلقليمية التقليدية

 ٢٠١٠-٢٠٠٥ إقليمي ووطني
 

ملين وربطهـم بالمنـاطق     والزبائن المحت تحديد األسواق   
تطوير تطبيقات التجارة اإللكترونيـة     عن طريق   الريفية  

قليميـة  اإلمنظمـات   الالقطـاع الخـاص و    بالشراكة مع   
 .محليةوال

 ٢٠١٠-٢٠٠٥ إقليمي ووطني
 

عـن بعـد    يتم االتصال بها    مراكز متعددة األهداف    بناء  
 هاوتـدريب اتصال المجتمعات المحلية باإلنترنـت      لتأمين  

 .على أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

تشجيع األعمال  -٣
والتعهدات في المناطق 

 النائية

الحكومـة  ء األول،   الجـز (،  "الدول األعضاء في اإلسكوا   لدى  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    لبناء القدرات في تطبيقات مختارة      " اإلسكوا،    :المصدر
 .(E/ESCWA/ICTD/2003/6)) اإللكترونية والتجارة اإللكترونية

 



 

 

-٢٠-

 تعلم اإللكترونيالطبيقات ت  -٣
 

 التعليم في الدول األعضـاء فـي         عملية لتحويلستخدم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بفاعلية      تال   
 نترنـت،   الوصول إلى اإل    وتأمين اعملياتهة  بأتمتخاصة  الوالعامة  مدارس  البعض  قيام  بالرغم من   و  .سكوااإل

الزعماء في حركـة الـتعلم اإللكترونـي وواضـعي          على   وينبغي    .طرق التعليم تقليدية بشكل عام    ال تزال   
وضـع إطـار    مسـاعدة فـي     لل العمل معـاً  بالسياسات التربوية أن يحافظوا على الروابط فيما بينهم ويبدأوا          

االقتصاد العـالمي    في   سكوااإلالدول األعضاء في     زيادة مشاركة ولمنطقة  ممارسات التعلم اإللكتروني في ال    ل
 معـدل األميـة    تخفيض  أن يتم التركيز في خطط العمل على استراتيجيات         ال بد من     و  .على المعرفة المبني  

ينبغـي اتخاذهـا    ة التي   ي اإلجراءات الرئيس  ١١يعرض الجدول   و.  النساءالمنطقة ككل وخاصة فيما بين      في  
 .جيع التعليم المعتمد على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتلتش
 

   اإلجراءات لتشجيع التعليم اإللكتروني-١١الجدول 
 

 األهداف اإلجراءات اإلطار الزمني المستوى
تحليل كامل لسياسات التعلـيم الحاليـة لتقويـة الـتعلم            ٢٠٠٥-٢٠٠٤ وطني

 .المباشر عبر اإلنترنت وتنظيمه
تحديث المناهج المدرسية لتشمل أنظمة التعليم التي تعتمد         ٢٠٠٥-٢٠٠٤ وطني

 .على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
ب جميع المدرسين ليصـبحوا ملمـين بالحاسـوب         تدري ٢٠٠٥-٢٠٠٤ وطني

وتشجيعهم على استخدام أدوات التدريس والـتعلم التـي         
 .تعتمد على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 .تزويد معظم المدارس باتصال مأمون باإلنترنت ٢٠١٠-٢٠٠٦ وطني
تجهيز جميع المدارس بمختبرات الحواسيب الشخصـية        ٢٠١٠-٢٠٠٦ وطني

 .ددة الوسائطالمتع
اعتماد المناهج الدراسية التي تجمع بين التعلم عن طريق          ٢٠١٠-٢٠٠٦ وطني

 .المدرس والتعلم عبر اإلنترنت

 الوصول زيادة مقدرة -١
والمرونة، لتمكين 

المتعلمين من 
االنخراط في العملية 
التعليمية في أي وقت 
كان، ومن أي مكان، 
ووفق مبدأ الوصول 
 في الوقت المحدد

تطوير حلول رخيصة وسهلة االستعمال لكافة الطـالب         ٢٠١٠-٢٠٠٥ إقليمي ووطني
تعتمد على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بما في ذلك        

 .ة الرخيصةتوفير الحواسيب الشخصي
استغالل معدل االنتشار المرتفع ألجهزة التليفزيون فـي         ٢٠١٠-٢٠٠٥ إقليمي ووطني

 .المنطقة لتطوير التعلم عن بعد ونشره
تطوير األنظمة التعليمية الوطنية نحو التعلم المباشر عبر         ٢٠١٥-٢٠١٠ إقليمي ووطني

 .اإلنترنت الموجه للطلبة، والمدرسين، واآلباء

 

تعزيز المعايير المتعلقة بهيكليـة الـتعلم اإللكترونـي،          ٢٠٠٥-٢٠٠٤ ووطنيإقليمي 
 .والجوانب األمنية واألخالقية

 .وضع شهادات جودة للخدمات التعليمية على الشبكة ٢٠٠٧-٢٠٠٥ إقليمي ووطني
زارات إنشاء تعاون وثيق بـين وزارات التعلـيم والـو          ٢٠٠٧-٢٠٠٥ وطني

األخرى مثل وزارات العمل والشؤون االجتماعية، لكـي        
تتماشى األنظمة التربوية مع المهارات المطلوبـة فـي         

 .السوق

تحسين نوعية التعلم  -٢
 ورفع قيمته



 

 

-٢١-

 )تابع (١١الجدول 
 

 األهداف اإلجراءات اإلطار الزمني المستوى
تأسيس شبكات فيما بين المدارس على الصعيدين اإلقليمي  ٢٠١٠-٢٠٠٥ إقليمي ووطني

 .والمحلي
 

التحول من طريقة التعليم المبنية علـى المـدرس إلـى            ٢٠١٠-٢٠٠٥ إقليمي ووطني
 .طريقة التعلم الذاتي

 

البدء بالجامعات والمدارس االفتراضية وبالتالي تخفيض       ٢٠٠٨-٢٠٠٤ إقليمي ووطني
تكلفة التعلم والتقليل من الوقت المسـتهلك بعيـداً عـن           

 .العمل من أجل التعلم
تطوير مراكز مجتمعية تعزز فكرة التعلم مدى الحيـاة،          ٢٠٠٨-٢٠٠٤ إقليمي ووطني

والتعلم عن بعد، والتعلم عن طريـق أدوات تكنولوجيـا          
 .المعلومات واالتصاالت

مساواة التشجيع على ال -٣
بين الجنسين وتأمين 
خدمات التعلم مدى 

 الحياة

ق تربويـة   تعزيز البحث والتطوير للخروج بوسائل وطر      ٢٠٠٨-٢٠٠٦ إقليمي ووطني
 .جديدة تؤثر بشكل فعال على التعلم والمجتمع

االستثمار في البحث والتطوير في مجال ابتكار تطبيقات         ٢٠٠٨-٢٠٠٤ إقليمي ووطني
 .باللغة العربية للتعليم والتدريب

بناء مراكز تعليمية وطنية تشكل اللبنات األساسية لتطوير         ٢٠٠٨-٢٠٠٤ وطني
 .محتوى التعلم اإللكتروني

االستثمار في الحلـول التجاريـة للـتعلم اإللكترونـي           ٢٠٠٨-٢٠٠٤ إقليمي ووطني
 .وتطوير صناعة تخدم التعلم اإللكتروني

تطــوير المرونــة   -٤
والقدرة علـى تـوفير     
مواد تعليميـة جديـدة     
للحضور المتفرقين في   

 أمكنة مختلفة

الحكومـة  الجـزء األول،    (،  "سكوااإل الدول األعضاء في     لدىا المعلومات واالتصاالت    تكنولوجيلبناء القدرات في تطبيقات مختارة      "سكوا،  اإل: المصدر
 .(E/ESCWA/ICTD/2003/6)اإللكترونية والتجارة اإللكترونية 

 
 ات الصحة اإللكترونيةيقطبت  -٤

 
المطلوبـة  للبيانات األساسية والحيوية     للمعلومات الصحية    الصحة اإللكترونية الوصول المباشر   تؤمن   

 النائيـة بالوصـول إلـى     لمناطق الريفية و  ل  أيضاً سمحت و  .لتحسين مستويات المعيشة في المجتمعات العربية     
 .بية دقيقةطمجاالت لحصول على آراء أخرى في االخبرة العلمية المتخصصة و

 
التطبيقـات  ألتمتـة   بشكل رئيسي   تستخدم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت     آسيا ،   دول غرب   وفي   
.  )١٣(هـا التأسيسـية    الصحة اإللكترونيـة فـي مراحل      ما تزال ية في المستشفيات ووزارات الصحة، و     األساس

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   استخدام  بكبير من السكان في العالم العربي       ال يثق عدد    ذلك،   إلى   باإلضافة
زمـة لتحسـين تطبيقـات       اإلجراءات الال  ١٢يعرض الجدول   و.  خاصةً عندما يتعلق األمر بقضايا الصحة     

 .الصحة اإللكترونية في الدول األعضاء في اإلسكوا
 

                                                            
 فـي هـذا المجـال      في وضع حلول للصحة اإللكترونية، ومن األمثلة الناجحـة          في منطقة اإلسكوا    نجحت بعض الدول      )١٣(

لصحة اإللكترونية عن طريق الموقع الخدمات بوابة مؤخراً التي فتحت في اإلمارات العربية المتحدة  مديرية الصحة والعلوم الطبية في دبي       
ae.gov.dohms.www. 



 

 

-٢٢-

   اإلجراءات من أجل الصحة اإللكترونية-١٢الجدول 
 

 األهداف اإلجراءات اإلطار الزمني المستوى
واسـتراتيجيات للصـحة اإللكترونيـة      سياسات  صياغة   ٢٠٠٥-٢٠٠٤ وطني

 .وتطبيقها
 في المؤسسات الصـحية العامـة علـى         دريب العاملين ت ٢٠٠٧-٢٠٠٥ وطني

 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاألدوات التي تعتمد 

ستراتيجيات االتطوير  -١
 لصحة لالوطنية 

 .ات الصحة اإللكترونيةيقطبتإطار قانوني لبوضع بدء ال ٢٠٠٧-٢٠٠٥ وطني
 .لوزارات الصحةعلى اإلنترنت مواقع البوابات إنشاء  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ وطني

لصحة اإللكترونية   في ا  حلول األساسية الاستخدام   تشجيع ٢٠٠٧-٢٠٠٥ قليمي ووطنيإ
 .الثقةلكسب 

 . الصحة اإللكترونيةعاييرتطوير م ٢٠١٠-٢٠٠٨ إقليمي ووطني

 

 للطب عن بعـد مـزودة باتصـال         مجتمعيةبناء مراكز    ٢٠٠٦-٢٠٠٤ إقليمي ووطني
 . مع األطباء والمستشفياتمباشر

 إقليمي ووطني
 

 تقدم الخـدمات    لكترونيةاإلصحة  تأمين حافالت متنقلة لل    ٢٠٠٦-٢٠٠٤
في المنـاطق   الصحية األساسية، خاصة للنساء والشباب      

 .الريفية والبعيدة
ية المتعلقة  محلالرد   للمعرفة الطبية والموا   وصولتسهيل ال  ٢٠٠٨-٢٠٠٥ إقليمي ووطني

صـحة النسـاء    حـول    العامة   وقايةبرامج ال دعم   ل بذلك
 مثــل فيــروس نقــص المناعــة األمــراضوبعــض 
، )أ()اإليـدز (ومتالزمة نقص المناعة المكتسـب      /البشرية

 .سيابيلهارالوحول األمراض الشائعة في المنطقة مثل 

ت تأمين الخدما -٢
الصحية للمجموعات 
المعزولة من السكان 

 وللمناطق الريفية

 الصـحية  الرعايـة خبراء  المواطنين و التأكد من وصول     ٢٠٠٥-٢٠٠٤ وطني
 .عاليةالجودة الذات  ة الحديثةيمعلومات الصحلل

 . الضمان االجتماعيةنظمأتمتة أ ٢٠٠٨-٢٠٠٦ وطني
ة بين مؤسسات الرعايـة     يصحالمعلومات  للإنشاء شبكة    ٢٠٠٨-٢٠٠٦ إقليمي ووطني

 .الصحية
ـ  األمـراض المُ   اإلنذار عن  ٢٠١٠-٢٠٠٥ إقليمي ووطني ة ومراقبتهـا، ووقـف     عدي

 .)أ( نظام المعلومات المشتركةينخالل تحسمن ، انتشارها
 .ةيالصحفي المؤسسات رد المؤسسة امورسم خطط ل ٢٠١٠-٢٠٠٥ إقليمي ووطني
لخـدمات الصـحة    الجـودة   معايير  من  مجموعة  تطبيق   ٢٠١٠-٢٠٠٨ إقليمي ووطني

 .اإللكترونية
 .ية اإللكترونيةبالسجالت الط استخدام ٢٠١٥-٢٠١٠ إقليمي ووطني
 . المعرفةالمبنية على  الرعاية الصحية ةنظماعتماد أ ٢٠١٥-٢٠١٠ إقليمي ووطني
الذكيـة التـي    اإللكترونيـة    بالبطاقات   لمواطنينا تزويد ٢٠١٥-٢٠١٠ إقليمي ووطني

 .ةيمعلومات الصحتتضمن 

 كفاءةن فاعلية ويحست -٣
نظام الصحة في كال 

عام عين القطاال
 خاصالو

 ,”ESCWA, “Promoting e-health applications towards an information society in ESCWA member countries:  المصــدر
E/ESCWA/ICTD/2003/WG.I/7.                                                                                                                                                                   
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-٢٣-

 العمالة اإللكترونية  -٥
 

جتمـاعي،   حلول مرنة للعمل، واالندماج اال    توفيرمن خالل    ة متزايد تكتسب العمالة اإللكترونية شعبيةً    
آسـيا غيـر مجهـزة       بيئة العمل في غرب       لكن  .ينالموظف وتحسين إنتاجية    ،المعلوماتودعم الوصول إلى    

لـدى الشـركات     تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ة  نظمتعزيز أ لذلك ينبغي   .  العمالة اإللكترونية الستيعاب  
يعرض الجـدول   و.  اإللكترونية في المنطقة   تطبيق العمالة على  ع  يشجللت التجاريحكومي و ال زيادة اإلنفاق ول
 . المجالفي هذا راءات التي ينبغي اتخاذها قائمة باإلج١٣
 

  إجراءات العمالة اإللكترونية -١٣الجدول 
 

 األهداف اإلجراءات الفترة الزمنية المستوى
تطوير أفضل الممارسات ووضع قـوانين عمـل جديـدة           ٢٠١٠-٢٠٠٥ إقليمي ووطني

خاصة بالعاملين إلكترونياً وأصحاب األعمال اإللكترونيـة       
العدالـة االجتماعيـة والمسـاواة بـين        تقوم على أسس    

 .)أ(الجنسين

تأمين بيئة مالئمة للعمالة  -١
 اإللكترونية

تطوير طرق جديدة لتنظيم العمل واألعمال بهدف زيـادة          ٢٠١٠-٢٠٠٥ إقليمي ووطني
اإلنتاجية والنمو والرفاهية مـن خـالل االسـتثمار فـي           

 .)أ(تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والموارد البشرية

تطوير العمالة اإللكترونية للسماح ألفضـل الخبـرات أن          ٢٠١٠-٢٠٠٥ إقليمي ووطني
تعيش في مجتمعاتها وتعمل في أي مكان، ولزيادة فرص         

 .)أ(العمالة المتاحة للنساء

 

إطالق مبادرة عملية واحدة على األقل للعمالة اإللكترونية         ٢٠٠٥-٢٠٠٤ وطني
ـ       ونس مـن القمـة     تُستخدم كنموذج للعرض في مرحلة ت

 .العالمية لمجتمع المعلومات
بناء عالقات شراكة على المستويين الـوطني واإلقليمـي          ٢٠١٠-٢٠٠٥ إقليمي ووطني

 .ة اإللكترونيالعمالةلالستفادة من 

دعم العمالة اإللكترونية  -٢
 في المنطقة

 .اإلسكوا :المصدر

 .WSIS Draft Plan of Action, Addendum 2 (Rev.1), WSIS/PC-3/10-E, 26 September 2003انظر )  أ( 

 
 البيئة اإللكترونية  -٦

 
مـن   إلدارة القضـايا البيئيـة، كـالتخفيض          الالزمة األدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  تقدم   

 وتطـوير األنظمـة القائمـة علـى         ها،ر أدوات دعم القرار واستخدام    يتطوو نفاياتالتلوث، ومتابعة إدارة ال   
بهدف تأمين الوصول إلى    غربي آسيا   في  بيئة اإللكترونية   لل وإقليمية    وطنية وينبغي تطوير سياسات  .  المعرفة

ـ إدارة الم أصـبحت   لى سبيل المثـال،     فع.  استعمال الموارد الطبيعية المستدامة   تعزيز  ة و يلمعلومات البيئ ا  هاي
 يعـرض الجـدول   و.   بكامله العربيبل على مستوى العالم     غربي آسيا   على مستوى   قضية حاسمة ليس فقط     

 . المجالفي هذا ينبغي اتخاذهاالتي جراءات باإل قائمة ١٤
 



 

 

-٢٤-

  اإلجراءات من أجل البيئة اإللكترونية -١٤الجدول 
 

 األهداف اإلجراءات الفترة الزمنية المستوى
ــات  ٢٠٠٦-٢٠٠٤ إقليمي ووطني ــا المعلوم ــتخدام تكنولوجي ــاد سياســات الس اعتم

ايـة البيئـة وتحقيـق االسـتغالل        واالتصاالت كأداة لحم  
 .)أ(المستدام للموارد الطبيعية

تشجيع مفهوم البيئة  -١
 اإللكترونية

إنشاء نظـم مراقبـة تسـتخدم تكنولوجيـا المعلومـات            ٢٠٠٦-٢٠٠٤ إقليمي ووطني
واالتصاالت للتنبؤ بالكوارث الطبيعية وغيـر الطبيعيـة        

 .ومتابعة تأثيرها

إدارة الموارد المائية باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات        ٢٠٠٦-٢٠٠٤ إقليمي ووطني
 .واالتصاالت بما يحقق االستغالل المستدام

 .رصد التلوث والتعريف بمفهوم المناخ الحيوي ٢٠٠٦-٢٠٠٤ إقليمي ووطني

 في وضع وتنفيذ مشاريع وبرامج للـتخلص مـن          المبادرة ٢٠٠٨-٢٠٠٦ إقليمي ووطني
العناصر المستخدمة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت      
وإعادة تصنيع المعدات المستهلكة بأساليب تضمن سـالمة        

 .)أ(البيئة

تطوير األدوات الالزمة،  -٢
وات تكنولوجيا وأد

 المعلومات واالتصاالت

 .زيادة سرعة االستجابة في حاالت الطوارئ ٢٠٠٦-٢٠٠٤ وطني

إقامة الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسـات         ٢٠٠٦-٢٠٠٤ إقليمي ووطني
 .اإلقليمية في حل المشاكل البيئية

إدارة البيانات بطريقة شاملة تسمح بالتخطيط لالسـتدامة،         ٢٠١٠-٢٠٠٥ إقليمي ووطني
كاستخدام أنظمة المحاكاة، واألنظمة القائمة على المعرفـة        

 .وأنظمة دعم القرار

زيز التماسك والتعاون اإلقليميين من خـالل التنسـيق         تع ٢٠١٥-٢٠١٠ إقليمي
 .اإلقليمي للبيانات المتعلقة بالبيئة

 زيادة األداء والفاعلية -٣

 .اإلسكوا :المصدر

 .WSIS Draft Plan of Action, Addendum 2 (Rev.1), WSIS/PC-3/10-E, 26 September 2003انظر )  أ( 

 
 الزراعة اإللكترونية  -٧

 
آسـيا،  دول غرب   ال سيما في    .  ولوجيا المعلومات واالتصاالت  تأخر المزارعون عموماً في تبني تكن      

والفوائد الرئيسية التي توفرها تكنولوجيا     .  حيث يعاني قطاع الزراعة من منافسة كبيرة على المستوى العالمي         
ولكن العامـل    . المعلومات واالتصاالت لهذا القطاع هي تخفيض تكاليف التشغيل وفتح قنوات جديدة للتوزيع           

يسي إلنجاح مبادرات الزراعة اإللكترونية يكمن في مضاعفة جهود التسـويق والتـدريب التـي يمكـن                 الرئ
 اإلجراءات الالزمة لتحسين استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في         ١٥ويبين الجدول   .  االستفادة منها 

 .الزراعة في المنطقة
 



 

 

-٢٥-

  اإلجراءات لتحسين الزراعة اإللكترونية -١٥الجدول 
 

 األهداف اإلجراءات الفترة الزمنية المستوى
ضمان النشر المنظم للمعلومـات باسـتخدام تكنولوجيـا          ٢٠٠٥-٢٠٠٤ وطني

المعلومات واالتصاالت في مجـال الزراعـة، وتربيـة         
الحيوانات، ومصائد األسماك، واألحراج، واألغذية، وذلك      
من أجل تيسير الوصول إلى معلومات حديثـة ومفصـلة          

 . )أ(خصوصا في المناطق الريفيةوشاملة، 

تشجيع استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصـاالت فـي         ٢٠٠٥-٢٠٠٤ وطني
 .الصناعات الزراعية لزيادة اإلنتاجية وتخفيض التكاليف

 . توعية وتدريب المزارعين ٢٠٠٥-٢٠٠٤ إقليمي ووطني

ولوجيا المعلومات واالتصـاالت    االستثمار في أدوات تكن    ٢٠٠٥-٢٠٠٤ وطني
 .للتسويق وإلدارة سلسلة التزويد على أفضل وجه

تشجيع الجمعيات التعاونيـة الزراعيـة علـى اسـتخدام           ٢٠٠٨-٢٠٠٦ إقليمي ووطني
 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مساعدة المزارعين

لية بهـدف فـتح     بناء عالقات شراكة محلية وإقليمية ودو      ٢٠١٠-٢٠٠٥ إقليمي ووطني
 .أسواق جديدة

 تأمين بيئة مالئمة -١

 .تحسين جودة المنتجات ومراقبتها لتطوير سوق التصدير ٢٠١٠-٢٠٠٥ إقليمي ووطني

تنفيذ الحلول اإللكترونية التي تساعد فـي تتبـع سلسـلة            ٢٠١٠-٢٠٠٥ إقليمي ووطني
 .تجات الزراعية الغذائيةالتزويد بالمن

تحسين سوق التصدير  -٢
باستخدام أدوات 

تكنولوجيا المعلومات 
 واالتصاالت 

تشجيع استعمال أدوات دعم القرار والنظم القائمـة علـى           ٢٠١٥-٢٠١٠ إقليمي ووطني
 .المعرفة

االستثمار في البحـث والتطـوير السـتخدام تكنولوجيـا           ٢٠١٥-٢٠١٠ إقليمي ووطني
علومات واالتصاالت في تخفـيض تكـاليف اإلنتـاج         الم

 .وتطوير أسواق جديدة

تبني أدوات تكنولوجيا  -٣
المعلومات واالتصاالت 
المتطورة إلدارة قطاع 

 الزراعة

الحكومـة  الجـزء األول،    (،  "الدول األعضاء في اإلسكوا   لدى  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    لبناء القدرات في تطبيقات مختارة      " اإلسكوا،    :المصدر
 .(E/ESCWA/ICTD/2003/6)) اإللكترونية والتجارة اإللكترونية

 
 العلوم اإللكترونية  -٨

 
 فهي تولد التقنيات والمعلومات الجديـدة        .ال شك في أهمية العلوم لمساندة تطوير مجتمع المعلومات         

سكوا بمبادرات لزيادة   اإل وينبغي أن تضطلع الدول األعضاء في         .التي تعود بفائدة كبيرة على المجتمع بكامله      
ويبين الجدول   . مكن استقاؤها من المعرفة العلمية في مجتمع المعلومات       اإللمام بالعلوم والوعي بالفوائد التي ي     

 . اإلجراءات األساسية الضرورية لتطوير العلوم اإللكترونية١٦
 



 

 

-٢٦-

  اإلجراءات األساسية لتطوير العلوم اإللكترونية -١٦الجدول 
 

 األهداف اإلجراءات الفترة الزمنية المستوى
قدرات وإطالق مبادرات للتوعية بـالفرص التـي        بناء ال  ٢٠٠٦-٢٠٠٤ إقليمي ووطني

توفرها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلنتاج وتبـادل       
 .المعرفة والبيانات العلمية

التوعية بأهمية دور  -١
العلوم في مجتمع 

 المعلومات

تأمين االتصال باإلنترنت عبر شبكة ذات سـعة نطاقيـة           ٢٠٠٧-٢٠٠٤ إقليمي ووطني
 .ات ومراكز البحث والتطويرواسعة إلى الجامع

تحسين نقل المعرفة العلمية بين الدول األعضاء والـدول          ٢٠٠٧-٢٠٠٤ إقليمي ووطني
 .المتقدمة

إنشاء مخازن خاصة في المؤسسات هدفها جمع المعلومات         ٢٠١٠-٢٠٠٥ إقليمي ووطني
بانتظام في شـكل رقمـي، وحفظهـا،        العلمية األساسية   

 .وتوفيرها

تشجيع أسس ومعايير البيانات المترفعة بهـدف  تسـهيل           ٢٠١٠-٢٠٠٥ إقليمي ووطني
التعاون في مجال المعلومات والبيانات العلمية واستخدامها       

 .)أ(على نحو فعال في البحث العلمي

طرق مختلفة للتسـعير    تشجيع النشر اإللكتروني، وإيجاد      ٢٠١٠-٢٠٠٥ إقليمي ووطني
تجعل المعلومات العلمية متاحة وبمتناول الجميع في كـل         

 .)أ(الدول وفق أسس عادلة

تشجيع الوصول  -٢
المنصف وبدون قيود 
 إلى المعرفة العلمية

 .اإلسكوا :المصدر

 .WSIS Draft Plan of Action, Addendum 2 (Rev.1), WSIS/PC-3/10-E, 26 September 2003انظر )  أ( 
 

 التنوع الثقافي واللغوي والمحتوى المحلي  -حاء
 

 زال المحتوى العربي الرقمي، وخصوصـاً علـى شـبكة اإلنترنـت، ضـعيفاً فـي المنطقـة                   ما 
ومن مزايـا المحتـوى العربـي        .  وال توجد حالياً صناعة إقليمية أو وطنية لتطوير هذا المحتوى           .العربية

ي الرقمي أنه يحفظ اللغة المشتركة، ويسهل تطورها ويعزز التنـوع الثقـافي ويـدعم التطـور االجتمـاع                 
وباإلضافة إلى المساهمة في الثقافة اإلنسانية العالمية، بالتالي المبادئ األساسية            .واالقتصادي في الوقت ذاته   

ويبـين  .  لألمم المتحدة، فإن تطوير المحتوى يمكن أن يلعب دوراً رئيسياً في الحفاظ على التـراث القـومي                
 .لية واإلقليمية عند تطوير المحتوى العربي الرقمي اإلجراءات الضرورية لالحتفاظ بالثقافات المح١٧الجدول 

 
 وسائل اإلعالم  -طاء

 
تقدر دول غربي آسيا أهمية اإلعالم، مثل التلفزيون والراديـو والصـحف، فـي تطـوير مجتمـع                   

وتعتبر وسائل اإلعالم هذه عوامل أساسية في تحقيق حرية التعبير وتنوع مصـادر المعلومـات               .  المعلومات
 .  جمهور واسع لضمان نشر المعلومات المتزايدة والمساهمة في تثقيف الجمهور بشـكل عـام              والوصول إلى 
 . اإلجراءات الرئيسية المتعلقة باإلعالم١٨ويبين الجدول 

 
 



 

 

-٢٧-

 البعد األخالقي  -ياء
 

ينبغي على كل المعنيين بمجتمع المعلومات أن يعملـوا علـى مسـاندة الصـالح العـام، وحمايـة                    
فهناك حاجة ملحـة لمنـع تعـرض         . ساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    الخصوصية، ومنع إ  

الشباب للمعلومات المؤذية وبنفس الوقت منع فرض قيود غير ضرورية تعيق انتشار تكنولوجيا المعلومـات               
ـ               . واالتصاالت ا ويجب أن تتفحص دول غربي آسيا البعد األخالقي لمجتمع المعلومات لكي تحافظ على قيمه

 . اإلجراءات الرئيسية المتعلقة بالبعد األخالقي١٩ويبين الجدول .  وثقافتها
 

  اإلجراءات الالزمة للمحافظة على الثقافة واللغة -١٧الجدول 

 األهداف اإلجراءات الفترة الزمنية المستوى
تشجيع رقمنة المعلومات في المؤسسات العامة والخاصـة         ٢٠٠٦-٢٠٠٤ إقليمي ووطني

 . في حقل الدراسات الثقافية واللغويةالتي تعمل

تطوير بناء بوابات ومواقع اإلنترنت المخصصة للتـاريخ         ٢٠٠٦-٢٠٠٤ إقليمي ووطني
واإلرث الثقافي، وكذلك لمساهمة المنطقة الفكرية الحديثة       

 .في تطور اإلنسانية بعدة لغات

حفظ إرث المنطقة  -١
 الثقافي الغني والمتنوع

شاء مجموعة إقليمية متخصصـة بـالمحتوى العربـي،         إن ٢٠٠٥-٢٠٠٤ إقليمي
وإنشاء لجان فرعية ومواقع على اإلنترنـت لـدعم هـذه           

 .المجموعة

زيادة الوعي بأهمية وفوائد المحتوى العربي المحلي فـي          ٢٠٠٥-٢٠٠٤ إقليمي ووطني
 .التطور االجتماعي واالقتصاديدعم 

توفير الظروف المالئمة  -٢
إلنتاج المحتوى العربي 

الرقمي ومعالجته ونشره 
 وحمايته

رقمنة اإلرث المحلي، مثل األرشـيف الـوطني للـدول           ٢٠١٠-٢٠٠٥ وطني
 .األعضاء والمكتبات

طاقات اإلنترنت العربية وصيانتها لتقـديم      تشغيل أسماء ن   ٢٠٠٥-٢٠٠٤ إقليمي
 .طريقة منتظمة للوصول إلى المحتوى المحلي المباشر

التعرف على المصادر الموثوقة التي يمكـن اسـتخدامها          ٢٠٠٦-٢٠٠٤ إقليمي ووطني
 .إلنتاج المحتوى العربي وتزويدها بالتوجيه والدعم

ت الحكوميـة إلـى   تحويل محتوى كل المؤسسات والخدما   ٢٠٠٨-٢٠٠٤ وطني
 .شكل إلكتروني

نشر المراجع العربية في اآلداب والعلوم مباشـرة علـى           ٢٠٠٨-٢٠٠٤ إقليمي ووطني
 .اإلنترنت

تشجيع البحث والتطوير والتعاون في مجال المعالجة اآللية         ٢٠١٠-٢٠٠٤ إقليمي ووطني
 .للغة العربية

ات المتخصصة على وضع    تشجيع مراكز البحث والمؤسس    ٢٠١٠-٢٠٠٤ إقليمي ووطني
 .وتبني المعايير اللغوية والمواصفات الفنية العربية

بناء صناعة متخصصة  -٣
ومستدامة للمحتوى 

العربي المحلي المستمر 
تنتج هذا المحتوى 

والتطبيقات التي تناسب 
 الحاجات المحلية

 .(E/ESCWA/ICTD/2003/3)" تعزيز وتحسين المحتوى العربي في الشبكات الرقمية"اإلسكوا، : المصدر

 



 

 

-٢٨-

  اإلجراءات في اإلعالم -١٨الجدول 

 األهداف اإلجراءات الفترة الزمنية المستوى
اتخاذ اإلجراءات المناسـبة لمكافحـة المحتـوى الفاسـد           ٢٠٠٥-٢٠٠٤ إقليمي ووطني

 .والضار في وسائل اإلعالم
توفير بيئة مالئمة لدمج  -١

اإلعالم مع مجتمع 
 المعلومات

استخدام وسائل اإلعالم التقليديـة لنشـر الـوعي حـول            ٢٠٠٧-٢٠٠٥ إقليمي ووطني
تطبيقات تكنولوجيا المعلومـات واالتصـاالت ومكافحـة        

 .األمية

 

تشجيع الجمع بين وسائل اإلعالم التقليديـة وتكنولوجيـا          ٢٠٠٧-٢٠٠٥ إقليمي ووطني
المعلومات واالتصاالت في االنتقال نحو األشكال الحديثـة        

 .لتقديم المحتوى

تشجيع االستثمار في مشاريع تطـوير وسـائل اإلعـالم           ٢٠٠٧-٢٠٠٥ إقليمي ووطني
 .المجتمعية واإلقليمية

 .تشجيع التنوع في مصادر المعلومات والمحافظة عليها ٢٠٠٧-٢٠٠٥ وطني

 

البدء بمشاريع معينة بتشجيع التوازن والتنوع في صـورة          ٢٠٠٧-٢٠٠٥ إقليمي ووطني
 .المرأة في وسائل اإلعالم

تليفزيون التأكد من أن كل سكان غرب آسيا لديهم خدمة ال          ٢٠١٠-٢٠٠٥ إقليمي ووطني
 .والراديو

.التحقيق في قواعد التقارب بين وسائل اإلعالم اإللكترونية ٢٠١٠-٢٠٠٥ إقليمي ووطني

زيادة قدرة الوصول إلى  -٢
 وسائل اإلعالم

 .اإلسكوا: المصدر
 

  اإلجراءات المتعلقة بالجوانب األخالقية لمجتمع المعلومات -١٩ الجدول

 األهداف اإلجراءات الفترة الزمنية المستوى
ة السياسات التـي تضـمن االسـتخدام األخالقـي          صياغ ٢٠٠٥-٢٠٠٤ إقليمي ووطني

 .لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
وضع توجيهات حول الجوانـب األخالقيـة لتكنولوجيـا          ٢٠٠٥-٢٠٠٤ إقليمي ووطني

المعلومات واالتصاالت، بما في ذلـك ضـمان احتـرام          
صية الشخصية والكرامة اإلنسانية واالسـتخدامات      الخصو

 .األخالقية للمعلومات الطبية
التوعية بغرض منع إساءة استخدام تكنولوجيا المعلومـات         ٢٠٠٦-٢٠٠٤ إقليمي ووطني

 .واالتصاالت
ضمان االتصال المأمون باإلنترنت في األماكن العامـة،         ٢٠٠٨-٢٠٠٥ إقليمي ووطني

 .وخاصة في المدارس
حماية الشباب من المعلومـات الضـارة، مثـل التمييـز            ٢٠٠٨-٢٠٠٥ قليمي ووطنيإ

.العنصري، والمواد اإلباحية، واالستغالل الجنسي لألطفال

االرتقاء باألخالق  -١
االجتماعية لتكنولوجيا 
 المعلومات واالتصاالت

صياغة السياسات التـي تضـمن االسـتخدام األخالقـي           ٢٠٠٨-٢٠٠٥ إقليمي ووطني
 .لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من قبل الشركات

قيات االرتقاء بأخال -٢
تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت لدى 
 الشركات 

 .اإلسكوا: المصدر



 

 

-٢٩-

 التعاون الدولي واإلقليمي  -كاف
 

ُيعتبر التعاون الدولي واإلقليمي فيما بين جميع المعنيين بمجتمع المعلومات عامالً أساسياً للنجاح فـي                
د كبيرة في مجال تطوير االستراتيجيات       والتعاون اإلقليمي بشكل خاص ينطوي على فوائ        .مجتمع المعلومات 

 .اإلقليمية من خالل تعديل االستراتيجيات العالمية والوطنية
 

سكوا بصفتها الذراع اإلقليمي لألمم المتحدة المكلفـة بمسـاندة التنميـة االجتماعيـة              اإلويتعين على    
 تطور التعاون اإلقليمي وشبه     واالقتصادية في الدول األعضاء الثالث عشرة، أن ترعى التكامل اإلقليمي وأن          

وفي هذا الصدد، فإن الدول األعضاء مدعوة لالستفادة قدر اإلمكـان مـن              . اإلقليمي لبناء مجتمع المعلومات   
 .٢٠سكوا والمنظمات اإلقليمية والدولية األخرى كما هو مبين في الجدول اإلالمساعدات التقنية التي تقدمها 

 
 الدولي واإلقليميخطة العمل للتعاون   -٢٠الجدول 

 
 األهداف اإلجراءات الفترة الزمنية المستوى

إلحاق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في برنامج عمل        ٢٠٠٥-٢٠٠٤ إقليمي ووطني
 ومساعدة الدول األعضاء لتشترك في إعداد وتنفيذ        اإلسكوا

خطط العمل الوطنية الرامية إلى تحقيق األهـداف التـي          
ئ القمـة العالميـة لمجتمـع       ينص عليها إعـالن مبـاد     

 .المعلومات
مساعدة الدول األعضاء في دمـج اسـتخدام تكنولوجيـا           ٢٠١٠-٢٠٠٥ إقليمي ووطني

المعلومات واالتصاالت في عملية التنمية وتأمين المـوارد        
 .الالزمة لذلك

تعزيز التعاون الدولي  -١
واإلقليمي في غرب آسيا 

 على المساعدة التقنية من اإلسكوا لرسـم        السعي للحصول  ٢٠١٠-٢٠٠٥ إقليمي ووطني
ومتابعة خطة العمل الوطنية واإلقليمية وتطويرها وتنفيذها       

 .ومتابعتها
 .تطوير آلية لتأمين األموال المطلوبة ٢٠١٠-٢٠٠٥ إقليمي ووطني

 . فيذ المبادرات اإلقليمية لبناء مجتمع المعلوماتتن ٢٠١٠-٢٠٠٥ إقليمي

التشارك مع المنظمات  -٢
اإلقليمية، بما فيها 
المؤسسات المالية 

 واإلنمائية

 . متابعة تنفيذ خطة العمل اإلقليمية ٢٠٠٥-٢٠٠٤ إقليمي
وضع مجموعة من المؤشرات الوطنية واإلقليمية األساسية        ٢٠٠٥-٢٠٠٤ إقليمي ووطني

 .اس التقدم ورصدهلتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لقي

قياس ومتابعة التقدم على  -٣
 المستوى اإلقليمي

 .اإلسكوا: المصدر


