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  تقریر عن التقدم المحرز بشأن الخطط الوطنیة لتنمیة الھیاكل
  األساسیة للمعلومات واالتصاالت في شمال أفریقیا

  
  

  المحتویــات
  
  

  ١                        مقدمة
  

  الحالة في أفریقیا تتطلب إعداد الخطط الوطنیة: اإلطار الدولي : أوًال 
  ٢              األساسیة للمعلومات واالتصاالت لتنمیة الھیاكل

  
  التقدم المحرز بشأن إعداد الخطط الوطنیة لتنمیة الھیاكل األساسیة :  ًاثانی

  ٥              للمعلومات واالتصاالت في شمال أفریقیا
  

  الخطط الوطنیة لتنمیة الھیاكل األساسیة للمعلومات : ألف 
٥                التقدم المحرز: واالتصاالت 

  
  ٦                  ئرالجزا!
٦                  مصــر!
٨                  لیبیا!
٨                  المغرب!
١١                  موریتانیا!
١٣                  السودان!
١٤                  تونـس!

  
١٦    القیود التي تواجھ تنمیة التكنولوجیا الجدیدة للمعلومات واالتصاالت: باء
  

  ١٦                القیودالمؤسسیة!
١٧                القیود االقتصادیة!

  
   ١٣ الھیاكل األساسیة الوطنیة ومستوى تنمیة قطاع المعلومات واالتصاالت في شمال أفریقیا: ثالثًا 

  
  ٢٢                      خالصــة



  ة ـمقدم
  

جیة التي تمس جمیع المجتمعات تتمیز البیئة الدولیة في فجر األلفیة الثالثة بمجموعة من التغییرات التكنولو
للمعلومات  ةصعید كل القطاعات االقتصادیة، وبصفة أساسیة قطاع التكنولوجیات الجدید ىوتتجلى علتقریبًا، 

  .واالتصاالت
  

أصبح المبدأ األساسي للتحدیات في ھذا المجال ھو السرعة، ورد الفعل، واإلدارة الرشیدة  ، فقدوفي الواقع
  .حادةللوقت، والمنافسة ال

  
ویرى الكثیر من المراقبین أن قطاع التكنولوجیات الجدیدة للمعلومات واالتصاالت یمثل ثروة ذات قیمة مضافة، 

  .وبالتالي مجاًال جیدًا لتولید العمالة ،فةومحركًا لالستخدام المكثف للصناعات القائمة على المعر
  

، ١٩٩٦ مایو/لثاني والعشرین المنعقد في أیاراعتمد مؤتمر وزراء التخطیط األفریقیین في اجتماعھم اوقد 
على تنفیذ  ،في إطار خطة عملھ ،وینص ھذا القرار. مبادرة مجتمع المعلومات األفریقیة ،)٣١-د( ٨٢١بموجب قراره 

  .الخطط الوطنیة لتنمیة الھیاكل األساسیة للمعلومات واالتصاالت
  

كان موضوعھ في أدیس أبابا، إثیوبیا، و ١٩٩٩أكتوبر /ولوبمناسبة انعقاد منتدى التنمیة األفریقي في تشرین األ
الخطط التي ، ُقدمت بعض الخطط الوطنیة، والسیما "أفریقیا في مواجھة تحدیات عولمة االقتصاد وعصر المعلومات"

Acacia)، أي المبادرة المسماة أكاسیا اأفریقیفي  مجتمع المعلوماتجماعات و مبادرة(ُأعدت في إطار التعاون مع كندا  : 
communautés et sociétés de l’information en Afrique)  

  
عداد ھذه الخطط فریق وطني تكون لھ عالقة وثیقة بمختلف شرائح المجتمع أن یقوم بإوأوصت الدول األعضاء ب

وینبع شاغل . المجتمع المدني، ومؤسسات التدریبالقطاعین العام والخاص، ومنظمات  ،األخرى، وبصفة خاصة
اآلراء من مبدأ أن الخطة الوطنیة ینبغي أن تندرج في إطار الحكم الصالح، والسیما التنمیة المستدامة،  قلمشاركة وتوافا

  .واالتصاالت على الصعیدین االقتصادي واالجتماعي

  
:وفیما یلي مھمة ھذا الفریق الذي یتعین أن یرأسھ منسق وطني

  
ادیة واالجتماعیة في البلد؛تحدید أولویات استراتیجیة التنمیة االقتص!
  
تحدید احتیاجات مختلف شرائح المجتمع فیما یتعلق بالمعلومات واالتصاالت؛!

؛في ھذین المجالین ھیاكل األساسیةالوصف حالة البلد من حیث االتصاالت والمعلومات و!

، أو على صعید سواء على الصعید السیاسي یحدد اإلمكانیاتالقطاع وفقًا لسیناریو ھذا آفاق  عالطاست!
أو غیرھا من الوسائل؛ ،الھیاكل األساسیة والتكنولوجیات

اآلجال القصیرة  والمتوسطة والطویلة وفقًا لنھج  فيتحدید أھداف التنمیة ومحاورھا، وخطط العمل !
التخطیط االستراتیجي؛

نسیق، وطرق التنقیح التووسائل  ،اقتراح استراتیجیة لتنفیذ الخطة الوطنیة تحدد المسؤولیات والشراكات!
.والتصحیح

  
لمعرفة ما إذا في بلدان شمال أفریقیا  ٨٢١وسنحاول في ھذا التقریر تقییم التقدم المحرز بشأن تطبیق القرار 

درجة ما ھي ، وشرعت في عملیة اإلعداد ، ومنذ متىأم ال كانت ھذه البلدان قد شرعت بالفعل في إعداد ھذه الخطط
  .الوزراءامتثالھا لتوصیات مؤتمر 

  
ه الخطط، أو األسباب إعداد ھذواجھت عملیة وسنستعرض في ھذا التقریر القیود والصعوبات والعقبات التي   

  .ذه العملیةالتي أدت إلى إرجاء ھ
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وستساعد الدراسة المرتبطة ارتباطًا وثیقًا بالظروف االقتصادیة واالجتماعیة في كل بلد على تسلیط الضوء على   

للبیئة االقتصادیة واالجتماعیة ووصف حالة ھذا القطاع وصفًا دقیقًا عن طریق المؤشرات المالئمة التي  الجوانب الھامة
  .تستخدم عادة في ھذا المجال

  
البلدان على تفادي الصعوبات التي  ةولمساعد ،العملیةلتعجیل ھذه  ،كلما كان ذلك ممكنًا ،وسنقدم توصیات  

  .التي سبقتھا فیھاواجھت غیرھا من البلدان في المراحل 
  

ویستعرض الفصل األول التقدم الذي أحرزتھ المنطقة األفریقیة فیما یتعلق بالھیاكل األساسیة لتكنولوجیا   
أھمیة الخطط الوطنیة لتنمیة  سلیط الضوء علىالمعلومات واالتصاالت مقارنًة بمجموعات البلدان األخرى في العالم لت

  .صاالتالھیاكل األساسیة للمعلومات واالت
  

ویستعرض الفصل الثاني ویبحث التقدم المحرز بشأن تنفیذ الخطط الوطنیة لتنمیة الھیاكل األساسیة للمعلومات   
  .مع وصف الحالة العامة لقطاعي المعلومات واالتصاالت ،واالتصاالت في بلدان شمال أفریقیا

  
خطط الوطنیة وخصائص قطاعي المعلومات ویحاول الفصل الثالث الربط بین التقدم المحرز بشأن تنفیذ ھذه ال  

حسب خصائص كل بلد  محددة وتوصیاتوتفضي ھذه التحلیالت إلى استنتاجات . ومستوى تنمیتھما ،واالتصاالت
  .وممیزاتھ

  
  إعداد الخطط الوطنیة لتنمیة الھیاكل األساسیة للمعلومات واالتصاالت تتطلبالحالة في أفریقیا : اإلطار الدولي : أوًال 

  
خططًا وطنیة لتنمیة الھیاكل األساسیة  ،من البلدان األفریقیة %٤٠بلدًا، أي نسبة  ١٧على الصعید اإلقلیمي، أعد   

 ١٢وال یزال إعداد ھذه الخطط یجري على قدم وساق في  .للمعلومات واالتصاالت، واستراتیجیات إنمائیة في ھذا المجال
، لم تفكر بعد في إعداد من البلدان األفریقیة %٣١أي حوالي  ،بلدًا ١٣ناك ، كما أن ھ)من البلدان األفریقیة %٢٨.٥(بلدًا 

  .لتنمیة الھیاكل األساسیة للمعلومات واالتصاالت خطط
  

ًا في البلدان النامیة، وال تزال ضعیفال یزال مستوى تنمیة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  ،وفي الوقت الحالي  
  .ان المتقدمة النموبینھا وبین البلد واسعةة فجوال
  

في  ٥٨في النرویج، و ٦٢(شخص  ١٠٠ھاتفًا لكل  ٣٥بحوالي ة ففي البلدان النامیة یقدر عدد الھواتف المحمول  
یبلغ متوسط عدد ف ،بقیة أنحاء العالمأما في ). ١كل من الوالیات المتحدة وإسبانیافي  ٣١في فرنسا، و ٣٦السوید، و
:لي عدد الھواتف في البلدان األفریقیةوفیما ی. شخص ١٠٠لكل  ١٦الھواتف 

  
 ١٠٠عدد الھواتف المحمولة لكل 

  شخص
  النسبة المئویة  عدد الدول األفریقیة

٤٠.٥  ١٧  ٠.٥-٠  
١٩.٠  ٨  ١.٠-٠.٥  
١٩.٠  ٨  ١٠-١.٠  

  ٤.٨  ٢  ١٠أكثر من 
  ١٦.٧  ٧  

  ١٠٠.٠  ٤٢  المجموع
  

  .ة ألفریقیا، اللجنة االقتصادیشعبة خدمات المعلومات اإلنمائیة: المصدر 
  

 ١٠٠ھاتف واحد لك  ال یزید على)  %٦٠(ویالحظ أن عدد الھواتف المحمولة في ثلثي البلدان األفریقیة 
  .شخص في بلدین فقط، ھما جنوب أفریقیا، وبتسوانا ١٠٠لكل  ١٠ لىویزید عدد الھواتف المحمولة ع. شخص

                                                
١!!!Ÿ!!! !! ! !!!!! !! !!!!!! ! !!Ÿ!!!! !! !!!!ÐÎ Î Ï! ! !!! !!!!! œ!! !! !!!!! !! !!!!! ! !!!!
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 ١٠٠لكل  ١٠ لىن عدد ھذه الھواتف یزید عویوضح توزیع البلدان في أفریقیا حسب عدد الھواتف الثابتة أ

من ھذه البلدان،  %١٤شخص في  ١٠٠لكل  ١٠و  ٥فقط من ھذه البلدان، وأن ھذا العدد یتراوح بین   %٥شخص في 
شخص  100من ھذه البلدان، بینما ال یتجاوز ھذا العدد ھاتف واحد ثابت لكل  17%شخص في   ١٠٠لكل  ٥و  ١وبین 

 ٥٤وفي البلدان التي ترتفع فیھا معدالت التنمیة البشریة، یبلغ عدد الھواتف الثابتة حوالي . لبلدانمن ھذه ا %٦٤في نسبة 
في ایطالیا، و  ٤٦في الوالیات المتحدة والدنمارك، و  ٦٨في النرویج، و  ٧١، و في لوكسمبورغ ٧٢(شخص  ١٠٠لكل 
  )٢في اسبانیا ٤٢
  

  
 ،یوضح توزیع البلدان شركات تقدیم الخدمات على شبكة اإلنترنت، أي ،)اإلنترنت(وفیما یتعلق بالشبكة الدولیة 

ویزید عدد ھذه . البلدان األفریقیةمجموع فقط من  %١٧في حوالي  ١٠أن ھذا العدد یزید على  ،شركاتھذه الحسب عدد 
شركة  علىدد ھذا العال یزید  بینمامن البلدان األفریقیة،  %١٢شركة في حوالي  ١١ن یقل عولكنھ  ٦ الشركات على

 علىعدد ھذه الشركات یزید ، )من ھذه البلدان %٥٣أي  (وفي معظم البلدان األفریقیة، . من ھذه البلدان %١٩في  ةواحد
  .شركات ٦ن عقل یشركة واحدة، و

  
وتحتكر ھذه  .ات عامة إلدارة شبكة اإلنترنتسلط، توجد )البلدان ھذه من %٧٠( ،وفي معظم البلدان األفریقیة

في القطاع  اإلنترنت شبكة على الخدمات كما أن شركات تقدیم. من ھذه البلدان %٢٠خدمات اإلنترنت في  تسلطاال
  .بلدان أفریقیة أخرى ٥عملیًا ھذه الخدمات في  حتكرتالخاص 

  
 ١٠٠٠٠بین ) من ھذه البلدان %٥٥(یتراوح عدد مستخدمي شبكة اإلنترنت  ،ي معظم البلدان األفریقیةفو

التي یزید فیھا  ٣فقط من ھذه البلدان %١٠وھناك  .من ھذه البلدان %٣٥ في ١٠٠٠٠ نعیقل ھذا العدد  بینما .٥٠٠٠٠و
 ٠.٦حوالي  ٢٠٠٠وبلغ عدد الحواسیب الموصلة بشبكة اإلنترنت في عام . ٥٠٠٠٠ لىعدد مستخدمي شبكة اإلنترنت ع
لكل  ٩٧ویبلغ ھذا العدد . البلدان العربیة لكل ألف شخص في ٠.٤الصحراء الكبرى، و يلكل ألف شخص في أفریقیا جنوب

في المتوسط في  ١٥، وحوالي رتفعألف شخص في بلدان منظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي ذات الدخل الم
  .بقیة أنحاء العالم

  
حوالي  في تسم بالتحریرا القطاع ال یذیمكن وصف حالة قطاع المعلومات في أفریقیا، بالقول أن ھ ،وباختصار
  .ال توجد في ھذه البلدان أحكام تنظم تدفق المعلومات ،ولذلك. ثلثي البلدان األفریقیة

  
من البلدان التي كانت لھا أحكام  %٨٠في محطات  ٥یبلغ عدد محطات البث اإلذاعي والتلفزیوني أكثر من و

بلدان التي لم تحرر بعد قطاع من ال فقط %١٥وھناك . قطاع المعلوماتت بعد ذلك حرر ثم ،تدفق المعلوماتتنظم 
  ٤.محطات ٥ لىالمعلومات، والتي یزید فیھا عدد محطات البث اإلذاعي والتلفزیوني ع

  
الفجوة  ضرورة سد منالخطط الوطنیة لتنمیة الھیاكل األساسیة للمعلومات واالتصاالت  ذوتنبع أھمیة تنفی

ن یقیة والبلدان المتقدمة النمو، وحتى بین البلدان األفریقیة وبقیة بلدااألفر البلدان التكنولوجیة الكبیرة التي ما فتئت تتسع بین
على الصفوة، بل  الذي یقتصر بذخال ضروبمن  ضربًالم تعد المعلومات واالتصاالت  العالم، فضًال عن أن تكنولوجیات

  .ضرورة مطلقة لكل الشرائح والمجموعات السكانیة
  

انخفاض  سیما االبتكارات التكنولوجیة في السنوات الماضیة، إلىالم، والوأدت التطورات األخیرة التي شھدھا الع
قطاع ل ةالخاص لحالةنظرًا ل ،ویھیئ ھذا الوضع في الوقت الحالي. المعلومات واالتصاالت كبیر في أسعار تكنولوجیا

دیدة التي ال یمكن إنكار آثارھا فرصة سانحة القتناء واستخدام التكنولوجیات الج ،والالسلكیة في العالم التصاالت السلكیةا
ویتعین في الواقع . أمرًا ھامًالالتصاالت والمعلومات  ةوطنی یةكل أساساتعتبر برمجة إنشاء ھی ،ولذلك. في تعجیل التنمیة

 ،مع مراعاة االبتكارات الحدیثة، ومن ثم ،إعادة النظر في جمیع السیاسات المتعلقة بالمعلومات وتكنولوجیاتھا في كل بلد
  .إعداد خطة وطنیة لتنمیة الھیاكل األساسیة للمعلومات واالتصاالت

  التقدم المحرز بشأن إعداد الخطط الوطنیة لتنمیة الھیاكل األساسیة للمعلومات واالتصاالت في شمال أفریقیا: ثانیًا 
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االقتصادیة بصورة - ةإدراكًا للدور الھام للھیاكل األساسیة للمعلومات واالتصاالت في عملیة التنمیة االجتماعی
  .أو شرعت في إعداد خطط واستراتیجیات لحفز قطاع المعلومات واالتصاالت/عامة، اعتمدت البلدان األفریقیة و

  
على إعداد وتنفیذ خطط تنمیة الھیاكل األساسیة  ،بدرجات متفاوتة ،وفي ھذا اإلطار، شددت بلدان شمال أفریقیا

  .للمعلومات واالتصاالت
  

. بمھمة إعداد ھذه الخطط اإلدارات الوزاریة واألجھزة ذات الطابع اإلداري ُكلفتلمؤسسي، وعلى الصعید ا
تھیأت العدید من الفرص االستثماریة لجھات فاعلة  ،واإلیقاع السریع لتطورھا ،وبفضل تنمیة التكنولوجیا في ھذا القطاع

، الھواتف المحمولة، ومعالجة المعلومات آلیًا أخرى في القطاع الخاص، أو في القطاع شبھ الحكومي، والسیما في مجال
  .وخدمات اإلنترنت

  
  التقدم المحرز: الخطط الوطنیة لتنمیة الھیاكل األساسیة للمعلومات واالتصاالت : ألف 

  
عملت دول المنطقة دون اإلقلیمیة لشمال أفریقیا جاھدة على النھوض بالھیاكل األساسیة للمعلومات واالتصاالت 

ة عن األنشطة في میدان مجدة من اآلثار الحمیدة الناحتیاجات المتزایدة للقطاعات االقتصادیة األخرى، واالستفالتلبیة اال
  .رفةعالم
  

ویوجز الجدول أدناه التقدم المحرز بشأن الخطط الوطنیة لتنمیة الھیاكل األساسیة للمعلومات واالتصاالت في 
  :٢٠٠٢سبتمبر /أیلول

  
ط وطنیة في خط  خطط وطنیة نفذت  البلد

  مرحلة اإلعداد
علن خطط وطنیة ُأ

  عن إعدادھا
خطط وطنیة لم 

  یخطط إلعدادھا
    x      الجزائر

      x  مصر

  x        لیبیا

        x  المغرب

        x  موریتانیا

        x  السودان

        x  تونس

  
  شعبة خدمات المعلومات اإلنمائیة، اللجنة االقتصادیة ألفریقیا :المصدر 

  
  
  
  
  

  الجزائر -١
  

 ،حكرًا للدولة في الماضي ، وھو قطاع كانھد في الوقت الحالي تنمیة ودعم قطاع المعلومات واالتصاالتتش
  .عملیة تحریر مع دخول شركاء جدد من القطاع الخاص على الصعیدین المحلي والدولي

  
 ،ائرعلى إنشاء جھتین فاعلتین أساسیتین ھما برید الجز ٥/٨/٢٠٠٠بتاریخ  ٢٠٠٠- ٠٣ونص القانون رقم 

، فضًال عن مشروع ھیئة مستقلة لتنظیم خدمات )Algérie Poste et Algérie Télécom(واتصاالت الجزائر 
  .البرید واالتصاالت السلكیة والالسلكیة

  
النھوض جھازًا حكومیًا یضطلع ب) CERIST(ویعتبر مركز دراسات وبحوث المعلومات العلمیة والتقنیة 

  .، فضًال عن تعزیز التعاون، والسیما مع بلدان المنطقة دون اإلقلیمیةواستخدامھا نیةالبیانات العلمیة والتقبمستوى 
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وفي إطار التعاون الدولي في مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، ُأعد برنامج یساعد بلدان منطقة حوض 

ومكافحة  ،ق بإدارة الموارد البحریةویشمل ھذا البرنامج مكونًا یتعل. البحر األبیض المتوسط على تبادل قواعد البیانات
  .ومصر ،ولیبیا ،والمغرب ،وتونس ،ھذا المشروع كل من الجزائر یشملو. التلوث

  
وصمم ھذا المشروع وُأعد  ).SAT1(أطلقت الحكومة الجزائریة لتوھا ساتًال تجاریًا بمساعدة روسیا  ،وأخیرًا

والھدف األساسي لھذا الساتل . مركز البریطاني للبحوث الفضائیةمع ال في المعھد الجزائري للتقنیات الفضائیة بالتعاون
  .التجاري ھو دراسة ومعالجة المعلومات الخاصة بالتقلبات الطبیعیة والمناخیة

  
وأعلنت الجزائر أیضًا عن الشروع في إعداد خطتھا الوطنیة لتنمیة الھیاكل األساسیة للمعلومات واالتصاالت 

الجھات  ، وال، غیر أن المركز اإلنمائي ال یزال ال یعرف متى سیتم تنفیذ الخطةھذا القطاع إشراف الھیئة المسؤولة عنب
  .الفاعلة التي ستشارك في إعدادھا

  رـمص-٢
  

المعلومات نفذت وزارة االتصاالت والمعلومات، بوصفھا اإلدارة المشرفة والمسؤولة عن تنمیة قطاع 
وترمي ھذه الخطة التي تشارك فیھا . الخاصة بالمعلومات واالتصاالتواالتصاالت، خطة وطنیة لتطویر التكنولوجیات 

ة لة في ھذا المجال إلى تحسین وترقیالشركات العاممثل غرفة الصناعة، و ،القطاع الخاص منأجھزة حكومیة وشركاء 
  .أداء ھذا القطاع

:وعلى الصعید المفاھیمي، اتخذت السلطات العامة اإلجراءات التالیة
  
ولویات االستراتیجیة؛تحدید األ!
  
تحدید االحتیاجات القطاعیة فیما یتعلق بالمعلومات واالتصاالت؛!

تشخیص الحالة الراھنة؛!

تحدید آفاق التنمیة وفقًا لسیناریو أساسي؛!
!
واألھداف القصیرة األجل؛ ،تحدید محاور التنمیة على المدى البعید!

.إجراءات المتابعة والتقییم قنوات التنسیق، فضًال عنتحدید و ،تعیین الشركاء!
  
  

  :التقدم المحرز فیما یتعلق بھذه الخطة ، على سبیل التوضیح،وفیما یلي
  
؛%١٨إلى  %٨ من نسبة زیادة عدد الھواتف!

  
سیما في فروع التمویل والخدمات؛إنجاز جزء كبیر من الھیاكل األساسیة القاعدیة، وال!

ن شخص؛بلغ عدد مستخدمي شبكة اإلنترنت حوالي ملیو!

.إصدار القانون الخاص بحمایة الملكیة الفكریة!
  

  :ما زالت في مرحلة اإلعداد التي أو ،التي نفذت دعمإجراءات الوفیما یلي 
  
والمكالمات الھاتفیة الدولیة؛ ،تخفیض تكلفة الوصول لشبكة اإلنترنت!
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جاالت تكنولوجیا من كبار الموظفین التنفیذیین في م ٦٠٠٠و ،إخصائي تقني جدید ٤٠٠٠٠تدریب !
المعلومات واالتصاالت؛

.تشجیع ودعم التبادالت في مجال التجارة اإللكترونیة!
  

فھي تشمل ما یلي في  ،أما القیود الرئیسیة التي تعوق تنمیة قطاع التكنولوجیات الجدیدة للمعلومات واالتصاالت
  :رأي المسؤولین المصریین

  
ضطلع بھا الجھات الفاعلة في مجال خطط تنمیة الھیاكل صعوبة تنسیق اإلجراءات والمشاریع التي ت!

األساسیة للمعلومات واالتصاالت؛
  

ال تزال مشاركة القطاع الخاص ضعیفة في الجھود الرامیة إلى تنشیط ھذا القطاع؛!

االفتقار إلى القوانین والنظم التي تحكم األنشطة في مجال خطط تنمیة الھیاكل األساسیة للمعلومات !
.التواالتصا

  
  
  
  

  لیبیا-٣
  

اللیبیة مع بدایة القرن الحادي والعشرین في تنفیذ برنامج واسع النطاق یرمي إلى تنمیة شرعت الحكومة 
  .التكنولوجیات الجدیدة للمعلومات واالتصاالت بوصفھا وسیلة لنشر ثقافة المعلومات الرقمیة، والسیما في أوساط الشباب

بلغ ھذا العدد في الوقت الحالي أكثر وقد . ١٩٩٨یتجاوز المئة في عام  وال یكاد عدد مستخدمي شبكة اإلنترنت
  .٨٠٠٠٠٠من 

  
وتضاعف حجم االستثمارات في قطاع التكنولوجیات الجدیدة للمعلومات واالتصاالت لیصل إلى تسعة أمثال 

  .في السنة في ھذا القطاع %١٨مفضیًا إلى زیادة بلغت  ،خالل ثمانیة أعوام
  

النطاق تشمل ما واسعة ، من المتوقع اتخاذ إجراءات ٢٠٠٥-٢٠٠١تحول االقتصادي للفترة وفي إطار خطة ال
  :یلي

  
  ومؤسسات التعلیم الثانوي والعالي في مختلف مناطق البلد؛ مراكزتعمیم تكنولوجیا المعلومات لتشمل !
  
من أجل ربط  الشبكة استخداموتخفیض سعر  ،مضاعفة عدد المواقع على شبكة اإلنترنت في كل األقالیم!

المعلومات؛ قطاعمن األسر المعیشیة ب %٣٥

تطویر التعاون في مجال التكنولوجیات الرقمیة، وبصفة أخص مع البلدان األفریقیة في إطار برنامج !
ARASCMO؛

في مشروع الساتل األفریقي لالتصاالت السلكیة والالسلكیة لدعم االتصاالت  %٦٠المساھمة بأكثر من !
.األفریقي فضاءم بغیة أن تغطي الخدمات كل البوسائط اإلعال

وال . ومع ذلك، لم تعلن لیبیا قط عن تنفیذ أو إعداد خطة محددة خاصة بتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت!
الخاصة بالخطط الوطنیة  ٨٢١بتطبیق التوصیة أم ال  یساعد ھذا الوضع على معرفة ما إذا كانت لیبیا تلتزم

.اسیة للمعلومات واالتصاالتلتنمیة الھیاكل األس
  

  ربـالمغ-٤
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على الصعید المؤسسي، تضطلع بمھمة دعم وتنمیة قطاع الخطط الوطنیة لتنمیة الھیاكل األساسیة للمعلومات 
  .خاصةالھیئات الحكومیة والجھزة بعض األ في المغرب واالتصاالت

  
  :التالیة والھیئات ویمكن اإلشارة بصفة خاصة إلى األجھزة

  
مكلفة باإلشراف على ھذا القطاع الجھة ال وھي ،دولة للبرید وتكنولوجیات المعلومات واالتصاالتأمانة ال!

وتنمیتھ؛
  
الوكالة الوطنیة لتنظیم االتصاالت السلكیة والالسلكیة وتشرف على احترام قوانین المنافسة والتحكیم؛!

Maroc(ومیدیتل وھي شركة خاصة  ،وھي شركة شبھ حكومیة ،اتصاالت المغرب! Télécom et 
Méditel.( وما یرتبط بھما من خدمات  ،والشركتان تقدمان خدمات الھاتف الثابت والھاتف المحمول

أخرى؛
 ،المؤسسات والشركات الخاصة المتخصصة في مجال الھیاكل األساسیة الوطنیة للمعلومات واالتصاالت!

.وفي مختلف مجاالت وضع البرامج وصناعة األجھزة واألدوات
  

  
ى مجموعة من اإلجراءات رتكز استراتیجیة تنمیة الھیاكل األساسیة الوطنیة للمعلومات واالتصاالت علوت
  :والمشاریع

  
. العنصر األساسي لنشر تقنیات المعلومات ةوھو بمثاب، )MARWAN(مشروع الشبكة المغربیة الواسعة !

وخالل . م الخدمات في جمیع أنحاء البلدموقعًا تجریبیًا في المرحلة األولى قبل تعمی ٦٤ومن المتوقع إنشاء 
، شھد البلد إنشاء أول ساتل تجاري بالتعاون مع روسیا؛٢٠٠٢عام 

  
إنجاز مشروع مركز التكنولوجیا المتقدمة في مدینة بوزنیقة بھدف تنمیة تكنولوجیا المعلومات في إطار !

عدة محطات  نیتكون مبكة اإلنترنت متكامل لمواكبة بدایة التخطیط لبرنامج التدریبب، وإنشاء موقع على ش
وتكمن أھمیة ھذا المشروع في . إنشاء مركز أعمال تجاریة ، وتساعد علىة العالمیةكعمل ترتبط بالشب

الصین، ومدینة (األنشطة المتعددة المرتبطة بالمعلومات واالتصاالت، وتنوع الشركاء والجھات الفاعلة 
). اكارد، والبنك المغربي للتجارة الخارجیة، وبنك الوفاءھولیت بشركة العلوم والصناعة في باریس، و

 ١٢٠وستدیر مشروع مركز التكنولوجیا المتقدمة في مدینة بوزنیقة شركة خاصة برأس مال أولي یبلغ 
؛%٣٥درھم تساھم فیھ الحكومة المغربیة بنسبة  ملیون

وصندوق التدریب  ،الخدمة العالمیةوھما صندوق . إنشاء صندوقین لسد الفجوة الرقمیة على الصعید الوطني!
 .لھذین الصندوقین االتصاالت السلكیة والالسلكیة شركاتمن رقم أعمال  %١وتخصص نسبة . والبحث

والغرض من إنشاء ھذین الصندوقین ھو تعمیم تقنیات المعلومات واالتصاالت على صعید المؤسسات 
لوطنیة للمعلومات واالتصاالت، وتوفیر دورات ومساعدتھا على استخدام الھیاكل األساسیة ا ،التعلیمیة

  .التكنولوجیات الجدیدة استخدامتدریبیة، وتعمیم 
  

الرخصة  حقوق ، ومشروع التنازل عن٢٠٠٢إكمال مشروع تنفیذ الخط الثاني للھواتف الثابتة في عام !
؛٢٠٠٣الثالثة للھواتف المحمولة في عام 

  
 الصعیدین الوطني والدولي اھتمامھم بھذین المشروعین؛ وأبدى كثیر من مشغلي الخطوط الھاتفیة على!

 في اإلدارة العامة واستخدامھا تنفیذ مشروع تنمیة الھیاكل األساسیة الوطنیة للمعلومات واالتصاالت!
لرؤیة وفقًا ، وزیادة عدد المراكز المتعددة الوسائط على صعید المؤسسات التعلیمیة  Admet)مشروع (

والقطاع الخاص؛ ،إلدارات األخرىقائمة على مشاركة ا

وفیما یتعلق بالتدریب، فباإلضافة إلى البرنامج التقلیدي الخاص بمدارس ومعاھد التكنولوجیات الجدیدة !
من حاملي الشھادات الجامعیة في المجال العلمي في  ١٠٠٠للمعلومات واالتصاالت، من المتوقع استیعاب 

.دة للمعلومات واالتصاالتمھن جدیدة مرتبطة بالتكنولوجیات الجدی
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وترتكز آفاق تنمیة قطاع التكنولوجیات الجدیدة للمعلومات واالتصاالت على عقد أداء الخدمات الذي یشمل الفترة 

وبنھایة ھذه الخطة، یتوقع . لبلداویرمي إلى مساعدة ھذا القطاع على أداء دور المحرك في تشكیل اقتصاد  ،٢٠٠٨- ٢٠٠٢
وظائف  توفیرملیون دوالر من دوالرات الوالیات المتحدة، فضًال عن  ٤٤٠ادرات السنویة إلى أن یصل رقم أعمال الص

  .وظیفة ٥٠٠٠٠یقدر عددھا بحوالي  ،غیر مباشرة وأ ،مباشرة بطریقة جدیدة
وتشجیع  ،ھذه األھداف، شددت السلطات العامة على ضرورة وضع سیاسة أكثر إیجابیةومن أجل تحقیق 

  .لى الصعیدین المحلي والخارجيالمبادرة الخاصة ع
  

  :اإلیجابي ھي إلى إنجاز ھذا العملأیضًا الرامیة والجوانب الواعدة في ھذا المجال، و
  
تقنیات المعلومات في  في مجال تقدیم الخدمات من بعد، ونشر عملیة وضع البرامج الحاسوبیة وتنقیحھا دعم!

المؤسسات؛ن غیرھا مو ،، ومؤسسات التعلیمیةاإلدارأوساط األجھزة 
  
 دعم االبتكار والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في مجال التكنولوجیات الجدیدة للمعلومات واالتصاالت،!

وتنمیة الموارد البشریة، وإنجاز اإلطار التنظیمي؛

األسعار من أجل بلوغ  إعادة النظر فيشبكة اإلنترنت عن طریق تحدیث الھیاكل األساسیة، والنھوض ب!
ملیون عند إنجاز عقد تطویر الخدمات؛ ٣إلى زیادة عدد مستخدمي الشبكة إلى  الھدف الرامي

أكثر من بعدد األجھزة اآلن  د الثغرة في ھذا المجال، حیث یقدرتوفیر األجھزة واألدوات الحاسوبیة لس!
.جھاز ٨٠٠٠٠٠

  
الجدیدة للمعلومات في الدار البیضاء حاضنة حقیقیة لمؤسسات التكنولوجیات ویعتبر المجمع التكنولوجي 

مركز  شتمل المجمع علىومن المتوقع أیضًا أن ی. شركة ١٢٠ویضم  ،٢٠٠٠وقد افتتح المجمع في عام . واالتصاالت
  .أعمال تجاریة، ومركز حضانة، وقاعة عرض تجاریة للتكنولوجیات المتقدمة

  
المفاھیم التي أثبتت نجاحھا  بمثابة عتبرویھدف مجلس إدارة مجمع التكنولوجیا إلى تحقیق األھداف التالیة التي ت

  :في ھذه البلدان العامة مجال الخدمةوبثت روحًا جدیدة في  ،في أماكن أخرى في البلدان الغربیة
  
المزید من الدیمقراطیة اإللكترونیة؛!
  
.المزید من االستخدام اإللكتروني على صعید كل األجھزة الحكومیة!

  
بفضل استحداث التوقیع  في القریب العاجل،اإللكترونیة في المغرب التجارة  ومن المتوقع زیادة معدالت

قراطیة في مراحلھ األولى، كما أن الدیم وال یزال االستخدام اإللكتروني على صعید األجھزة الحكومیة. اإللكتروني
  .٥د على الصعید العمليعتمموجودة، ویبدو أن ھذا المسار قد ُاة ادغیر أن اإلر. اإللكترونیة لم تدخل بعد حیز االستخدام

  
  موریتانیا-٥

  
موریتانیا في اتخاذ بعض في إطار تحدیث نظام التكنولوجیات الجدیدة للمعلومات واالتصاالت، شرعت 

  .اإلجراءات بشأن التنظیم المؤسسي لھذا القطاع وإصالحھ
  

 شاء إدارة متخصصةتعتزم الحكومة الموریتانیة تنظیم قطاع تكنولوجیا المعلومات عن طریق إن ،وفي الواقع
فإن أمانة الدولة المكلفة بتنمیة  ،ولذلك. المعالجة اآللیة للمعلومات والتكنولوجیات المتصلة بھا تضطلع بمسؤولیة تطویر

  :واستخدام المعالجة اآللیة للمعلومات تضطلع بما یلي
  
؛، وتوطید التكنولوجیات الجدیدةتنمیةالب خاصةرسم وتنفیذ السیاسة الوطنیة ال!
  

                                                
 !!
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حسین اإلطار القانوني والمؤسسي لتطبیقات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت؛ت!

والقطاع الخاص عن طریق إنشاء الھیاكل  ،للمعلومات في الخدمة العامة یةدعم استخدام المعالجة اإللكترون!
.األساسیة المالئمة

  
 قطاع بإعادة تنظیم ،اإلیجابي ملسیاق الع في ،لمیة، التزمت موریتانیااوباختیار االنفتاح على السوق الع

في اتخاذ التدابیر واإلجراءات الرامیة إلى  ١٩٩٨والشروع منذ عام  ،تحریرالوالالسلكیة عن طریق  االتصاالت السلكیة
تشجیع الشراكة بین فضًال عن أكبر قدر من أقالیم البلد،  مستطاع،بقدر ال شمل،نوعیة أفضل تضمان تقدیم خدمات ذات 

  .عام والخاصالقطاعین ال
  

متغیر، ودورھا الھام في تقدم األمم وتنمیتھا، التزمت  وإدراكًا للتحدیات التي تمثلھا االتصاالت حالیًا في عالم
 يثالث أو انتھاج إصالح ،ثالثة أنواع من اإلصالح التصاالت السلكیة والالسلكیة بإتباعموریتانیا بعزم بإعادة تنظیم قطاع ا

  :بعاداأل
  
نظرًا ألن الخیار ھو تحریر ھذا القطاع الذي كان حكرًا للدولة؛ :ھرياإلصالح الجو!
  
والالسلكیة؛ وخدمات االتصاالت السلكیة ،بین الخدمات البریدیة قد تم لفصلا ألن: اإلصالح الھیكلي!

.نظرًا ألن موریتانیا اختارت استخدام التكنولوجیات المتقدمة في ھذا القطاع :اإلصالح التكنولوجي!
  

أجل نجاح كل جوانب ھذا اإلصالح الذي یعتبر نتیجة مباشرة للعولمة والتكنولوجیات الجدیدة للمعلومات، ومن 
  .على سیاسة قطاعیة محددة بوضوح ١٩٩٨مارس /آذار ٢٢وافقت الحكومة في 

  
  :وترتكز ھذه السیاسة على أھداف محددة ھي

  
طریق المساھمة الفعالة  عن من الخدمات ةأفضل نوعیھي تقدیم الخدمة العامة  قطاع ضمان أن تكون مھمة!

والالسلكیة في تنمیة ھذا القطاع؛ برید واالتصاالت السلكیةقطاعي الل
  
العمل على أن تشمل الخدمات معظم أنحاء األقالیم، وتحسین إمكانیة الوصول إلى الخدمات األساسیة !

.وعامًال للنمو على الصعیدین المحلي واإلقلیمي ،بوصفھا وسیلة لفك العزلة

على حدة مع  التطور كل واحدوالالسلكیة على  االتصاالت السلكیةقطاع البرید و كل من قطاعمساعدة !
مع  ،المسؤولیة عن نفسھ المحافظة على أوجھ التكامل بین القطاعین، ومساعدة كل قطاع على تولي

التي تھیئھا البیئة الجدیدة؛االستفادة على نحو أفضل من الفرص 

موارد تمویل جدیدة عن طریق القطاع الخاص للتخفیف من الدیون الرسمیة؛ تعبئة!

والالسلكیة في خلق الثروة، ودعم القطاع الخاص، وزیادة  مساھمة قطاعي البرید واالتصاالت السلكیة زیادة!
من الثروات، وزیادة إیرادات المیزانیة؛ نصیب السكان

 ،واالقتصادیة ،طریق األداء األفضل على المستویات التقنیة عن الفرعیین القدرة التنافسیة للقطاعینزیادة !
والمالیة؛

.طریق الشراكة االستراتیجیة إنشاء شبكة تحالف مالئمة إلدماج القطاع في المسار االقتصادي عن!
  

  :وفیما یلي اإلجراءات األساسیة التي اتخذت 
  
األسعار؛ تحدید سیاسة مراقبةو ،على قواعد المنافسة لإلشراف ١٩٩٩ي عام إنشاء ھیئة التنظیم ف!
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في ) Mattelماتیل (موریتانیة - الستغالل الشبكة الخلویة التحاد شركات خاصة تونسیة أول رخصة منح!
Mauritel(، ورخصة ثانیة للشركة الموریتانیة للھواتف المحمولة ٢٠٠٢عام  Mobiles( وھي فرع من ،

ة؛عروفلموریتانیة المالشركة ا

ومساھمة شركة اتصاالت المغرب في رأس مال  ،٢٠٠١تحویل شركة موریتل إلى القطاع الخاص في عام !
موریتل؛

).Access Telecom(إنشاء شركة متخصصة في الرسائل الصوتیة !
  

 ،العمالة تولیدب اقتصادیة مباشرة وغیر مباشرة فیما یتعلق-وقد أفضت كل ھذه اإلجراءات إلى آثار اجتماعیة
  .وأیضًا على صعید میزان المدفوعات األنشطة الخدمیة الجدیدة، توفیرو
  

ملیون  ١٢٤في میزان المدفوعات بحوالي ) االستثمار األجنبي المباشر(وتقدر مساھمة رأس المال األجنبي 
  .قطاعي مصاید األسماك والتعدیندوالر من دوالرات الوالیات المتحدة، أي أكثر من متوسط المساھمة السنویة الصافیة ل

  
إنجاز خطتھا في مجال الھیاكل األساسیة الوطنیة للمعلومات واالتصاالت عمًال  إلىموریتانیا اآلن تسعى و

في السنوات القادمة ترتكز على عملیة متابعة إعادة تنظیم قطاع كما أن آفاق التنمیة . بتوصیة اللجنة االقتصادیة ألفریقیا
  .وإكمال إصالحات اإلطار التشریعي والتنظیمي في ھذا المجال ،لجدیدة للمعلومات واالتصاالتالتكنولوجیات ا

  
ومن ناحیة أخرى، تعول الحكومة الموریتانیة بقدر كبیر على المبادرة الخاصة على الصعیدین المحلي والدولي 

االقتصاد الجدید القائم على  انتھاج طریق قطاع المعلومات حتى یستطیع البلد الزمة لتنمیةاالستثمارات ال زیادة من أجل
  .وخصائصھ الثقافیة ھعلى ممیزات المحافظةالمعرفة مع 

  
   ٦ودانـالس-٦

  
وما یقابل  ،%٢٠ھي شركة خاصة ال تملك فیھا الدولة سوى  )سوداتل(الشركة السودانیة لالتصاالت المحدودة 

الخدمات والھیاكل األساسیة في مجال تكنولوجیا  وھي الشركة المسؤولة عن. ھذه النسبة من سلطة إداریة ورقابة
وقد أبرمت الشركة عقدًا . بما فیھا االتصاالت السلكیة والالسلكیة على الصعیدین المحلي والدولي ،المعلومات واالتصاالت

  .١٩٩٤سنة كانت بدایتھ في عام  ١٥مع الدولة لمدة 
  

ا المعلومات واالتصاالت ترمي إلى تحقیق األھداف خطة لتنمیة تكنولوجی ١٩٩٩وقد أعدت ھذه الشركة في عام 
  :التالیة

  
خط؛ ٣٠٠٠٠٠زیادة عدد الخطوط الھاتفیة لتصبح -١
  
ھاتف؛ ١٠٠٠زیادة عدد الھواتف العامة لتصبح -٢

ھاتف؛ ٢٠٠٠٠زیادة عدد الھواتف الالسلكیة لتصبح -٣

الخدمات فیھما؛إكمال دائرة األلیاف البصریة في المنطقتین الشرقیة والشمالیة لزیادة -٤

 Oxygen:  أكسجین الدولي مشروع(الفائق السرعة لأللیاف البصریة  طریقالالربط ب-٥
International Optical Fibre Superhighway (؛

في  INMARSAT اتصاالت اإلنمارساتشبكة و ،VSAT الشبكة المحلیة فیساتإنشاء نظامي -٦
منطقتي الجنوب والغرب؛

                                                

 
 Department of Planning and Department of Data Communication and Networking, Sudatel.6
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عربسات، محطة ، وINTELSATائیة العالمیة إنتلسات توسیع ودعم المحطة الفض-٧
ARABSAT, ومشروع محطات األقمار األرضیة سودسات ،SUDOSAT,  نظام ، و
؛EWSDالتحویل الرقمي 

تكنولوجیا الترحیل والتحویل  باستخدام ة لبث البیانات في كل أنحاء البلدإنشاء شبكة وطنی-٨
عن بعد،  ات الطبیة عن بعد، والتعلیمقبیل الخدم لتقدیم خدمات من التجمیعي السریع للبیانات

 ،وخدمة المؤتمرات عن طریق الفیدیو، والتجارة اإللكترونیة، والربط الشبكي الواسع للجمھور
والقطاعات الخدمیة؛

إلتاحة الوصول السریع إلى شبكة اإلنترنت وطرق  ISDNرقمیة للخدمات المتكاملة  إنشاء شبكة-٩
البث المتعدد الوسائط؛

التجارة الدولیة؛ إنشاء إطار یشجع نمو-١٠

زیادة االتصال الدولي بشبكة اإلنترنت؛-١١

.في المدن الكبیرة للمساعدة في الوصول إلى شبكة اإلنترنتمساعدة  إنشاء مراكز خدمات-١٢
  

  الھواتف المحمولة
  

تساھم فیھا شركة و ،)١٩٩٧منذ عام (المسؤولة عن تقدیم خدمات الھواتف المحمولة  الجھة شركة موبیتل ھي
ویشمل نشاط الشركة العاصمة المثلثة على امتداد مساحة تبلغ . %٦٠بنسبة  ومستثمرون محلیون، %٤٠ بنسبة سوداتل

بورسودان كم من الخرطوم، ومدینة  ١٨٠على بعد (ومن المتوقع أن توسع الشركة خدماتھا لتشمل مدینة مدني . ٢كم ٤٠
  .إلى إنشاء وصالت دولیة مع البلدان العربیة الشریكةوتسعى موبیتل ). كم من الخرطوم ٨٠٠(
  

  س ـتون-٧
  

  :فیما یتعلق بتنمیة قطاع المعلومات واالتصاالت ودعمھ، فإن الجھات الرئیسة المسؤولة عن ذلك ھي 
  
وزارة االتصاالت؛!
المكتب الوطني لالتصاالت السلكیة والالسلكیة؛!
المكتب الوطني للبرید؛!
ذاعي والتلفزیوني؛المكتب الوطني للبث اإل!
.الشركاء في القطاع الخاص!

  
االقتصادیة في البلد، اعتمدت الحكومة التونسیة منذ - وإدراكًا لدور تكنولوجیا االتصاالت في التنمیة االجتماعیة

لیة عاال، استراتیجیة ترمي إلى تعجیل خطى تنمیة ھذا القطاع لتلبیة االحتیاجات المتزایدة للخدمات المتنوعة و١٩٩٧عام 
  .الجودة من جانب مختلف القطاعات

  
 ٧٠٠٠٠٠في السنة، وانضمام  %١٦.٦ومنذ ذلك التاریخ، شھد ھذا القطاع تنمیة ھائلة تمثلت في نموه بنسبة 

، وتغطیة البث مكتب برید ٢٧إلى خدمة الھاتف المحمول، وافتتاح مشترك  ٤٠٠٠٠٠مشترك إلى خدمة الھاتف الثابت، و
  .ملیار دینار ١.٤بلغ حجم االستثمارات حوالي قد و. كل أنحاء البلدل اإلذاعي والتلفزیوني

  
على تنفیذ ھیاكل أساسیة متكاملة  ٢٠٠٧-٢٠٠٢وستركز الخطة العاشرة لتنمیة تكنولوجیا االتصاالت للفترة 

القدرة التنافسیة  وجیدة األداء من حیث توسیع الخدمات وجودتھا لتلبیة االحتیاجات في مجال االستخدامات المتعددة، وزیادة
  .لالقتصاد الوطني بصورة عامة

  
  :وفي ھذا السیاق، من المتوقع تحقیق ھدفین أساسیین، ھما 
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، أي بمعدل نمو %٧إلى  %٣.٣القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي من  ھذا زیادة القیمة المضافة لمساھمة!
؛%٢١.٦سنوي متوقع بنسبة 

  
).وظیفة ٣٠٠٠٠حوالي  فیرتو(العمالة  مساھمة القطاع في تولید!

  
ملیون دینار تساھم فیھا شركات القطاع الخاص بحوالي  ٢٨٤٠وسیتطلب تحقیق ھذه األھداف استثمارات بقیمة 

٤٠%.  
  

  :وتشمل المشاریع الرئیسیة المخططة األنشطة التالیة
  

لة إتاحة محطة مشتركة، ومواص ٨٠٠٠٠٠توسیع شبكة االتصاالت السلكیة والالسلكیة عن طریق إنشاء !
التقنیات على الشبكة؛

  
مشترك إلى خدمة الھاتف الثابت؛ ٧٠٠٠٠٠زیادة عدد الھواتف بانضمام !

مشترك جدید؛ ١٦٠٠٠٠٠تطویر شبكة الھواتف المحمولة الحالیة بانضمام !

مشترك؛ ١٠٠٠٠٠٠إنجاز خط ثان للھواتف المحمولة یضم !

.قدیم المشورة عن بعدكالمات الھاتفیة وتإنشاء مواقع جدیدة لشركات الم!
  

أخرى لتحقیق المزید من المرونة فیما یتعلق بإدارة الھیاكل األساسیة الوطنیة دعم ومن المتوقع اتخاذ إجراءات 
وتطبیق  ،المساھمة في تنمیة ھذا القطاع من القطاع الخاص تشجیع المنافسة لتمكین الشركاء فيوللمعلومات واالتصاالت، 

  .غالل العالمة التونسیة على صعید تكنولوجیا المعلومات واالتصاالتاألدوات التنظیمیة الست
  

تشمل بصفة وفیما یتعلق بالتجارة اإللكترونیة في تونس بصفة خاصة، فقد تحققت إنجازات في ھذا المجال، 
قاعة التجارة  مشروع الدینار اإللكتروني الذي یعتبر بمثابة ابتكار حققتھ تونس في ھذا المجال، فضًال عن خاصة استخدام

  .اإللكترونیة الحقیقیة
  

وفقًا  %٦٢وحققت الشركات التونسیة التي یقتصر نشاطھا على التصدیر اندماجًا في التجارة اإللكترونیة بنسبة 
  .١٩٩٩لدراسة أجریت في عام 

  
 وقت استخدام شبكات نشر المعلومات من حیثوذلك  ،٤٦٩٠٠٠فقد بلغ  اإلنترنت، أما عدد مستخدمي شبكة 

  .المناسب في ھذا المجال ا أن یكون المدیر قد تلقى التدریبمقاھي اإلنترنت یشترط في إدارتھ وھي نوع من
  

بتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، وھو مجمع أنشطة تتعلق ضطلع بویوجد في تونس مجمع تكنولوجي ی
  .الغزالة

  
بفضل قانون  ،المشروع ویسعى ھذا. یةواالتجاه الحالي في تونس ھو إنجاز مشروع شبكة التجارة التونس

  .إلى تشجیع تبادل المعلومات بین المؤسسات ،الخاص بتوفیر الضمانات في ھذا المجال ٢٠٠٠م أغسطس لعا/آب
  
  

  القیود التي تواجھ تنمیة التكنولوجیا الجدیدة للمعلومات واالتصاالت –باء 
  

. سلكیة لھ دور ھام ومؤثر في النشاط االقتصاديمن الواضح أن قطاع المعلومات واالتصاالت السلكیة والال
وتعزى . لالقتصاد، والسیما التطور االجتماعي بشكل عام ارتباطًا وثیقًا باألداء الكلي ترتبط تنمیة ھذا القطاع ، فإنولذلك

یاكل المؤسسیة القیود والعقبات التي تواجھ تنمیة التكنولوجیات الجدیدة للمعلومات واالتصاالت بقدر كبیر إلى قصور الھ
  .واإلنتاجیة من ناحیة، وحالة التخلف في مجالي االستثمار والتدریب من ناحیة أخرى

  
  القیود المؤسسیة  - أ
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المعلومات  القائم على قتصادالدماجھا في انھناك اختالفات واضحة بین بلدان المنطقة دون اإلقلیمیة فیما یتعلق بإ
  .سیاسیةل مؤسسیة وأخرى وتعزى ھذه االختالفات إلى عوام. واالتصاالت

  
تتضح الحقائق  ،والربط بشبكة اإلنترنت ،بشأن األجھزة الھاتفیة) ١٩٩٨(وبالنظر إلى اإلحصاءات المتوفرة 

    :التالیة 
  

البلدان التي سعت قبل غیرھا إلى تحریر قطاع التكنولوجیات الجدیدة للمعلومات واالتصاالت مثل تونس،  تمكنت
 توفي المقابل، فإن البلدان التي عان. جر األساس للھیاكل األساسیة للمعلومات واالتصاالتوضع ح من ومصر، والمغرب
مضاعفة جھودھا  سیاق إلى حد ما صعوبات في ، فقد واجھتمثل لیبیا، والسودان ،الغرب علیھا فرضھیمن الحظر الذي 

  .من أجل اللحاق بالركب في ھذا المجال خالل السنوات الماضیة
  

وضرورة تكیف  ،رة أیضاًَ إلى أنھ نظرًا للتقدم المطرد للتكنولوجیات الجدیدة للمعلومات واالتصاالتوتجدر اإلشا
أصبحت ھذا القطاع قد ة التي تنظم نظمالجدید، ونظرًا ألن بعض القوانین واألا الواقع بلدان المنطقة دون اإلقلیمیة مع ھذ

بوضع النصوص التنظیمیة التي ال غنى عنھا لتنمیة قطاع  علق، تواجھ السلطات العامة صعوبات موضوعیة فیما یتبالیة
  ...).أو عدم التنسیق بین الشركاء  ،بطء اإلجراءات اإلداریة، والتشریعیة، وقصور(المعلومات واالتصاالت ودعمھ 

  
  القیود االقتصادیة  - ب

  
ة للمعلومات واالتصاالت الجدیدوباإلضافة إلى القیود المؤسسیة، ینبغي اإلشارة أیضًا إلى أن التكنولوجیات 

تدفق رأس المال استثمارات مالیة ضخمة على الصعید المحلي، وتتطلب أیضًا، بصفة خاصة، تتطلب على نحو متزاید 
  .الجنسیات ةالمتعدد جھاتاألجنبي من جانب ال

  
على صعید غیر أن فعالیة كلفة مشاریع االستثمار تتوقف على حجم السوق المحلیة التي تتسم بمحدودیة شدیدة 

  .كل بلد من بلدان المنطقة دون اإلقلیمیة
  

وما یقابلھ من قوة شرائیة  ،ُذكر، ھناك أیضًا مستوى اإللمام بالقراءة والكتابة المتدني نسبیًاوباإلضافة إلى ما 
مات ومحدودة للغایة بالنسبة لمعظم السكان المحلیین، وھما عامالن یحدان من انتشار التكنولوجیات الجدیدة للمعل

  .واالتصاالت والنھوض بھا
  
  

  الھیاكل األساسیة الوطنیة ومستوى تنمیة قطاع المعلومات واالتصاالت في شمال أفریقیا: ثالثًا 
  

یبدو أن المنطقة دون اإلقلیمیة ملتزمة تمامًا بعملیة تنفیذ خطط تنمیة الھیاكل األساسیة الوطنیة للمعلومات 
رعت في اتخاذ إجراءات لتحدیث قطاع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت دون أن وباستثناء لیبیا التي ش. واالتصاالت

 تخصص لھذا القطاع خطة محددة أو استراتیجیة تقتصر علیھ، تؤكد جمیع البلدان األخرى في المنطقة دون اإلقلیمیة أنھا
  .و أنھا بصدد وضع ھذه الخطةأ ،)مثل الجزائر(بالفعل خطة لتنمیة الھیاكل األساسیة للمعلومات واالتصاالت  وضعت

  
 ،ومن بین بلدان المنطقة دون اإلقلیمیة السبعة، ھناك خمسة بلدان وصلت بالفعل إلى مرحلة إعداد ھذه الخطط

اعتماد الشركات وأجھزة بمن حیث مستوى التطور فیما یتعلق  ھذه البلدان على الرغم من حاالت التفاوت التي تتسم بھا
  .لمعلومات واالتصاالتافي مجال لوسائل الحدیثة عضاء لاإلنتاج في البلدان األ

بلد واحد شخص، و ١٠٠ھواتف لكل  ١٠وفر وإذا أخذنا مجال الھاتف الثابت، نالحظ أن ھناك ثالثة بلدان فقط ت
 ٥ة یبلغ فیھا عدد الھواتف الثابتالمتبقیة، ف ثالثة بلدانأما ال. شخص ١٠٠لكل  ١٠و ٥ بینیتراوح فیھ عدد ھذه الھواتف 

التي یرتفع فیھا متوسط دخل الفرد ھي نفس البلدان التي یرتفع  ربعة بلداناأل أن وتجدر اإلشارة إلى. شخص ١٠٠لكل 
كما نجد أن البلدان التي تحتل المرتبة األولى من حیث عدد الھواتف، ھي البلدان التي یرتفع فیھا . فیھا عدد الھواتف

  .ل الفرد في البلدان التي تحتل المرتبة األخیرةمتوسط دخل الفرد، بینما ینخفض متوسط دخ
  

 رًا سیاسیًا أو استراتیجیًا، ومع ذلك، فإنویمكن توضیح ھذه الحالة بالقول أن استخدام الھاتف الثابت لم یعد اختیا
ت ھذه وسیلة وبذلك تصبح وسیلة االتصاال. یتوقف على القدرة الشرائیة للسكان تقریبًا توفیر الخدمة الھاتفیة بنفس التكلفة

وفي البلدان التي عانت من بعض التخلف في ھذا المجال بسبب قصور الھیاكل . تقلیدیة ال تحتاج إلى جھود لتحدیثھا
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بینما تتطور  ،أو عدم مرونة اإلجراءات اإلداریة، نالحظ ظاھرة عدم تطور ھذه الوسیلة من وسائل االتصاالت ،األساسیة
 ،ة في المغرب في الوقت الحاليظاھرونالحظ ھذه ال. ر حداثة مثل الھواتف المحمولةالوسائل األخرى األكثعلى حسابھا 
بینما یحتل المرتبة األولى بین بلدان  ،)%٥>(في المرتبة الثالثة من حیث عدد الھواتف الثابتة  المغرب حیث یصنف

  .%١٥المنطقة دون اإلقلیمیة من حیث عدد الھواتف المحمولة التي تبلغ نسبتھا حوالي 
  

  في شمال أفریقیا ٧فئةعدد الھواتف حسب كل 
وتصنیف الفئات حسب إنجاز الھیاكل األساسیة الوطنیة للمعلومات واالتصاالت

  
  

  شخص ١٠٠لكل 
  

  الجزائر
  

  مصر
  

  لیبیا
  

  موریتانیا
  

  المغرب
  

  السودان
  

  تونس

  ٢  ٤  ١  ٤  ٣  ٢  ٤  الھواتف المحمولة
الفئة : خطوط الھاتف الثابت 

  تفحسب عدد الھوا
١  ٣  ٣  ٤  ١  ١  ٢  

الفئة حسب إنجاز الھیاكل 
األساسیة الوطنیة للمعلومات 

  ٨واالتصاالت
١  ١  ١  ١  ٤  ١  ٣  

  ٢٠٠٢/٢٠٠٣الھیاكل األساسیة والخدمات في أفریقیا للفترة  تقریر:: المصدر 
  

ھذه العوامل و. وفیما یتعلق بالھواتف المحمولة بصفة أخص، یبدو أن ھناك ثالثة عوامل تحدد عددھا في كل بلد
وحجم األسواق  ،والتحول إلى القطاع الخاص ،ھي مستوى الدخل، وتاریخ إجراء اإلصالحات، والسیما سیاسة االنفتاح

أي عدد  ،والتي یمكن إیجازھا في إمكانیة الوصول إلى السوق، وحجم السوق ،الطلب في كل بلد بمثابة عناصر التي تعتبر
  .ف المحمولةالھوات اقتناءالسكان القادرین على 

  
. غیر أن األسباب مختلفة ،في كل من الجزائر،وموریتانیا، والسودان %١وتقل نسبة الھواتف المحمولة عن 

ونظرًا النخفاض . فبسبب صغر حجم السوق في موریتانیا، لم تھتم الشركات المغربیة والتونسیة بھذا السوق إال مؤخرًا
ت بمقدور كل الشرائح ولیس ة،الھاتف المحمول عالی فإن تكلفة ودان،في الس واآلثار المدمرة للحرب ،مستوى الدخل

وحدث االنفتاح في . االستثمارات األجنبیة المباشرة منذ عھد قریب ، وتدفقعلى الخارجاالنفتاح  السكانیة، على الرغم من
د كبیر من الھواتف عدوجود عن  الجزائر أیضًا منذ فترة قریبة مقارنة بالبلدان األخرى في المنطقة دون اإلقلیمیة، فضًال

، قطاعوالسبب في قلة االھتمام بھذا ال. مما یحد من الطلب على الھواتف المحمولة ،بالفعل الثابتة التي ال تزال مستخدمة
الممنوحة ھو األولویة  ،من بطء عملیة تنفیذ خطط تنمیة الھیاكل األساسیة الوطنیة للمعلومات واالتصاالت ذلك كما یتضح

ر أخرى من عناصر إعادة ھیكلة االقتصاد، مما یعني أن عملیة إعداد السوق الجزائریة الستقبال خدمات الھاتف عناصل
  .المحمول لم تكتمل بعد

  
، فضًال وتونس ،والمغرب ،واالتصاالت إلى القطاع الخاص في كل من مصر المعلوماتوقد ساعد تحول قطاع 

مما أدى إلى  ،وبروز المنافسة ،على اقتناء التكنولوجیا وتطبیقھا، لاالستراتیجیة التي صاحبت ھذا التحو عن وضع
الھواتف المحمولة لم تصبح بدیًال للھواتف الثابتة  ومع ذلك، فإن. في متناول ید المستھلكحتى أصبحت  انخفاض األسعار
  .مجالتقدم المغرب في ھذا ال یدل علىبنفس القدر الذي شھده المغرب، مما  ،وتونس ،في كل من مصر

  
، فإن الشركات األجنبیة لم تتشجع على أما في لیبیا، فعلى الرغم من أن ارتفاع الدخل قد أفضى إلى زیادة الطلب

صغر دخول السوق، على الرغم من الحوافز التي ُعرضت مؤخرًا في مجال االستثمار األجنبي المباشر، وذلك نظرًا ل
طریق  عن ،وقد استطاعت لیبیا .األساسیة الوطنیة للمعلومات واالتصاالتواالفتقار إلى خطة لتنمیة الھیاكل  ،حجم السوق

  3%  أن تخفض بقدر كبیر من أسعار الخدمات الھاتفیة مما أفضى إلى زیادة عدد الھواتف لیصل إلى ،اإلعانات
  

                                                
Ó!!المصدر :!!!!! ž! !! !!!! !!! !!! !Š!!!!!! !œ!! !! !!! !! ! !Ÿ! !!!! !! !! !! !Ÿ!!!ÐÎ Î Ï!!Ï!! !! ! !!! !! !Ï Î!!Ð!! !!!!Ó!!!Ï Î!!Ñ!! !! !!Ó!!!Ï!!
Ò!! !! ! !¿!!Ï!!

.خطة لم ُیعلن عنھا بعد=  ٤خطة ُمعلن عنھا؛ =  ٣خطة في مرحلة اإلعداد؛ =  ٢خطة قید التنفیذ؛ =  ١.  ٦
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ط تنمیة وفیما یتعلق بالربط بشبكة اإلنترنت، تجدر اإلشارة إلى أن البلدان التي شرعت بالفعل في إنجاز خط
حیث عدد مستخدمي شبكة  الھیاكل األساسیة الوطنیة للمعلومات واالتصاالت قد حققت مستویات تستحق اإلشادة من

كذلك . إلى رقم كبیر بالنسبة لمصر ٢٠٠٢/٢٠٠٣ویشیر تقریر الھیاكل األساسیة والخدمات في أفریقیا للفترة . اإلنترنت
  .موقع على شبكة اإلنترنت في مصر ٢٠٠٠مرتفعة وصلت إلى  قامإلى أر ١٩٩٩و ١٩٩٨التقدیرات في عامي  تشیر

  
قد حقق بعض  ٢٠٠٠موقع في عام  ١٠٠٠ویبدو أن المغرب الذي بلغ فیھ عدد المواقع على شبكة اإلنترنت 

.وموریتانیا ،التقدم في ھذا المجال، وكذلك الحال بالنسبة لكل من تونس
  
  تونس  ودانالس  المغرب  موریتانیا  لیبیا  مصر  الجزائر  

المواقع على شبكة 
  )٢٠٠٠(اإلنترنت 

٩٦  ١  ٩٥١  ٥٣  ٨  ٥٤٢٢  ٣٤  

الفئة حسب تنفیذ 
خطة تنمیة الھیاكل 
األساسیة الوطنیة 

للمعلومات 
  واالتصاالت

١  ١  ١  ١  ٤  ١  ٣  

  ٢٠٠٢/٢٠٠٣الھیاكل األساسیة والخدمات في أفریقیا للفترة  تقریر:: المصدر 
  

ھي التي حققت أفضل األداء من حیث عدد مستخدمي  رة في الفقرة السابقةالمذكو ویبدو أن نفس ھذه البلدان
وھذا التاریخ ھو تقریبًا نفس تاریخ تنفیذ خطط تنمیة الھیاكل . ١٩٩٩مع ارتفاع ھذا العدد باطراد منذ عام  ،شبكة اإلنترنت

  .األساسیة الوطنیة للمعلومات واالتصاالت
  
  

  شخص ١٠٠ین كل عدد مستخدمي شبكة اإلنترنت من ب اتجاه
  
  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  ١٩٩٩  ١٩٩٨  ١٩٩٧  ١٩٩٦  ١٩٩٥  

  ٠.١٩  ٠.١٦  ٠.٠٧  ٠.٠١  ٠.٠٠  ٠.٠٠  ٠.٠٠  الجزائر
  ٠.٩٣  ٠.٧١  ٠.٣٢  ٠.١٦  ٠.١٠  ٠.٠٧  ٠.٠٣  مصر

  ٠.٣٦  ٠.١٨  ٠.١٣          لیبیا
  ١.٣١  ٠.٧١  ٠.١٨  ٠.١٤  ٠.٠٢  ٠.٠١  ٠.٠٠  المغرب

  ٠.٢٥  ٠.١٩  ٠.١٢  ٠.٠٤  ٠.٠٠      موریتانیا
  ٠.١٨  ٠.١٠  ٠.٠٢  ٠.٠١  ٠.٠٠      السودان

  ٤.١٢  ٢.٦١  ١.٥٩  ٠.١١  ٠.٠٤  ٠.٠٣  ٠.٠١  تونس
  .شعبة اإلحصاء، إدارة الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة، األمم المتحدة: المصدر 

  
  

سودان ویتأھب كل من ال. وفتح معظم بلدان المنطقة دون اإلقلیمیة ھذا القطاع لمشاركة المؤسسات الخاصة
إلى القطاع لدراسة إمكانیة تحویل ھذا  شركات لتقدیم خدمات األنترنت،في الوقت الحالي  منھما ، وُتوجد في كلولیبیا

  .القطاع الخاص في إطار تنمیة القطاع الخاص التي یشھدھا ھذان البلدان
  

 دون غیرھا القطاع الخاص شركات یقتصر تقدیمھا على ، تجدر اإلشارة إلى أن وجود خدمات أنترنتومع ذلك
بسبب الترخیص لعدد  ، كما یمكن أن یكون أیضًاكما ھو الحال في الجزائر سابقة، حالة احتكاریكون نتیجة ل یمكن أن

  .في مصر ١٠ویربو عدد مثل ھذه الشركات على . الخدمات ھذه من الشركات الخاصة لتقدیم متزاید
  

وتونس، فإن ثلثي الخدمات  ،اوموریتانی ،مثل المغرب ،ومع ذلك، ففي بلدان أخرى في المنطقة دون اإلقلیمیة
   .ةطتقدمھ شركات مختل على شبكة األنترنت

  
ة في بلدان شمال توفرالم على شبكة األنترنت نوع الخدمات وتجدر اإلشارة أیضًا إلى أنھ بغض النظر عن

یة الوطنیة حرز من تقدم بشأن تنفیذ خطط تنمیة الھیاكل األساسُأأفریقیا، ھناك عالقة متبادلة قویة بین مستوى ما 
، فإن متوسط عدد ولذلك. ة في البلدوجودالم على شبكة األنترنت الخدماتشركات  تقدیم وعدد  ،للمعلومات واالتصاالت
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 ، في حین ال یتجاوز ھذا العدد شركة واحدة٦ ات في البلدان التي شرعت بالفعل في تنفیذ ھذه الخطط یزید علىھذه الشرك
  .في البلدان األخرى
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  حسب نوع الخدمة وحسب كل بلد من بلدان شمال أفریقیانترنت إلخدمات ا
  
  تونس  السودان  المغرب  موریتانیا  لیبیا  مصر  الجزائر  

شركات تقدیم الخدمات 
  على األنترنت

١٠  ١>1  2<n<5  >10  1  6<n<10  

نوع شركات تقدیم 
الخدمات على األنترنت 

  ٩حسب الفئة

١  1  3  2  2  3  2  

الفئة حسب تنفیذ خطة 
الھیاكل األساسیة  تنمیة

الوطنیة للمعلومات 
  واالتصاالت

٣  1  4  1  1  1  1  

  ٢٠٠٢/٢٠٠٣الھیاكل األساسیة والخدمات في أفریقیا للفترة  تقریر:المصدر 
  

مثل محطات البث اإلذاعي والتلفزیوني، یالحظ أن المنطقة تعاني من تخلف  ،وفیما یتعلق بوسائل االتصاالت
ومن بین البلدان السبعة في المنطقة دون اإلقلیمیة، ال یوجد سوى بلد واحد حرر . الخدماتملحوظ فیما یتعلق بتحریر ھذه 

عتبر أكثر بلدان المنطقة دون اإلقلیمیة خبرًة في ھذا ُت التي ویوجد في مصر .، وھو مصرتحریرًا كامًالھذا القطاع الفرعي 
السودان ھما البلدان اآلخران في المنطقة دون وتونس و. أكثر عدد من محطات البث اإلذاعي والتلفزیوني ،المجال

  .محطات للبث اإلذاعي والتلفزیوني ٥أفریقیا اللذان یوجد فیھما أكثر من  لاإلقلیمیة لشما
  

وال یبدو أن خطط تنمیة الھیاكل األساسیة الوطنیة للمعلومات واالتصاالت قد أدت دورًا حاسمًا في قطاع 
ألن البلدان التي حققت تقدمًا فیما یتعلق بعدد  لحداثتھ، نظرًا عتباره قطاعًا تقلیدیًاالمعلومات واالتصاالت الذي یمكن ا

ویثیر . وتحریرھا لیست ھي نفس البلدان التي أحرزت تقدمًا في مجال تنفیذ ھذه الخطط اإلذاعي والتلفزیوني محطات البث
على  ةثاحد االتصاالت األكثر كانت تشجع وسائلھذا الوضع التساؤل ما إذا كانت ھذه الخطط انتقائیة أم ال، وما إذا 

  .والتي تساعد على التداول األسرع للمعلومات في أوساط الطبقات الفقیرة انتشارًا حساب الوسائل التقلیدیة التي تعتبر أكثر
  

 ،لالتصاالت، وھي عملیة لم تكتمل بعد في المنطقة دون اإلقلیمیةعلى ذلك، یتطلب تحریر ھذه الوسائل  ةعالو
نظرًا لضرورة مواكبة ھذه الخطط لمراحل  ،خطط تنمیة الھیاكل األساسیة الوطنیة للمعلومات واالتصاالت إعادة النظر في

مبادئ الحكم الصالح التي وافقت علیھا بلدان  في ھاالمنصوص علی الحقوق أي، بحقوق الحصول على المعلومات االلتزام
  .المنطقة دون اإلقلیمیة

  
  

                                                
شركات :  ٣. نتشركات مختلطة تقوم بتقدیم الخدمات على شبكة األنتر:  ٢.  شركات خاصة تقوم بتقدیم الخدمات على شبكة  األنترنت:  ١.   ٧  

. یحتكرھا القطاع العام تقوم بتقدیم الخدمات على شبكة األنترنت
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  ث اإلذاعي والتلفزیوني ونوعیة إدارتھاعدد محطات الب
  
  تونس  السودان  المغرب  موریتانیا  لیبیا  مصر  الجزائر  

عدد محطات البث 
  حسب الفئة اإلذاعي

١  ١  ٣  ٣  ٣  ١  ٢  

عدد محطات البث 
حسب  التلفزیوني

  ٨الفئة
١  ٣  ٢  ٣  ٣  ١  ٢  

حسب  نوعیة اإلدارة
  الفئة

غیر 
  محررة

  محررة
غیر 

  محررة
غیر 

  محررة
غیر 

  ةمحرر
غیر 

  محررة
غیر 

  محررة
  ١  ١  ١  ١  ٤  ١  ٣  
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  ةــخالص
  

یوضح تحلیل حالة خطط تنمیة الھیاكل األساسیة الوطنیة للمعلومات واالتصاالت في المنطقة دون اإلقلیمیة 
وقد . وتبذل جھودًا كبیرة لتنمیة ھذا القطاع ،تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت لشمال أفریقیا أن بلدان المنطقة تدرك أھمیة

  .كما أن عملیة تنفیذھا قطعت شوطًا كبیرًا ،تم الشروع في إعداد ھذه الخطط
  

بفضل االستراتیجیة الواضحة التي انتھجتھا بلدان  ،ویمكن اعتبار الزیادة الواضحة في عدد الھواتف المحمولة
  .واالتصاالتمن اآلثار اإلیجابیة لتنفیذ خطط تنمیة الھیاكل األساسیة الوطنیة للمعلومات  ،ن اإلقلیمیةالمنطقة دو

  
زیادة عدد مستخدمي من ثم و ،زیادة عدد المواقع على شبكة اإلنترنتلأیضًا  مھمویبدو أن ھذه الخطط ھي عامل 

وانفتاحھ لجذب المبادرات  ،ھذا القطاععلى تنظیم  وساعدت ھذه الخطط أیضًا. ھذه الشبكة في المنطقة دون اإلقلیمیة
  .جراءات التي اتخذت في ھذا المجالمن نتائج اإل على نحو أفضل االستفادة، فضًال عن الخاصة بفضل رؤیة أكثر شموًال

  
في البلدان التي أعدت خطط تنمیة  على شبكة األنترنتالخدمات شركات تقدیم عدد في زیادة أن ھناك ویالحظ 

كخیار لقطاع الخاص إلى ا ، سواء بانتھاج خیار تحویل ھذا القطاعیاكل األساسیة الوطنیة للمعلومات واالتصاالتالھ
  .للنشاط المشترك بین القطاعین العام والخاص القطاع أو خیار فتح ،دیوح
  

 ،الھاتف الثابتمثل  ،یالحظ أن تنفیذ ھذه الخطط لم یكن مصحوبًا بتنمیة واضحة للمجاالت التقلیدیة ،ومع ذلك
ویخشى أن یفضي االھتمام بالوسائل الحدیثة في مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت إلى . والبث اإلذاعي والتلفزیوني

أو  ،قلة المعلومات ،بصفة عامة ،، وأن تكون نتیجة ذلكتقدیرعلى أقل ركودھا ، أو لھذه القطاعات الفرعیة تراجع نسبي
الذي تعاني منھ عملیة تحریر ھذا القطاع الفرعي في باطؤ شیر في الواقع إلى بعض التُاوقد  .الحد من حریة االتصاالت

  .المنطقة دون اإلقلیمیة
  

  :وفیما یلي التوصیات التي یمكن تقدیمھا في ھذا الشأن 
  
طقة تعجیل عملیة إعداد وتنفیذ خطط تنمیة الھیاكل األساسیة الوطنیة للمعلومات واالتصاالت في بلدان المن!

دون اإلقلیمیة؛
  
والسیما الھواتف الثابتة؛ في االعتبار، أخذ الھیاكل األساسیة القائمة!

األساسیة المعلومات بوصفھا أحد عناصر خطط تنمیة الھیاكل الحصول على  القیم المتعلقة بحقاألخذ ب!
الوطنیة للمعلومات واالتصاالت؛

لوطنیة للمعلومات واالتصاالت فیما یتعلق بحریة تدفق إجراء تقییم شامل لخطط تنمیة الھیاكل األساسیة ا!
ونشرھا في أوساط الجمھور؛ ،المعلومات
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وإجراء التقییم الدوري بھدف إصالح  ،رصد خطط تنمیة الھیاكل األساسیة الوطنیة للمعلومات واالتصاالت!
  .ھذه الخطط عند االقتضاء


