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 تصدير
 

الدول الصناعية، والذي َتمثّل يف تغريات عميقة يف طريقة حياة الناس وتفاعلهم وتسـيريهم              يف  " جمتمع املعلومات "شهد العقد األخري من القرن العشرين بزوغ        
وقد حدثت هذه التغريات خبطوات متسارعة، مؤثرة يف املؤسسات الوطنية والعاملية، واألنظمـة السياسـية، والنمـاذج                 .  لألعمال، ويف التعليم، واللهو، والعناية الصحية     

 . وكذلك يف نسيج اجملتمع وتنظيمهواملمارسات االقتصادية،
 

بني الدول املتطورة والدول النامية، مكّونة هتديداً مباشراً بتهميش وعزل الدول النامية عن طريق إفقار اقتصاداهتا وختلف إنتاجيتـها                   " فجوة رقمية "وقد نشأت   
قمـة  " قرار عقـد  ٢٠٠١ديسمرب من عام /عية العامة لألمم املتحدة يف كانون األولوقد قاد هاجس تردي احلالة إىل اعتماد اجلم    .  مع ما يترتب على ذلك من بطالة وفقر       

هتدف إىل تقليص الفجوة الرقمية عن طريق زيادة الوعي بفوائد جمتمع املعلومات وتقدمي اآلليات ملساعدة الدول النامية على التحرك حنـو جمتمـع                       " عاملية جملتمع املعلومات  
 .ه ضمن اقتصاد عاملي مبين على املعرفةاملعلومات الذي ُيؤمل ازدهار

 
وقاد ).  ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٨-١٦(والثانية يف تونس    ) ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ١٢-١٠(ستكون هذه القمة يف مرحلتني، األوىل يف جنيف         

 عرب إعالن املبادئ وخطة عمل سيجري اعتمادمها من قبل رؤساء           ٢٠٠٣رب  ديسم/هذا إىل أنشطة حتضريية على املستويني اإلقليمي والدويل، ستبلغ ذروهتا يف كانون األول            
، استضافته احلكومة اللبنانية ونظمته اإلسكوا،      ٢٠٠٣فرباير  / شباط ٦-٤وقد كان لغريب آسيا مؤمترها التحضريي الذي عقد يف الفترة           .  الدول يف املرحلة األوىل من القمة     

 .لة الرئيسية هلذا املؤمتر ومثّل مسامهة املنطقة يف العملية التحضريية للقمةالذي كان احلصي" إعالن بريوت"وجنم عنه 
 

فقد كانت احلاجة لصياغة مالمح جمتمع املعلومـات يف         .  إن تقرير املالمح اإلقليمية هذا هو نتيجة ملؤمتر غريب آسيا التحضريي للقمة العاملية جملتمع املعلومات              
وهي مبادرة شرعت هبا اإلسكوا عقب املؤمتر       .  الت خمتارة مطلباً ضرورياً لوضع اخلطط اإلقليمية والوطنية اخلاصة ببناء جمتمع املعلومات           البلدان األعضاء يف اإلسكوا يف جما     

بالتحديد حتضري املالمح الوطنية وكانت األنشطة على جبهتني، و.  التحضريي هبدف تقييم احلالة الراهنة للبلدان األعضاء والبلدان العربية جمتمعة فيما خيص جمتمع املعلومات         
 .يتضمن قاعدة بيانات عن مؤشرات جمتمع املعلومات للمنطقة) على اخلط(اإلقليمية، وبناء موقع وب  املالمحللبلدان األعضاء يف اإلسكوا الثالثة عشر ومن مث 

 
 دورياً يقود إىل نشرة سنوية تربز الطبيعة الديناميكية جملتمع املعلومـات يف             وستجهد اإلسكوا جلعلها نشاطاً   .  ال تزال جتربة املالمح اإلقليمية يف مرحلتها األوىل       

وستقدم هذه املالمح البيانات والتحاليل ملساعدة أصحاب القرار واملديرين التنفيذيني لألعمال يف البلدان األعضـاء يف                .  غريب آسيا ولتوسيعها حبيث تشمل املنطقة العربية      
ويؤمل منها أن تساعد السلطات الوطنية للبلدان األعضاء يف اإلسكوا على مقارنة وضعهم الراهن              .   وحتسني أدائهم يف بناء جمتمع املعلومات      اإلسكوا على ختطيط أنشطتهم   

 .مع دول أخرى من داخل ومن خارج املنطقة، ومن التعاون مبا يفيد التكامل اإلقليمي يف اقتصاد متزايد العوملة
 

 مرفت تالوي 
 العاموكيل األمني  

 واألمني التنفيذي لإلسكوا 
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 الئحة املختصرات واملصطلحات
 

3G Third Generation Networks 
ACI Amman Chamber of Industry 
ADNOC Abu Dhabi National Oil Company 
ADSL Asynchronous Digital Subscriber Line 
AGFUND Arab Gulf Programme for United Nations Development Organisations 
ANERA American Near East Refugee Aid 
ASEAN The Association of South-eastern Asian Nations 
ASP Application Service Providers 
ATM Automated Teller Machine 
B2B Business to Business 
B2C Business to Consumer 
Batelco Bahrain Telecommunications Company 
BETZ Beirut Emerging Technology Zone 
BOT Build-Operate-Transfer 
BSA Business Software Alliance 
CAGR Compounded Annual Growth Rate 
ccTLD country code Top Level Domain 
CIA Central Intelligence Bureau 
CJI Connecting Jordanians Initiative 
CME Continuing Medical education 
CTV Cable Television 
DDN Defence Data Networks 
DIC Dubai Internet City 
DSL Digital Subscriber Line 
DSO Dubai Silicon Oasis 
ECOM Electronic Commerce Promotion Council 
EDCH Emirates Data Clearing House 
EMC ESCWA Member Country 
EMIX Emirates Internet Exchange 
EPP Enhanced Productivity Programmes 
ESCWA Economic and Social Commission for Western Asia 
FDDI Fibre Distributed Data Interface 
FDI Foreign Direct Investment 
FIC Foreign Capital Investment Committee 
FLAG Fibre Link Around the Globe 
FOG Fibre Optic Gulf 
FTP File Transfer Protocol 
GCC Gulf Cooperation Council 
GDI Global Domestic Income 
GDP Gross Domestic Product 
GIS Geographic Information System 
GISNet (Qatar) Geographic Information Systems Network 
globstats Global statistics 
glreach Global research 
GNI Gross National Income 
GPRS General Packet Radio Services 
GSM Global System for Mobile Telecommunications 
HCT Higher Colleges of Technology 
HFC Hybrid Fibre Coaxial 
HIAST Higher Institute for Applied Science and Technology 
HQ Head Quarters 
http Hypertext Transfer Protocol 
ICDL International Computer Driving License 
ICT Information and Communication Technologies 
ICTD Information and Communication Technologies Division 
ID  Identification  
IDAL Investment and Development Authority of Lebanon 
IDS International Dialling Service 
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 
infoDev The Information for Development Programme 
INFORMS The Lebanese Government Portal for Information and forms 
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Int@j Information Technology Association 
IntelSat International Telecommunications Satellite 
IP Internet Protocol 
IPO Initial Public Offering 
IPR Intellectual Property Rights 
ISDN Integrated Service Digital Network 
ISP Internet Service Provider 
IT Information Technology 
ITPC Iraqi Telecommunications and Post Company 
ITU International Telecommunications Union 
JIB Jordan Investment Board 
JICA Japan International Co-operation Agency 
JITCC Jordanian Information Technology Community Centres 
JOD Jordanian Dinar 
JONET Jordan ATM Bank Network 
JUST Jordan University for Science and Technology 
KACST King Abdulaziz City for Science and Technology 
Kb/s Kilo bit per second 
KFAS Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences 
KISR Kuwait Institute for Scientific Research 
KITS Kuwait Information Technology Society 
KOC Kuwait Oil Company 
KOM Knowledge Oasis Muscat 
LAN Local Area Network 
LTSC Learning Technology Standards Committee 
MB Mega Bytes 
Mb/s Million bit per second 
MCIT Ministry of Communications and Information Technology 
MECIT Middle East College of Information Technology 
MENA Middle East and North Africa 
MIT Massachusetts Institute of Technology 
MMS Multimedia Message Service 
MoC Ministry of Communications 
MoICT Ministry of Information and Communications Technologies 
MPLS Multi-Protocol Label Switching 
MTC Mobile Telecommunications Company 
N/A Not Available 
NAP Network Access Point 
NBK National Bank of Kuwait 
NCIT National Committee for Information Technology 
NGO Non-Governmental Organization 
NIC National Information Centre 
NIIT National Institute of Information Technology 
OECD Organization for Economic Co-operation and Development 
OmanTel Oman Telecommunications 
OMSAR Office of the Minister of State for Administrative Reform 
OS Operating System 
Pal-Tel Palestinian Telecommunications 
PARADIGMA Participative Approach to Disease Global Management 
PCA Professional Computer Association 
PCT Patent Cooperation Treaty 
PDN Public Data Network 
PLT Patent Law Treaty 
PPP Private-Public Partnership 
QAR Qatari Rial 
Q-Tel Qatar telecom 
R and D Research and Development 
RDI Research, Development and Innovation 
REACH Regulatory Framework, Enabling Environment, Advancement Programmes, Capital, 

Human Resource Development 
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RFP Request for Proposal 
SAMA Saudi Arabian Monetary Authority 
SAR Saudi Rial 
SCS Syrian Computer Society 
SEA-ME-WE3 Optical Fibre Cable starting in South East Asia, going through the Middle East, and 

ending in Western Europe 
SeBIL Secure Electronic Banking and Information for Lebanon 
SHERN Syrian Higher Education and Research Network 
SME Small and Medium Enterprise 
SMS Short Messaging System 
SQU Sultan Qaboos University 
SSL Secured Socket Layer 
STC Saudi Telecommunications Company 
STE Syrian Telecommunications Establishment 
SVU Syrian Virtual University 
SYP Syrian Pound 
Syrian A. R. Syrian Arab Republic 
Tele-Yemen Telecommunications of Yemen 
TLT Trademark Law Treaty 
TRA Telecommunications Regulatory Authority 
TRC Telecommunications Regulatory Committee 
TRIPS The Agreement on Trade related Aspects of Intellectual Property Rights 
TV Television 
UAE United Arab Emirates 
UK United Kingdom 
UN United Nations 
UNCITRAL United Nations Commission on International Trade 
UNDP United Nations Development Programme 
UNDESA United Nations Department of Economic and Social Affairs 
UNESCO United Nations Education, Scientific and Cultural Organization 
UNISA University of South Africa 
UNRWA United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees 
UOG UAE Offset Group 
USA United States of America 
USD United States Dollar 
VAS Value Added Services 
VAT Value Added Tax 
VB Visual Basic 
VSAT Very Small Aperture Terminal 
WAP Wireless Application Protocol 
WCT Wireless Communications Technology 
Web World Wide Web 
WIPO World Intellectual Property Organization 
WITSA World Information Technology and Services Alliance 
WLL Wireless Local Loop 
WSIS World Summit on the Information Society 
WTO World Trade Organization 
YER Yemeni Rial 
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 امللخص التنفيذي
 

لبلـدان  يف ا  يـة جمتمع املعلومات احلال  ملالمح   ةًصوروهو يقدم   ،  )WSIS(تمع املعلومات   جملألنشطة التحضريية للقمة العاملية     يف ا مسامهة  إن هذا التقرير هو     
وذلك  ، مبا يف ذلك املؤشرات،    تمع املعلومات املالمح الوطنية جمل   ن ع طنياًوثالثة عشر تقريراً    يف  املُقدمة  على املعلومات التفصيلية    اًء  أعد هذا التقرير بن   .  سكوااإل يفاألعضاء  

 .وهو يتضمن ترتيباً نسبياً وحتليالً مقارناً للبلدان األعضاء يف اإلسكوا فيما بينها، ومع مناطق أخرى من العامل.  سكوابتكليف من اإل
 

مـروراً  ،  األساسـية البنية  القانونية، و البيئة  واالستراتيجيات،  وسياسات،  بعناصر البيئة املمكنة كال    أبدتجتمع املعلومات،   مب تتعلقخمتلفة  تتناول املالمح جماالت    
 قطاعات   األكثر أمهيةً يف   كنولوجيا املعلومات واالتصاالت  تطبيقات ت يلية ل فصراجعة ت  مب نتهاًءاو،   قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت    وتعزيز اء القدرات  بن ةتقييم عملي ب
 .عةومتن
 

أدائهـا عـن     لوضع املنطقة واألساس لقياس    الصورة األوىل    وتشكل . ملنطقة يف ا  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  للوضع احلايل   ل  ملخصاً املالمح هعطي هذ ت
 .اًوري دبإجناز هذه املالمح  خاصةًطريق املقارنة ومراقبة التقدم،

 
 .ةاإلقليميجانب من جوانب املالمح  للكموجز  ملخص فيما يلي

 
 استراتيجيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتوسياسات 

 
خلق فـرص   وعلى  الظروف االقتصادية،   كافة   حتسني   على  مساعداً تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  اخلاص ب  التخطيط االستراتيجي    يف ظل األمل بأن يكون    

 .علوماتاملجمتمع  للتحرك حنو املعلومات واالتصاالت ستراتيجيات تكنولوجياال صيغةًسكوا يف اإلبلدان األعضاء تضع ال ،التقدم االجتماعييف مل واملسامهة الع
 

عمليـة   خطـوات  البلدان وخطى عدد قليل من هذه تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ل  وطنية سكوا استراتيجيات اإل بعض البلدان األعضاء يف      وقد وضعت 
األساسـية  على البنية تنفق الكثري  هالكنو ،تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتصرحية لاستراتيجية وهناك بلدان أخرى ليس لديها .  تنفيذاً ملموساًفعالة لتنفيذ هذه القرارات  

 . الوطنية االستراتيجيات بلدان أخرى عن طريقخططت هلا اًأهدافحققت  ومن مث، ة واالرتباط بالشبكاتخصيشالاحلواسيب  وعلى توفري
 

 احملدودان الستعماالت تكنولوجيا املعلومـات واالتصـاالت،        تنفيذالو تخطيطوال املنطقة،   عدد من بلدان   يف   ة والتشجيع وعيتعلى محالت ال  الكبري  ركيز  إن الت 
 .تائج ملموسةنالوصول إىل حيوالن دون السياسي ستقرار عدم االنقص التمويل وفإن .  عمليةآلليات الغياب ا ويعودوا إىل ضعف املوازنة

 
 البيئة القانونية والتنظيمية

 
 تقييم اجلانبم يف هذا تقييتتضمن معايري الو.  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت البيئة التمكينية النطالقة     أساسي من عناصر  البيئة القانونية والتنظيمية عنصر     إن  

  أيضـاً  وتتضمن املعايري .  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   ل تعددة األطراف املتفاقيات   اال  يف البلدودرجة اشتراك   حلقوق امللكية الفكرية الوطنية     مي  التنظيووضع القانوين   ال
 .األمنية ومدى محاية خصوصية املستهلكواألنظمة وجود القوانني وإلنترنت، ادرجة تنظيم والتصاالت، ليكل التنظيمي اهلحتليل 

 
عاملية يف تكنولوجيا املعلومات ال متخلفة عن التطوراتزال  تسكوا مااإلالتنظيمية يف عدة بلدان أعضاء يف وهذه املعايري أن البيئة القانونية القائم على تقييم  البني  ي
لقوانني حقـوق امللكيـة الفكريـة،       الضعيف   التطبيق   أيضاًم  التقيي ويظهر.  احلاجات احمللية لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت     أهنا ال تتوافق مع      أو   ،واالتصاالت

 جيـب   كذلك. ه قضية دائمة   املستهلك وحقوق  خصوصيةزيادة محاية   قضية  زال  فال ت إضافة إىل ذلك،    .  واملبتكرستثمر   امل ثقةزعزع  تاليت  الربامج  قرصنة  املعدالت العالية ل  و
الضـوابط  لقوانني و ا صياغة خطوات جادة يف     واختاذالعاملية،    حركة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت    جملاراةانونية  أن تضبط هياكلها التنظيمية والق    غريب آسيا   على منطقة   
 .هاوتنفيذالتشريعات والقوانني تطبيق ب ة للقضايا املتعلّقرب انتباه أكوإيالء لكذاملتعلقة ب

 
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتل األساسيةالبنية 

 
 تكنولوجيـا  ريسخاملالئمة لتلبيئة يف توفري ارئيسي آخر  عامل هي  لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاألساسيةالبنية فإن  ،التنظيميويكل القانوين إضافة إىل اهل 

عدة عناصر  على ومات واالتصاالتمل البنية األساسية لتكنولوجيا املعلتتشو  .مستداماقتصادي واجتماعي   القطاعات هبدف حتقيق تطورافةكت يف املعلومات واالتصاال
ويتضـمن أيضـاً   .  ةالسلكيال وةبتاثال، اتفيةدمات اهلاخل نتشارحتليل ا يتضمن تقييم البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت . خرمنها اآل ي الواحدغذي ةملاتكم

إضافة إىل ذلـك،    .  الترابط الدويل البيانات ومستوى   نقل  متقدمة أخرى أو خدمات     مات هاتفية   خدوجود  و،  حتليل بنية سوق االتصاالت اهلاتفية والفاعلني الرئيسيني فيها       
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لبيانـات،  لشبكات الرئيسـية    بالف  يتعروالالشخصي،  احلاسوب  اإلنترنت و انتشار  تقييم درجة    تشتمل على    دراسة البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت     فإن  
 .ني الرئيسيومزودي اخلدمةت  لإلنترنوالعمود الفقاري

 
 كان هناك انتشـار     لكنو.  "رقميةال الفجوات"من  عدة أمناط   اإلسكوا عن تباين واضح يتمثّل يف وجود        منطقة  ضمن   األساسيةللبنية  اإلمجالية   احلالة تكشف

 الوضـع يشري  .   املتوسط العاملي  ي يف اهلواتف الثابتة واخللوية    التراكم الوسطيمعدالت النمو   إذ جتاوزت   ،  ملحوظ للهواتف اخللوية واخلدمات الالسلكية يف املنطقة عموماً       
البلدان األعضاء يف اإلسكوا تعتمد على حنـو متزايـد          بعض   لكن.  وانفتاح قطاع االتصاالت   حترر   البلدان األعضاء يف اإلسكوا فيما خيص     التزام  تفاوت يف   اإلقليمي إىل   

تسـتدعي  نترنـت  إقليمي لإلي ارإلنشاء عمود فقالبد من اإلشارة إىل أن احلاجة . ر أسرع لإلنترنتاشانتللسماح بالعام واخلاص بني القطاعني   كة  اشرللنماذج املبتكرة   ال
 .صياغة مبادرات رئيسية يف هذا الشأن

 
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتبناء القدرات يف 

 
الوصول إىل   يف   ماًودهذه اخلطوات مل تنجح     لكّن  ،  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  بوعي  ال  مستوى رفعواضحة ل طوات  خب البلدان األعضاء يف اإلسكوا      تقوم

يكن هلـذه البلـدان   مل ولكن ،  االبتدائية والثانوية  يف مستويات املدرسة  يبدأ   أن تعليم التكنولوجيا     حقيقة تدرك أن البلدان األعضاء يف اإلسكوا       ومع.  عدد كبري من الناس   
 . والوسائل لتحقيق النتائجوختصيص املوازنات،جلهود، ا ه منسفن املستوى هامجيع

 
وأنيطـت  .  تكنولوجيا املعلومات واالتصـاالت   يف  ريع  وسدريب عام   ت تقدميالبلدان األعضاء يف اإلسكوا     اليت نفذهتا    ةوعيتمعظم محالت ال  كان اهلدف من    

حمدود يف نطاق  على ةً الشخصي مثمر  احلاسوب توفري محالت   وكانت.  الوطنية تعليماللتعاون مع وزارات    با تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ل  الوطنية معياتاملسؤولية باجل 
 .وحتققت زيادة يف نسبة التجهيزات إىل السكان، إذ خصصت موازنات لذلك ة،نخفضامل الشرائية ةقوذات ال البلدان
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ولكن .  كات مع البائعني الكبار متعددي اجلنسيات     االبلدان األعضاء يف اإلسكوا على الشر     لتدريب املهين، تعتمد النماذج املختارة من قبل معظم         وفيما خيص ا  
مباشـرةً إىل غيـاب     وهذا يقـود    . سكوااإل البلدان األعضاء يف     منخفض يف كافة   حيث األداء    ، يف املنطقة   األكثر ختلفاً  يبقى قطاع البحث والتطوير واالبتكار هو القطاع      

 .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتل يةرتصديالقدرات احمللّية ال
 

 قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 

قـق  حتسـكوا   اإل أن البلدان األعضاء يف      ومع.   قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت    لتشجيع بناء وتطوير  سكوا إجراءات   اإلالبلدان األعضاء يف    اختذت  
ـ انطالقة فعلية   لتحقيق  أساسية  ديات  اآلن حت أغلبية املنطقة تواجه    فإن  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،    ل ا الوطنية خمتلفة يف بناء قطاعاهت   جناح  رجات  د  لصـناعات   ةناجح

 .ةيللتكنولوجيا األجنب  وغالبيتها جمرد موزعني     ،وصغرية جدا هي مؤسسات صغرية      معظم شركات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت     إن. تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  
 .شركات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاملوجهة حنو هو االستثمارات احملدودة األهم تحدي وال
 

 اخلطـط  و ائبضـر النظـر يف ال   يعيدون   سكوااإلالبلدان األعضاء يف    يف   ومجعيات التكنولوجيا    ني احلكومي نيولؤاملسو  نيبعض املشرع حقيقة أن   بالرغم من   و
 تصـل   سكوا مل اإلأغلبية البلدان األعضاء يف     فإن   عامة،   ورةبصو.   قليل جداً  الناجحةالناشئة و الشركات  فإن عدد    يف مثل هذه الشركات،       االستثمارات رعايةالتشجيعية ل 

 . إلحداث تأثري ملموسمن الشركاتبعد إىل احلد األدىن الالزم 
 

مويل الواسع النطاق وخطط    تؤّمن ال تمل  و تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،      يف بتكاراال يف   ياً قياد  دوراً البلدان األعضاء يف اإلسكوا حىت اآلن     مل ُتظهر   إمجاالً،  
 . تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتماهرة يففتقر فعالً إىل موارد بشرية ت لوما تزا ،االستثمار

 
 تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف احلكومة

 
  قليلـةً  بلداناًلكّن  .   العامة ايف مؤسساهت  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  مكاملة   هادفة إىل مشاريع  يف   يف اإلسكوا     البلدان األعضاء  ال بأس به من    عدد   شرع

 .  ونمال اجلهود الكلية للمنطقة حىت اآلن يف مرحلة ما تزال و،ق نتائج هامةيحتقاستطاعت 
 

تكمن حىت اآلن   املشتركة   وال تزال املمارسة  العمليات احلكومية،   هيكلة  فرصة إلعادة   باعتبارها   ائماًسَتخَدم د ُت ال    حاسوبياً مةا الع اتاإلدارأمتتة   ويف الواقع فإن  
لألعمـال   نيسابقوتنسيق  بسيط  تدون  ما تبدأ عملية الرقمنة      ، وكثرياً اليت تقدمها التطبيقات املتكاملة   بدالً من استغالل امليزات      بعضعن   الة بعضه وتطوير تطبيقات معز  يف  
 .سكوااإل معظم البلدان األعضاء يف ات قائمة أولويغري منفذة بطريقة كاملة وغري موجودة يفاملعلومات حىت اآلن وال تزال عملية رقمنة .  يديةالتقل

 
 باسـتثناء ذا اجملـال    ه يف   ةً لدى مجيع البلدان   منخفضاملعدالت   تكانفقد  سكوا،  اإل عرب اإلنترنت متخلف يف البلدان األعضاء يف         فإن التزود ذلك،  إىل  إضافة  

مـا  لكي يكون   و.   جدية  تنفيذ طخطو هذه اخلطط بأهداف واقعية      لدعم ةاجحب فإهنالكترونية،  اإلحكومة  لل اًالبلدان خطط هذه  عظم  ومع أن مل  .  اإلمارات العربية املتحدة  
 . اإللكترونيةةكوما يف احلبادراهتمل رببشرية ومالية أك موارد ختصيصوية تنفيذال االبلدان األعضاء يف اإلسكوا ملراجعة إجراءاهتحتتاج ، اًمطبقسبق 

 
 تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم

 
ـ  أنّ البلدان األعضاء يف اإلسـكوا        ومع.   التعليم غيري نظام لت  استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت    دةً عن  البلدان األعضاء يف اإلسكوا بعي     ما تزال  زّود ت

إعـادة  "وهذه البلدان حباجة إىل عمليـة  .  التعليم الذي يكون مركزه املتعلم   ق التعليم للتحرك حنو     ائ يف طر  يوجد تغري  ولكن ال ،   أكثر فأكثر  الشخصيةباحلواسيب  ارس  دامل
 .يف التعليم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتمن  الفوائد القصوى جلين "التفكري يف التعليم

 
.  لتعلم مدى احليـاة   يف ا  اً أساسي اًعنصرعن ُبعد فعلية، وهو التعليم الذي يعترب         بلدان اخلليج، خدمات تعليم      من غري ،  اإلسكوا األعضاء يف    البلدانتقدم قلة من    

 .نترنتها اخلاصة على اإلمواقعتبين وهي ، ا اجملال يف هذرب أكاًتظهر املدارس اخلاصة نشاطوسكوا، اإلعدة بلدان أعضاء يف العامة باإلنترنت يف  املدارس ُبوِشَر بربط
 

   والتجارةتطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األعمال
 

اخلدمات يف التجـارة    وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت    اليت تعتمد على     التطبيقات   لالستفادة اجليدة من   متاماًُمهيأة  زال البلدان األعضاء يف اإلسكوا غري        ت ما
شـركات   بـالبترول و   ةغنيال البلدان اإللكترونية بني شركات     األعمال املنطقة هي التفاوت الكبري يف تطبيقات التجارة اإللكترونية و         ختصة الرئيسية اليت    القضي.  األعمالو

 . البلدان األخرى يف املنطقة
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إن مؤسسات  .   وحتسني املمارسات  ألمتتة اإلجراءات  ممكّنة  اعتبارها ن ميك بل،   أعماالً ارة أو ختلق فعلياً جت  ال  فهي  ،   حبد ذاهتا   ليست هدفاً   التجارية اتبيقطتالإن   
ليت تقـدمها  رص اإىل الفنفيذ تالعمليات  معظم تفتقدوية، تجارال ايف عملياهت  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   بعيدة عن استخدام  األعمال يف البلدان األعضاء يف اإلسكوا       

كات مع البالد األجنبيـة أو الشـركات        ا الشر ُتنجز عن طريق  أغلبية مبادرات الصرافة اإللكترونية     فإن  إضافة لذلك،   .  ية التجار اتليعمالهندسة  عادة  تكنولوجيا إل هذه ال 
 .  األجنبية

 
 ئمـة صـحيحة   البيئـة م  لبناء   ة جهود كبري  ُتبذل يف اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية، حيث          خصوصاً ،نجاحالهناك بعض حاالت     لكنو

 مثـل هـذه     ةتابع مل  بالطبع بلدانحتتاج هذه ال  .   العاملية اإللكترونية اجلديدة   السوقضمن  التجارة اإللكترونية   ناجحة يف   ولبدء مبادرات    لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  
عـن  ، وهاومشاريع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتناء اإلمكانات يف ب يف رباستثمار أكوذلك عن طريق  من اجملتمع الدويل    رب وكسب مصداقية أك   متابعة حثيثة املبادرات  

 .ةيالعاملو على املستويات احمللية واإلقليمية اتسويق مبادراهتطريق 
 

 تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الصحة
 

أغلبية البلـدان   متلك  .  ستشفيات ووزارات الصحة  امللتطبيقات األساسية يف    فقط ل  سكوااإليف البلدان األعضاء يف      ُتْسَتْخَدم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   
 قاعـدة    يف النهاية على   صولح لل اًنفصلة مع املبيانات  القواعد  إىل ربط   هتدف  لبلد ما أن يتبع طريقة تصاعدية من القاعدة إىل القمة            ميكن   إذ،  اً متنوعة استراتيجيات وخطط 

 قواعد   فإن بصفة عامة و.   من املبادرة االستراتيجية   اًجزءباعتبارها   مركزية   طنيةتطوير قاعدة بيانات و   إىل   هتدف   قة من القمة إىل القاعدة     فإن طري  ،وباملقابل،  وطنيةبيانات  
متيـل إىل   من السكان   شرحية  زال  ت ال حيث ،سكوااإليف البلدان األعضاء يف     ال ُيستغل الطب عن بعد استغالالً جيداً        وفعالة   غري   لوطنيةللرعاية الصحية ا  املخصصة  البيانات  

 .خاصة عندما يتعلّق األمر بقضايا الصحةو  هباثقت الو استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتعدم 
 

 على اإلنترنت العريب توى الرقمياحمل
 

 الرقمي احمللـي  احملتوى  تطوير  اليت تعترض   العقبات  و.  الرقمي العريب توى  احملأو إنتاج   /ويف استخدام   منخفض  ذات مستوى   البلدان األعضاء يف اإلسكوا     مجيع  
وقلـة   العايل لألمية،    عدلاملوناطق،  امل بني   على اخلط ة  يافقثالنشطة  األوية  التجاروقلة األعمال   البلدان،   يف هذه    االستعمال املنخفض لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت    هي  
 .لغة العربية ملعاجلة الا املعلومات واالتصاالت أدوات تكنولوجياالفتقار إىلات العربية ويقبتطعدد ال

 
 ترتيب البلدان األعضاء في اإلسكوا وتحليل مقارن

 
 أما التحليل املقارن ألداء هـذه البلـدان،    .يقدم التقرير تصنيفاً للبلدان األعضاء يف اإلسكوا يف جمموعات متجانسة قائمة على التماثل والتقارب يف القدرات

 الفردي أم على مستوى اجملموعات، مع دول أخرى وجمموعات عاملية مماثلة، فقد جرى للمساعدة على تقييم أداء البلدان األعضاء يف اإلسـكوا عـن                         سواء على املستوى  
إدارة تكنولوجيـا املعلومـات   ويقدم التقرير أيضاً وصفاً لقاعدة بيانات مؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الـيت طورهتـا    . طريق املقارنة على املستوى العاملي

وختاماً فقد جرت حماولة تقييم أداء البلدان كمياً يف قضية بنـاء   . واالتصاالت يف اإلسكوا، ويعرض مع هذا التقدمي عينات لبعض خمرجاته لتوضيح إمكانات هذه القاعدة
 .جمتمع املعلومات، وكذلك النضج اإلقليمي يف اجملاالت العشرة قيد الدراسة

 



 مقدمة

 
خالف اجملتمعات  وعلى  .  قتصاديةاالثقافية و النشطة  األأهم   ومشاطرهتا، وإدارهتا    ،فيه توليد املعلومات   إىل اجملتمع الذي أصبح      "علوماتاملجمتمع  "مصطلح  يشري  

 وتفاعلـهم   النـاس عيش   لتغيري طريقة    ةأدوات رئيسي  باعتبارهااالت  صاملعلومات واالت تكنولوجيا   استعمال   اً على أساسيعتمد  جمتمع املعلومات   فإن  الزراعية أو الصناعية،    
تكنولوجيـا  عن طريـق توظيـف      جيتاز جمتمع املعلومات احلدود التقليدية      و.   بصحتهم وعنايتهم وإجنازهم أعماهلم  ألطفاهلم وتعليمهم بعضهم مع بعض وهلوهم وتعلمهم    

 جمتمع  يتيح.  الثقافيةو والسياسية والتعليمية    والطبية ةقتصاديواال ةتجاريوال ةجتماعياال جوانب اجملتمع    فةا ك للتغري يف  ومعززاً اًسرعم  باعتبارها وسيطاً  املعلومات واالتصاالت 
 .على أساس املعرفةاملبين االنتقال إىل االقتصاد على  يساعد وهذا ما، وأقل مركزية تضافراً،أكثر والتقليدية أن تصبح أكثر مرونة، لبىن التنظيمية املعلومات ل

 
البلـدان سـتواجه    هذه   وبغري ذلك فإن  .  سكوااإلقتصادية يف منطقة    االجتماعية و االبيئة  الأساسي لتطوير   هو جمتمع   جمتمع املعلومات   فإن  ،  ألخذ مبا سبق   ا مع

قائمة على املعرفة تولـد   يف صناعات ين الفوائد اليت ميثلها الدخول    لبناء جمتمع معلومات قوي وصحيح جل     أن تضع حجر األساس     البلدان  ومن مث فعلى هذه     .  التهميش هتديد
 . يف االستثمار والوقتسريورات التنمية املعهودة وتوفر وتتخطى أعلى، خالًد
 

تمـع  جمليق للمبادرات املستقبلية يف املنطقة واملسامهة يف األنشطة التحضـريية للقمـة العامليـة               رمتهيد الط إىل  جمتمع املعلومات   ملالمح  اإلقليمي  تقرير  يهدف ال 
 ّتوصـيات  ويقـدم ، ١ومناطقها الفرعيـة  للمنطقة ة الراهنة تقييم احلال منميكّنويف كلّ بلد،   تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتجماالتعدد من حالة  يصف  و. علوماتامل
خدم سـت سُتاليت  غريب آسيا منطقة لصياغة مالمحوىل األهي هذه احملاولة فإضافة لذلك، . سكوااإليف قاعدة عمل مالئمة لتنمية جمتمع املعلومات يف البلدان األعضاء       اءنشإل

 .البلدان األعضاء يف اإلسكوا ملتابعة وقياس ّتقّدم جمتمع املعلومات يف الحقاً أساساً
 

  مـن دن الّتناسق وللح لضماوفق استمارة موحدة البلدان األعضاء يف اإلسكوا حتديد واقع مجيع ُبينَّ علىهذه الوثيقة يف إعداد  اإلسكوا  النهج الذي استخدمته  
اُْسُتْخِدَمْت مصـادر  و . ٢عشرة ثالثال بلدانالوضع  على أساس  إقليمياً اإلقليمي يقّدم منظوراًوضعالفإن هلذا، .   البلدانهذهيف وصف واقع اصيل التف مستويات التباين يف
 .مصادر هذه البياناتوضوح إىل أُشري بيف مثل هذه احلاالت و، إعداد التقرير أثناء ةضرورعند اللبيانات لإضافية 

 
  يف جمموعات متجانسـة البلدانمفيد جلمع ا النهج هذو  .من جماالت جمتمع املعلومات رئيسي جمال يف كلّ نضجاإلقليمي مفهوم مستويات التقرير يستخدم ال

 علـى   الترتيب ليست موضوعية متاماً العتمادهـا     ن عملية   فإ،   مالمح البلدان   تقارير  يف املُقدمةبسبب طبيعة البيانات    و.  اإلقليميوضع  لكشف عن امليزات الّرئيسية لل    ا بغية
ُبنيـت  ، اليت  املُختارةاملؤّشرات األساسيةبتعلّقة املاملعلومات تبّين تفاصيل ول اجدعلى شكل يف ملحق وقد وضعت  . كميةالبيانات المن أكثر  مزيج من البيانات الوصفية

 .   الترتيبعليها عملية
 

كـلّ فصـل    يبدأ  .  جتمع املعلومات مب الّرئيسية املتعلّقة    وانبمن اجل  جانب   كلالفصول العشرة األوىل     تتناول.  عشر فصالً أحد   يف   يم هذا التقرير  جرى تنظ 
.  سكوااإللبلدان األعضاء يف    ل اًارن مق حتليالًيعرض  مث  .  نضج لذلك اجلانب  املؤّشرات األساسية املستخدمة يف قياس مستوى ال      أيضاً  يصف  ووفوائده،  اجلانب املدروس   بتقدمي  

للبلدان تبعاً ملسـتوى نضـجها أو   وصيات تمالحظات ختامية وجمموعة  يلي ذلك   .  النضجمستوى  وترتيبها حسب   تصنيف البلدان األعضاء يف اإلسكوا      جيري  بعد ذلك،   
 .للمنطقة إمجاالً

 
دان األعضاء يف اإلسكوا يف جمموعات متجانسة على أسـاس التماثـل والتقـارب يف               يصنف اجلزء األول البل   .  يتألف الفصل احلادي عشر من أربعة أجزاء      

ويقدم اجلزء الثاين حتليالً مقارناً ألداء هذه البلدان فرادى وجمموعات متجانسة، وكذلك مع دول من جمموعات عاملية مماثلة هبدف قيـاس أداء املنطقـة علـى                          .  القدرات
ث فيقدم وصفاً موجزاً لقاعدة بيانات مؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت جرى إعدادها يف اإلسكوا، مع عينات من خمرجاهتا                   أما اجلزء الثال  .  املستوى العاملي 

 .ويتضمن اجلزء الرابع واألخري من هذا الفصل حماولة تقدمي ترتيب شامل للبلدان األعضاء يف اإلسكوا.  لتوضيح إمكانات هذه القاعدة
 

سياسات واسـتراتيجيات   أول هذه اجلوانب يتعلق ب    .   جمتمع املعلومات  لقة بتطوير تعاآلنفة الذكر ودالالهتا امل    الّرئيسية   للجوانب العشرة صف خمتصر   وفيما يلي   
املعتمـد  لتطوير االقتصاد   وضرورية   علومات،امل جمتمع    اليت حتدد أهدافاً واضحة وسبل حتقيقها؛ وهي جوهرية للدول النامية لتسريع بناء            تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

ضـروريةً لبنـاء    متكينية   بيئةً   ها، وتقدم تطبيقوملعاهدات الّدولية   ا واعتمادحقوق امللكية الفكرية    ، اليت تتضمن    البيئة القانونية والّتنظيمية  ويتعلق اجلانب الثاين ب   .  على املعرفة 

                                                      
بسبب عدم جتانس بلدان اإلسكوا يف مستوى تقدمها يف بناء جمتمع املعلومات، فقد مجعت بلدان ذات الترتيب املتقارب يف مناطق فرعية، للسماح مبقارنة                       ) ١(

 . املناطق الفرعية مبناطق أخرى من العاملمستوى

إن مصادر البيانات املذكورة يف هذا التقرير هي تقارير مالمح جمتمع املعلومات يف بلدان اإلسكوا، املذكورة يف املصادر واملراجع، ما مل يذكر خالف ) ٢(
 .ذلك
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كافة   إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  لوصول  ساس  ألااليت متثل     املتقدمة  لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   األساسيةالبنية  واجلانب الرابع خيتص ب   .  جمتمع املعلومات 
ت القدرات البشرية يف تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاال        تطوير    يف موضوع  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ويشتمل اجلانب الرابع على بناء القدرات يف        .  السكان
.  جمتمع املعلومـات   عامل أساسي الستدامة   ، وهو بناء قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت    واجلانب اخلامس يتعلق ب   .  بحث والّتطوير لايف  قطاع الّتعليم و  يف   اًوخصوص

وانب اخلمسة املتبقيـة فتتعلـق بتطبيقـات         أما اجل  . شركات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت    تطويرو ستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت    على اال  يشّجع   فهو
اإلدارات خـدمات  ّسن ، حتاحلكومة اإللكترونيةفتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مثل ما يسمى ب  .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واحملتوى الرقمي العريب

 ومجلة احللول التعليمية املتنوعة   .  إدارة احلكومة يف  فاعلية  ال وتزيدملعلومات،  من الوصول إىل ا    نياملواطنكّن  ومتالّتجارة والّصناعة،   بني  ّسن الّتفاعل   وحتلمواطنني،  لاحلكومية  
.  اةالتعلم القائم على احلاسوب اللذان يساعدان على التعلم على مدى احلي          م عن بعد، و   لتعلُلوذجية  حلوالً من تتضّمن  وهي  .   الّتعليم اإللكتروين  والشركات يقدمها للمواطنني  

الدخل عـن    زيادة   علىساعد  ت فهي  .   اليت تسمى التجارة واألعمال اإللكترونيان فلها ميزات عديدة        الّتجارةأما تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف األعمال و       
املؤّسسـات   أيضاً يف منـو  ساهموت.  الطلبات واإلمدادبإدارة  الّنفقات املرتبطة من عمليات اجلرد إضافة إىل  لوتقلزهيدة،  كلفة  ب وجديدة   قائمةالوصول إىل أسواق    طريق  
أما يف الصحة فإن تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت متارس دوراً متزايد األمهية بتمكني األطباء واملرضى               .  توّسطةاملصغرية و الملؤّسسات  إىل ا إضافة  جداً   الصغرية

ويف .  احليوية لتحسني مستوى حياهتم   الّرعاية الّصّحية   من الوصول إىل بيانات     املواطنني  وهي متكن   .   هامة حني احلاجة هلا    واجلهاز الطيب من الدخول إىل معلومات صحية      
 .يف العصر الرقميومحايتهما اللّغة والثّقافة العربيتني ب اءقتراال على تساعد واعدة صناعة يتطلب بناءالعريب  احملتوى الرقمياخلتام فإن تطوير 
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   سياسات واستراتيجيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت-أوال
 
 مقدمة

 
يمثل استثمار الفوائد الكامنة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  لتحسين اإلنتاجية ورفع مسـتوى              

ويتطلب الحد من مخاطر التخلف عـن   . معيشة الناس موضوعاً هاماً للعديد من البلدان األعضاء في اإلسكوا
تطور أن تهتم البلدان األعضاء جدياً بصياغة السياسات واالستراتيجيات الالزمة لتحويل مجتمعاتهـا             ركب ال 

تقع على عاتق الحكومات بالدرجة األولى، وبالتعاون الوثيق مـع القطـاع            .  الحالية إلى مجتمعات معلومات   
تي تساعد على توجيـه بالدهـا       الخاص والمجتمع المدني، مسؤولية متابعة تنفيذ السياسات واالستراتيجيات ال        

 .نحو بناء مجتمعات المعلومات فيها
 

من الواضح أنه ليس باستطاعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن تقدم عالجاً فوريـاً للتحـديات               
ومع هذا فإن   . والهموم التي يواجهها أي مجتمع، ولذلك يجب تجنب المبالغة في فوائد تطبيق هذه التكنولوجيا             

نولوجيا تمثل أداة تمكين هائلة في عملية تنمية المجتمع وتسريع تحقيق تقدم في مسـتوى اإلنتاجيـة،                 هذه التك 
واإلبداع، وجودة الخدمات والمنتجات، والوصول إلى المعارف والمعلومات، وفي دعم الشفافية والحـد مـن               

القتصاد علـى التـأقلم مـع       البيروقراطية، األمر الذي يساعد المواطنين والحكومات واألطراف الفاعلة في ا         
إن العثور على طرائق بناء مجتمع المعلومات التي تخدم احتياجات البلـدان            .  التحديات التي تطرحها العولمة   

األعضاء بصيغة مباشرة في مجاالت محاربة الفقر والتوظيف والتعليم ومحو األميـة والخـدمات الصـحية                
سات واالستراتيجيات الموضوعة لتكنولوجيا المعلومـات      وتحسين قوى المجتمع، يتطلب صياغة وتنفيذ السيا      

 .واالتصاالت
 

المعايير األساسية المستخدمة لقياس درجة تقدم السياسـات واالسـتراتيجيات ذات الصـلة بتكنولوجيـا               
 :المعلومات واالتصاالت هي

 
تتضـمن الرؤيـة،    : سياسات واستراتيجيات مجتمع المعلومات على المستوى الـوطني        •

يجيات، والخطط المنسقة، والبرامج المخصصة إلدارة انتقال كـل مكونـات المجتمـع أو              واالسترات
 .بعضها، أو االقتصاد أو المجتمع المدني نحو مجتمع المعلومات

 
 تتضمن خطط التنفيذ واستراتيجيات القطاعات      :الخطط القطاعية لبناء مجتمع المعلومات     •

إلجراءات األخرى المرافقة التي يتخذها القطاعـان       العملياتية ومشاريع وبرامج التطوير إلى جانب ا      
 .العام والخاص

 
   تحليل مقارن لسياسات واستراتيجيات البلدان األعضاء في لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت-ألف

 
 سياسات واستراتيجيات مجتمع المعلومات الوطنية  -١

 
استراتيجياتها الوطنية والقطاعيـة فـي      يمكن تصنيف البلدان األعضاء وفقاً لمستوى تقدم سياساتها و        

، وهو المستوى األكثر أهمية حيـث       "نموذج بناء تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    ) " ١: (أربع فئات رئيسية  
تحاول البلدان مالحقة التوجهات العالمية بإنشائها األساس التعليمي الالزم ورفع مستوى الوعي العام لفوائـد               

، حيث تسـتخدم    "نموذج ُمستخِدم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    ) "٢. (تصاالتتكنولوجيا المعلومات واال  
مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني تكنولوجيـا مسـتوردة بهـدف تحسـين                
اإلنتاجية والخدمات واالتصاالت لكن يبقى التقدم باتجاه بناء إنتاج محلي أو بناء قاعـدة تصـدير فـي هـذه                    

نموذج التحـول إلـى تصـنيع تكنولوجيـا         ) "٣. (لتكنولوجيا باعتبار ذلك مصدر توليد للدخل تقدماً محدوداً       ا
حيث تبرز بلدان، معظمها خليجية، ذات قدرات تمويل كبيرة وتسـتخدم تكنولوجيـا             " المعلومات واالتصاالت 
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تسـعى هـذه    .  االت جيدة المعلومات واالتصاالت على نطاق واسع في تحقيق إنتاجية متقدمة وخدمات اتص          
البلدان في الوقت نفسه لبناء نفسها لتكون أطرافاً مؤثرة في الساحة الدولية من خالل بعض األنشطة، المحلية                 
أو الموجهة للتصدير، إلنتاج وتطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألسواق مناسبة محددة وخاصة فـي              

ها سياسات واستراتيجيات واضحة وصريحة بالنسـبة لتكنولوجيـا         بلدان ليس ل  ) ٤.  (الدول الناطقة بالعربية  
تهتم بلدان هذه المجموعة بإعادة تنظيم نموذجها الحكومي عبر استخدام تقنيات ذات  . المعلومات واالتصاالت

 .صلة باالتصاالت والمعلومات بهدف تحسين فاعليتها
 

 الخطط القطاعية لبناء مجتمع المعلومات  -٢
 

ولكن هدف التحول إلى    .  األعضاء في اإلسكوا اهتماماً جلياً في مبادرات بناء التكنولوجيا         تبدي البلدان 
مراكز لتطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، كما هو الحال اآلن في الهند وأيرلندا وإسرائيل، غير قابل               

إن معظم البلدان األعضـاء     .  للتنفيذ وغير واقعي لكل البلدان عند األخذ بالحسبان مستويات تطورها الحالية          
المذكورين سابقاً، واالنتقال إلى مجتمعات المعلومـات       ) ٣(و) ٢(تجهد بطريقة واقعية لالنتقال إلى النموذجين       

واإلفادة من اإلمكانيات التي تنضوي عليها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فـي تفعيـل وتحفيـز تطـور                 
ر الخطط طموحاً حتى اآلن في افتتـاح الحـدائق والحاضـنات            وقد تجسدت أكث  . اقتصادي واجتماعي أوسع  

ومن بين فوائد هذه المبادرات تهيئة بيئية للبحث والتطوير وبالتعاون مع المبـادرات الخاصـة               .  التكنولوجية
بتحسين انتشار التكنولوجيا مما يعود بالفائدة على البنية االقتصادية واالجتماعية بخلق إمكانات توظيف جديدة،              

تمثـل التسـهيالت    . بناء نظام يسمح بتطور األعمال، وتحسين نقل التكنولوجيا بين القطاعين العام والخاص           و
المقدمة للبحث التكنولوجي مكونات عملياتية في االستراتيجيات الوطنية لبعض البلدان األعضاء، ومـن بـين               

فبعد أن كانت مدينة الملـك عبـد   .  متحدةهذه البلدان الكويت والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية ال      
العزيز للعلوم والتكنولوجيا في المملكة العربية السعودية تركز على الدراسات النفطية تطورت لتشمل مجاالت              

وقد اعتمدت بعض   .  أخرى كالطاقة الذرية، وعلوم الفلك، وعلوم الحاسوب واإللكترونيات، والمالحة الجوية         

٣من خالل البلدان األخرى كاألردن    
REACH)        االستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات الهادفة

اتجاهات أكثر تحديداً فـي مجـال البحـث         ) إلى جعل األردن بلداً مصدراً لمنتجات من تكنولوجيا المعلومات        
لمسـاهمة فـي    ومع أن خطط انتشار حاضنات التكنولوجيا جاهزة لكن للقليل منها إمكانات عملياتية ل            . العلمي

ولما كان التمويل المشترك محدوداً وقليالً في بلـدان         .  تطوير الصناعة الوطنية وتوليد عائدات من التصدير      
 .المنطقة فإن انتعاش حاضنات التكنولوجيا وبنّائي الشركات يبقى قيد االنتظار

 
 اسات واالستراتيجيات   ترتيب وتصنيف البلدان األعضاء في اإلسكوا وفقً مستويات نضجها في السي-باء

 
ُيبرز الترتيب المعطي وضوح السياسات واالستراتيجيات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،          

وحيـث إن   .  وتُبرز الخطط القطاعية في البلدان األعضاء الفاعلية العملياتية لهذه السياسات واالستراتيجيات          
تمد على وجود السياسات واالستراتيجيات أو غيابها وعلى مـدى          البيانات الواردة ليست كمية، فإن الترتيب يع      

 :يستخدم التصنيف المعتمد أربعة مستويات نضج.  واقعيتها وعلى فاعلية الخطط القطاعية
 

حيث تتسم السياسـات واالسـتراتيجيات الخاصـة بتكنولوجيـا          : مستوى النضج األول   •
ـ   ) ٢(ة وطنية مترابطتين بطريقة واضحة و     غياب رؤية واستراتيجي  ) ١: (المعلومات واالتصاالت ب

 .قصور المبادرات وخطط التنفيذ
 
حيث تتسم السياسـات واالسـتراتيجيات الخاصـة بتكنولوجيـا          : مستوى النضج الثاني   •

وجود إجـراءات   ) ٢(وجود رؤية واستراتيجية وطنية مترابطتين و     ) ١(المعلومات واالتصاالت بـ    
 .وخطط تنفيذ على نحو ما

                                                      
)٣( Regulatory Framework, Estate (Infrastructure), Advancement Programs, and Capital Human Resource Development.  
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حيث تتسم السياسات واالسـتراتيجيات الخاصـة بتكنولوجيـا         : ج الثالث مستوى النض   •

ـ   وجـود  ) ٢(توفر رؤية واضحة واستراتيجية وطنية متطورة مع        ) ١: (المعلومات واالتصاالت ب
 .إجراءات وخطط تنفيذ فعالة وعملياتية إلى حد ما

 
وجيـا  حيث تتسم السياسـات واالسـتراتيجيات الخاصـة بتكنول        : مستوى النضج الرابع   •

ـ   إجراءات ) ٢(توفر رؤية واضحة واستراتيجية وطنية متطورة مع        ) ١: (المعلومات واالتصاالت ب
 .وخطط إنجاز فعالة وعملياتية

 
يلي ذلك مناقشـة للمالمـح الرئيسـية لمجموعـات          .  مستويات النضج وترتيب البلدان    ١يلخص الجدول   
 .مستويات النضج

 
 مستويات نضجها في السياسات واالستراتيجيات   ترتيب بلدان اإلسكوا وفقً -١الجدول 

 
 البلد ١املستوى رقم  ٢املستوى رقم  ٣املستوى رقم  ٤املستوى رقم 

 البحرين    
 مصر    
 العراق    
 األردن    
 الكويت    
 لبنان    
 ُعمان    
 السلطة الفلسطينية    
 قطر    
 اململكة العربية السعودية    
 اجلمهورية العربية السورية    
 اإلمارات العربية املتحدة    
 اليمن    

 
 العراق ولبنان وأراضي السلطة الفلسطينية والمملكة العربية السعودية :مستوى النضج األول  -١

 وسورية واليمن
 

 المسـتوى   لم تضع بلدان هذه المجموعة بعد سياسات واستراتيجيات وطنية، أو أنها وضـعتها علـى              
إن ما يجمع هذه البلدان هو تنـوع واتسـاع المجـاالت المسـتهدفة              .  النظري دون برنامج واضح إلنجازها    

إن المتطلبـات   .  وإدراكها لما يمكن لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من المساعدة على بلوغ أهداف عديدة           
كثر تحديداً واتساقاً مع الموارد الممكنة للنجـاح  وعليها أن تكون أ . العملياتية لألهداف الموضوعة كبيرة للغاية    

 ومع أن بعض بلدان هذا المستوى قد قامت ببعض المبادرات واإلجراءات، لكنها ال تمثل جزءاً من  .عملياتياً
تتميز هذه البلدان   . استراتيجية شاملة بل هي مشاريع مستقلة تتمحور حول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت          

 :شتركة التاليةبالميزات الم
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 ال تمتلك سياسة أو استراتيجية متكاملة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ •
 لم تعّد موازنات مخصصة لبرنامجها الوطني لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ •
 .لم تتعاون على نحو وثيق مع القطاع الخاص لتطوير خطة •

 
 عمان وقطرالبحرين والكويت ومصر و: مستوى النضج الثاني  -٢

 
لكنها تمتلك برامج واضـحة ومتكاملـة       . لم تضع كل بلدان هذا المستوى سياسات واستراتيجيات واضحة        

ووضعت أطر استثمار قانونية قد  . وقد وضع معظمها خططاً واضحة ونقاط عالم لقياس النجاح.  إلى حد ما
ها لم تصل بعد من حيث النتائج إلـى         تجذب إليها استثمارات في حقل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، لكن        

 :وتتميز بلدان هذا المستوى بالميزات المشتركة اآلتية.  مستوى النجاح
 

 لديها خطط عملياتية واضحة إلى جانب نقاط عالم واضحة لهذه الخطط؛ •
 لها جمعيات أو مجموعات وطنية في تكنولوجيا المعلومات للمساعدة في تحقيق أهدافها؛ •
 .امجها المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتخصصت موازنات لبر •

 
 األردن واإلمارات العربية المتحدة: مستوى النضج الثالث  -٣

 
إن األردن واإلمارات العربية المتحدة هما البلدان الوحيدان في مستوى النضج هذا، فلكل منهما أهـداف                

د وصلت األردن إلى حد تقدير قيمة الفوائد        وق. استراتيجية واضحة خصصت لها إمكانيات تمويل محلية جيدة       
إن انتشار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومعرفة استخدامها في تحسن،         .  المتوقعة الستراتيجيتها الوطنية  

بناء على هـذه القـدرات،      .  وهو مرتفع في دولة اإلمارات المتحدة ويتجاوز أو يماثل بعض الدول المتطورة           
 المتحدة أولوية لألهداف المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصـاالت وتتجـه نحـو             تعطي اإلمارات العربية  

التصنيع، وهي تستخدم في الوقت نفسه أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحسـين أدائهـا الـداخلي                
سية لبلدان هـذا  إن الميزات األسا. ولزيادة فاعلية األعمال) الحكومة اإللكترونية، سرعة اتخاذ القرارات، الخ     (

 :المستوى هي
 

 رؤية واضحة لسياسات واستراتيجيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛  •

 مشاريع عملياتية معروفة على المستوى اإلقليمي؛ •

نتائج فعالة في خلق فرص العمل وزيادة العائـدات واجتـذاب االسـتثمارات األجنبيـة                •
 .مارات العربية المتحدةالمباشرة التي حدثت على نطاق واسع في حالة اإل

 
 ملخصاً عن تصنيف البلدان األعضاء في اإلسكوا فيما يخص السياسات واالسـتراتيجيات          ١يعطي الشكل   

 .في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
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   ترتيب بلدان اإلسكوا بخصوص السياسات واالستراتيجيات -١الشكل 
 في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 
 اسات واالستراتيجيات الوطنيةالسي      
 األردن      

      

 رؤية واضحة خاصة
 بتكنولوجيا

 املعلومات واالتصاالت
 اإلمارات العربية املتحدة

 البحرين      

 مصر      

  تكنولوجيا تواستراتيجياسياسات 
     االتاملعلومات واالتص

 )منسقة(رؤية مترابطة 
  املعلوماتتكنولوجياخاصة ب

  عمان واالتصاالت
  قطر

  اململكة العربية السعودية
 العراق       ٤املستوى 
     األردن ٣املستوى 

نولوجياكتخاصة ب رؤية غياب
 الكويت واالتصاالت املعلومات

 لبنان      اإلمارات 
 السلطة الفلسطينية      البحرين ٢املستوى 

 اجلمهورية العربية السورية      مصر 
 اليمن     يتالكو 

       عمان 
 اخلطط القطاعية     قطر 

 األردن عملياتية     العراق ١املستوى 

 اإلمارات       لبنان 

 نالبحري عملياتية إىل حد ما     السلطة الفلسطينية 

 مصر      اململكة العربية السعودية  

 الكويت      اجلمهورية العربية السورية  

 مانع      اليمن  

 قطر       

 العراق تنفيذ حمدود      

 لبنان       

 السلطة الفلسطينية       

  اململكة العربية السعودية       

 اجلمهورية العربية السورية       

 اليمن        

 
   النتائج-جيم

 
لوجيـا  وضع األردن واإلمارات العربية المتحدة فقط سياسـات واسـتراتيجيات واضـحة فـي تكنو             

المعلومات واالتصاالت، وال تمتلك ستة من البلدان األعضاء أية خطة استراتيجية، في حين أدرجـت بقيـة                 
يتضح غياب االلتزامات الجدية في هـذه       .  البلدان ضمن اقتصاداتها الوطنية خططاً متفاوتة من حيث تقدمها        

 أن عدداً قليالً من البلدان قـد وضـع          الخطط من افتقارها اللتزامات عملياتية وضعف الخطوات المتخذة، مع        
تعطي معظم البلدان األعضاء لموضوع التخطيط االسـتراتيجي        .  خططاً قطاعية معقولة إلنشاء مراكز تميز     

يعـرض  .  أهمية ظاهرية إعالمية فقط، وتركز في عملها على العناصر األكثر مباشرة مثل حمالت التوعية             
 .اسية في كل من البلدان األعضاء بوضع الخطط االستراتيجية وتنفيذها مستويات التزام القيادة السي٢الجدول 
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   دور القيادة السياسية في تشجيع استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت-٢الجدول 
 

خطة مبادرة 
لحاضنة 
 تكنولوجية

وجود 
مبادرة 
لحاضنة 
 تتكنولوجية

مبادرة 
موجهة 
لمرآز 
 تكنولوجي

وجود 
مبادرة 
لمرآز 

 وجيتكنول

إمكانات 
موجهة 
 لألبحاث

تسهيالت 
عملياتية 
 لألبحاث

خطة 
عملياتية 
 واضحة

استراتيجية 
 البلد واضحة

   x x    البحرين 
 مصر        

x x x x x x x x العراق 
 األردن        
 x  x  x x x الكويت 
 x  x   x x لبنان 
 x x x  x   ُعمان 
 x x x x x x x السلطة الفلسطينية 
 x  x x x   قطر 
 x     x  اململكة العربية السعودية 

x x x x  x x x سورية 
 اإلمارات العربية املتحدة        

 x  x  x x x اليمن 
 

 .أحباث اإلسكوا: املصدر
x = نعم =   آال 
 

المراكـز  (مكونات عملياتية ومبـادرات إنشـاء القطـاع         وفيما يخص وضوح االستراتيجية وتوفر      
، يبدو أن البلدان األعضاء في المنطقة لم تحول خططها إلـى إجـراءات عملياتيـة                )التكنولوجية والحاضنات 

نقص في التمويل، حيث ال ينسجم االعتماد على الجهة المانحة مع الخطط            ) ١: (حقيقية وذلك لسببين أساسيين   
إن فهم الشراكة بين    .  االفتقار إلى آليات عملياتية لتنفيذ القرارات     ) ٢.  (التمويل غير كاف  الوطنية أو أن هذا     

القطاعين العام والخاص، التي تمثل محوراً لالنتشار العملياتي لتكنولوجيا المعلومات واالتصـاالت، مـا زال               
.  حمالت الترويج والتوعية فقـط    قاصراً ونادراً ما يجري االعتماد على هذه الشراكة التي تقتصر غالباً على             

، وذلـك بسـبب ضـعف       "أصدافاً فارغة "ما تزال البرامج البعيدة المدى كالحدائق أو الحاضنات التكنولوجية          
 .التمويل وضعف حركة البحث والتطوير المحلية

 
   التوصيات-دال

 
تصـاالت فـي    تتضمن التوصيات الموجهة لتحسين سياسات واستراتيجيات تكنولوجيا المعلومات واال        

 :البلدان األعضاء الثالثة عشر
 

يتضمن هذا المستوى البلدان التي ال تمتلك سياسـات         : بالنسبة لبلدان مستوى النضج األول     )١(
يجب علـى   .  واستراتيجيات لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، أو أن سياساتها واستراتيجياتها غير واضحة         

د لتحديد وتقييم أولويات تطوير اقتصادها المستقبلي، وإذا كـان األمـر            هذه البلدان أن تبذل المزيد من الجهو      
وهـذا يتطلـب   .  كذلك فكيف يمكن أن تساهم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  مستقبالً في النمو الـوطني    

 .تقدير اإلمكانات وتحديد األهداف التي يمكن بلوغها بوضوح على ضوء أولويات البلد األخرى
 

يجب على البلدان التي أدركـت أهميـة تكنولوجيـا          : لبلدان مستوى النضج الثاني   بالنسبة   )٢(
المعلومات واالتصاالت بالنسبة للتنمية الوطنية والتي وضعت خططاً لهذه الغاية أن تركـز علـى الوسـائل                 

تهيئة بيئة  يمكن لهذه البلدان أن تتحرك بسرعة أكبر نحو         .  العملية التي تمكنها من بلوغ حد االستثمار الالزم       
يمكـن أن   .  استثمارية وقانونية، وأن تعزز الثقة بهذه اإلجراءات باعتبارها التزامات طويلة األجل ومستدامة           



 -9-

تتضمن مناحي التحسين أيضاً التركيز على إنشاء قاعدة أقوى من الموارد البشرية بواسـطة تطـوير تعلـيم                  
 .اتها وإمكاناتهاتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  بما يتناسب مع احتياج

 
كما في حالة أكثر البلدان األعضاء تطـوراً، األردن         : بالنسبة لبلدان مستوى النضج الثالث     )٣(

واإلمارات العربية المتحدة، يمثل انتشار مراكز االمتياز الوطنية وزيادة ثقلها أمراً أساسياً لضمان االسـتفادة               
ق واسع عن طريق نشر وتعميم الفوائد على الصناعات         من قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على نطا      

وبالنسبة لدولة اإلمارات العربية المتحدة، فمن المهم ضمان استفادة الدولة بأكملها مـن             .  والخدمات األخرى 
نمو تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وليس فقط إمارتي دبي وأبو ظبي، وهذا يتطلب بناء رؤيـة مشـتركة                 

إنشاء مراكز امتياز في اإلمارات األخرى، أما بالنسبة لألردن فيجب إطـالق المزيـد مـن                للدولة بأكملها و  
 .شركات األعمال وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لضمان نقل االستراتيجية الموضوعة إلى حقيقة واقعة

 
حتياجـات  بالرغم من التشابه الكبير في الميزات واال      : بالنسبة للبلدان األعضاء الثالثة عشر     )٤(

إن االسـتراتيجيات   .  بالنسبة للمنطقة بأكملها، يبدو التنسيق اإلقليمي أو شبه اإلقليمـي غائبـاً كليـاً تقريبـاً               
 .المتعاضدة تعود بالفائدة دوماً على كل األطراف
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   البيئة القانونية والتنظيمية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت–ثانياً
 
 مقدمة
 

 والتنظيمية جزءاً جوهرياً من البيئة المؤهلة الالزمـة لالسـتفادة مـن قـدرات               تمثل البيئة القانونية  
ولكن هذه البيئة القانونية والتنظيمية ال تعني فقط حماية حقـوق الملكيـة             . تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  

لداخلية، وعلـى   الفكرية وتطبيق االتفاقيات والمعاهدات الدولية بل تنضوي أيضاً على كيفية تنظيم الصناعة ا            
مدى مشاركة المواطنين في صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وعلى درجـة حمـايتهم باعتبـارهم               

يجب أن تهدف أطر العمل هذه، سواٌء الوطنية أم متعـددة           .  مستهلكين أم باعتبارهم أطراف في هذه الصناعة      
يقاس تقدم الدول فقط بمدى قدرتها على تصور        لذلك ال   . األطراف، إلى حماية حقوق المستهلكين والمستثمرين     
إذ يؤدي ضعف التطبيق إلى اإلحجام عن االستثمار من         . ووضع أطر العمل هذه بل بمدى تطبيقها فعلياً أيضاً        

 :إن معايير التقييم في هذا المجال هي. جهة وإلى نقص الحوافز المشجعة لالستثمار من جهة أخرى
 
المخطط لها،  /القوانين الموجودة : ة الخاصة بحقوق الملكية الفكرية    حالة القوانين واألنظمة الوطني    •

 وتنفيذها، ومدى تطبيقها؛

والتي تشير إلى بنية الملكية، حالة الخصخصة، عالقة الشراكة بـين           : األطر التنظيمية لالتصاالت   •
 القطاعين العام والخاص، إضافة إلى وجود المؤسسات والهياكل الناظمة لها؛

وهذا يشمل كيفية وجود مزودي خدمة اإلنترنت ووكالئهـا، وكيفيـة تشـغيلها             : تتنظيم اإلنترن  •
 والسيطرة عليها؛

وهذا يشمل خصوصية األفراد أثناء     : القوانين واإلجراءات الناظمة لسرية وخصوصية المستهلك      •
ضـاً  ، ويتضـمن أي   )مثل قانون التوقيع اإللكترونـي    (الوصول إلى المحتويات وتشاطرها وإجراء المناقالت       

 التعبير عن الخيارات الشخصية، والمعتقدات، وأنماط الحياة، والميول السياسية؛

وتتضمن العضوية في منظمة الملكية الفكرية العالمية ومنظمة التجارة         : االتفاقات متعددة األطراف   •
 .العالمية، وااللتزام بهما

 
 في اإلسكوا في تكنولوجيا المعلومات   تحليل مقارن للبيئة القانونية والتنظيمية للبلدان األعضاء-ألف

 واالتصاالت 
 

 حالة القوانين واألنظمة الوطنية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية  -١
 

التزمت بعض البلدان األعضاء بالمعاهدات القانونية الدولية الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية بما             
 ١انظر اإلطـار    ( الفكرية العالمية ومنظمة التجارة العالمية       فيها القوانين المتضمنة في اتفاقيتي منظمة الملكية      

يمكن توزيع البلدان األعضاء في اإلسكوا من حيث تشريع وسّن القـوانين            ).  لمزيد من المعلومات األساسية   
 انظـر  (الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية ومن حيث مشاركتها في الحركـة العالميـة لتلـك الحمايـة                  

 . فئتين وذلك بصرف النظر عن فعالية تطبيق قوانين حماية الملكية الفكريةفي) ٣الجدول 
 
بلدان أعضاء في منظمة التجارة العالمية ذات التزام متزايد بالنواحي التجارية المتعلقة             •

يفترض بالبلدان الموقعة على اتفاقية التجارة العالمية أن تلتـزم بـالنواحي            : بحماية الملكية الفكرية  
 على أبعد حد، وقد بدأ تنفيذ بعض القوانين علـى           ٢٠٠٥بحماية الملكية الفكرية بحلول عام      المتعلقة  

 التوازي مع وضع سياسات تطبيق محّسنة؛
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تَقدمت كل مـن لبنـان والمملكـة        : بلدان تستعد لالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية       •
 إن هذه البلدان هي اآلن في مرحلة        إذ.  العربية السعودية بطلب انضمام إلى منظمة التجارة العالمية       

وبالنسـبة  . إصدار القوانين التي  تلبي متطلبات حماية حقوق الملكية الفكرية في النواحي التجاريـة             
ولم تقم سورية مجدداً بـإجراءات لتلبيـة        . للبنان، فقد وضعت مسودات للعديد من القوانين الجديدة       

 .ة العالميةمتطلبات حماية الملكية الفكرية لمنظمة التجار
 

وضعت معظم البلدان األعضاء يف اإلسكوا قوانني خاصة حلماية حقوق امللكية الفكرية، أو أهنا يف طريقها إىل وضع قـوانني            
وما زالت قرصـنة  .  كهذه، لكن ليس لكل البلدان قوانني خاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تليب احتياجات صناعة الربجميات           

ومن املبادرات اليت تستحق    .   يف بلدان املنطقة مع وجود أمثلة قليلة عن حاالت جرى فيها تطبيق فعال لقوانني احلماية               الربجميات سائدة 
واملبادرة األردنية حيـث تعاونـت      .  الذكر املبادرة املصرية بإقامة شراكة مع بائعي الربجميات العامليني هبدف حماربة قرصنة الربجميات            

ومن البلدان األخـرى اإلمـارات   .   امللكية الفكرية العاملية إلنشاء أول برنامج حلماية حقوق امللكية الفكرية      جامعة األردن مع منظمة   
أما بالنسبة للعراق فقد ُجّمدت     .  العربية املتحدة حيث أدى تطبيق قوانني محاية امللكية الفكرية إىل ختفيض كبري جداً ملعدالت القرصنة              

 تأثري احلروب واإلجراءات اليت فرضتها األمم املتحدة مع بقاء الباب مفتوحاً إلعادة اشتراك العـراق يف                 معظم االتفاقيات املوقعة حتت   
 .املعاهدات الدولية اخلاصة حبماية حقوق امللكية الفكرية

 
 تنظيم االتصاالت  -٢

 
قة بعضويتها املرتقبة يف منظمة     ختطط معظم البلدان األعضاء يف اإلسكوا لتحرير االتصاالت، وذلك إما نتيجة للضغوط املتعل            

وقد جتسد التحرير يف جماالت أنظمة االتصاالت اخللوية وتزويد خدمات اإلنترنت،           .  التجارة العاملية وإما سعياً وراء فوائد اخلصخصة      
.   أطراف أجنبية يف املنافسة    وبالنسبة لنظام االتصاالت اخللوية تظهر معظم البلدان غري اخلليجية التزاماً واضحاً بإعادة التنظيم مع إدخال              

 :وميكن متييز جمموعتني من البلدان
 

وهي ما زالت تـدرس إمكانيـات حتريـر         .   وهي غالباً بلدان خليجية    :بلدان ذات قطاع اتصاالت غري حمرر      •
ـ                  مـا تـزال    .  ةاالتصاالت وخصخصتها منذ عدة سنوات دون أن تنفذ شيئاً من حترير االتصاالت اخللوية أو اخلطوط اهلاتفية الثابت

اخلطوط األرضية وقنوات اتصال األلياف الضوئية ومعظم اخلدمات الواسعة االنتشار حكراً على احلكومة مع قليل مـن اخلصخصـة                   
 والتحرير؛

 
 وهي غالباً غري خليجية حيث يشمل التحريـر اآلن قطاعـات االتصـاالت              :بلدان ذات قطاع اتصاالت حمرر     •

من األمثلة الواضحة مصر واألردن حيـث  .   والبنية األساسية لإلنترنت، ومزودي خدمة اإلنترنت      اخللوية، وشبكات تراسل البيانات،   
 .أعيد تنظيم السلطات القّيمة على االتصاالت وأعطيت درجات استقالل عالية

 
 تنظيم اإلنترنت  -٣

 
ركزية، بنشر األفكار واملعلومـات     تسمح شبكة اإلنترنت، اليت تعترب وسيلة اتصاالت شعبية، بسبب طبيعتها املفتوحة والالم           

وبالنسبة لتنظيمـات  .  ويف بعض البلدان تنظم احلكومات أو السلطات الدينية انتشار اإلنترنت وحتد من إمكانية الوصول إليها         .  حبّرية
 .التجارة اإللكترونية ال توفر معظم البلدان بعد أطراً حلماية املستهلك

 
 سرية وخصوصية المستهلكالقوانين واإلجراءات الناظمة ل  -٤
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جهزت قلة من البلدان األعضاء نفسها بقوانني تتعلق بالسرية واخلصوصية وذلك هبدف انضمامها إىل منظمة التجارة العاملية                 
لكن هذه اإلجراءات تستغرق وقتاً طويالً كوهنا تتضـمن توجهـات           .  والدخول يف عصر التجارة اإللكترونية واملبادرات اإللكترونية      

ية ومشاركة فعالة بني اهليئات اليت تنظم االتصاالت وطيف واسع من األطراف األخرى كالبنوك املركزية، واملمولني، ومشغلي                 حكوم
ال تعود الصعوبات هنا إىل قصور القوانني فحسب بل أيضاً إىل آليات تنفيذها، سيما ما خيص التحقـق                  .  الشبكات، والقطاع اخلاص  
وين، وجموعة الربجميات اليت تسمح بالتعمية واالتصاالت اآلمنة للشركات واملنـاقالت اإللكترونيـة عـرب               من الوثائق والتوقيع اإللكتر   

إن انتشار البنية األساسية واملؤسسات املخصصة لتصديق الشهادات وإجراء املناقالت سيصبح أمراً بالغ األمهية علـى     .  PKIاإلنترنت  
د قليل جداً من البلدان يف هذه املرحلة تقدماً يف هذا اجملال، إذ حتتاج متطلبات التكنولوجيا ولقد أبدى عد .  املستويني الوطين واإلقليمي  

لقد اختذت مصر واألردن، وإىل حد أكثر تطوراً اإلمارات العربيـة املتحـدة، خطـوات               .  والقيود الزمنية املفروضة إىل ختطيط وثيق     
 .عملياتية لضمان تطوير أطر العمل املناسبة

 
   عضوية بلدان اإلسكوا في بعض اتفاقيات حماية الملكية الفكرية-٣الجدول 

 

حمایة 
الملكية 
 الفكریة

اتفاقية 
قانون 
براءات 
 االختراع

اتفاقية 
 هاغ

 اتفاقية 
 مدرید

اتفاقية 
التعاون في 

براءات 
 االختراع

اتفاقية 
الجمارك 
 العالمية

اتفاقية 
 باریس

منظمة 
التجارة 
 البلد العالمية

 
)١٩٩٥( 

      
)١٩٩٧( 

 البحرين 

 
)١٩٩٥( 

  
)١٩٧٥( 

 
)١٩٥٢( 

   
)١٩٥١( 

 مصر 

       
)١٩٧٦( 

 العراق 

 
)٢٠٠٠( 

      
)١٩٧٢( 

 
)١٩٧٢( 

 األردن 

 
)١٩٩٥( 

     
)١٩٩٨( 

 الكويت  

  
)٢٠٠٠( 

   
)١٩٢٤( 

   
)١٩٨٦( 

  
)١٩٢٤( 

 لبنان 

 
)٢٠٠٠( 

     
)٢٠٠١( 

  
)١٩٩٩( 

 ُعمان 

 السلطة الفلسطينية        
      

)١٩٧٦( 
 

)٢٠٠٠( 
 قطر 

      
)١٩٨٢( 

 اململكة العربية السعودية  

    
)١٩٢٤( 

    
)١٩٢٤( 

 اجلمهورية العربية السورية 

 
)١٩٩٦( 

 
)١٩٩٩( 

    
)١٩٩٩( 

 
)١٩٧٤( 

 
)١٩٩٦( 

 اإلمارات العربية املتحدة 

        
)١٩٧٩( 

 اليمن 

 
 INFODEV وINSEAD ، المنتدى االقتصادي العالمي ٢٠٠٣-٢٠٠٢تقرير تكنولوجيا المعلومات العالمي : المصدر

 
   ترتيب وتصنيف البلدان األعضاء وفق مستويات نضجها في البيئة القانونية والتنظيمية-باء

 
 ترتيب البلدان األعضاء في اإلسكوا في موضوع البيئة القانونية والتنظيمية التي توفرهـا كـل                ُيْبِرُز

منها مدى النجاح اإلجمالي في إنشاء وتحقيق أطر العمل القانونية والتنظيمية المالئمـة لتطـور تكنولوجيـا                 
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ل الخاصة بتكنولوجيا المعلومات    وتَُحدَّد مستويات نضج البلدان تبعاً لتوفر أطر العم       .  المعلومات واالتصاالت 
 :ُوضعت أربعة مستويات للنضج.  واالتصاالت، وبفاعلية تحقيقها

 
 يدل على أن أطر العمل القانونية والتنظيمية قديمـة وغيـر مالئمـة              :مستوى النضج األول   )أ(

نين لصناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والحتياجات المستهلك، إضافة إلـى ضـعف تطبيـق القـوا              
 الموجودة؛

 
 يدل على القيام بتحديث ومالءمة األطر القانونية والتنظيمية لكنها ما :مستوى النضج الثـاني    )ب(

 المستهلك، مع ضعف في األداء أثناء       تتزال غير كافية لصناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والحتياجا       
 تطبيقها؛

 
يمية مالئمة لصناعة تكنولوجيـا المعلومـات        أطر عمل قانونية وتنظ    :مستوى النضج الثالث   )ج(

 .واالتصاالت والحتياجات المستهلك مع التقدم في تطبيقها
 

 أطر عمل قانونية وتنظيمية مالئمـة تمامـاً لصـناعة تكنولوجيـا        :مستوى النضج الرابـع    )د(
 المعلومات واالتصاالت  والحتياجات المستهلك وتطبيقها تطبيقاً كامالً؛

 
 العراق وأراضي السلطة الفلسطينية والعربية السعودية وسورية واليمن:  األولمستوى النضج  -١

 
لم توقع هذه البلدان على اتفاقيات منظمة الملكية الفكرية العالمية أو أنها ليست أعضاء فـي منظمـة                  

غيـر مالئمـة    وفي كلتا الحالتين فإن أطر العمل القانونية والتنظيمية في هذه البلدان إمـا              .  التجارة العالمية 
الحتياجات صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وإما ما زال يجري التخطيط لجعلها تتالءم مـع تلـك                

أصبحت القوانين القائمة والخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية قديمة وال تستجيب الحتياجات            .  االحتياجات
 .صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 
 البحرين ومصر ولبنان والكويت وقطر وعمان: ضج الثانيمستوى الن  -٢

 
تنتمي هذه البلدان باستثناء لبنان إلى منظمة التجارة العالمية، وقد تعهدت بـااللتزام بـالنواحي التجاريـة                 
المتعلقة بحماية الملكية الفكرية، وكل هذه البلدان في طور مراجعة القوانين لجعلها تتالءم مع مواضيع حماية                

 :كية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وهي تتميز بالميزات اآلتيةالمل
 
 تقوم بتحديث البيئة القانونية مع وضع مسودات للقوانين الجديدة ومراجعتها؛ •
 .تعطي أدلة أو تظهر التزاماً بتطبيق القوانين •

 
 األردن، اإلمارات العربية المتحدة: مستوى النضج الثالث  -٣

 
ن اختالف البلدين من حيث مرحلة تحرير االتصاالت التي وصل كل منهما إليها، فقد أخـذ                بالرغم م 

هذان البلدان بصياغة قوانين مالئمة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وللتجارة اإللكترونية، وهما يطبقـان             
ضو في منظمـة التجـارة      بفاعلية االتفاقيات التي وقعا عليها وحّدا كثيراً من قرصنة البرمجيات، وكالهما ع           

 .العالمية والنواحي التجارية وفي اتفاقيات حماية الملكية الفكرية
 

 موجزاً عن ترتيب البلدان األعضاء في اإلسكوا بخصوص البيئة القانونية والتشـريعية             ٢يبن الشكل   
 .الخاصة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 
   النتائج-جيم
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فيما بينها من حيث مستوى الجاهزية في العديد من المؤشرات التي مـن             تبدو بلدان المنطقة متفاوتة     
بينها حماية حقوق الملكية الفكرية، وإطار العمل التنظيمي لالتصاالت، وإجراءات تنظيم اإلنترنت، وقـوانين              

وال توفر للمستهلكين والشـركات     .  سرية وخصوصية المستهلك، والمشاركة في االتفاقيات متعددة األطراف       
يتضح هذا األمر خصوصاً في حماية حقوق الملكية الفكرية فـي حقـل             .  ال حماية محدودة في حال توفرها     إ

حيث أقدمت خمسة فقط من البلدان األعضاء على وضـع  ) ٣انظر الشكل (تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  
ء تحمـي حقـوق الملكيـة       ومع أن البلدان األعضا   .  قوانين حماية خاصة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت     

الفكرية عموماً، لكن معظم قوانينها الخاصة بذلك أصبحت قديمة وتحتاج إلعادة دراسة على ضوء التطورات               
وبالنتيجة ال توفر البلدان األعضاء مستويات الثقة الضـرورية     .  الحالية في الصناعة وفيما يخص المستهلكين     

ن أو العالميين، لالسـتثمار وااللتـزام بانتشـار تكنولوجيـا           للتكنولوجيين وأصحاب رؤوس األموال، اإلقليمي    
 .  العربية المتحدةتالمعلومات واالتصاالت وتصنيعها باستثناء األردن واإلمارا

 
وبما أن البيئـة    .  ما زالت بعض البلدان األعضاء في اإلسكوا ال تعطي المستهلكين األهمية المناسبة           

تجارة اإللكترونية، مع وجود بعض القوانين التي تحد من المعلومات التـي            القانونية والتنظيمية لم تشمل بعد ال     
ينتج عن ذلك مـثالً أن مفهـوم        .  يمكن نشرها على الشبكة، فإن حقوق المستهلك ما زالت غير محمية تماماً           

ألشـخاص  التجارة اإللكترونية بين األعمال والمستهلك ما زال هامشياً وال تمثل شبكة اإلنترنت مسرحاً آمناً ل              
 .ليعبروا عن آرائهم

  
   االتفاقيات الناظمة حلقوق امللكية الفكرية-١اإلطار 

 
تتضمن هذه  .  تنظم العديد من االتفاقيات حقوق امللكية الفكرية، وهي اتفاقيات عاملية موقعة برعاية املنظمة العاملية حلقوق امللكية الفكرية                 
 : االتفاقيات

 
 متثل هذه االتفاقية املبدأ املؤسس للمنظمة العاملية حلقوق امللكية الفكرية حيث تشمل             ):١٨٨٠( الصناعية اتفاقية باريس حلماية امللكية    •

 .كل بلد من البلدان األعضاء" قاعدة استقالل"بنودها األساسية 
 . اليت نوقشت على مدى عدة أعوام وهي خاصة حبفظ التصاميم الصناعية عاملياً):١٩٦٠-١٩٣٤(اتفاقية هاغ  •
 وحدت هذه االتفاقية الرؤية العاملية لقوانني حقوق النسخ مع مواد تشمل كل دول              ):١٩٦٧ (WIPOقية حقوق النسخ ملنظمة     اتفا •

 .العامل سواء كانت أعضاء يف املنظمة أم ال
 تسجيل بـراءات   وهي حتدد معايري التعاون الدويل، اإلدارية واإلجرائية، يف حقل    ):١٩٧٨(اتفاقية التعاون يف جمال براءات االختراع      •
 .االختراع
 تنظيم النظام العاملي لتسجيل العالمات مع إضافة إجراءات رمسية إىل عملية تسجيل حقوق امللكية الفكريـة                 ):١٩٨١(اتفاقية مدريد  •

 .وحتصيل الرسوم وحالة احلماية

السابقة، إىل تبسيط  وتوحيد اإلجراءات       هتدف هذه االتفاقية، باالعتماد على االتفاقيات        ):١٩٩٤(اتفاقية قانون العالمات التجارية      •
 .اإلدارية بأخذ التطبيقات الوطنية باحلسبان ومحاية العالمات

 . وهي اتفاقية إضافية تسهيل التسجيل الدويل للملكية الصناعية): مل تطبق بعد٢٠٠٠(اتفاقية قانون براءات االختراع  •
 

روط منظمة التجارة العاملية ومتثل اعتبارات التعرفة اآلن جزءاً من قوانني محاية امللكية             تتشابه شروط منظمة محاية امللكية الفكرية العاملية وش        
 وسع االتفاق على اجلوانب التجارية حلقوق امللكية الفكرية آليات محاية هذه احلقوق اليت كانت خاصة بالبلدان األعضاء يف                   ١٩٩٥يف عام   : الفكرية

  :تضع االتفاقية اجلديدة احملددات الزمنية اآلتية.  ق االتفاقيات على احلكومات الوطنيةاملنظمتني، وهو يلقي بذلك مسؤولية تطبي
 التاریخ النهائي

 الموضوع
 

 ٢٠٠٠كانون الثاين 
 "اقتصاد السوق"الدول املتطورة ذات 

 
 

 ٢٠٠٥كانون الثاين 
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 شمولة سابقاالدول املتطورة اليت توسع قوانني محاية امللكية الفكرية لتشمل مواضيع مل تكن م
 

 ٢٠٠٦كانون الثاين 
 الدول األقل تطوراً

  
  :يتزايد انضمام دول جديدة إىل منظمة التجارة العاملية فقد 
 ؛١٩٩٥انضمت إليها الكويت والبحرين يف كانون الثاين  •
 ؛١٩٩٥انضمت مصر يف حزيران  •
 ؛١٩٩٦انضمت قطر يف كانون الثاين  •
 ؛١٩٩٦ن انضمت اإلمارات العربية املتحدة يف نيسا •
 ؛٢٠٠٠انضمت األردن يف نيسان  •
 .٢٠٠٠انضمت عمان يف أيلول  •

   ترتيب بلدان اإلسكوا وفق مستويات نضجها في البيئة القانونية والتنظيمية-٤الجدول 
 

 البلد ١المستوى رقم  ٢المستوى رقم  ٣المستوى رقم  ٤المستوى رقم 
 البحرين    
 مصر    
 العراق    
 األردن    
 الكويت    
 لبنان    
 ُعمان    
 السلطة الفلسطينية    
 قطر    
 اململكة العربية السعودية    
 اجلمهورية العربية السورية    
 اإلمارات العربية املتحدة    
 اليمن    

 
   التوصيات-دال

 
وبمـا  .   منظمة التجارة العالمية   انضمت معظم البلدان األعضاء حديثاً أو أنها في طور االنضمام إلى          

أن لمنظمة التجارة العالمية ومنظمة الملكية الفكرية العالمية متطلبات مشتركة بخصوص حماية حقوق الملكية              
الفكرية، فيتوجب على البلدان األعضاء أن تركز على تحديث مستويات الحماية الداخلية والخارجية لترتقـي               

سطة االنضمام إلى االتفاقيات متعددة األطراف وتحـديث قوانينهـا الوطنيـة            إلى مستوى المعايير الدولية بوا    
يتوجب على البلدان األعضاء أن ترسخ مثل تلك التدابير وأن تتخـذ            .  الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية    

خطوات فعلية لكبح االنتهاكات المتزايدة في حقوق النشر وبراءات االختـراع عـن طريـق جعـل إدارات                  
تحتاج شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الكبيرة، وكـذلك        .  سسات الوطنية الكبرى أمثلة تُحتذى    المؤ

ويمكـن  .  المؤسسات المحلية الصغيرة والمتوسطة، لالعتماد على تطبيق مناسب للنظام القانوني واإلجرائـي    
إضـافة لـذلك    .  التكنولوجية إلى البلد  للحكومات، باتخاذ مبادرات قيادية، أن تبني البيئة المناسبة لتشجيع نقل           

يجب أن تدرك البلدان األعضاء أهمية حماية المستهلك لتضمن انتشـار تطبيقـات تكنولوجيـا المعلومـات                 
 .واالتصاالت كالمناقالت والتجارة اإللكترونية

 
ن فيما يلي مجموعة من التوصيات المحددة لتحسين أوضاع أطر العمل القانونية والتنظيميـة للبلـدا              

 :األعضاء الثالثة عشر بمختلف مستويات نضجها
 

يجب على البلدان األعضاء الواقعة في هذا المسـتوى         : بالنسبة لبلدان مستوى النضج األول     )١(
أن تتخذ مبادرات فعالة لمحاربة القرصنة لكي تصبح قادرة على المشاركة بحق في تقدم تكنولوجيا المعلومات                

يجب على هذه البلدان أن تركز أوالً علـى تحقيـق اإلطـار الـوطني               .  ميواالتصاالت على المستوى العال   
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المناسب لحماية حقوق الملكية الفكرية وعلى تحديث أنظمتها القانونية واإلجرائية المستقبلية وإعـادة التفكيـر               
طـر  وتحتاج أيضاً لتقييم أولوياتها فـي بنـاء األ        . فيها في الوقت نفسه الذي تحارب فيه قرصنة البرمجيات        

 القانونية والتنظيمية ومقارنتها مع بعض أفضل التجارب العالمية لتتمكن من خلق البيئة المناسبة؛
 
من الهام في هذا المستوى أن تضمن البلدان األعضاء         : بالنسبة لبلدان مستوى النضج الثاني     )٢(

تصاالت، التـي تشـمل كـل       اتخاذ القرارات المناسبة، أثناء وضع مشاريع قوانين لتكنولوجيا المعلومات واال         
يمكن لهذه البلدان أن تستفيد من خبرات دول أوروبـا الغربيـة وشـمال              .  احتياجات الشركات والمستهلكين  

ويجب أن تدرس أية تعديالت تنظيمية دراسة       . أمريكا لتعريف هذه القوانين بالصيغة األفضل وبطريقة شاملة       
 الحاجة لمراجعتها مراجعة كبيرة مستقبالً؛متأنية بهدف ضمان نجاح التشريعات المالئمة دون 

 
من الضروري تقديم نماذج عملياتية فعالة للمنطقـة عـن          : بالنسبة لبلدان المستوى الثالث    ) ٣(

طريق تشجيع التجارة اإللكترونية والمبادالت اإللكترونية، التي تركز أكثر على وضع قـوانين وتنظيمـات               
 .التخاصة بتطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصا

 
 خبصوص البيئة القانونية والتنظيمية بلدان اإلسكوا   ترتيب -٢الشكل 

 جملتمع املعلومات واالتصاالت
 

 

وجود قوانين لحماية مصر محررة مصر
األردن الملكية الفكرية األردن األردن

اإلمارات العربية المتحدة خاصة بتكنولوجيا عمان لبنان
البحرين المعلومات واالتصاالت اإلمارات العربية المتحدة  عمان

مصر اليمن قطر
الكويت وجود قوانين عامة البحرين غير محررة البحرين

لبنان لحماية الملكية الفكرية العراق العراق
عمان الكويت  الكويت
قطر لبنان السلطة الفلسطينية

العراق قطر المملكة العربية السعودية
السلطة الفلسطينية  المملكة العربية السعودية  الجمهورية العربية السورية

المملكة العربية السعودية  الجمهورية العربية السورية  اإلمارات العربية المتحدة 
الجمهورية العربية السورية  ال يوجد حماية السلطة الفلسطينية  اليمن

اليمن للملكية الفكرية

مصر توفر حماية األردن متوافقة البحرين
األردن الخصوصية مصر األردن
الكويت الفردية  والمناقالت اإلمارات العربية المتحدة  مصر
لبنان حماية محدودةالخصوصية البحرين اإلمارات العربية المتحدة

الجمهورية العربية السورية الفردية  العراق عمان
البحرين والمناقالت الكويت قطر
العراق لبنان محدودة  الكويت 
عمان عمان التوافق لبنان

السلطة الفلسطينية  السلطة الفلسطينية  الجمهورية العربية السورية 
قطر قطر اليمن

المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية  متقادمة العراق
اإلمارات العربية المتحدة  الجمهورية العربية السورية  أو غير  السلطة الفلسطينية 

اليمن  اليمن  موجودة المملكة العربية السعودية 

البيئة القانونية والتنظيمية قوانين حقوق الملكية الفكرية وأنظمتها قوانين اإلنترنت
المستوى 4

محررة

غير محررة

العضوية في الترتيبات المتعددة الجهات 
لحقوق الملكية الفكرية

المستوى 3

المستوى 2

المستوى 1

اإلطار التنظيمي لالتصاالت خصوصية المستهلك وقوانين األمان والتنظيمات
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   الجدول الزمني لوضع مشاريع قوانين لحماية الملكية الفكرية العامة والخاصة -٣الشكل 
 بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في البلدان األعضاء

 .ان األعضاء ومراجع منظمة حماية الملكية الفكرية العالميةتقارير البلد: المصدر
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جتاريةعالمة   عضو يف اإلسكوا١٣سة من المخ سنة بدء التطبيق: السنة
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 لبنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتا  -ثالثاً
 
 مقدمة
 

وُيعتبر توفّر مثل هذه البيئة أمراً جوهرّياً       .  ة الداعمة كائز البيئ  ر ة من ّياسلبنية األساسية ركيزة أس   ا ّنإ
-علومات واالتصاالت في القطاعات المختلفة بهدف تحقيق التنمية االجتماعيـة         لتكريس استخدام تكنولوجيا الم   

 .االقتصادّية المستدامة
 
بنية أساسية فّعالة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتتضّمن هذه الفوائد          ءا فوائد عديدة إلرس   كهنا

ـ      التقليص الفوارق النمطّية على      رص العمـل، ورفـع مسـتوى       صعيدين الوطني واإلقليمي، وتعزيز توفر ف
 .المنافسة في القطاعات االقتصادّية المختلفة

 
ت عّدة مكّونات، فإضافةً إلى خطوط الهـاتف        صاالل البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالت     متش

الثابت والهاتف الخلوي تتضّمن هذه البنية تكنولوجيا نقل البيانات واالتصال عبر األقمار الصنعية، وخـدمات               
ثّمـة  .  أو الصوت كالحواسيب الشخصّية   /اإلنترنت، وغير ذلك من الوسائل المستخدمة في معالجة البيانات و         

تها عند إجراء تقويٍم لوضع البنية األساسية تشتمل على مستوى انتشار الخـدمات             دراسجوانب عديدة تجري    
عاّمة، وبنية السـوق، وطبيعـة      في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ومواصفات شبكة االتصاالت ال        

المختلفـة   إّن مكّونات البنية األساسية   .  الفاعلين أو المزودين الذين يقّدمون الخدمات الرئيسة في هذا المجال         
لمجتمـع بكاملـه     ا تتكامل فيما بينها ويتغذى بعضها من بعض، مكّونةً بذلك منظومةً شاملةً تساعد على انتقال             

 .لوماتعنحو مجتمع الم
 

 :يه  المعلومات واالتصاالتتكنولوجياايير المعتمدة في تقويم البنية األساسية لمعلا
 

 ؛دام اهلواتف الثابتة واخللوية يف املدن ويف املناطق الريفّيةختسا :شار اخلدمات اهلاتفّيةتنا •

 ؛تعرفةاتف الثابت واخللوي وبنية الهلد مشّغلي خدمات ادع :األساسّيون ة سوق خدمة اهلاتف والفاعلونينب •

 واملواصفات  ،عروضة امل دماتخلاالتكنولوجي ومستواه يف     منطاق التقدّ : كة اهلاتف واخلدمات اهلاتفّية األخرى    بش ملاعم •
 ؛األساسّية للشبكة الوطنّية

 ؛قليمّية والدولّيةإلا وئّيةضلاقمار الصنعية، والكابالت البحرّية، وخطوط األلياف ألا :ات االتصال الدولّيةونق •

 ت انتشار اإلنترنت واحلواسيب الشخصّية لدى األفراد والشركات؛الّدعم :اإلنترنت واحلواسيب الشخصّيةشار تنا •

عّية الشبكة الوطنّية وتشّعبها، مبا يف ذلك السياسات املتبعـة          ون : الداعمة الرئيسة  تنية الفيزيائّية لإلنترنت والشبكا   بلا •
 إزاء املناطق الريفّية؛

وكـل الفـاعلني    ) ASPs(مزّودي خدمة التطبيقات    و ،)ISPs( مزّودي خدمة اإلنترنت     ددع :مزودو خدمة اإلنترنت   •
 .  األساسيني اآلخرين
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   تحليل مقارن للبنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في البلدان األعضاء في اإلسكوا -لفأ
 

 شار الخدمات الهاتفّية وأسواقهاتنا  -١
 

 ففي حين أّن بلدان الخلـيج تحقّـق         ،ةقوضع العام للبنية األساسية في المنط     ة مفارقة واضحة في ال    ّمث
 في إطار بيئة احتكارّية في قطاع االتصـاالت، نجـد أّن البلـدان              ةإجماالً بعض أعلى معّدالت الكثافة الهاتفيّ     

ـ                 ى صـعيد   األخرى ما تزال تلهث خلف المعّدالت الوسطّية العالمّية سواء على صعيد الهاتف الثابـت أم عل
تنظيم قطاع الهاتف الخلوي لتجاوز نقاط الضعف الخاّصة بالبنية األساسية          ادة  الهاتف الخلوي، وهي تحاول إع    

 .اتف الثابتلهل
 

ف الثابت في المنطقة ذات صبغة احتكارّية، وتمتلك الحكومة الحّصة الكبرى فـي             تع أسواق الها  جمي
ـ تبقى الخطوط األرضّية سوقاً محمّية ح     الشركات صاحبة االمتياز للعمل في هذا القطاع، وس         ٢٠٠٤ عـام  ىتّ

 منظمـة التجـارة     ءا انسجاماً مع التزاماتها إزا    قهعلى األقل، حيث ُيتوقّع عندها أن تبدأ هذه البلدان بفتح أسوا          
وجميع المشغّلين أصحاب االمتياز في المنطقة هم وحدهم المخّولون بالتعامل مع منافذ االتصـاالت              . العالمّية

 .لمّيةالعا
 

ـ وفي البلدان التي تكون الكثافة الهاتف     . يهتم المشغلون ببرامج رفع الكثافة الهاتفّية      ة فيهـا منخفضـة     ّي
خصوصاً، تلجأ الحكومة إلى التنسيق بين الشركات صاحبة االمتياز والجهات الوطنّية العاملـة فـي مجـال                 

أّما فـي البلـدان ذات الكثافـة    .  بكة الهاتف ش ل االتصاالت للقيام بإجراءات تهدف إلى تحسين البنية األساسية       
ت كما لو أنّها شركات خاّصة، حيث تسعى        ّسسات التي تحتكر سوق االتصاال    مؤالهاتفّية المرتفعة فتتصّرف ال   

وتعتقد البلدان ذات الكثافة الهاتفّية األخفض أنّه سيكون في         .  إلى توسيع نطاق خدماتها ورفع مستوى جودتها      
اق سـي اريع التوّسع في مجال االتصاالت بهدف خلق فرص عمٍل، وهي تقوم في هذا ال             شل م مقدورها استغال 

ر اإلنترنت، وإنشاء المراكـز الجماعيـة       عبمرتبطة بالخدمة الهاتفّية مثل التهاتف      لبتشجيع انتشار التطبيقات ا   
ة شـراكة مـع     وفي بلدان كمصر يجري تطوير استراتيجي     . وتزويدها بخدمات االتصال التي يتطلّبها نشاطها     

صعيد التشـغيل،    وعلى) مشاريع مشتركة إلنتاج مفاتيح التحويل    (أطراف أجنبّية لتطبيقها على صعيد اإلنتاج       
 .والسّيما في مجال الهاتف الخلوي

 
وهناك خمسة بلدان فـي     .  جري تحرير أسواق االتصاالت الخاّصة بالهاتف الخلوي بصورة متزايدة        ي

وفي عام  ).  مصر واألردن والكويت ولبنان وسورية    (تكار السوق في كّل منها      المنطقة يقوم فيها مشغّالن باح    
الهاتف الخلوي عدد أولئك المشتركين في خدمة الهاتف األرضي في            تجاوز عدد المشتركين في خدمة     ٢٠٠٢

ـ البحرين واألردن والكويت ولبنان وُعمان وقطر والمملكة العربّية السعودّية واإل         : بلدان مثل  ربّيـة  ات الع رام
 DSLو ISDNإضافةً إلى ما سبق فقد ظهرت خطط جديدة إلتاحة تناقل البيانات باستخدام خـدمات                .  المتحدة

إّن الخدمات األساسّية متوفّرة في األسواق      .  ، وذلك بهدف توفير الخدمة الهاتفّية وخدمات اإلنترنت       تالكابالو
 . لبازغة اآلنفة الذكرالمنظّمة، وهي متزايدة الحضور على جدول أعمال البلدان ا

 
 قنوات االتصال الدولّية  -٢

 
ـ   .العـالم بلدان  اقي  تحققت بعض الحلول الناجحة لربط بلدان المنطقة فيما بينها، ومع ب           ي حقـل   وف

عـل  لبلدان العربّيـة    ا إلمكانّيات   اً نموذجي المؤّسسة العربّية لالتصاالت الفضائّية مثاالً    تُعتبر   ،األقمار الصنعية 
يف البصـرّي   للعلى شبكة ا   المشاريع األخرى    شتملت و . قليمّية قوية ومتينة  إفي خلق شبكة اتصاالت     لتعاون  ا

فـي بلـدان    التصاالت  يمتلكه المشغلون الوطنيون ل    كيلومتر   ١٣٠٠سلكي بطول نظام  وهو  ،  )FOG(الخليجي  
 مـن   اًجـزء بارهـا   أسست منافـذ االتصـاالت باعت     .  قطر واإلمارات العربّية المتّحدة   والبحرين  وكويت،  ال
إذ . مصـر والـيمن    وخاصة فـي     .توفير االتصاالت والمجال الترددي   امة لزيادة   الهّية  طنوالستراتيجيات  اال
 . النائية المناطقربط مشروع في وها الوطني لتحسين االتصاالتبرنامجفي ت اليمن هذه الطّريقة دخلأ
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  الشّخصّيوالحاسوبر اإلنترنت اشتنا  -٣
 

 أخـرى، بين عـّدة    من  عامالن رئيسّيان،   االتصال  الشّخصّي وتكلفة   الحاسوب  شراء  قدرة على   إن ال 
مستويات الفي بلدان الخليج، حيث     ف.  العوامل األخرى سرعة الخدمة    ومن بين   .ر اإلنترنت اشتناان على   رؤثي

 بلـدان في المنازل معـدالت االنتشـار فـي ال        الشّخصّي  الحاسوب   يفوق معدل انتشار  لفرد،  اخل  دل ةالمرتفع
نشئ بلدان أخـرى    تُ و .  في الغرب  ةدووجين الم ستهلكوجود برامج القروض والتمويل للم    الغربّية، حتّى بدون    

وتضـع  ،  عبر مراكز الجماعات   تتيح االتصال باإلنترنت   في كّل مكان،     ة موجود اً لتكنولوجيا المعلومات  أكشاك
وتحـاول  ،   المـواطنين  إنترنت مّجانّية لكلّ  إلى أبعد من ذلك بتأمين       مصر   ذهبتقد  و.  مبتكرة تسعير   جداول

 كاليفالت خفيض لت  حلوالً فيدعم الوصول إلى اإلنترنت ويضع     لبنان    أما . هذاالتشبه ب بلدان مثل اليمن وسورية     
ـ تنعزيـز ا  بنشـاط لت  ) األردّنوخاصة  (في اإلسكوا   بلدان األعضاء   تعمل بقية ال    .المرتفعة الحاسـوب  ر  اش
لبنان والمملكة العربّية الّسـعودّية،     و، باستثناء مصر،    رلحاسوب الشّخصي ناد  لحلّّي  نتاج الم اإل إن  .الشّخصي

فـي  " اإلنترنت المّجانّيـة  "بدء مبادرة   بعد  .  أسعار رخيصة نسبياً  لحصول على    المحلّّي با  تجميعحيث يسمح ال  
شخصّية أكثـر   ال بياسوحال التي تهدف لجعل     "في كل بيت  الحاسوب الشّخصّي   "أدخل هذا البلد مبادرة     ،  مصر

 والمشـترك   يةمصـر الاالتصاالت  مؤسسة  بين  القائم   قد الع ةستخدمالمالية م لتسهيالت  تقديم ا  وفرةً عن طريق  
 .كضمان

 
 الداعمةرّي لإلنترنت والشّبكات الّرئيسة افقالعمود ال  -٤

 
األهـداف   .نتإلنترلرية افقالشبكات الخطوات لبناء   في اإلسكوا ببعض ال   بلدان األعضاء   ال معظم   قومت

بخاّصة بين المنـاطق المدنّيـة      والبنية األساسية،   فوارق   وتقليل   كله توفير االتصال باإلنترنت ضمن البلد    هي  
تسـتغّل  . أسرعو فضلجودة أ وفق   باإلنترنت   التتصا اال خدمةد  يبتزو شغلينح للم اسمال، و من جهة والّريفّية  
مبـادرة  ولم تحـدد أي     إلنترنت،  الشبكة الرئيسة ل  يادة كثافة   ة لز طني البنية األساسية الو   بلدان امتيازات معظم ال 
 .خاّصة

 
الرئيسـة  يـة   طنولاالشـبكات   ري إقليمّي يصل    االمتالك عمود فق  الكثيرة  بالّرغم من األهّمّية والفوائد     

يـؤثر    .هذه المحاولة االستراتيجية الحاسمة   مثل  خطط حقيقّية ل  فال توجد حتى اآلن     المنطقة،  ضمن  المختلفة  
لخـدمات  االنتشار المنخفضة ل   في معّدالت    االتصال، والذي يظهر  تكلفة  ارتفاع  ري إقليمّي في    ااب عمود فق  غي
مثل هذا الغياب يعيق التكامل اإللكترونـّي للمنطقـة ويـؤخّر           فإن  إضافة إلى ذلك،     . نترنتفي اإل ساسّية  األ
 . اإللكترونّيةالمناقالتر الواسع للتجارة اإللكترونّية واشنتاال
 

  اإلنترنتمزودو خدمات  -٥
 

 قُدمت فيـه  ، إّما بسبب الّسياق التّاريخّي الذي       د من بلدان اإلسكوا   في عد تحرر تزويد خدمة اإلنترنت     
الشعب في حـين    باإلنترنت إلى   االتصال  خطّة استراتيجية لتزويد    وجود   في حاالت    وإمااإلنترنت في البداية،    

 مزودي  تحريرإذ كان   ألردّن،  ا هذه هي حالة      . هذه الخدمة  احتكارب ةالعاموالميزانّيات  أوضاع البلد   سمح  تال  
فـي الخلـيج،      و  ." إلى اإلنترنت  األردنّّيينوصل  "ومبادرة   REACH من مشروع     مكمالً اًجزءخدمة اإلنترنت   

 حيث يكمل المزودون الوطنيون أنشطة تزويد خدمة اإلنترنت وفق أسـعار          ،  اًرسيطلوك االحتكاري م  ساليبقى  
 مزودي خدمة اإلنترنت ممـا      علىشديدة  مجموعة من البلدان سيطرة     تمارس  على الجانب اآلخر     و . سّيةتناف

علـى  .  ووسائل االتصال األخرى  اإلنترنت  تكاثر عدد مقاهي     بالّرغم من     جداً اًنترنت محدود اإل يبقي انتشار 
ـ             ، والخـدمات   )ASPs(ات  صعيد الشركات، ال يوجد دليل واضح على تطوير صناعة التزويد بخدمة التطبيق

 ).SMEs(المرتبطة بذلك في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم 
 

 البلدان األعضاء في اإلسكوا وفق مستويات نضجها في البنية األساسيةصنيف ت و  ترتيب-باء
  

 البنيـة األساسـية   ب الخاصـة  ترتيُب وتصنيفُ البلدان األعضاء في اإلسكوا في مسألة قدراتها         ُيبرُز
  قوية وناجحة لهـذه التكنولوجيـا       بنية أساسية  بناءفي  ة   الكلي درجة النجاح نولوجيا المعلومات واالتصاالت    تكل
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  البنيـة األساسـية    اسـتخدام خطـط   الحسبان   في    ويأخذ الترتيب والتصنيف   .  مؤشرات كمية  تُقاس باستخدام 
ناتجهـا المحلـي    و إلى حجمها     المفروضة على البلدان منسوبة    جهودالتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، و   ل

تُسـتخدم فـي      .اتبنية الّسوق والتسعير  ك ، الّسوق اتاعتبارتتضمن هذه العملية    ،  اًأخيرو  .)GDP(اإلجمالي  
 : للنضج، هيأربعة مستوياتعملية الترتيب 

 
معـّدالت  ) ١( تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ل األساسيةبنية  ال حيث ُتظهر : ج األول مستوى النض  •

بلـدان  الشركات مقارنةً بال  ومن األفراد   للمستخدمني  وظروف سوق هاتفية غري مغرية        اخلدمة اهلاتفية   كثافة  يف فضةمنخ
  حمدود راشتنا) ٣(و والعمود الفقاري لإلنترنت،     لشبكات اهلاتف  قليلةروابط دولّية   ) ٢(وسكوا،  اإل اء يف ضاألخرى األع 

  يف السوق؛اإلنترنتالعدد احملدود من مزودي  بسبب الشبكة الوطنية غري املالئمة ونترنتلإل

معـّدالت  ) ١(تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت    ل األساسيةبنية  ال حيث ُتظهر :  الثاين مستوى النضج  •
الشركات مقارنةً  واألفراد  للمستخدمني  اخلدمة اهلاتفية   سوق  وضاع متنامية اجلذب يف      وأ  اخلدمة اهلاتفية   كثافة  يف متوّسطة

 راشتن ا )٣(و والعمود الفقاري لإلنترنت،     لشبكات اهلاتف  ناميةروابط دولّية   ) ٢(، و سكوااإل اء يف ضخرى األع األبلدان  بال
 فعالة؛ ال مزودي اإلنترنتوسوق بسبب الشبكة الوطّنية احملّسنة نترنتمتحّسن لإل

معـّدالت  ) ١(تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت    ل األساسيةبنية  ال حيث ُتظهر :  الثالث مستوى النضج  •
الشـركات مقارنـةً   واألفراد  للمستخدمني  اخلدمة اهلاتفية   سوق  وضاع جذابة يف     وأ  اخلدمة اهلاتفية   كثافة  يف توّسطفوق امل 

 راشتن ا )٣(و والعمود الفقاري لإلنترنت،     لشبكات اهلاتف روابط دولّية متينة    ) ٢(اإلسكوا، و  اء يف ضاألخرى األع بلدان  بال
 ؛اإلنترنتملزودي  فعالةسوق الالوسبب الشبكة الوطنية املالئمة  بنترنتواسع نوعاً ما لإل

 معـّدالت ) ١(تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت    ل األساسيةبنية  ال  حيث ُتظهر  : الرابع مستوى النضج  •
ات الشـرك واألفراد  للمستخدمني  اخلدمة اهلاتفية   سوق  وضاع جذابة جداً يف      وأ اخلدمة اهلاتفية   من مصاف عاملية يف    كثافة

 والعمـود الفقـاري     لشبكات اهلـاتف   تطورة جداً روابط دولّية م  ) ٢(اإلسكوا، و  اء يف ضاألخرى األع بلدان  مقارنةً بال 
 .اإلنترنتمتميزة ملزودي وسوق ، وشبكة وطنية ذات مستوى عاملي، نترنت واسع لإلراشتن ا)٣(ولإلنترنت، 

 
 سطينّية واليمنأراضي الّسلطة الفلوالعراق يضم : ج األولمستوى النض  -١

 
 ومستوى أدائها هو أقـل مـن المسـتويات          . معدالت منخفضة   الخدمة الهاتفية هي   معّدالت كثافة إن  

 :اآلتيةالميزات ب ستوى الما هذ تتميز بلدان.تجهيزات غير كافيةوالالمعيارية العالمية، 
 

 بني املنـاطق    ة قوي ية منط  هناك فوارق  ، لكن ر التطوي  بعض خطط  اولديهكثافة اخلدمة اهلاتفية    أمهّّية حتسني   ت مجيعها   أدرك •
 ؛املدنّية والّريفّية

 ؛العمود الفقاري العاملي لإلنترنتبجّيد على حنو  ةغري مّتصلهي  •
 اً؛ نسبياملرتفعةتكاليف ال بسبب ، غالباًوجود معوقات لالتصال باإلنترنت •
 .لحاسوب الّشخصّيل  احملدودراشتناال •

 
  وسوريةمان والّسعودّيةُعولبنان والكويت واألردّن ومصر  ويضم: ج الثانيمستوى النض  -٢
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 بين المنـاطق    الفروق، وقد نجحت في تقليل       الخدمة الهاتفية   كثافة ةاديزبالعمل على   هذه البلدان   قوم  ت
ـ  ستوى الم ا هذ  تشترك بلدان  . حجم محدود إن كان ب  ، و  فيزداد توفرها  المعّداتأما    .الّريفّية والمدنّية  الميزات ب

 :تيةاآل

  اخلدمة اهلاتفية؛ كثافةنيتحسل مشاريع ومحالت وجود •

 ؛العمود الفقاري العاملي لإلنترنتلالتصال بخطط كلها  الديه •

 ستخدمني،لعدد كبري من امللكّن اخلدمة متاحة يكون مزودو خدمة اإلنترنت خاضعني للرقابة قد  •

 ؛الّتكاليفبفضل ختفيض ر أو الّسعاإلعانات لتخفيض ، بفضل يتطور االتصال باإلنترنت بتسارع •

 .البلدان مثل مصر ولبنان  بعضلياً يف  حممعةب شخصّية جمياسوحمع توفر ر احلاسوب الّشخصّي، اشازدياد انت •
 

 البحرين وقطرويضم : مستوى النضج الثالث  -٣
 

ومعـدال    .أو تفوقهـا   الغربّيـة    البلدانبعض   الكثافة في    في هذه البلدان   الخدمة الهاتفية     كثافة تساوي
  الشّـرائّية، وأيضـاً    ةمستويات الّدخل والقـو   ارتفاع  ن، بفضل   اعالية  ب الشّخصي ياسواستخدام اإلنترنت والح  

في أساسياً   اًدورمنظمة تُمارس فيها االمتيازات الوطنية       اً سوق يمثل كال البلدين    .بفضل نسبة المتعلمين العالية   
 .صاالتتكنولوجيا المعلومات واالتل بنية أساسية رساءإ

 
  اإلمارات العربّية المتّحدةويضم: مستوى النضج الرابع  -٤

 
، النضج الرابـع   في مستوى    فتصندها أن   إمارة دبي وح  تستحق  في حالة اإلمارات العربّية المتّحدة،      

  فيما يخـص   ةالعالمي واحدةً من أفضل البنى األساسية       تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  األساسية ل  تها بني ألن
المتقدمة عبر  خدمات  ال و ،DSLو،  ISDNإلى خطوط    إضافة   ،ر اإلنترنت اشتنوا،  والخلوية مة الهواتف الثابتة  خد

 . الكبلنظامو األقمار الصنعية
 

 البنية األساسية نضجها فيمستويات ترتيب بلدان اإلسكوا وفق   -٥الجدول 
 

 البلد ١املستوى رقم  ٢املستوى رقم  ٣املستوى رقم  ٤املستوى رقم 
 البحرين    
 مصر    
 العراق    
 األردن    
 الكويت    
 لبنان    
 ُعمان    
 السلطة الفلسطينية    
 قطر    
 اململكة العربية السعودية    
 اجلمهورية العربية السورية    

 اإلمارات العربية املتحدة    )ديب(
 اليمن    
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ن تصنيف البلدان األعضاء في اإلسكوا فيمـا يخـص البنيـة األساسـية               ملخصاً ع  ٤يعطي الشكل   

 .لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
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 خبصوص البنية األساسية جملتمع املعلومات واالتصاالتبلدان اإلسكوا   ترتيب -٤الشكل 

 
 نتائج  ال-جيم

 
  اتساعاًفجوات تزداد: البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -١

 
ية ومسـتويات  طنالثروة الوب ويرتبط ذلك أساساًقمّية، رالأنواع من الفجوات     من   اإلسكواتعاني منطقة   

يتسـم كـل صـنف     . للبلدان ثالثة أصناف مختلفة  وجود  ، مع   ٥الشكل   كما هو موضح في      ة،الدخل الشّخصي 
،  سـريعة   حلول وضعفي  تها  فاعليف  وضع يتهاقضايا بن  البلدان المميزة ب   )١( :الميزات الخاّصة من  مجموعة  ب
مقـاييس  ال ب الذي يبقى بطيًئا مقارنةً، بالتّقّدمانسمححكومية يمبادرة البلدان التي يوجد فيها تحرير عام و ) ٢(و
 من  . ومعّدات الحاسوب الشّخصيّ  حيث ال وجود لمشكلة كثافة الخدمة الهاتفية        غنّية  المناطق  ال) ٣(عالمّية، و ال
مجتمـع  مـن   تحقيق الفوائد المتوقّعـة      عن   ، وعجز بعض البلدان   أشد اختالفاً  ةمنطقخلق  المتوقعة  طر  اخمال

 .على نحو فعالالمعلومات 
 

 البلدان األعضاء في اإلسكوا أكثر قدرة من غيرها على تأمين ارتباط أفضل مع العمود الفقاري              بعض  
 . ٦الشـكل   ة، كما هو موضح فـي       دولّيالتصاالت  اال المشاركة في عملّيات     بفضلتمويل و إمكانيات ال بفضل  

ـ  ومن الواضح أن عدة بلدان أعضاء في اإلسكوا ال تزال متأخرة في مسألة االرتباط بالعمود الفقاري                دولي ال
 .اإلقليمية عبر األقمار الصنعيةحلول البالّرغم من 

اإلمارات العربية المتحدة مستوى عالمي اإلمارات العربية المتحدة (دبي)

البحرين فوق المتوسط مصر

الكويت األردن

قطر متوسط البحرين

مصر الكويت

األردن لبنان

لبنان عمان

عمان قطر

المستوى 4 اإلمارات العربية المتحدة (دبي) المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية

المستوى 3 البحرين الجمهورية العربية السورية الجمهورية العربية السورية

قطر العراق ضعيف  العراق

المستوى 2 مصر السلطة الفلسطينية السلطة الفلسطينية

األردن اليمن اليمن

الكويت

لبنان

عمان

المملكة العربية السعودية اإلمارات العربية المتحدة

الجمهورية العربية السورية البحرين

المستوى 1 العراق الكويت

السلطة الفلسطينية قطر

اليمن مصر

األردن

لبنان

المملكة العربية السعودية

الجمهورية العربية السورية

عمان

العراق

السلطة الفلسطينية

اليمن

البنية األساسية لمجتمع المعلومات

مستوى عالمي

فوق المتوسط

متوسطة

متدنية

االتصاالت الهاتفية الدولية

الكثافة الهاتفية وشروط السوق نشر اإلنترنت والشبكات الوطنية والفاعلون

عالية التطور

متطورة

ضعيفة 

وشبكة اإلنترنت الوطنية

نامية
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 ) GNI( إلجمالي الّدخل القومّي تبعاً،  في بلدان اإلسكوانترنتاإل استخدام نسب  -٥شكل ال

 ٢٠٠٣في عام فرد، لل

 األمريكّية المركزّية لمخـابرات اFactbook  بياناتكتاب ، و٢٠٠٣لعام البنك الّدولّي و، ٢٠٠٣لعام  مجموعة بحث مدار : لمصادرا
 .٢٠٠٣عام 
 

 لتحريرفي ا متفاوتالتزام : البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -٢
 

فوائـد  إمكانيـة و   تمامـاً إذ لم تدرك البلدان األعضاء في اإلسـكوا          اً،أيض متفاوتتزام بالتحرير   لاال
ـ ممكونات  تحرير   إن   . األساسيةبنية  إنشاء ال بعض تحّديات   مواجهة  مشاركة القطاع الخاّص في      ة للبنيـة   عين

البنيـة  بزخم متزايـد لتوسـيع منطقـة إنشـاء          يمكن أن يسمح     األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   
 العمـود الفقـاري   القطاع الخاّص في    مع   أعضاء في اإلسكوا االشتراك   بلدان  عدة  قد قّررت فقط    ل  .األساسية

إذ  بين القطاعين العام والخاص،   كة  اشروضوحاً في ال  كثر  وتُعتبر تجربة مصر األ    .إلنترنتالمحلي والوطني ل  
ين بهدف بناء العديد مـن      المرخص ة عدد من مزودي خدمة اإلنترنت     شاركقام المشغل الوطني لالتصاالت بم    

 .، ولتحقيق مجانية اإلنترنت)PDNs(الشبكات العامة للبيانات 

اإلمارات العربية المتحدة  

قطر

الكويت

المملكة العربية 
السعودية عمان   

البحرين

لبنان
األردن  

السلطة 
الفلسطينية

مصر  

الجمهورية 
 العربية
السورية  

اليمن  
العراق  
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 Matar Research 2003, The World Bank 2003, CIA factbook 2003: المصادر

  اإلنترنتاستخدام
)نسبة مئوية لعدد السكان (  

  القوميإجمالي الدخل
)ألوف الدوالرات(  
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 ٢٠٠٣ الضوئية الثابتة في عاماأللياف االرتباط الدولي لبلدان اإلسكوا ب  -٦الشكل 
 

 
 
 .، والليف الضوئي اخلليجيFLAG Telecom، وشركة France Cable Radio شركة :صادرامل

 
 اإلنترنت المّجانّية، نموذج عمل جديد: ية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالبن  -٣

 
تقـديم   فـي    يةمصـر التشبه بالتجربة ال   متزايد   في اإلسكوا على نحو   بلدان األعضاء   ال بعض   حاولت

مـذكور   ال الشراكة بين القطاع العام والقطـاع الخـاص        إلى كافة الناس عن طريق    اتّصال مّجانّي باإلنترنت    
 .المنطقةفي  نشأ اً رائداًوذجمر اإلنترنت، وُيْعتََبر ناشتنجيد المنشط هو هذا النّموذج ثبت أن   فقد.أعاله

 
 توصيات  ال-دال

 
 فـي البلـدان     التّوصيات لتحسين وضع البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصـاالت        فيما يلي   

 :األعضاء الثالثة عشر
 

 األساسية لتكنولوجيـا    مع أنه يتوقع أن حتّسن اخلطط اليت أعدت       : ن يف مستوى النضج األول    بالنسبة للبلدا  )١( 
لّّيـة  احمل التركيب كاحللقـات  عة  ي وسر ةبديلأن تنظر إىل حلول تقنية       هلذه البلدان    فيد جداً  فقد يكون من امل    املعلومات واالتصاالت، 

طلبـة  ال -جملتمع  فئات معينة من ا   احلاسوب الّشخصّي إىل    مالية خاصة ب  تقدمي معونات    إضافة لذلك، قد يكون       ).WLL(سلكّية  الال
، لضمان  إزالة القيود برنامج  إعادة النظر يف     اًيضأستحسن   ومن امل  . راشزيادة االنت  و  احلكومية تركيز اجلهود ب يسمح اً جّيد  حالً -مثالً

 ؛اسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتلبنية األسااستراتيجيات تطوير يف  ربأكعلى حنو القطاع اخلاّص اشتراك 
 

 حتتاج هذه البلدان للّتركيز على وسائل       :بالنسبة للبلدان يف مستوى النضج الثاين      )٢(
 ميكنهم .  لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتالشبكات الرئيسةلحاسوب الّشخصّي ومعدالت انتشار عالية ل   حتقيق  

 هودعلى التوازي مع اجل   ،  زيادة أكرب ر احلاسوب الّشخصّي    اشتناة  زيادهبدف  بعض حلول متويل املستهلك     األخذ ب 

 

جيبوتي إلى مومباي

 مسقط

 الفجيرة

الدوحة

 إلى طهران

المنامة

الكويت
العقبة

بور سعيد

السويسجدة
القاهرة

اإلسكندرية

قبرص

س
 إلى مرمري

شانيا
 إلى ت

سيل
إلى مر

يا
 

إلى مازوركو

سيمبرا
س
 إلى 

آسيا- أوروباFLAGشبكة 
SEA-ME-WE 2 
SEA-ME-WE 3 
 شبكة الخليج لأللياف الضوئية

بوابة/محطة وصل  
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،  باهظـة   البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت       ومبا أن إقامة    . كثافة اخلدمة اهلاتفية   نيتحسالقائمة ل 
 إىل  نولوجياوصول هذه التك   سرعة وفاعلّية    نيساخلاصة على حت  القضايا  بعض  يساعد يف   الدقيق أن   لتخطيط  ميكن ل 

 ؛لبنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتالشرائح األكثر حاجة ل
 

أن البلـدان   هذه  على   ينبغي   :بالنسبة للبلدان يف مستويي النضج الثالث والرابع       )٣(
 . اده القتصا رئيسياً عنصًرا   تصبح قد أ  لضمان أن البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت      قُدماً  تتحّرك  

وال بد من تنفيذ      .إىل هذا التحّرك  التنويع االقتصادي وعدم االعتماد على النفط فقط        في حالة إمارة ديب، أّدى      ف
تكنولوجيـا املعلومـات    ذات مسـتوى عـاملي يف        ببنية أساسـية      اليت تتميز   األخرى، البلدان بكفاءة يف    ذلك

 .تواالتصاال
 

 :اء شبكة إنترنت فقارية هبدف بن:بالنسبة للبلدان الثالثة عشر األعضاء )٤(
 

تقليل اإلنفاق من العملة الصعبة املصروفة على حتقيق ارتباطات متعددة مع شبكة اإلنترنت مـن عـدة                  •
 بلدان؛

التشجيع على تأسيس مراكز بيانات ضمن املنطقة لتعمل كخزانات للمحتوى وتزيد من حركة التراسـل     •
 اإلقليمي؛

 بني البلدان العربية؛حتسني فاعلية التجارة اإللكترونية  •

 .تقليل األعباء املالية عن طريق املشاركة يف ذات النفقات اخلاصة بتطوير ونشر التكنولوجيا •
 

املؤّسسـة العربّيـة لالتصـاالت      ، و )الليف الضوئي اخلليجي  (كمثال يف هذا اخلصوص هو شبكة جملس التعاون اخلليجي          
 .، والثريا لالتصاالتالفضائّية



 -28-

 لقدرات في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  بناء ا–رابعاً
 

 مقدمة
 

عمليـة تطـوير    بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كل الجوانـب المتعلقـة         في   القدرات بناء   يشمل
العمليـات   و والتنفيـذ، تتضمن هذه الجوانب التخطيط،       .تكنولوجياهذه ال  في    والمؤسساتية بشريةال اإلمكانات

تكنولوجيـا  لالموارد البشرية الماهرة في قلب أي استراتيجية          ويأتي تطوير     .لشراكةالمتعلقة بإنشاء عالقات ا   
أن تتوافق أهـداف بنـاء      طريقة شاملة، و  بهذه القضية   تجري معالجة   مهم أن     من ال   .المعلومات واالتصاالت 

قيـاس  دمة فـي     المستخ  المعايير  .التعليم ومحتواها برامج   مع   تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  القدرات في   
 :هي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت القدرات فيبناء 

 
تكنولوجيـا المعلومـات    الوطنيـة الخاصـة بنشـر       سـتراتيجيات   تحديد اال : نتشارالتوعية واال  •

 التوعية المحققة؛واالتصاالت، ومستويات 

في مساعدة  ودارية،  اإلمهام  إنجاز ال استخدام الحواسيب في    مدى  س  يقيت: حواسيب  في المدارس   ال •
أم باعتبارهـا   أداة  سواء استُخدمت هذه الحواسـيب باعتبارهـا        تعليم  ال، وفي عملية    فوفمدرسين في الص  ال

 اً دراسياً؛موضوع

تكنولوجيـا المعلومـات   فـي  التـدريب المهنـي     على تقـديم    قدرة المؤسسات   : التدريب المهني  •
 ة؛خاصة والعامالتدريب الز خالل مراكمن  مالمنتظم، أ خالل التعليممن  ، سواءواالتصاالت

 األقسـام   فـي تكنولوجيا المعلومات واالتصـاالت،     تنوع وجودة برامج تدريس     : التعليم الجامعي  •
 ؛ن وأساتذة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتجيالخري ود الطالباعدوأوالكليات المتعددة، 

عامـة  المبـادرات   امج وال والبرمؤسسات البحث والتطوير واالبتكار،     : بتكاراال و  والتطوير البحث •
 .خاصة، ومراكز التميز في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتوال
 

  تكنولوجيا المعلومات االتصاالتفيلبلدان األعضاء في اإلسكوا لبناء قدرات ا  تحليل مقارن -ألف
 

معرفـة  إمكانيـات وفوائـد     ب التوعية   بزيادة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت     القدرات في يبدأ بناء   
هـذا  في  لزيادة جودة ومدى االنخراط     بشرية  الموارد  تأهيل ال  و إعداديتطلب   وهو    .التكنولوجياهذه  استخدام  
تكنولوجيا المعلومات واالتصـاالت    ب في اإلسكوا مهمة نشر التوعية    بلدان األعضاء   المعظم   وأوكلت   .المجال
 وتُعتبر  .تكنولوجياعلى هذه ال  لتدريب  سريعة ل  إلجراء حمالت محاولة  ، في    الوطنية للمعلوماتية  جمعياتإلى ال 

يتعلـق بنشـر الحواسـيب      فيمـا    و . ا المجال هذفي  الجمهورية العربية السورية واألردن أمثلة جيدة       تجربة  
تخصـيص ميزانيـات    عـن طريـق     بعض البلدان األعضاء في اإلسكوا نتائج إيجابية        فقد حققت   ،  ةشخصيال
 . زيادة انتشار الحاسوب الشخصيتهدف إلى قليمية جان إلمنظمات غير حكومية وها اعدتس
 

منـذ  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    بأهمية البدء بتعليم     البلدان األعضاء في اإلسكوا      يزداد وعي 
عن طريق  سوق  الحاجات  ت المؤسسات التعليمية تستجيب ل    دأوقد ب . الثانوياالبتدائي و لتعليم  المراحل األولى ل  

الشـركات  مـع   عالقات شـراكة       يجري تحقيق ذلك بواسطة     .ني وفني ،نيبرمجين، وم مهندسمساعدي   إعداد
هدف تعليم تكنولوجيـا المعلومـات       الغموض فيما يتعلق ب    هناك بعض فمع ذلك    و .  الجنسيات ةالمتعدديرة  الكب

ـ  ، و الحواسيبوم نظم المعلومات،    يفاهللتركيز على م  التعليم   إذ يجري توجيه     .واالتصاالت   .ابيةالعملية الحس
الضـعف فـي      يكمن    .محدد بعمل   تعلقات ت مهارمعينة من ال  مجموعة  بتقديم  التدريب المهني   في حين ُيعنى    

 هذه النظم عن تأمين العدد األدنى الـالزم         البلدان األعضاء في اإلسكوا في عجز     دى  كثير من النظم التربوية ل    
 . النمـو والتطـوير    عمليـة االت المطلوبين ل  تكنولوجيا المعلومات واالتص  من المختصين في     )الكتلة الحرجة (

 .التعليم العامفي خطط ن تعليم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يمن هذه البلدان لتضمويسعى عدد كبير 
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 جهـود ضـعف   في  جيد هو أمر يلقي بثقله على المنطقة، يتجلى         غياب ناتج بحث وتطوير وابتكار      إن   
 .يةالبحثالمنشورات ت الجيدة، وقلة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتوطين 

 
 راشتن واالالتوعية  -١

 
 تبنت الجمهورية    فقد .االنتشار وتحسين   مستوى التوعية  قليلة استراتيجية واضحة لرفع      بلدانوضعت  

تكنولوجيا المعلومـات   توفير  أهمية  إلى إبراز   تهدف  على المستوى الوطني    العربية السورية واألردن برامج     
اسـتعمال أدوات تكنولوجيـا المعلومـات       تطوير  هدف هذه البرامج ليس فقط        و  .ى الجمهور واالتصاالت إل 
 مثاالً عن تلك البـرامج      ٢  يعطي اإلطار     .مجتمع معلومات حقيقي  لبناء المهارات المطلوبة    بل  واالتصاالت،  

نفيـذ البـرامج    أوكلت مهمة ت  صاغت الحكومات برامج، و     .ICDLوبالتحديد البرنامج الدولي لقيادة الحاسوب      
المنـاطق  الوصول إلى    ةستراتيجياالتتضمن البرامج    .  الوطنية التكنولوجياالحاسوب و جمعيات  الوطنية إلى   

تكنولوجيا المعلومات واالتصـاالت،    طوير  هذه البرامج بت    ال تتعلق     .غير متجانس ، ومخاطبة جمهور    نائيةال
التوكيل هـذه ُيعتبـر     دعم عملية   إن    .شبكةريق ال عن ط المجتمع  ربط   تستهدف إلى حد ما إبراز فوائد        هالكن

بعض   . باقي السكان  والمتعلمين عن  ة شخصي حواسيب بين من يملكون  فصل  يي  ذالدخل ال فارق   لسد   اًإجراء
التعلـيم   اسـتخدام    معدالت انتشار أعلى، مثل اإلمارات العربيـة المتحـدة، انتقلـت إلـى            لديها  التي  بلدان  ال

 .ةوعيتحمالت الباعتبارها وسائل لتنفيذ  ، والوسائط المتعددة،بالووبوابات اإللكتروني، 
 

 الحواسيب في المدارس  -٢
 

لحواسيب الشخصـية فـي المـدارس،       الوصول إلى ا   جميع البلدان األعضاء في اإلسكوا بأهمية        تُقرُّ 
: ة هما نسبيرنة ال  وفي الواقع يوجد معياران للمقا     . والطالب في تفاعلهم اليومي    ينلمدرسا من قبل    واستخدامها
 تظهر   .ينلمدرسة إلى عدد ا   الشخصيواسيب  الحنسبة عدد   ب، و لطالة إلى عدد ا   الشخصيواسيب  الحنسبة عدد   

ـ  (كانت المدرسة عامةً  إذا  ،  ه نفس البلد أحياناً ضمن  كبيرة،   تبايناتهذه األرقام    ـ  ) ةحكومي ة، وبـين   أو خاص
متقدمة تكنولوجيـا اإلنترنـت     الدول ال تستخدم بعض     .تمركز الثروة أو الفقر   ضمن مناطق    والريف،   المدينة

وطنيـة  الشـبكة ال    إن جاهزيـة      .رائدةمبادرات التعليم اإللكتروني والبرامج ال    دعم   و المتحاناتلنشر نتائج ا  
أخرى مثل الجمهوريـة العربيـة السـورية ومصـر، تـدعم            بلدان  في  و. هذه المبادرات في  عنصر أساسي   

قيـود  ال تبقى     ولكن  .فيهاب  يسواالحمخابر  ر  يتوفمما يساهم في    لمدارس،  ل الحاسوبشراء أجهزة   حكومات  ال
 .نتشارمعدالت االاألهم النخفاض السبب مالية ال
 

بعض البلدان  فما زالت   ،  قيد اإلعداد  ةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الشامل   وفي حين تُعتبر مناهج     
 .متطور ومجرَّببرنامج تعليمي نتظار إنشاء  باجهود نشر الحاسوب الشخصيفي االنخراط في مترددة 

 
 التدريب المهني  -٣

 
.  وتقدم جمموعة من املعاهد والربامج مثل هذا التـدريب يف بلـدان املنطقـة             . ُيوجَّه التدريب املهين عموماً حنو تنمية مهارات حمددة حبسب حاجات السوق          

علومات واالتصاالت أقام العديد من البلدان األعضاء يف اإلسكوا شراكات مع باعة عامليني؛ وهي ختفق بـذلك                 وملعاجلة احلاجة للفنيني املختصني يف جماالت تكنولوجيا امل       
 .بإقامة برامج تدريب مستقلة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
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   برنامج الشهادة الدولية لقيادة الحاسوب-٢اإلطار 
 

يقدم .  المهارات األساسية الالزمة الستخدام الحاسوب والتعلم مدى الحياة        يوفر برنامج الشهادة الدولية لقيادة الحاسوب      
تُمـنح  .  البرنامج شهادة مستقلة عن البائعين تشمل عدداً كبيراً من المهارات والمعارف في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت              

جيا المعلومات واالتصاالت، وتقدم منهجاً مرنـاً  هذه الشهادة بعد النجاح في سبعة مقررات تتناول المفاهيم األساسية في تكنولو       
من مزايا الشهادة الدولية لقيادة الحاسوب أنهـا        .  للتدريب وفق معايير عالمية مستقلة عن الخبرات السابقة لطالب هذه الشهادة          

ـ                 ن التجهيـزات   تُدار من قبل مؤسسات غير حكومية، وتشمل مجاالً واسعاً من المهارات، ومواضيع دراسية موحدة مستقلة ع
وصل عـدد  . يجري الترويج للشهادة الدولية لقيادة الحاسوب من قبل اليونسكو، وهي متوفرة في عدد من البلدان     . والبرمجيات

 ٩٠ شخًص، معظمهم من األردن يتلقون التعليم بواسـطة شـبكة تضـم              ٢٥٠٠٠ إلى   ٢٠٠٢المسجَّلين في هذه الشهادة عام      
 . هذا البرنامج في المنطقة شخص تقريبا٧٠٠٠ًأتمَّ .  مركزاً

 
 ٢٠٠٢-٢٠٠١عدد المسجَّلين في الشهادة الدولية لقيادة الحاسوب، 

 
 عدد املسجَّلني
 البلدان

 
 اجملموع
٢٠٠٢ 
٢٠٠١ 

 
 

٣,١٥٢ 
٢,٣٤٩ 
٨٠٣ 

 مصر

 
١٥,٩٠١ 
١١,٦٢١ 
٤,٢٨٠ 

 األردن

 
١,٧٢٠ 
١,٧٢٠ 

- 
 الكويت

 
٤٠١ 
٢٦١ 
١٤٠ 

 لبنان

 
٩٦٠ 
٩٦٠ 

- 
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 السلطة الفلسطينية

 
٨٠ 
٨٠ 
- 

 مملكة المملكة العربية السعودية

 
٣٤١ 
٢٠١ 
١٤٠ 

 الجمهورية العربية السورية

 
٢,٨٩٧ 
٢,٦٩٧ 
٢٠٠ 

 اإلمارات العربية المتحدة

 
٢٥,٤٥٢ 
١٩,٨٨٩ 
٥,٥٦٣ 

 اجملموع
 

 
 .٢٠٠٣مكتب اليونسكو في القاهرة : المصدر

 
 التعليم الجامعي  -٤

 
 تكنولوجيا المعلومـات    ن في خريجيول على   ا للحص وضعت معظم البلدان األعضاء في اإلسكوا أهداف      

النمو الكبير في عدد الخـريجين  فإن ،  ينياتَرتْ في منتصف التسع   معظم البرامج طُوّ    ورغم أن     .واالتصاالت
فـي   ٣٠اً لمعدل زيادة سنوية مركبة بمقـدار        هدفمثالً   وضعت الحكومة المصرية     فقد  .٢٠٠٠بدأ في عام    

مثل برمجـة الحاسـوب     مجاالت   فيجهود    تتركز ال   . المعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا فيمن التعليم    المائة
  ُيتوقـع    .اتأولويوفق جدول   اإلنترنت  ات ب مؤسسال ربطمحلية و الشبكات  ال ترافقت بنشر استخدام  ،  والتشبيك

المجـال  فـي   سواء  السوق  متطلبات  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    في  جامعي  التعليم ال برامج  أن تواكب   
مع ة  كاشر بواسطة عالقات    تنافسية ميزات  وُيعتقد أنه بإمكان الجامعات تحقيق        .التدريسأم في مجال    لمهني  ا

 .دراسات عليا متقدمة أكثروذلك بإنشاء برامج البائعين، 
 

 والتطوير واالبتكار في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت البحث  -٥
 

عتماد علـى     فاال  .نجازات البحث والتطوير واالبتكار   إمادة محدودة يحسب حسابها الحديث عن       هناك  
لبحـث  ل المخصصـة  من الناتج اإلجمـالي المحلـي     )  في المائة  ٠,٥(النسبة الضئيلة   التكنولوجيا األجنبية، و  
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   ففي حين   .٤لتكنولوجياة بالكامل ل  مستوردبلداناً  البلدان األعضاء في اإلسكوا     يجعالن من   والتطوير واالبتكار،   
مثـل فنلنـدا،    دول األكثر تقـدماً      من الصادرات الكلية لل     في المائة  ٨٠ و ٥٠ت التكنولوجيا بين    مثلت صادرا 

صادرات فإن  ،  )رابع على التوالي  الثاني و  وال ولالتي تحتل المراكز األ   (الواليات المتحدة األمريكية واليابان     و
 .في المائة ٥ أقل منمعظم البلدان العربية دى التكنولوجيا ل

 
 ا في بناء القدراتمستويات نضجهفق البلدان األعضاء في اإلسكوا  و تصنيفيب و  ترت-اءب

 
تكنولوجيـا المعلومـات    في مجـال بنـاء القـدرات فـي           البلدان األعضاء في اإلسكوا      يأخذ ترتيب 

، والعوامل الكمية مثل العدد الفعلي للخـريجين      ةوعيتالحمالت  اإلجراءات النوعية مثل    بالحسبان  واالتصاالت  
 :نضجمن مستويات المستويات أربعة   يمكن تحديد.يدخلون سوق العملذين ال

 
  يشـير    .المـدارس في  الحواسيب  وندرة برامج نشر     غياب التوعية : األول النضج   مستوى •

 يبـين    .المناهج والخريجين كافي فيما يخص    الغير  ي  الجامعالتعليم  نقص التدريب المهني، و   إلى   أيضاً
 ؛البحث والتطوير واالبتكار في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت غياب هذا المستوى أيضاً

 
 الحواسـيب فـي نظـام       وأدخلتالتوعية،  حيث أقيمت حمالت نشر     : الثاني  النضج مستوى •
نوعاً من المناهج التدريسية الموجهـة نحـو         وضعتالتدريب المهني متاح، والجامعات     وحيث  . التعليم

مازال البحث والتطوير واالبتكار فـي تكنولوجيـا المعلومـات          و . تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  
 ولى؛واالتصاالت في المراحل األ

 
لحواسيب فـي   ل واعتماد متزايد التوعية،  جهود نشر   في  تطوراً   يقابل: الثالث  النضج مستوى •
ستوى  هذا الم    يشير  .سوق العمل اً ونوعاً مع    كميتوافق  ناتج التدريب المهني    أن  يعني أيضا    . المدارس

 من حيث عدد الخريجين والمناهج التي يدرسونها؛ناتج الجامعات ضاً إلى زيادة أي
 

للحواسـيب  ، ومعدل مرتفع    لنشر التوعية قوية  يشير إلى استراتيجية    : الرابع  النضج مستوى  •
حاجـات  توافق مـع    ة متقدمة ت  يبرامج جامع ، و لتسويقيلبي متطلبات ا  مهني  التدريب    ال  .في المدارس 

لبحث والتطوير واالبتكار فـي     لالمستوى  بمخرجات فعالة عالية     هذا المستوى      يترافق  .الجامعيالتعليم  
 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 
 ها في بناء القدرات مستويات نضجوفق  ترتيب بلدان اإلسكوا  -٦جدول ال

 
 البلد ١ املستوى ٢ املستوى ٣ املستوى ٤ املستوى
 البحرين    
 مصر    
 العراق    
 األردن    
 الكويت    
 لبنان    
 عمان    

                                                      
يف التكنولوجيات العالية واملتوسطة وحصلت على      " حديثة" كانت تونس مثالً املصدر الوحيد البتكارات        ١٩٩٩ففي عام   .  بعض االستثناءات مع وجود   ) ٤(

 . باملائة من جممل صادراهتا١٩,٧نامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبلغت صادراهتا يف مؤشر اإلجناز التكنولوجي اإلمجايل الصادر عن بر)  دولة٧٢من أصل  (٥٢الترتيب 
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 السلطة الفلسطينية    
 قطر    
 اململكة العربية اململكة العربية السعودية    
 اجلمهورية العربية السورية    
 اإلمارات العربية املتحدة     
 اليمن    

 
 العراق: ١ النضج ىومست  -١

 
بسبب الموقف السياسـي،     و . تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  في   التوعية   نشرت قليلة ل  هناك حمال 

 . في بناء القدرات في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتفعالةأو خطط ، ليس هناك سياسات خيرةوالحرب األ
 
لمملكة العربية اوقطر وأراضي السلطة الفلسطينية وعمان ولبنان والكويت والبحرين : ٢ النضج ىومست  -٢

 الجمهورية العربية السورية واليمنوالسعودية 
 

ولكن تتبـاين   ،  يس موضع شك  المسألة ل هذه  في    ومع أن التزامها      .ةوعيتتجري هذه البلدان حمالت     
 :الميزات التالية  وتشترك هذه البلدان في .أهدافهاق يحقالتقدم في تدرجة 

 
 مستمرة؛حمالت توعية  •
الشـراكة مـع الشـركات      ختيار  وهناك توجه كبير ال   تدريب المهني متاحان،    التعليم الجامعي وال   •

 العالمية؛
 .ضعيفناتج البحث والتطوير واالبتكار  •

 
 واإلمارات العربية المتحدة األردنومصر : ٣ النضج توىسم  -٣

 
 .  فيما يخص خريجي تكنولوجيا المعلومـات واالتصـاالت        ةهامنتائج  تحقق البلدان في هذا المستوى      

  .فـي بنيـة المجتمـع     ودرجة انتشارها   ،  التوعيةتلف عن أعضاء المستوى الثاني في حجم حمالت         وهي تخ 
 .المستوى السابقمن   جداًاًمستوى البحث والتطوير واالبتكار في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يبقى قريب

 
بنـاء القـدرات فـي       ملخصاً عن تصنيف البلدان األعضاء في اإلسكوا فيما يخص           ٧يعطي الشكل   

 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 

   النتيجة-جيم
 

 ، بخاصـة فـي    عنصر نشر التوعية  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على     في   القدراتبناء  يعتمد  
البحـث والتطـوير   بتطـور  ، ُيقَـاس  أخيراً. التدريب المهنيسواء الجامعي أم تعليم،   إنها مهمة ال .مدارسال

 .جميع هذه العناصربخصوص تعليقات مفصلة  فيما يلي . عدد االختراعات والمؤلفاتلذي يحددهاواالبتكار 
 

حيـث  : معظم البلدان األعضاء في اإلسـكوا     موجودة في   التوعية  نشر  حمالت   •
إلـى جمعيـات     مثل هذه الحمـالت   خاصةً عن طريق توكيل     ،  الهامةبعض النتائج   تحققت  

خطوة أولى ضـرورية نحـو      عتبار أن هذه الحمالت     على ا ،  وطنيةتكنولوجيا المعلومات ال  
 تقام  .عامة بطبيعتها  هيكن معظم هذه الحمالت     ل.  نشر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   

البـدء  أهميـة   بمنطقة  من بلدان ال  االعتراف المتزايد    مع   حمالت نشر الحاسوب الشخصي   
 ؛لتعليماألولى لمراحل منذ الالحاسوب بالتعليم باستعمال 
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ين العـام   قطـاع الالمـوظفين فـي     يجري تدريب   : في ازدياد تدريب المهني   ال •
العالميـة فـي تكنولوجيـا      الشـركات   بواسطة  البلدان األعضاء في اإلسكوا     والخاص في   

البلدان األعضاء في اإلسكوا بين تعليم تكنولوجيـا        ميز   ينبغي أن ت    .المعلومات واالتصاالت 
  فالنوع الثاني يتوجـه نحـو        .عترف به الشركات  التدريب الذي ت  المعلومات واالتصاالت و  

  .للنوع األول  األمدالطويلة  المتطلبات الفورية لسوق العمل دون إيالء أهمية كبيرة لألهداف          
ال وتكنولوجيا المعلومات واالتصـاالت،     الوصول إلى تعليم متكامل ل     هذا النموذج في     يخفق

 ؛نبيةاالعتماد على الشركات األجيكرس  و،يشجع االبتكار
 

تعليم تكنولوجيا المعلومـات    بالرغم من توفر    : ضعيفان اً،ابتكارو اًتطوير،  التعليم الجامعي والبحث   •
نماذج تعلـيم تكنولوجيـا     نسخ  خريجين، ويعاني من    من ال الكافي   يقدم العدد    الفإنه  واالتصاالت في الجامعة،    

المنـاهج  . هب المحليةاهجرة الموفي باشرة بطريقة غير مويساهم ، في الدول المتقدمة  المعلومات واالتصاالت   
فاعلة في  ليست  المنطقة  ف،   ومن ثم  . محدودةبه ما زالت    المتخصصة في علوم الحاسوب والتكنولوجيا المتعلقة       

 فـي   المنطقة هامشي فإن دور   لهذا،   . معتمدة على المصادر األجنبية   بذلك  تبقى  والبحث والتطوير واالبتكار،    
 .هالديوجيا المعلومات واالتصاالت من تكنولتحقيق الثروة 

 
 جمتمع املعلومات واالتصاالت بناء القدرات يف خبصوص اإلسكوا بلدان ترتيب  -٧ الشكل

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   التوصيات-الد
 

ثالثة عشر   البلدان ال  في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت     القدرات في التوصيات لتحسين وضع بناء     
 :هي

 
عام القطاع  ال إلعادة بناء    مهيأةكون الفرصة   تقد  : )العراق (يت تقع يف مستوى النضج األول     الللبلدان   •

 الربامج املشاهبة يف    أخطاءمارسات والتعلم من    املباختيار أفضل   وذلك  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،    بطريقة مالئمة ل  
 ؛البلدان األخرى

استراتيجية  األردن مستوى أعلى   مصر
مصر قوية اإلمارات العربية المتحدة من المتوسط  لبنان
األردن متطورة مصر اإلمارات العربية المتحدة 

اإلمارات العربية المتحدة جمهورية العربية السورية متوسط البحرين
البحرين قيد التطوير الكويت الكويت
الكويت لبنان محصور بالدولة األردن
لبنان عمان عمان
عمان السلطة الفلسطينية السلطة الفلسطينية

السلطة الفلسطينية المملكة العربية السعودية قطر
قطر اليمن المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية غير موجود البحرين الجمهورية العربية السورية
جمهورية العربية السورية العراق أدنى من المتوسط العراق

اليمن قطر اليمن
العراق

متطور البحرين

متوفرة بكثرة اإلمارات العربية المتحدة مصر قليل جدا مصر
البحرين األردن غير موجود البحرين
الكويت اإلمارات العربية المتحدة العراق
قطر مقبول الكويت األردن
مصر لبنان الكويت
لبنان عمان لبنان
عمان السلطة الفلسطينية عمان

السلطة الفلسطينية قطر السلطة الفلسطينية
المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية قطر

الجمهورية العربية السورية الجمهورية العربية السورية المملكة العربية السعودية
اليمن اليمن الجمهورية العربية السورية
العراق غير متوفر العراق اإلمارات العربية المتحدة

اليمن

االبتكار والتطوير والبحث في تكنولوجيا 
اال االت ا ل ال

متوفرة

المستوى 3
المستوى 4

بناء القدرات في مجتمع المعلومات 
واالتصاالت

التوعية واالنتشار تعليم جامعي

الحواسيب في المدارس

التدريب المهني

المعلومات واالتصاالت

قيد اإلدخال

غير متوفرة

المستوى 1

المستوى 2
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ـ تمحالت ال قامة  توازن مناسب بني إ   اء  إجر: اليت تقع يف مستوى النضج الثاين     للبلدان   • النتـائج   و ةوعي

احلكومـات،    ينبغي على     .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  إمكانات  يف إحداث تغيري مستمر يف      هلذه احلمالت   املؤثرة  
لـيم  ركز علـى تع   ة حنو مستوى أعمق، وأن ت     وعيتمالت ال أن تسري حب  ، ونظم التعليم العام      تكنولوجيا املعلومات  مجعياتو

اسوب، والتجهيزات، وتصـميم وإنتـاج      علوم احل منها  املعلومات واالتصاالت   وضوعات حمددة يف تكنولوجيا     الطالب م 
على تعتمد أكثر من الالزم بعض البلدان   ومع أن للشراكة مع الشركات العاملية فوائدها، ولكن ميكنها أن جتعل      .الربجميات

إنشـاء  بجيب االهتمـام     . املواضيع املتعلقة هبذه التكنولوجيا   لتعليم  ة فعالة    ُتعترب ذلك طريق   ، وال جيب أن   ذه الشركات ه
 ؛الصادراتوطنية وزيادة شركات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الوتطوير ث وتطوير حملية لتشجيع حبأعمال 

 
 للتركيـز   فيد استخدام فرصة النمو احلالية    من امل قد يكون   : اليت تقع يف مستوى النضج الثالث     للبلدان   •

لبحث والتطوير واالبتكار   لعلى بناء املرافق التعليمية املتميزة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحتويل التعليم إىل مصدر             
اجلامعـات  عالقات الشراكة لتشـمل      ينبغي أن تنظر هذه البلدان إىل توسيع          . الصادرات يزيدن النمو و  ّسحي،  أكثر تأثرياً 
 .البحث العامليةؤسسات ، وم العامليف أرجاءاألخرى 
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 بناء قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -خامساً
 
 مقدمة
 

هـي وظيفـة التخطـيط والخيـارات        بناء وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومـات واالتصـاالت         إن   
قطـاع  ناء   لذلك فإن ب   .ومن الفرص العملية  عدد كبير من األسواق،     ولهذا القطاع   .  االستراتيجية والعمليايتية 

تريـد معظـم    إذ .   يعني الكثيـر لتكنولوجيا يمكن أنلهذه ا اً مركزجعلهتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت و
 مجـاالت    فـي  اً منافساً تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أو أن تبني قطاع      لكز  االبالد في العالم أن تكون مر     

 على  تدريبوالشبكات البيانات المتنقّلة،    والتصاالت،  اوالخدمات،  ف إلى البرامج    د الحاسوبي اتمن الع .  مختارة
ات المصرفية على   خدمالالتّجارة اإللكترونّية و  و،  هوتطويرحتوى  الموتأمين  الوب،  مواقع  تصميم  و،  الحاسوب

أن بلـد   يصعب على   قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت     ومجاالت كثيرة جداً ل    الخط،  حيث توجد فرص    
وأكثر من ذلك، فإن أية مراجعة للقطاع       .   كافة نواحي هذا القطاع    المنطقة في قيادي في   ور   د يكون له بمفرده  

 .يجب أن تَْدرس بعناية األداء في كل جانب من جوانبه
 

 : نـذكر بعضـاً منهـا       وبناء قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت     تكوينتساهم قضايا كثيرة في      
بنية وقدرات البحث والتطوير،    واالبتكار،  و،  وظيف الت وبنية الّصناعة،   نيةوبالمالّية،  التسهيالت  االستثمارات و 

القطـاع العـاّم فيمـا يخـّص        مع  التعاون  و،  صشتراك القطاع الخا  إن ال .   الملكّية بنيةالمنافسة و والّسوق،  
 .اً أساسيوظيف، دوراًتاالستثمار وال

 
ا المعلومات واالتصاالت في البلدان األعضاء      تحدد فاعلّية بناء قطاع تكنولوجي    التي  المعايير   ُحِصَرتْ 

 :تضّمن القضايا التاليةت لدراسةفي اإلسكوا في هذه ال
 

ـ الشركات  ال: أصناف شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت     •  العامـة وحجمهـا     أو/وة  خاص
 ات؛شركات الخدمومطّوري البرامج، واالتصاالت، كمشغلي ، وبنيتها

األجنبـّي،   الـوطني و   االسـتثمار المباشـر   :  المعلومات واالتصاالت  االستثمارات في تكنولوجيا   •
 ؛جهاتالتو و، وأحجام االستثماراتالّسياساتو

 ؛تصدير وخطط التّرويجوالستيراد تسهيالت االالّضريبّية، والتخفيضات : ةحكوميال التتسهيال •

 والكميـات،  األسـواق، و،   الصـادرات  أنواع: تصدير منتجات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت     •
 .عقباتالو
 

 البلدان األعضاء في اإلسكوا  في قارن لبناء قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتحليل ُم  -ألف
 

 شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتفئات   -١
 

شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في جميع       في   ة المهيمن الفئةاالتصاالت  مشغلو   يمثل 
فـي  وال تزال الحكومات    .  التّمويل واالستثمار و،  نتاجاإلووظيف،  تالمن ناحية   دان األعضاء في اإلسكوا     البل

بعـض  وقـد وّسـع     . ريةاحتكاها بطريقة   ريدتو الثابتة   االتصاالتتشغل  جميع البلدان األعضاء في اإلسكوا      
لوجيا المعلومات واالتصـاالت    تكنوبمتعلّقة  جوانب أخرى    ايعرضولفي األسواق المحتكرة خدمتهم     المشغلين  

كانـت أفضـلية    .  لبياناتالعامة ل حلول  الو) ASP (اتخدمة التّطبيق وتقديم  اإلنترنت،  كاستضافة المواقع على    
  علـى مشـغلي    لتسـعينّيات مـن ا  بعض حكومات البلدان األعضاء في اإلسكوا في النصف الثاني          لتركيز  ال

هذا يعني أن بعض  . األجنبي ستثمار المباشرصبحت متلقية لالاتف الخلوية  وأو عندما ُأدخلت الهاالتصاالت،
قد بدأت عملّيات التّحرير وانفتحت للمنافسة واالستثمار األجنبّي في الخدمات المختـارة،            الخليجية  بلدان غير   ال
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أكثر منافسة  (خدمات مزودي التطبيقات    و)  االحتكار الثّنائيّ  غالباً(ة  خلويالمجال خدمات الهواتف    في  وخاصةً  
 ).انفتاحاً

 
الخـدمات الهاتفيـة     علـى    أساسـاً االتصاالت في التّركيز    يستمر مشغلو   في هذه األسواق المحّررة،     

بعد خطوط  إلى ما   عملهم  كبيراً في توسيع     اًمجهودلم يبذلوا    هم، لكن  ميفاق اإلنترنت   أقّل على شبكات   وبدرجة
بنـى  ال النماذج االحتكاريـة لالتصـاالت علـى      سيطر  تفي بلدان الخليج، حيث     و.   التّقليدّية ونماذج األعمال 

بوجٍه عاّم خدمات رخيصـة وأفضـل مـن         يقدم المشغلون   قل البيانات،   للخدمات الهاتفية وخدمات ن    األساسية
قطـاع   أن   يبدو وبوجه عام،     .البلدان التي تسير في طريقها إلى تحرير سوق االتصاالت        في بعض   المشغلين  

ال يوجـد  لذلك  .  السوقطلباتل اً وتجاوب أكثر ابتكاراً كانالخليجبلدان صاالت في تكنولوجيا المعلومات واالت
قطـاع تكنولوجيـا   ل شـمل أسـرع وأ بنـاء  إلى يقود التّحرير على أن   دليل في البلدان األعضاء في اإلسكوا       

ـ     ل يالحتكارا واألداء    المهيمن  بسبب الوضع   وذلك ، وتطويره المعلومات واالتصاالت  دان التصـاالت فـي بل
لمشـغلي  حريـر   ت عملّيـات    حدث فيها  التي ت  البلدان تبّين أن    يةخليجالبلدان غير   بين ال لكّن المقارنة   .  الخليج

المتعلقـة  قطاعـات   والتحّسن الخدمـة فـي االتصـاالت        تسرع و تتطور بطريقة أ  االتصاالت، مثل األردّن،    
 .فتاحالبلدان التي ترفض االنمن أكثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ب
 

الجزء المتعلـق    على   أساساًتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    عاملة في مجال    شركات أخرى   تركز   
وكالء عبارة عن   معظم هذه الشّركات    .  وتبذل جهوداً محدودة في صناعة العتاد المادي      البرامج والخدمات،   ب
التطبيقـات  ت تطـوير البـرامج علـى        شركاوتركز  .  البيعما بعد    خدمات   يقدمونن للبائعين الّدولّيين    ييحلم

كتابة البرامج تزّود بعض هذه الشّركات خدمة و.  اإلنترنتالمعتمدة على  الشبكة وتكنولوجيا البرامجالمتعلقة ب
أوجـدت مكانـاً لتـوطين       أن شركات تطوير البرامج قد         ومن الجدير ذكره    .ة أو دولي  ةشركات أكبر محلي  ل
 .وكالء محلّّيينالشركات الصغيرة والصغيرة جداً  معظم   وتبقى.تعريببال  أيضاًةمعروفالخدمات، ال
 

 .االتصـاالت بمشغلي  تمويل شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت األخرى منخفض مقارنة         إن   
تجهيزات تكنولوجيـا   مستوردي  بلغ رأس مال    ،  ٢٠٠٠يونيو  /في حزيران  بعّمان   ة لسجالت غرفة التجار   اًفتبع

  وصـل رأس مـال     في مصر   و  . مليون دوالر أمريكي   ٤٣ مستورداً أردنياً،    ٣٨٥غ عددهم   المعلومات، البال 
وأرقام األرقام تعطي هذه  .  مليون دوالر أمريكي٣٤٠عاملة في حقل تكنولوجيا المعلومات إلى  ةركش ٩٥٠

 . دوالر أمريكـي   ٣٠٠٠٠٠ دوالر أمريكي و   ١١٠٠٠٠لرأس مال الشركة الواحدة بقيمة بين        أخرى متوسطاً 
تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت      تجد بعض الخـدمات المرتبطـة ب      ،  رحجم كبي ذات  في غياب سوق    و

سواق ألمن المتوقّع   و.  في هذه األسواق المحلّّية   لوجودها   اًببس وشركات تكامل النّظام     يةستشاركالشركات اال 
 السنوات الـثّالث    المائة في في   ٥٠ و ٣٠بمعدل نمو وسطي مركب بين    البلدان األعضاء في اإلسكوا أن تنمو       

 .ة المتزايدين بغية تلبية االحتياجاتالمستوردوالعتاد المادي البرامج وذلك بسبب شراء القادمة، 
 

 االستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -٢
 

 قـوانين   البلدان األعضاء في اإلسـكوا    تعدل  منظّمة التّجارة العالمّية،    لمعايير  التّدريجّي  مع التطبيق    
و اإلمارات العربية المتحدة حيـث      مصر أ أو  في بلدان مثل األردّن،     و.   العالمّية المعايير معأقلم  تستثمار لل اال

ـ  قوانين االستثمار جرت مالءمة   ّية،  طنتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أولوّية و    تُعطى   ،  متنوعـة  ّدرجات ب
زالت تكنولوجيا المعلومات واالتصـاالت تحـت         مصر، ما  في حالة و.  ر تأثيراً فعاالً  ستثمالكي تؤثر في اال   

ـ حتلاألردّن وإمارة دبي خطوات     خطت  .  ةّ قوانين االستثمار العام   سيطرة ن االسـتثمار فـي تكنولوجيـا       يس
حمايـة  ول مـنح األرض،     يسـه وتتتضّمن هذه الخطوات التخفيضات الّضـريبّية،       . المعلومات واالتصاالت 

 كاملة في   تسهيالتحّرية حركة الموظّفين و   و إجراءات التسجيل،    وتبسيطلفكرّية،  حقوق الملكّية ا  واالستثمار،  
مثل الجمهورّية العربّية الّسورّية والـيمن،      النامية  في األسواق   و.   أموال المغتربين في الوطن    استثمارعملية  

ولوجيـا المعلومـات    تكنيوجد نموذج استثمار خاص ب    وبعض البلدان الغنّية بالنّفط مثل الكويت والبحرين، ال         
 . على مساهمة القطاع الخاّصاً كبيراعتماداًلبنان بالمقابل تعتمد . واالتصاالت
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 التسهيالت احلكومية  -٣
 

استخدمت معظم حكومات البلدان األعضاء يف اإلسكوا حوافز ضريبية باعتبارها النمط الرئيسي للتسـهيل احلكـومي لتشـجيع تكنولوجيـا املعلومـات                      
وقـد دجمـت بعـض      .  ويف حني أن هلذه احلوافز دوراً يف دفع توليد ومنو قواعد التصدير الوطين فإن آثارها تبقى حمدودة إذا مل تترافق مع حوافز أخـرى                       .  واالتصاالت

ومـن احلـوافز    . قل التكنولوجيا احلكومات احلوافز الضريبية مع خططها لتعزيز استرياد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هبدف تنمية إدخال التكنولوجيات وممارسات ن               
 .احلكومية يف املنطقة ختصيص ملكيات وتنازالت عن أراضي لتخصيصها ملناطق تكنولوجية

 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتمنتجات تصدير   -٤

 
أن البحـث   بمـا   و.  منتجات التّكنولوجيا و لخدمات   صرفالبلدان األعضاء في اإلسكوا هي مستورد        

  فـي  المشجعة لالستثمار  ة الحالي البنيةر بالّرغم من    يصدتمنطقة غائبة عن ال   فإن ال ْهَمل،  تكار مُُ والتطوير واالب 
 . وفي تنميتهاصناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 
 وفق مستويات نضجها في بناء قطاع تكنولوجيا تصنيف البلدان األعضاء في اإلسكوا  ترتيب و-باء

 المعلومات واالتصاالت
 

يأخذ البلدان األعضاء في اإلسكوا فيما يخّص بناء قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت            رتيب  تإن   
ـ  عوامل نوعّيـة أ  أيضاًذلك تضّمني.  ا عدد الشركات في القطاع، وحجمهفي الحسبان  مثـل فاعلّيـة   ىرخ

المعلومـات  معـّدات تكنولوجيـا     ات مـن    صـادر الواردات و ال تنظيماالستثمار، وفي   تشجيع  الحكومات في   
 :للنضجأربعة مستويات يمكن تمييز .  واالتصاالت

 
وهـي  شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المحلّّية      ندرة  يشير إلى   : ى النضج األول  وتسم •

، وقلّـة أو غيـاب منتجـات        كاف للتسهيالت غير  ي محدود أو    مستوى استثمار منخفض، ودور حكوم    ذات  
 ؛تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 
 تكنولوجيـا المعلومـات      محليـة ناشـئة فـي      يشير إلى وجود شركات   : ى النضج الثاني  وتسم •

الصـادرات مـن     ووجود بعـض     تتسهياللل ي ُمحسن  ودور حكوم  ،حجم استثمار محدود  ذات  واالتصاالت  
 ؛منتجات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 
تكنولوجيـا المعلومـات    لحلّّيـة   مالشركات  اليشير إلى كتلة متنامية من      : ى النضج الثالث  وتسم •

منتجات من   تطور تصدير م  وجودوفي التسهيالت   دور حكومّي فّعال    وواالتصاالت بمستوى استثمار متزايد،     
 ؛تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 
تكنولوجيا المعلومـات   القوية في   شركات  من ال كبيرة  يتميز بوجود كتلة    : ى النضج الرابع  وتسم •
في التسهيالت  بدور حكومّي فّعال    مترافق  هذا  و.  ة عالمياً وذات رؤوس األموال الكبيرة     ت المعروف واالتصاال

 . تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاتمنتجمن صادرات قاعدة متينة و
 

مناقشـة للّسـمة الّرئيسـّية    الجدول تَْبع ي .ترتيب البلدان المعنيةوالنضج مستويات  ٧جدول يلخص ال 
 .لنضجلمجموعات ا
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 في بناء قطاع وفق مستوى نضجها بلدان اإلسكوا   ترتيب -٧جدول ال
 واالتصاالت تكنولوجيا المعلومات

 
البلد ١المستوى رقم  ٢المستوى رقم  ٣المستوى رقم  ٤المستوى رقم 

 البحرين    
 مصر    
 العراق    
 األردن    
 الكويت    
 لبنان    
 ُعمان    
 لسطينيةالسلطة الف    
 قطر    
 المملكة العربية السعودية     
 الجمهورية العربية السورية     
 اإلمارات العربية المتحدة     
 اليمن    

 
 أراضي الّسلطة الفلسطينّية وعمان والكويت والعراق ويضم البحرين : مستوى النضج األول  -١

 الجمهورّية العربّية الّسورّية واليمنوقطر و
 

 هـذه  شـترك ت  .قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتفيها  َنْبهذه البلدان في مرحلة لم ُي زالت ما
 :اآلتية خصائصالببلدان ال

 
 ؛ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالعاملة فيشركات وجود عدد قليل من ال •

هـي  بلـدان   التكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في هـذه       الجديدة ل شركات  المعظم   •
 ؛لمعّدات والبرامجل مستوردة

شـركات  مجال  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، باستثناء     في  منخفض  الستثمار  اال •
والتطوير المحلي   هياكل كاملة لالستثمار     عدم وجود ، و ية الحكوم تسهيال الت ضعف، و االتصاالت

 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتل
 

 لبنان والمملكة العربّية الّسعودّيةوردّن األويضم مصر : مستوى النضج الثاني  -٢
 

تكنولوجيـا  ل  محليـة  شـركات البلدان  هذه  في   ةوطنيالحكومات  الالقطاع الخاّص و  لقد أسس كل من     
تكنولوجيـا المعلومـات    ل اًقطاعتشكل  ، أن   فيما لو طُوِّرت على نحو مناسب     ،   يمكنها المعلومات واالتصاالت 

االسـتثمارات وصـادرات شـركات        أما    .ّدولّية مختارة  إقليمية و  سواق في أ  ةنافسمواالتصاالت قادر على ال   
.   القويـة   القوّيـة والحـوافز الحكومّيـة      مدعومةً باإلمكانات ياد،  بازد فهيتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    

 :اآلتيةالميزات ب  بلدان هذا المستوىجميعوتشترك 
 

 ت؛تكنولوجيا المعلومات واالتصااللالمحلية شركات البعض وتكوينه لالقطاع الخاّص نشاط  •
 رائب؛ تخفيض الضالمشجعة كاإلجراءات نجاح ، وة الحكوميتالتسهيالكفاءة  •
 .منتجات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في استيراد وتصدير  ما نوعاًالحرية •
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 اإلمارات العربية المتحدة: مستوى النضج الثالث  -٣
 

عـّدة شـركات    نمت  قد    ف  .المنطقةفضل أداًء في    إمارة دبي، األ   صختُعتبر اإلمارات العربية، وباأل   
الحكومة بوضع    وتتعهد    .فّعالة، والبنية األساسية القوّية   السياسات  التكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بفضل     ل

 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتمجال  إقليمّي في قائدالبلد ك
 

  مستوى النضج الرابع -٤
 .بلد في هذا المستوىال يوجد أي 

 
 ملخصاً عن ترتيب البلدان األعضاء في اإلسكوا فيما يخص بناء قطـاع تكنولوجيـا               ٨يعطي الشكل   
 .المعلومات واالتصاالت

 
 خبصوص بناء قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتبلدان اإلسكوا   ترتيب -٨الشكل 

 
  -جيم

 النتائج
 

ُيقا
ــاء  س بن
ــاع  قطـ
تكنولوجيا 
ات المعلوم

واالتصاال
ــدد  ت بع
الشّركات 

ــئةال ، ناش
ستثمار واال

فــــي 
تكنولوجيا 
المعلومات 
واالتصاال

ت، 
التسهيالو
 ت

 ةالحكومّي
وتصــدير 

تُلخّص المميزات الرئيسـية للمنطقـة بخصـوص تكنولوجيـا          .  واالتصاالتمنتجات تكنولوجيا المعلومات    
 :المعلومات واالتصاالت فيما يلي

  
يمكنها الحصول علـى     تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت     محدود من شركات  يوجد عدد    •
ال تحوي البلـدان    لبنان وإمارة دبي،    واألردّن  وباستثناء مصر   ف: حكومي محدود تمويل   وأ قروض

 قد   .تمويلال ضعيفة، و ةًريصغ التي إن ُوجدت تبقى      الشّركاتكبيراً من    اًعدداألعضاء في اإلسكوا    
معظم الشركات   ف .األسباب الرئيسة لهذا الوضع   من  التخّصص  إلى  االفتقار  يكون التمويل الضعيف و   

إلنجـازات  لاألمثلة الوحيـدة   .التمويلأسواق تستطيع الحصول على قروض من في المنطقة قد ال 

شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت      التسهيالت الحكومية    

فوق الوسط اإلمارات العربية المتحدة  مكتملة    مصر  
األردن  مصر     
   

  تنمو بقوة
اإلمارات العربية المتحدة  البحرين  

البحرين وسط األردن     
الكويت  لبنان     
 لبنان  كة العربية السعوديةالممل   

بناء قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  عمان  الكويت  ناشئة  
4المستوى  قطر  عمان      
3المستوى  اإلمارات العربية المتحدة   المملكة العربية السعودية   قطر     
2المستوى  مصر  العراق غير كافية العراق  قليلة    

دناألر  السلطة الفلسطينية  السلطة الفلسطينية    
الجمهورية العربية السورية الجمهورية العربية السورية  لبنان   

المملكة العربية السعودية  اليمن  اليمن     
1المستوى  البحرين     

العراق   
الكويت   

 استثمارات في تكنولوجيا  
 المعلومات واالتصاالت

ت من منتجات تكنولوجيا الصادرا  
المعلومات واالتصاالت  

اإلمارات العربية المتحدة  كبيرة  عمان  مصر متوسطة   

فلسطين  مصر  متزايدة   األردن   
البحرين  قطر   لبنان 
الجمهورية العربية السورية  األردن   المملكة العربية السعودية   

اليمن   اإلمارات العربية المتحدة لبنان    
المملكة العربية السعودية    البحرين ضعيفة   
البحرين  محدودة    الكويت    
 عمان عمان   
قطر     قطر   
العراق  ضعيفة    العراق   
السلطة الفلسطينية    السلطة الفلسطينية   
لسوريةالجمهورية العربية ا    الجمهورية العربية السورية   
اليمن     اليمن    
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 م مجـرد  أغلبّية الشّركات المتبقّية ه   و.  الخلويةو الثابتة    االتصاالت في قطاعات المحلّّية الكبيرة هي    
بعـد   فلم يشكلوا    هذا  وعلى    . األجانب  المعّدات والبرامج  لمصنعي وكالء و عشركات استيراد وتوزي  

 ؛ ناجح القتصاد البلد نموقطاع
 
ـ ال تتسهيال وال حوافزال بالّرغم من    :اًمنخفض نسبي اإلتماني  زال االستثمار    ي ما •  ة،حكومي

معظـم     ومـا تتلقـاه     .حتّى اآلن ملموسة  نتائج  توجد  منح األرض، ال    تسهيل   و ائبضرالخفيض  كت
وتواجـه  ،   أموال يبقى قلـيالً     استثمار مأسهم عادّية أ  البلدان األعضاء في اإلسكوا من االستثمار من        

 ؛ المنطقةها فيية االستثمارقلة األهدافمشكلة قد تكون متعلّقة بالمنطقة 
 
 المنطقة غائبـة عـن حلبـة        زالتال  :  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   اتتصدير منتج  •

رتيب البلدان األعضاء فـي     األول في ت  البلد  األردن،  حيث  ،  ٩  الشكل هو موضح في  التّصدير، كما   
فـي  ،  رتيب البلدان األعضاء في اإلسكوا     في ت  الثانية ،، ومصر  عالمياً ٥٤ رقم   في المرتبة ،  اإلسكوا
 . عالميا٧٣ً رقم المرتبة

 
 )منخفض ١و،  مرتفع٧( شركات البرامج المحلّّية في األسواق الّدولّية،  -٩الشكل 

 
ال
ــدر : مصـ

ــدى  المنتـ
االقتصــادّي 
ــالمّي،  العـ
INSEAD  

، InfoDevو
التقريـــر 

ــالميال  عـ
ــوص  بخص
ــا  تكنولوجي

، المعلومات
 .٢٠٠٣عام 
 

  -دال
 التوصيات

 
تُ
ــُح  نصـ
ــع  جميـ

البلــدان 
لشركات تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت        سهم، أ وقروضاً أ  أفضل،   ًلتموياألعضاء في اإلسكوا بتقديم     

تكنولوجيـا  لمشتري  وضع ال من  على االنتقال   لحكومات والوكاالت العاّمة أن تساعد المنطقة       ن ل  يمك . المحلّّية
إزالة  على ذلك، يجب أن تكون الحوافز الحكومّية، مثل            فضالً  . لها منتجوضع ال المعلومات واالتصاالت إلى    

.  مات واالتصـاالت المحلّّيـة     لتطوير شركات تكنولوجيا المعلو    املكمت ي من برنامج قطاع   اً، جزء ائبالضر
عـدد معقـول مـن       المنطقة سيسمح بظهور     لى كامل  ع التعاونبحث و أفضل الخبرات في ال   نشر  فإن  ،  أخيراً

 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ل اإلقليمّيينالممثلين
مسـتويات  على مختلف   التوصيات لتحسين وضع قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت        وفيما يلي   

 :نضجلا
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التّكنولوجيـا بـين    يجب التشجيع علـى تبـادل       : بالنسبة للبلدان في مستوى النضج األول      )١( 
 . رجذب االسـتثما  على  لزيادة قدرة الشّركات المحلّّية      الجامعات وشركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    

ـ   الستثمار في اإلن   بهدف ا  نبااألجصانعي تكنولوجيا المعلومات     ةقد يكون دعو  و ة لتلبيـة   ليتاج المحلّّي كوس
 ة أيضاً؛ مفيديةالّسوق المحلّمتطلبات 

 
شـركات تكنولوجيـا المعلومـات      تقويـة    يجب   :بالنسبة للبلدان في مستوى النضج الثاني      )٢( 

يمكـن أن يكـون     . رمع االستثما تجممع  وذلك بالتعاون    المصارفحكومات و الواالتصاالت المحلّّية بمساعدة    
قد أثبتت    ل  .وظيفتالزيادة  المبيعات و و في اإلنتاج    ةجيدمقابل نتائج    منح، وقروض    أساس االعتماد على هذا  

تكنولوجيا المعلومـات واالتصـاالت     شركات  في غربّي أوروّبا لتشجيع     ها عندما نُفذت    حاشابهة نج مالنّظم ال 
 بـين   وتوكول اتصال عبر بر نظام مراقبة شفّاف    مع   ه المنح  هذ تترافقهّم أن   ومن الم .  ةالمتوسطوالّصغيرة  

 الممولين؛المؤّسسات الحكومّية و
 

تـرك  للحكومات هو الحفاظ على     بالنسبة  التّحّدي  : بالنسبة للبلدان في مستوى النضج الثالث      )٣( 
تُنفذ  ةكنولوجيت ت ضنااوحالتي يسيرها القطاع العام من حدائق        ضمان أن البرامج     مع،   وشأنه القطاع الخاصّ 
 األعضـاء   ألخرىالبلد الواحد وضمن البلدان ا     ضمن أفضل الخبرات  نشر   اًمهّم أيض ال ومن.  بطريقة مثمرة 
 .في اإلسكوا
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 حكومةلتطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في ا  -سادساً
 
 مقدمة
 

دف الحكومة اإللكترونية إلى تحسين الخدمات التي تقّدمها الحكومة إلى المواطنين، وتطوير العالقة             هت
لى المعلومـات، وزيـادة     إ مألعمال والصناعة، وتعزيز دور المواطنين عن طريق تسهيل وصوله        مع قطاع ا  

ضمن هذا المنظور، أضحت الحكومة اإللكترونّية األداة المعاصرة التي تلجأ إليهـا   . كفاءة اإلدارة الحكومّية
واطنين، ورفع مستوى الـدخل،     الحكومات بغية الحد من الفساد، وزيادة الشفافّية، وتوفير مزيٍد من الراحة للم           

 .ارّية الحكومّيةدإلاجراءات إلوتخفيض تكاليف ا
 

دف قياس مستوى استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المؤّسسات الحكومّيـة            هوب
 :اليةتلامؤشّرات األساسّية لا  انتقاءىرجوتقدير مدى فاعليتها، 

 
ديثها؛ حت ةريتوفّرها، و وت ىد وم ،اتساع نطاقها و ة،بسوحملاؤّشر حجم اخلدمات    يس هذا امل  قي :بة اإلدارات العاّمة  حوس •

 ويشمل ذلك اخلدمات املتاحة وغري املتاحة على الشبكة؛

 تفايش، ومدى استخدام األر   ةّيعلومات احلكومّية إىل الصيغة الرقم    ملاويل  حت س هذا املؤّشر درجة   يقي :نة املعلومات رقم •
 الرقمّية؛

وضـوعة  ملامـل   علا ططخالستراتيجيات و او ساتاسي ال ّشرؤامل خيص هذا : ّيةنورلكتإلا إىل احلكومة ط االنتقال   طخ •
 ة؛رونّيكومة اإللكتحلا خبصوص

 وضوعة خبصوص ملامل  علا ططخالستراتيجيات و او ساتاسي ال ّشرؤامل خيص هذا : ينّورلكتإلا  االنتقال إىل التزّود   ططخ •
 .روينّلكتإلا تزّودلا

 
 ن للحكومة اإللكترونية في البلدان األعضاء في اإلسكوا   تحليل مقار-ألف

 
 حوسبة اإلدارة العامة  -١

 

حيث تقود مصر واإلمارات العربيـة املتحـدة عمليـة إدخـال            .  إن حوسبة اإلدارة العامة هي يف حالة توسع يف املنطقة          
ألعمال ووضع حلول لسريورة العمل بغية زيادة فاعلية        تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مؤسساهتا وتقوم بإعادة هندسة إجراءات ا         

 . وفعلّية اإلجراءات احلكومية
 

وقد زودت عدة بلدان أعضاء يف اإلسكوا مثل البحرين ولبنان واألردن والكويت والسعودية إداراهتا العامة مبا حتتاج إليه من                    
أما خدمات اإلنترنت األولية مثل الربيـد اإللكتـروين         .  ة الشائعة جتهيزات يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وبالتطبيقات اإلداري      

 .وقد حققت بعضها جناحاً يف إقامة بوابات حكومة إلكترونية.  ووجود مواقع وب فهي قائمة يف معظم هذه البلدان
 

 رقمنة املعلومات  -٢

 . واإلمارات املتحدة تشري معظم التوجهات إىل حترك إجيايب باجتاه رقمنة املعلومات يف كل من مصر 



 -44-

 احلكومة اإللكترونية  -٣
 

وقد اعتمـدت األردن واإلمـارات العربيـة املتحـدة          . ملعظم البلدان األعضاء يف اإلسكوا خطط يف احلكومة اإللكترونية         
وقد طورت مؤخراً كل من البحرين ومصر والكويت ولبنان والسـعودية خطـط حكومـة               .  استراتيجيات واضحة وبدأت بتنفيذها   

 .١٩٩٨إلكترونية، علماً بأن بعض هذه البلدان قد بدأ مشاريع حكومة إلكترونية منذ عام 

 التزود اإللكتروين  -٤
 

 .هذا اجلانب غري مفّعل يف الكثري من البلدان األعضاء يف اإلسكوا باستثناء اإلمارات العربية املتحدة 
 
 يات نضجها في الحكومة اإللكترونية  ترتيب وتصنيف البلدان األعضاء في اإلسكوا وفق مستو-باء

 
يظهر الترتيب الالحق درجة الكفاءة والنجاح اللذين تحقّقا في مجال اعتمـاد تكنولوجيـا المعلومـات                

وُيظهر مستوى النضج الخاّص بكّل بلد مدى قدرة هذا البلـد علـى             .  واالتصاالت في المؤسسات الحكومّية   
لبيانات التي قُّدمت في تقارير مالمـح البلـدان،         اطبيعة   ل ونظراً.  تطوير ونشر تطبيقات الحكومة اإللكترونّية    
 .ستويات نضج البلدان األعضاء وترتيبها م٨ويلخّص الجدول .  فإّن عملّية الترتيب هي كيفّيةً أكثر منها كمّيةً

 
  الحكومة اإللكترونّيةفيترتيب بلدان اإلسكوا حسب مستوى نضجها   -٨جدول ال

 
٤المستوى  ٣ى املستو  ٢املستوى   ١املستوى    البلد 

 حرينبلا    
 رصم    
 راقعلا    

 ردنألا    
 ويتكلا    
 اننبل    
 انمُع    
 ّيةسطينفللا لطةسلا    
 رطق    
 ملكة العربّية السعودّيةملا    
 مهورّية العربّية السورّيةجلا    
 مارات العربّية المتحدةإلا    
 اليمن    

 
 .ّيز كلّ مرحلةمت رئيسة اليتلا استعراض املالمح عمري فيما يلي جتميع البلدان األعضاء حسب مرحلة نضجها، سيج

 
 العراق واألراضي الفلسطينّية واليمن: مستوى النضج األول  -١

 
ـ ي م فنية األساسّية   بلاضير  حتواء  نب ه المجموعة هي في طور    ذهبلدان   ـ    ج ات ال تكنولوجيـا المعلوم
جموعـة بـين     الم ى هذه لإ يةنتملمبلدان األعضاء ا  لاّزع  وتتو. يداً إلقامة الحكومة اإللكترونّية    تمه واالتصاالت
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يقـات تكنولوجيـا المعلومـات      بطتإّما أنّها في مرحلة إنشاء بنيتها األساسـية والتحضـير لتطـوير             : ينتئف
العراق واألراضي الفلسطينّية؛ وإّما أنّها في      واالتصاالت ونشرها في المؤّسسات الحكومّية، كما هو الحال في          

مرحلة تمتلك فيها استراتيجيةً دون أن تكون هذه االستراتيجية مدعومةً بخطط تنفيذّية بسبب نقص المـوارد،                
 .لحال في اليمناكما هو 

 
 مصر والكويت وُعمان وقطر والمملكة العربية السعودّية وسورية: مستوى النضج الثاني  -٢
 
ى بلدان هذه المجموعة استراتيجيات وخطط تنفيذّية مالئمة، ولكّن النتائج على صعيد التنفيـذ              وجد لد ت

ظم مواقع الحكومة اإللكترونّية غير تخاطبّية، وتكتفي بعرض المعلومات         عفم. الشامل ما تزال محدودة النطاق    
 . بطريقٍة حيادّية

 
 ارات العربّية المتحدةالبحرين واألردن ولبنان واإلم: ستوى النضج الثالثم  -٣

 
قّقت إنجازات ناجحـٍة فـي عـدٍد مـن     حمتلك بلدان هذه المجموعة استراتيجياٍت وخططاً تنفيذّية، و ت
 كامل الفوائـد علـى      مولم يتحقّق تعمي  . ولكّن الفوائد المرجّوة لم تتحقّق على الصعيد الوطني بعد        .  المجاالت

ة اإللكترونّية توفّر لمستخدميها استمارات يمكـن ملؤهـا         ومعظم مواقع الحكوم  .  جميع قطاعات المجتمع بعد   
 . إلكترونّياً أو طباعتها وإرسالها بالبريد

 
 إمارة دبي: مستوى النضج الرابع  -٤

 
يعني هذا المستوى تحقّق التنفيذ على الصعيد الوطني، مع تعميم جميع الفوائد المرجـّوة مـن نشـر                  

وتشـتمل غالبّيـة    .  ّسسات الحكومّية بحيث يشمل ذلك البلد بكامله      تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المؤ    
.  مواقع الحكومة اإللكترونّية في هذه المرحلة على أتمتٍة للوظائف الحكومّية مع إمكانات أكثر فاعلّية ومرونـة               

 . طار هذه المرحلةإحيدة التي يمكن أن تُدرج في وإّن إمارة دبّي هي ال
 

دان األعضاء في اإلسكوا بحسب مستوى نضجها في تطبيقات تكنولوجيا           ترتيب البل  ١٠يظهر الشكل   
 .المعلومات واالتصاالت في الحكومة

 
 خبصوص تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف احلكومةبلدان اإلسكوا   ترتيب -١٠الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تطبيق كلي اإلمارات العربية المتحدة  فوق المتوسطة مصر
مصر األردن

تطبيق جزئي البحرين اإلمارات العربية المتحدة 
األردن متوسطة البحرين
الكويت الكويت
لبنان لبنان

المملكة العربية السعودية  عمان
خطط غير محدودة عمان قطر

المستوى 4 قطر  المملكة العربية السعودية 
المستوى 3 البحرين الجمهورية العربية السورية  غير كافية العراق

لبنان ال يوجد خطط العراق السلطة الفلسطينية 
اإلمارات العربية المتحدة  السلطة الفلسطينية  سوريا

المستوى 2 مصر اليمن اليمن
الكويت
عمان
األردن مرحلة التطبيق اإلمارات العربية المتحدة متوسط مصر
قطر األردن  الكويت

الجمهورية العربية السورية  مصر لبنان
المملكة العربية السعودية  البحرين المملكة العربية السعودية 

المستوى 1 العراق الكويت اإلمارات العربية المتحدة 
السلطة الفلسطينية  لبنان ضعيف البحرين

اليمن المملكة العربية السعودية  األردن
خطط محدودة عمان الكويت

قطر عمان
ال يوجد خطط العراق قطر

فلسطين غير موجود العراق
الجمهورية العربية السورية السلطة الفلسطينية 

اليمن الجمهورية العربية السورية 
اليمن

حوسبة اإلدارات العامة رقمنة المعلومات

تطبيقات 
مجتمع المعلومات واالتصاالت في الحكومة

مرحلة التخطيط

الحكومة اإللكترونية التزويد اإللكتروني
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سكوا فيما يخص تطبيقات تكنولوجيـا       ملخصاً عن تصنيف البلدان األعضاء في اإل       ١٢يعطي الشكل   
 .المعلومات واالتصاالت في الحكومة

 



 -47-

   النتائج-جيم
 

لكـّن معظـم    .  بدأت البلدان األعضاء في اإلسكوا عموماً تشقّ طريقها نحو أتمتة الخدمات الحكومّية           
تحّول حقيقّي في    داثبلدان المنطقة ما تزال بعيدةً عن استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بفاعلّية إلح           

إّن تبسيط اإلجراءات الحكومّية، وتعديل األنظمة اإلدارّية، ووضـع معـايير لتنمـيط             .  المؤّسسات الحكومّية 
الوثائق والبيانات، هي أمور ال بّد منها، ويجب أن تكون مقّدمةً للمبادرات الجاّدة الساعية لتحقيـق الحكومـة                  

 للمؤشّرات األساسّية المعتمـدة لقيـاس مسـتوى اسـتخدام الحكومـة             سنورد فيما يلي ملخّصاً   .  اإللكترونّية
 :اإللكترونّية ومدى فاعلّيتها في منطقة اإلسكوا

 
.   تُستخدم دائماً فرصة إلعادة هندسـة اإلجـراءات الحكومّيـة           التي ال  :حوسبة اإلدارات العامة   . ١

زلة ال رابط بينها، وذلك بدل االسـتفادة        الممارسة الشائعة في هذا المجال ما تزال تتمثّل بتطوير تطبيقات منع          
 من الميزات التي توفّرها التطبيقات المتكاملة؛

 
لة في هذا المجال تفتقر إلى االنتظام في خطـط عمـٍل            ولمبذا تزال الجهود    ال: نة المعلومات مقر . ٢

 متكاملٍة، وهي غائبة عن قائمة األولوّيات في معظم البلدان األعضاء؛
 

لخطط موجودة في معظم الحاالت، ولكنّها بحاجٍة إلـى         ا: ّيةنورلكتإلا كومةط االنتقال إلى الح   خط . ٣
ولجعل هذه الخطط قابلة للتحقيق، تحتاج البلدان األعضاء إلـى          .  أن تكون أكثر واقعّية وإلى خطوات تنفيذّية      

قـة بالحكومـة   مراجعة إجراءاتها التنفيذّية وتخصيص مزيٍد من الموارد المالّية والبشـرّية للمبـادرات المتعلّ           
 اإللكترونّية؛

 
ال يزال هذا المكون الهام في الحكومة اإللكترونية ضعيف التطّور في البلدان            : ّينورلكتإلا التزّود . ٤

 .األعضاء في اإلسكوا باستثناء اإلمارات العربّية المتحدة
 

   التوصيات-دال
 

يا المعلومات واالتصـاالت    لتحسين وضع تطبيقات تكنولوج    ٥نورد فيما يلي أهّم التوصيات المقترحة     
 :في المؤّسسات الحكومّية في منطقة اإلسكوا

 
إّن البرامج الوطنّية الخاّصة بالحكومة اإللكترونّية ال تسـير         : تبادل الخبرة بين بلدان اإلسكوا     . ١

وقد ُأعيد تنفيذ بعض المشاريع المتماثلة من       .  وفق الوتيرة نفسها، والتشارك في التجارب ال يحدث بسهولةٍ        
 نقطة البداية في العديد من الحاالت؛

تحتاج الحكومات إلى االهتمام بمسائل إعادة تصميم إجراءات العمـل       : تعديل األنظمة اإلدارّية   . ٢
السائدة، والحفاظ على الجودة، وإدخال آلياٍت للضبط والتدقيق، وإنشاء نظاٍم للتزّود اإللكتروني، إضافةً إلى              

ٍة في إدارة المشاريع، وزيادة الشفافّية وتعزيز المساءلة فـي أجهـزة            امتالك مهاراٍت تقنّية وأخرى مختصّ    
 الدولة؛

حيث تحتاج بعض الحكومات إلى بيئة ممكنـة تشـجع   : اعتماد نظام مالي وضريبي مشـجع    . ٣
االستثمار األجنبي المباشر ليكون مشجعاً للمستثمرين الخاصين على إقامة شركات تكنولوجيـا معلومـات              

 ة والمشاركة بمشاريع الحكومة اإللكترونية؛واتصاالت في المنطق
في مجاالت ذات أولوّية أساسّية، واعتماد آلّيـات مالئمـة لالختبـار            : البدء بمشاريع رائدة   . ٤
 .والرقابة

                                                      
، القّمة العاملّية حول جمتمع املعلومات، النـدوة  "تشجيع تطبيقات احلكومة اإللكترونّية لتحقيق جمتمع املعلومات يف البلدان األعضاء يف اإلسكوا "اإلسكوا،  ) ٥(

 .E/ESCWA/ICTD/2003/WG.1/8 التحضريّية اإلقليمّية لغرب آسيا،
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 تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم   -سابعاً
 
 مقدمة
 

مية اليوم حيث يمثل اإلبداع، وال سـيما        إن االقتصادات المبنية على المعرفة هي محرك السوق العال        
وتستطيع الدول التي تمتلك معارف كثيـرة أن تحقـق بسـرعة التقـدم              .  اإلبداع التكنولوجي، دوراً مركزياً   

 .التكنولوجي وأن تجني فوائد متمثلة في نمو اقتصادي وتحسن في مستويات العيش
 

وعلى .  والتطوير المستمر للمهارات والمعارف    يستند اقتصاد المعرفة على التعليم والتعليم مدى الحياة       
الدول النامية أن تبذل جهوداً جدية لتوفر لمواطنيها المستويات التعليمية والمهارات المتقدمة الالزمـة لبنـاء                

تقدم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بوصفها أداة فرصة كبيرة للدول النامية          .  المعرفة الجديدة واستخدامها  
 . زيادة مهارات ومعارف مواطنيها بسرعة وبكلفة معقولةلتتمكن من

 
تظهر الدراسات الحديثة انزياحا واضحاً في طلب العمل باتجاه المهارات المتوسطة والمتقدمة في كل              

 في المائة من العاطلين عن      ٨٠وتبين دراسة البطالة في بعض البلدان األعضاء في اإلسكوا أن           . الدول تقريباً 
ن وما تزال األمية مشكلة أساسية في هذه البلدان تعوق تطورها االقتصـادي واالجتمـاعي، إذ                العمل هم أميو  

 . في المائة معظمهم من النساء٤٠تبلغ نسبة األميين بين سكان هذه البلدان حوالي
 

تقدم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فرصة لالنتقال من النموذج التقليدي الذي مركزه المدرس إلى             
حيث يصبح المدرس مشرفاً ومساعداً في حين يصبح المتعلم أكثـر اسـتقالالً             . ذج الذي مركزه المتعلم   النمو

واعتماداً على ذاته وقادراً على العثور على المعلومات الالزمة والوصول إلى المعرفة المناسبة، وهـذه هـي       
 .الخطوة األولى باتجاه التعلم مدى الحياة

 
 :بيقات االتصاالت والمعلومات في التعليم المعايير األساسية التاليةاستخدمت لقياس مدى فعالية تط

 
إدخال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى المعاهد التعليمية،       : التعليم المعتمد على الحاسوب    •

 والدروس المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومهارات الطالب والمدرسين في هذا المجال؛

الوصول إلى شبكة اإلنترنـت، تـوفر مواقـع الـوب الخاصـة             : مدارس باإلنترنت ارتباط ال  •
 بالمدارس؛

 مثل الدروس، والمعلومات، وخدمات التسجيل ،الخ؛: الخدمات عبر الشبكة •

 .توفر إمكانية التعلم عن بعد وفاعليته: التعلم عن بعد •
 

 لتعليم في البلدان األعضاء في اإلسكوا   تحليل مقارن الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في ا-ألف
 

 استراتيجية التعليم اإللكتروني  -١
 

باستثناء األردن واإلمارات العربية المتحدة وإلى حد ما مصر، ما زال على كل البلدان األعضـاء أن            
كد أن  ومن غير المؤ  . تضع استراتيجية خاصة إلدخال واستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم         

وغالباً ما  .  تؤدي المبادرات المبعثرة إلى نتائج ملموسة خاصة عند تنفيذها دون وجود رؤية شمولية واضحة             
وهذا المجال هـو مجـال      .  تكون هذه االستراتيجيات، عند وجودها، وطنية أكثر منها إقليمية أو شبه إقليمية           

 .يمكن أن تكون فيه االستراتيجية اإلقليمية مثمرة
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 تعليم المعتمد على الحاسوبال  -٢
 

ما يزال استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم بعيداً عن بلوغ مستويات مثلى، فهـذه               
ومـا زالـت معظـم      . التكنولوجيا تمثل البعد الثالث في العملية التعليمية إلى جانب المادة المدرَّسة والمدرس           

سيؤدي التأخر في اتخاذ هـذه      .  ت على المستويين التقني والمفاهيمي    البلدان األعضاء في مرحلة بناء المهارا     
 .الخطوة إلى ظهور نقاط ضعف عديدة في جودة  نتائج العملية التعليمية

 
 الخدمات عبر الشبكة  -٣

 
تمكن تكنولوجيا االتصال والمعلومات الطالب والمدرسين ومتخذي القرار والعائالت من الحصـول             

إن هذا النمط مـن     . وتنفيذ عمليات المناقالت المتعلقة باألنشطة التعليمية في وقت قصير        على معلومات قّيمة،    
تبدي بلدان الخليج تقدماً أكثر في هذا المجال        .  الخدمات غائب كلياً عن المعاهد التعليمية في البلدان األعضاء        

 .في حين ال تزال البلدان األعضاء األخرى متأخرة كثيراً
 

 باإلنترنتربط المدارس   -٤
 

تنفذ بلدان الخليج واألردن خططاً لوصل كل المدارس بشبكة اإلنترنت في حين تبنّت سورّية مشروعاً               
ستعود هذه العملية عنـد اسـتخدامها       .  وطنياً يرمي إلى ربط كل المدارس الثانوية في غضون ثالث سنوات          

 .بالطريقة المناسبة بفوائد كثيرة على كل من الطالب والمدرسين
 

 التعلم عن بعد  -٥
 

يمثل التعلم مدى الحياة ميزة أساسية من ميزات المجتمع الحديث الذي تتطور فيه المعرفة باسـتمرار                
تعتبر الجامعة االفتراضية السورية والجامعة     . ودون توقف وهنا يظهر التعلُم عن بعد باعتباره عنصراً أساسياً         

بعد في األردن المبادرات األولى في المنطقة، ولكن ما يـزال           العربية المفتوحة والمركز اإلقليمي للتعليم عن       
عدد طالب هذه الجامعات قليالً جداً، وكذلك فإن عدد المؤسسات والشركات التي تستخدم هـذه التقنيـة فـي                   

ولقد اختبرت حلـول تقنيـة      .  وهذا يعني أن المنطقة ما زالت تقاوم مبدأ التعلم عن بعد          . التدريب قليلة أيضاً  
وتبين تجربة جامعة تلفزيـون الصـين وجامعـة         .  ، وكان نجاحها متفاوتاً في بلدان مختلفة من العالم        مختلفة

 .جنوب أفريقيا أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلم مدى الحياة
 
تمثل قرية المعرفة في اإلمارات العربية المتحدة نموذجاً جيداً يحتذى إلنشاء مجتمع المعرفـة الـذي                

إن البنية المتنوعة   .  كز على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطبيقها في كل الميادين، بما فيها التعليم           يرت
لهذه القرية والتي تضم أكاديمية لإلعالم ومركز إبداع ومعاهد تعليم إلكتروني تمنح شهادات جامعية وما بعـد                 

 تجسد مثاالً ممتازاً يمكن للبلدان األعضـاء        الجامعية،  ومعاهد بحث وتكنولوجيا وحاضنات ومؤسسات اختبار       
 .األخرى اتباعه

 
   ترتيب  وتصنيف البلدان األعضاء في اإلسكوا وفقً مستويات نضجها في تطبيقات -باء

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم
 

الت لتطـوير   ُيظهر الترتيب قياساً لمدى نجاح البلدان في استيعاب تكنولوجيا المعلومـات واالتصـا            
تطبيقاتها واستخدامها في التعليم، في حين ُيظهر مستوى نضج كل بلد إمكانات ذلك البلد في تطـوير ونشـر                   

ونظراً لطبيعة البيانات الواردة في تقارير البلدان فإن        .  تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم     
 ترتيـب البلـدان األعضـاء       ٩يبين الجدول   .  ر منها كمية  إجرائية الترتيب هي إجرائية تقريبية ونوعية أكث      

 .ومستويات نضجها، تليه دراسة للميزات الرئيسية لمستويات النضج
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   ترتيب بلدان اإلسكوا وفق مستويات نضجها في تطبيقات -٩الجدول 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم

 
٤المستوى رقم  ٣المستوى رقم   ٢المستوى رقم   ١المستوى رقم  البلد 

البحرين    
مصر    
العراق    
األردن    
الكويت    
لبنان    
ُعمان    
السلطة الفلسطينية    
قطر    
اململكة العربية السعودية    
اجلمهورية العربية السورية    
اإلمارات العربية املتحدة    
اليمن    

 
 ٦العراق وأراضي السلطة الفلسطينية واليمن وقطر: توى النضج األولمس  -١

 
ما تزال بلدان هذا المستوى في مرحلة إنشاء البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فـي               

يوجد كل بلد في هذه المجموعـة       .  المدارس والجامعات تمهيداً الستثمار إمكانات هذه التكنولوجيا في التعليم        
 :ي إحدى المرحلتين اآلتيتينف

 
مرحلة إنشاء البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تمهيداً لتطـوير ونشـر             •

 تطبيقاتها في التعليم كما هو الحال في العراق وأراضي السلطة الفلسطينية؛ أو

اب مرحلة امتالك الرؤية لكن دون دعمها بإجراءات تنفيذية بسبب نقص الموارد أو ألسب             •
 .أخرى كما هو الحال في اليمن

 
 مصر ولبنان وعمان والمملكة العربية السعودية وسورية: مستوى النضج الثاني  -٢

 
ولكن المشاريع  .  تمتلك بلدان هذه المجموعة رؤية لكن من غير استراتيجيات وخطط تنفيذية مترابطة           

 .والمبادرات القائمة واعدة
 

 واألردن والكويت واإلمارات العربية المتحدةالبحرين : مستوى النضج الثالث  -٣
 

لكـن لـم تجنـى      . يمتلك كل بلد من هذه البلدان رؤية واضحة ولديها ومبادرات وقرائن على التنفيذ            
 .الفوائد المتوخاة بعد على صعيد المجتمع

 
 ال يوجد أي بلد من البلدان األعضاء في اإلسكوا في هذه المرحلة:مستوى النضج الرابع  -٤

 

                                                      
يتعذر حتديد احلالة الفعلية الستخدام تطبيقات تكنولوجيا االتصاالت واملعومات يف التعليم بسبب قلة املعلومات الواردة يف بعض التقارير الوطنية، كما هو                 ) ٦(

 .احلال بالنسبة لدولة قطر
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طلب بلوغ هذا المستوى تنفيذ الخطط الوطنية وجني كل الفوائد المتوقعـة مـن نشـر تطبيقـات                  يت
 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  في التعليم على مستوى البلد بأكمله

تمثل أوروبا مقارنة بمناطق العالم األخرى مثاالً جيداً ألفضـل الخبـرات فـي تطبيـق تكنولوجيـا                 
ي التعليم وتعطي برامج التعليم اإللكتروني المطبقة في أوروبا مثـاالً جيـداً يمكـن               المعلومات واالتصاالت ف  

يمكن للبلدان األعضاء في اإلسكوا التعلم من النجاحات األوربية وبناء بـرامج وطنيـة        .  لآلخرين اإلفادة منه  
 .وإقليمية للترويج لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنطقة

 
صاً عن تصنيف البلدان األعضاء في اإلسكوا فيما يخص تطبيقات تكنولوجيـا             ملخ ١١يعطي الشكل   

 .المعلومات واالتصاالت في التعليم
 

 خبصوص تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليمبلدان اإلسكوا   ترتيب -١١الشكل 
 

  -جيم
النتائ
 ج

 
ت
ــل  مث
المعر

فـــة 
حجر 
األسا

س 
ــي  ف
عملية 
التطو

ــر،  ي
وتوفر 
ولتكن

وجيا 
المعلو

مات 
واالت
صاال

ت 
 :فرصاً هامة لتحديث التعليم عن طريق

 
 زيادة وتوسيع فرص التعليم؛ •
 تسريع التحول عبر التجديد في التعليم ونشر وتعميم أفضل الخبرات؛ •
 تأمين التعليم لقطاعات المجتمع التي انفصلت لسبب ما عن النظام التعليمي؛ •
 .ق المجتمعتشجيع التعلم مدى الحياة في كل مراف •

 
بالرغم من أهمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم وفي جعل األجيال القادمة متآلفة تماماً              

.  مع هذه التكنولوجيا، فإن التقدم في هذا المجال ما زال بطيئاً جداً في عدد من البلدان األعضاء في اإلسـكوا                   
 على تزويد المدارس بالحواسيب الشخصية أو على ربط هـذه           إذ ال يزال اهتمام العديد من هذه البلدان منصباً        

تنفيذ فعلي في محله البحرين
الكويت

تنفيذ جزئي مصر األردن
األردن اإلمارات العربية المتحدة 
لبنان جزئي لبنان

المملكة العربية السعودية  عمان
اإلمارات العربية المتحدة  الجمهورية العربية السورية 

المستوى 4 مرحلة أولى الكويت المملكة العربية السعودية 
المستوى 3 البحرين للتنفيذ عمان ضعيف/ مصر

األردن قطر معلومات غير العراق
الكويت غير كاف البحرين متوفرة السلطة الفلسطينية 

اإلمارات العربية المتحدة  العراق قطر 
المستوى 2 مصر السلطة الفلسطينية  اليمن 

لبنان الجمهورية العربية السورية 
عمان اليمن

الجمهورية العربية السورية
المملكة العربية السعودية 

المستوى 1 العراق تنفيذ كلي اإلمارات العربية المتحدة

السلطة الفلسطينية  تنفيذ جزئي مصر متوسط البحرين
قطر البحرين مصر
اليمن األردن األردن

لبنان اإلمارات العربية المتحدة 
المملكة العربية السعودية  جزئي لبنان

مرحلة أولى  البحرين عمان
للتنفيذ عمان قطر

قطر الكويت
ضعيفة/ العراق المملكة العربية السعودية 

معلومات غير السلطة الفلسطينية  الجمهورية العربية السورية
الجمهورية العربية السورية  متوفرة ضعيف/معلومات العراق

اليمن غير متوفرة السلطة الفلسطينية 
اليمن

خدمات على الخط
التعلم عن بعد

التعليم المبني على الحاسوب ربط المؤسسات التعليمية

تطبيقات مجتمع المعلومات واالتصاالت في 
التعليم



 -52-

مع أهمية هذه الخطوات لكنها ال تؤدي إلى تحول فعال وصحيح إلى التعليم المعتمد              . المدارس بشبكة اإلنترنت  
 .وما زال هذا المفهوم غير واضح المعنى بالنسبة للعديد من البلدان األعضاء . على الحاسوب

 
 التعلم مدى الحياة على نطاق واسع، ولذلك توجد ضرورة لتنظيم حمالت توعيـة              لم ُيدرك بعد مفهوم   

مركزة في البلدان األعضاء لشرح هذا المفهوم والتشجيع على تبنيه ولتوضيح فوائده وخاصة من حيث أنـه                 
يعطي فرصة جدية للتغلب على مشكلة األمية حيث يمكن أن تساعد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت علـى                

فوفقاً لتقرير تنمية اإلنسان العربي الذي أعده برنـامج األمـم المتحـدة             .  يصال التعليم إلى المنازل والقرى    إ
 . مليون أمّي في الوطن العربي، ثلثاهم من النساء٦٥، يوجد ٢٠٠٢في عام  )UNDP (للتنمية

 
اً مـن التحـديات     تواجه مبادرات التعليم اإللكتروني في البلدان األعضاء في اإلسكوا عمومـاً عـدد            

التدريب غير الكافي للمدرسين، قلة البرمجيات التعليمية باللغة العربية، المناهج المتحجـرة            : والصعوبات منها 
غير القادرة على التأقلم مع طرائق التعليم اإللكتروني الحديث وعدم توافر البنية األساسـية المالئمـة لـدعم                  

 .التعليم اإللكتروني في المدارس
 

 لتوصيات  ا-دال
 

تتضمن التوصيات الموجهة لتحسين وضع التطبيقات في التعليم في البلدان األعضاء الثالثة عشر مـا   
 :يلي
 

توفر تكنولوجيا المعلومات   : تبني رؤية واضحة ووضع استراتيجية مالئمة مع خطط تنفيذها         )١(
 استخدام تكنولوجيا المعلومـات     ولجني فوائد .  واالتصاالت فرصة لتحديث التعليم والمساعدة في محو األمية       

واالتصاالت في حقل التعليم ال بد من توفر رؤية واضحة ومركزة تشارك في وضعها كل األطراف، العامـة               
يجب أن تصمم االستراتيجيات وخطط التنفيذ بصيغة مناسبة تأخذ بالحسبان التطور التكنولـوجي             .  والخاصة

 .لمجال على المستويين اإلقليمي والدوليالسريع، ويجب أيضاً تشجيع التعاون في هذا ا
 

 :يمكن أن تكون الخطوات العملية باتجاه تحقيق هذا الهدف
 
إنشاء لجان وطنية تناط بها مهمة وضع االستراتيجيات والخطط التنفيذية للتعلـيم             •

 القائم على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛
 تأسيس مشاريع رائدة في حقل التعليم اإللكتروني؛ •
تدريب المدرسين على استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتأليف ووضع          •

 مواد ودروس تعتمد على الحاسوب ترتكز على مفاهيم التعليم الذي مركزه المتعلم؛

 إنشاء بيئة مناسبة لتطوير صناعة داعمة في حقل التعليم اإللكتروني؛ •
 .عدالشروع بمبادرات إقليمية خاصة في حقل التعليم عن ب •

 
يمكن استخدام هذه البوابة لتبـادل الخبـرات        : بناء بوابة إنترنت إقليمية للتعليم اإللكتروني      )٢(

ووجهات النظر بخصوص التعليم اإللكتروني والتجارب الناجحة في استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومـات             
لبلدان األعضاء، وترفـع مسـتوى      ويمكن أيضاً أن تشجع قيام برامج مشتركة بين ا        .  واالتصاالت في التعليم  

 .ويمكن أن تمارس هذه البوابة أيضاً دور سوق تقدم األعمال الخاصة من خالل خدماتها.  التعاون بينها
 

إقامة صالت مع اللجان الدولية المختلفة لتقييس التعليم اإللكتروني لعرض وجهـة النظـر               )٣(
فاعلية على تعريف معايير ووضـع تقيـيس لتكنولوجيـا          هناك عدد من اللجان الدولية التي تعمل ب       : اإلقليمية
ومن الجوانب التي يجب أخذها بالحسبان في هذه المعايير هي المحتوى العربي للدروس الموضوعة              .  التعليم

 . ٧على الخط
                                                      

 مهمتها تطوير معايري تقنية وأدلة خاصـة بتكنولوجيـا          IEEEملنبثقة عن إدارة مجعية احلواسيب       ملعايري تكنولوجيا التعليم ا    IEEEمن أمثلة هذه اللجان     ) ٧(
 .)www.computer.orglstandard(التعليم اإللكتروين 
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 األعمالتجارة و  تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في ال-ثامناً
 
 مقدمة
 

ديـدة  اجلسواق إضافة إىل األ ةاحلاليإىل األسواق الوصول إىل زيادة الدخل عن طريق     تانإللكتروني ا األعمالهتدف الّتجارة و   
تساهم تطبيقات الّتجارة اإللكترونّية يف      . املراسالت و الناجتة عن متابعة طلبات الشراء     والنفقات   املخزون تقليل   عن طريق  و ،كلفة أقل ب

يف   .خاّصة يف الّدول الّناميـة    وّمة يف خلق فرص العمل،      ااهلجتماعّية  اال تهاوظيفمما ُيربز   ،  )SMEs(منّو املؤّسسات الّصغرية واملتوّسطة     
 .  عملّياتالأمتتة ب اإللكترونية عمالحلول األترتبط  حني

 
 :ان التاليان األساسيان املؤشر، اُستخدم  اإللكترونّيةاألعمال الّتجارة اإللكترونّية و واستخدام تطبيقاتلقياس فاعلّية

 
 ، ومـدى انتشـارها    ، اخلدمات اآلنية  يقيس هذا املؤّشر حجم   : كترونّيةلاإل األعمالالّتجارة اإللكترونّية و  نضج  مدى   •

 ها؛ حتديثعمليات وهارفتوو
 

قيـاس  صارف وذلك عن طريق      أمتتة قطاع امل   قياسان بعمق عملية   امل نهذايفحص  : هتاتوفر الصريفة اإللكترونّية وجود    •
 . آالت الصرافة اآلليةراش يف املصارف واملكاتب، وانتلوجيا املعلومات واالتصاالتاستخدام حلول تكنو

 
   تحليل مقارن للتجارة واألعمال اإللكترونيين في البلدان األعضاء في اإلسكوا -ألف

 
 انتشار التجارة واألعمال اإللكترونيني ونضجهما  -١

 
يف اإلسكوا للمحافظة على املستويات الـيت حتققـت يف التطبيقـات     منذ انتهاء فورة اإلنترنت جاهدت البلدان األعضاء         

وقد حققت اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية جناحاً يف التجارة اإللكترونية بـني              .  اإللكترونية يف األعمال والتجارة   
 .نيأما الكويت وعمان فقد وصلتا إىل درجة واعدة يف هذين اجملال.  األعمال مها

 
وقد قاد اسـتخدام    .  وحققت بلدان أخرى مثل األردن ولبنان ومصر عدداً من النجاحات يف التجارة واألعمال اإللكترونيني             

 .هذه التطبيقات أساساً القطاع اخلاص، ولكن النتائج ال تزال حمدودة مقارنة مع املصادر الكامنة املتاحة يف هذه األسواق

 

 دهتاتوفر الصريفة اإللكترونية وجو -١
 

وقد نفذت املؤسسات أوالً أنظمة ملساندة      .  يشهد قطاع الصريفة حتوالً رئيسياً حرضته تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت         
مكاتبها الداخلية وآالت الصرافة اآللية اليت انتشرت كالفطر يف كل مكان تقريباً يف املنطقة باستثناء البلدان اليت ال تسـمح أنظمتـها                      

، بتمهيد الطريق العتمـاد     X25وقد ساعدت أنظمة االتصال يف هذه املؤسسات، القائمة يف معظمها على ميفاق             .  كاالقتصادية بذل 
 .تكنولوجيا اإلنترنت

 
وقد اختذت بلدان أخرى    .  ومن بني البلدان الرائدة يف الصريفة اإللكترونية هناك الكويت واإلمارات العربية املتحدة والبحرين            

 .وعمان وقطر مبادارات رئيسية لنشر خدمات الصريفة اإللكترونيةمثل األردن ولبنان 
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 نضجها يف التجارة واألعمال اإللكترونيني مستويات وفقصنيف البلدان األعضاء يف اإلسكوا ت ورتيبت  -باء
 

األعمـال، يف   ارة و  التج  قطاعي يف  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   إدخال يف   قياساً لدرجة املهارة والنجاح    ترتيب ال ُيظهر 
إن إجرائيـة     . والصـريفة اإللكترونّيـة    واألعمالالّتجارة  تطبيقات  ر ونشر   يطوت على قياس قدرته    بلدلكلّ  النضج  مستوى  حني يربز   

ت  مستويا ١٠دول  ص اجل خيل  .الواردة يف تقارير البلدان، هي إجرائية تقريبية ونوعية أكثر منها كمية          طبيعة البيانات   الترتيب، نظراً ل  
 .ترتيب هذه البلدانو  البلدان األعضاء يف اإلسكوانضج كل من

 
 ات يقطباستخدام تيف يات نضجها مستووفق بلدان اإلسكوا ترتيب   -١٠دولاجل

 األعماليف الّتجارة و تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 

٤المستوى رقم  ٣المستوى رقم  ٢المستوى رقم   البلد ١المستوى رقم 
 نالبحري    
 مصر    
 العراق    
 األردن    
 الكويت    
 لبنان    
 ُعمان    
 السلطة الفلسطينية    

 قطر المعلومات غير متوفرة
 اململكة العربية السعودية    
 اجلمهورية العربية السورية    
 اإلمارات العربية املتحدة    
 اليمن    

 
 .كل مرحلةميزة لة املس الرئيتعرض املالمحوالنضج مرحلة  األعضاء يف اإلسكوا حسب  هذه الفقرة البلدانمعجت

 
 الفلسطينية واليمنالسلطة أراضي والعراق : النضج األولمستوى   -١

 
  أي ثبط ي اً، وهذا ما   واجتماعي اًصعب سياسي ال الوضعالفلسطينية من الرتاع العسكرّي و    السلطة   العراق وأراضي    ل من تعاين ك 

 طينجمهود و أي   دعملمالئمة  بنية أساسية تقنّية ومالّية      ميلك هذان البلدان     ال.  تني املنطق اتنية يف ه  طني و ةأي خط  لتطويري  ود جد جمه
تكنولوجيـا  لساسية األ تهااليمن يف مرحلة بناء بني إن   . األعماليف الّتجارة و   ات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   يقطبتر ونشر   ويطتل

 لكّن الـيمن تعـاين مـن نقـص           .األعماليف الّتجارة و   ات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   يقطبت دعمل واالتصاالتاملعلومات  
 . معّدل األّمّية العايلمناالعتمادات و
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  لبنان واجلمهورّية العربّية الّسورّيةواألردنّ ومصر والبحرين : النضج الثاينمستوى   -٢
 

يف الّتجـارة    تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت     تطبيقات  ر ونشر   يلتطومالئمة  أساسية  بنية  ا املستوى    هذ ك بلدان لمتت
مل جتـن  لتنفيذ ومن ا ها على درجات متفاوتةلكنو  .طينوالستوى على امل اً استراتيجيات وخططضعت هذه البلدانقد و و  .األعمالو
 .ن التطور مأغلبّية البلدان األعضاء يف هذه املرحلةُتصنف   . الفوائد بعدكل

 واإلمارات العربّية املّتحدة اململكة العربّية الّسعودّيةومان ُعوالكويت : النضج الثالثمستوى   -٣
 

وإعطاؤهـا   الفوائد الكاملة     مل جين اجملتمع بعد    لكن و . تنفيذوشواهد على ال   اًخططواستراتيجيات  ا املستوى   هذبلدان   متتلك
 .ازات ناجحة يف عدد من اجملاالتوميكن العثور على إجن  .هللمجتمع بكامل

 
  يضم أي بلدال: النضج الرابعمستوى   -٤

 
تكنولوجيـا  من نشر تطبيقات    الكاملة  مع االستفادة    طينالواالستراتيجية على املستوى    ذه اجملموعة تنفيذ    يتطلب االلتحاق هب  

 .هكملأالبلد بيف يف املؤّسسات احلكومّية  املعلومات واالتصاالت
 

 . ملخصاً عن ترتيب البلدان األعضاء يف اإلسكوا فيما خيص تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التجارة واألعمال١٢ يعطي الشكل
 

 خبصوص تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بلدان اإلسكوا ترتيب   -١٢الشكل 
 يف األعمال والتجارة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تطبيق فعلي الكويت
اإلمارات العربية المتحدة 

تطبيق جزئي مصر

األردن 
لبنان
عمان

المملكة العربية السعودية 

المستوى 4 الكويت مراحل أولى للتطبيق اليمن

المستوى 3 عمان غير كاف/ البحرين
المملكة العربية السعودية  معلومات غير متوفرة العراق
اإلمارات العربية المتحدة  قطر

المستوى 2 البحرين السلطة الفلسطينية 
مصر الجمهورية العربية السورية 

األردن
لبنان

الجمهورية العربية السورية  تنفيذ فعلي الكويت

المستوى 1 العراق اإلمارات العربية المتحدة 

السلطة الفلسطينية  تنفيذ جزئي البحرين
قطر األردن
اليمن لبنان

عمان
المملكة العربية السعودية 

مراحل تنفيذ أولى مصر

غير كاف/ العراق
معلومات غير متوفرة السلطة الفلسطينية 

قطر
الجمهورية العربية السورية 

اليمن

توفر المصارف اإللكترونية وجودتها

مدى تطبيق التجارة واألعمال اإللكترونية ونضجه

تطبييقات مجتمع المعلومات واالتصاالت في 
األعمال والتجارة
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 نتائج  ال-جيم
 

لتأقلم اهذه الّتحّديات على قدرة     مواجهة  النجاح يف   يعتمد   وزيادة الّتحّديات االقتصادّية،     ،عوملةلل عصر االنتشار املتسارع    يف 
الّتجارة اإللكترونّيـة    ومناذجذلك عن طريق تطبيقات     فرصة لتحقيق    ب تزّود تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت    . االقتصاد اجلديد مع  

 .نّيةاإللكتروواألعمال 
 

ضـمن  االنـدماج   ب وختفق منعزلة   جوانبالبلدان األعضاء يف اإلسكوا تتناول      التجارة واألعمال يف    ات  يقطبتلكن معظم   و
ـ  ة سوق الّتجارة اإللكترونّية العامليّ     قُدرت قيمة  ٢٠٠٢يف عام     و  .للنمو االقتصادي أو حىت وطنية    استراتيجية إقليمّية     ٢،٢٩٣وايل  حب

  دوالر أمريكـي ثالثة مليارالعامل العرّيب  يف  لكترونّية  اإلتجارة  ال سوق    قُدرت قيمة  ،٢٠٠١و ٢٠٠٠ ييف عام و  .مليار دوالر أمريكي  
  ومن املهم مالحظـة أن تطـور األعمـال         . ٢٠٠٥٨يف عام    دوالر أمريكي    مخسة مليار إىل  هذا الرقم   ومن املتوقّع أن يصل     تقريباً،  

لقضايا ل صملخفيما يلي     .عملّياهتم اليومّية أمتتة  يف   ول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت    القطاع اخلاّص حلل   اعتماداإللكترونية رهن   
 : يف املنطقةاألعماليف الّتجارة و متّيز تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاليت الرئيسة 

 
يف  وجيا املعلومات واالتصـاالت   تكنولعيدة جداً عن االستخدام الفعال ل     األعمال يف البلدان األعضاء يف اإلسكوا ب      إن  

، مسرية الّتجـارة اإللكترونّيـة      عموماً ة، غربي ةأجنبيتقود شركات ومصارف    البلدان األعضاء يف اإلسكوا،     من  في كثري    ف . اعملّياهت
 . األعمال احملليةبوجود غطاء من اإللكترونّية، األعمال و
 

عملّيـات  ال عادة هندسة إل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  اليت تقدمها   الفرص  من  التنفيذ  عمليات   معظم   ال تستفيد 
 )B2B(شـركة -إىل-شركةمنطي   من     لكي تنجح التجارة    . املنطقة بلدان يف كلّ    تقريباًاالجتاه   اهذهناك ختلف يف     لألسف    .يةالّتجار

،  واملستهلكني وتغري سلوك األعمال  ،  ةبمناسالداعمة بطريقة   لبنية األساسية الّتكنولوجّية    البد من وجود ا   ) B2C(مستهلك-إىل-شركةو
 .استخدام اإلنترنتوتعزيز الثقة ب

 
 فقد حتقق القليـل مـن النجاحـات         .  أو شركات أجنبّية   ولدبالتعاون مع   مبادرات الصريفة اإللكترونّية    أُجنزت معظم   

 .الوطنية
 

                                                      
 احلكومة اإللكترونية   :، اجمللد األول  "بناء القدرات يف تطبيقات خمتارة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ضمن الدول األعضاء يف اإلسكوا             "اإلسكوا،   )٨(

 .٢٠٠٣والتجارة اإللكترونية، 
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من اإللكترونّية  األعمال   اإللكترونّية و  الّتجارةاستعمال  البلدان األعضاء يف اإلسكوا، هناك عّدة عوامل تبطئ         يف معظم   
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومستويات الوعي     لالّضعيفة   ساسيةاألبنية  وال غياب القانون الّصحيح،      منها . ةطنيالشركات الو قبل  

 .  اإللكترونّيةاألعمالالّتجارة اإللكترونّية و  تطبيقاتيفاملنخفضة 
 

ـ طبت ما خيص  يف املنطقة واضحة في    األخرىلغنّية والبلدان   االنفطية  الفجوة بني البلدان     ات تكنولوجيـا املعلومـات     يق
 .وختفيض الكلف وحتسني اإلنتاجية إقليمّي لتضييق هذه الفجوة، تعاون ليس هناك  .األعماليف الّتجارة و واالتصاالت

 
 

 توصيات  ال-دال
 

تسـم  يواألعمال واحلكومـات،    وتفاعالت بني املواطنني،    غين بال ام   نظ وهو ،لكترويناإلقتصاد  اال الّدول املتقّدمة حنو     جهتت 
الّناجح لتكنولوجيا املعلومـات    اإلدخال  يتطلّب   . لتحقيق الّتقّدم االقتصادّي واالجتماعي     تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   لستغالبا

اهلياكل الّتشـريعّية   والّسياسات   ك لخ مستويات التد   تغيريات هامة يف اجتاهات متنوعة ويف عدد من        األعماليف الّتجارة و   واالتصاالت
ؤّسسـات  امليف الّتجارة و   ات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   يقطبتة لتحسني وضع    يئيسرالتوصيات ال فيما يلي   . واألدوات الّتنظيمّية 

 :منظمة اإلسكوامنطقة يف  يةالّتجار
 

ة طلوبامل اخلدمات  أونتجاتاملأكثر إذ إن   .ة على اخلطتاجر املعلىتشجيع املستخدمني هناك حاجة ل : طينعلى املستوى الو  
 .٩ الّترفيهة ووسائلنتجات الّتكنولوجيوامل،  واالستجمامسفروبطاقات الالّزهور، واملالبس، و، واملنتجات اِحلَرفيةعادةً هي األطعمة، 

 
 األهداف املشتركة والعملّيـات      ذات  جمموعات للبلدان  تكويناهلادفة إىل   املبادرات اإلقليمّية   البدء ب : املستوى اإلقليميّ على  

 .شركة بني البلدان األعضاء يف اإلسكوا-إىل-شركةمنط من للتجارة اإللكترونية إنشاء حلول إىل هتدف املبادرات اإلقليمّية  . التعاونية
 

 :قترحةاملبادرات  ومن امل. ستقبليف املسيمّهد تكوين هذه اجملموعات الطّريق الّتفاقّيات الّتجارة اإلقليمّية 
 

، أو جتمع اجلمهورّية العربّيـة      ةلكترونياإلسياحة  لل لتطوير حلّ     وسورية األردنّ ولبنان  و جتمع مصر إقامة   •
 ؛ ١٠يزراعّي والنسيجال  يف القطاعنيشركة-إىل-شركةمنط من  مبادرة للتجارة اإللكترونية الّسورّية ومصر لتطوير

 
يف البلدان األعضاء يف اإلسـكوا وتشـجيع   هارات األفضل ف على املتطوير آلّية إقليمّية للّتعرّ  •

البلدان األعضاء يف اإلسكوا    وجيب على     .املنطقةيف   بطريقة جيدة النجاحات  وجيب التعريف ب    .املنطقةيف   انشره
  منجزيها؛ التعلم من هذه الّنجاحات والتعاون معةاولحم

 
 اإللكترونّيـة   واألعمـال لكترونّية،  اإلتجارة  ياسية لل جلان دولية ق   يف   ةّ اإلقليمي املشاركة زيادة •

اليت القياسية  لجان واجملموعات   ال عدد من    إذ يوجد   .والصريفة اإللكترونّية لتمثيل وجهات الّنظر احمللّّية واإلقليمّية      
قضـايا  ووينّ،  اإلمضاء اإللكتـر  ولكتروينّ،  من عمليات الدفع اإل   ن  كّاليت مت والربوتوكوالت   بفاعلية املعايري    تطّور

                                                      
، ٢٠٠٣، منشورات اإلسكوا لعام     "لبناء القدرات يف تطبيقات خمتارة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ضمن الدول األعضاء يف اإلسكوا             "اإلسكوا،  ) ٩(
 .٢٠٠٣احلكومة اإللكترونية والتجارة اإللكترونية، : اجمللد األول

 .ملصدر السابقا) ١٠( 
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شارك البلدان األعضاء يف اإلسـكوا يف هـذه املنتـديات للـتعلم             تينبغي أن    و . صيغ الدفع املأمون  اخلصوصّية و 
 ؛ستقبلمن املعايري يف امل يف أّي جمموعة باحلسبانملنطقة ُتؤخذ بايزات والطّلبات اخلاّصة املوللمسامهة ولضمان أنّ 

 
اإلنتاجّية تطوير  بتكار و بغية التشجيع على اال   العام  وخلاص  ابني القطاعني   كة  ارتقوية دعائم الش   •
 .واملنافسة
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 تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الصحة  -تاسعاً
 
 مقدمة
 

وتمارس  . يعتبر الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالعناية الطبية وخدماتها حقاً أساسياً لكل المواطنين
االت دوراً متزايد األهمية في نظام العناية الطبية عن طريق تزويد المـواطنين             تكنولوجيا المعلومات واالتص  

بالمعلومات المتعلقة بالعناية الطبية وإتاحة الوصول إلى البيانات األساسية والحيوية الالزمة لتحسين مستويات             
ية إلـى المنـاطق     إضافة إلى ما تقدم تساعد الصحة اإللكترونية على إيصال الخبرة الطبية التخصص           . عيشهم

يعرض المقطع التالي ترتيباً لتطبيقـات   . الريفية وتقديم استشارات وآراء إضافية لكل من األطباء والمرضى
وقد استخدم لقياس مدى استخدام وفاعلية هـذه        .  الصحة اإللكترونية في البلدان األعضاء في منظمة اإلسكوا       

 :التطبيقات المؤشران التاليان
 

يقيس هذا المؤشر درجة التواصـل بـين المؤسسـات          :  ناية الطبية الوطنية  قواعد بيانات الع   •
 الصحية ومدى تطور قواعد البيانات الخاصة بالعناية الطبية؛

الذي يقيس انتشـار تطبيقـات      : الطب عن بعد واستخدام خدمات اإلتمار عن بعد        •
 .الطب عن بعد واستخدام خدمات اإلتمار عن بعد

 
ام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الصحة في البلدان األعضاء في   تحليل مقارن الستخد-ألف

 اإلسكوا 
 

اختذت األردن والكويت وعمان وقطر واإلمـارات العربيـة املتحـدة قـرارات             : قواعد بيانات وطنية للعناية الصحية     •
 .د من املستشفيات مع وزارات الصحةوقد جنح بعضها بوصل عد.  استراتيجية إلقامة قواعد بيانات وطنية خاصة بالعناية الصحية

 
أما التطبيقات الصـحية    .  وعلى مستوى آخر، ويف معظم بلدان املنطقة، أمتتت املؤسسات الصحية عمليات مكاتبها الداخلية            

 .فهي إما تطور داخلياً وإما تشترى من مصادر حملية أو دولية
 

متار عن بعد بني املستشفيات احملليـة ومؤسسـات العنايـة           بدأ اإل : الطبابة عن بعد واستخدام اإلمتار عن بعد يف الطب         •
. وقد لوحظ ذلك أساساً لدى املستشفيات اخلاصة اليت هلا عالقات قوية مع املستشفيات األجنبية             . الصحية األخرى من خارج املنطقة    

ة والذي استخدمت فيه وصـلة قمـر        وأحد املشاريع اهلامة يف الطب عن بعد هو املشروع القائم بني املستشفيات األردنية واألمريكي             
 .وهناك مشاريع مماثلة جارية يف الكويت ولبنان واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة. صنعي

 
والطب عن بعد، الذي يتضمن عدداً كبيراً من الخدمات واتصال مباشر مع المرضى، ال يستعمل بكـل                 

ن مثل اإلمارات العربية المتحدة أقامت بوابة للصـحة اإللكترونيـة           بعض البلدا .  ما فيه في بلدان غرب آسيا     
 .تسمح لمواطنيها الدخول على الخط لالستشارات الطبية

 
  ترتيب وتصنيف البلدان األعضاء في اإلسكوا وفق مستويات نضجها في تطبيقات تكنولوجيا -باء

 المعلومات واالتصاالت في الصحة
 

لنجاح العامة في إدخال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلـى قطـاع           ُيظهر الترتيب قياساً لدرجة ا    
العناية الطبية في حين يبرز مستوى نضج كل بلد قياس إمكانيتها على تطـوير ونشـر تطبيقـات الصـحة                    

 . مستويات نضج كل من هذه البلدان األعضاء وترتيبها١١يبين الجدول .  اإللكترونية
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 وا وفقً مستويات نضجها في تطبيقات   ترتيب بلدان اإلسك-١١الجدول 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الصحة

 
٤املستوى رقم  ٣املستوى رقم   ٢املستوى رقم   ١املستوى رقم    البلد 

البحرين    
مصر    
العراق    

األردن    
الكويت    
لبنان    
ُعمان    
السلطة الفلسطينية    
رقط    
اململكة العربية السعودية    
اجلمهورية العربية السورية    
اإلمارات العربية املتحدة    
اليمن    

 
يجمع هذا المقطع البلدان األعضاء حسب مرحلة نضجها ويعرض المالمح الرئيسية المميـزة لكـل               

 .مرحلة
 

 واليمنالعراق وأراضي السلطة الفلسطينية : مستوى النضج األول  -١
 

ما تزال البلدان األعضاء المصنفة في هذه المجموعة في مرحلة إقامـة البنيـة األساسـية الالزمـة                  
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تمهيداً لتطوير ونشر تطبيقات االتصاالت والمعلومات في مؤسسات العناية            

 .الطبية أو في مرحلة وجود استراتيجية ال تدعمها خطط تنفيذية
 

 البحرين ومصر واألردن والكويت ولبنان وعمان وقطر : مستوى النضج الثاني  -٢
 والمملكة العربية السعودية وسورية

 
 تمتلك بلدان هذه المجموعة استراتيجيات وخطط تنفيذية قيد التطبيق ولكن مـا تـزال نتـائج التنفيـذ                  

 .محدودة عموماً
 

 لمتحدةويضم اإلمارات العربية ا: مستوى النضج الثالث  -٣
 

اإلمارات العربية المتحدة هي البلد الوحيد التي بلغت هذا المستوى رؤية واستراتيجية مع وجود خطط               
 .وقد حققت نجاحاً في عدد من الجوانب لكن الفوائد لم تتحقق بعد على المستوى الوطني  .تنفيذية

 
 ال يضم أي بلد:مستوى النضج الرابع  -٤

 
 تحقيق االستراتيجية على المستوى الوطني مع االستفادة الكاملة مـن           يتطلب االلتحاق بهذه المجموعة   

 .نشر تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المؤسسات الحكومية في البلد بأكمله
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 ملخصاً عن ترتيب البلدان األعضاء في اإلسكوا فيما يخص تطبيقـات تكنولوجيـا              ١٣يعطي الشكل   
 .حةالمعلومات واالتصاالت في الص

 
 

   ترتيب بلدان اإلسكوا بخصوص تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الصحة-١٣الشكل 

 
   النتائج-جيم

 
ما زال الطريق طويالً أمام البلدان األعضاء في منظمة اإلسكوا لتصل إلى مستوى اسـتخدام فعـال                 

زالت العديد من البلـدان األعضـاء فـي         وما  .  لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع العناية الطبية      
وما يزال استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يقتصر في الواقع علـى التطبيقـات             .  المراحل األولى 

 . األساسية إلدارة المستشفيات ووزارات الصحة
 

 البلدان   تلخيص للمؤشرات الرئيسية لقياس استخدام وفاعلية تطبيقات الصحة اإللكترونية في          يفيما يل 
 .األعضاء في اإلسكوا

 
تمتلك معظم البلدان استراتيجيات وخطـط تعتمـد منـاهج          .  قواعد بيانات للعناية الطبية الوطنية     •

مختلفة تتنوع ما بين النهج التصاعدي الذي يرمي إلى ربط قواعد البيانات المسـتقلة معـاً بشـبكة واحـدة                    
عمان، وبين النهج التنازلي الذي يرمي إلى تطوير قاعدة         للوصول إلى قاعدة بيانات وطنية كما هو الحال في          

 بيانات وطنية مركزية تحقق استراتيجية شاملة كما هو الحال في البحرين؛

تنفيذ فعلي الكويت
اإلمارات العربية المتحدة

تنفيذ جزئي مصر
األردن
لبنان
عمان

المملكة العربية السعودية
المستوى 4 مرحلة تنفيذ أولية اليمن
المستوى 3 اإلمارات العربية المتحدة  قطر
المستوى 2 البحرين  غير آاف/معلومات غير آافية البحرين

مصر العراق
األردن السلطة الفلسطينية 
الكويت الجمهورية العربية السورية
لبنان
عمان
قطر

المملكة العربية السعودية تنفيذ آامل اإلمارات العربية المتحدة 
الجمهورية العربية السورية 

المستوى 1 العراق تنفيذ جزئي مصر
السلطة الفلسطينية  الكويت

اليمن  األردن
لبنان

المملكة العربية السعودية
مرحلة تنفيذ أولية عمان

الجمهورية العربية السورية
غير آاف/معلومات  البحرين

غير آافية  العراق
السلطة الفلسطينية 

قطر
اليمن

طبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الصح

قواعد بيانات وطنية للصحة

الطب عن بعد واالستخدام الطبي للإلتمار
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ما زالت شريحة من السكان تمانع استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فـي   . الطب عن بعد •

 .المواضيع الصحية
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   التوصيات-دال
 

بادرات وأن تنفذ على مستوى كل بلد وعلى مستوى مجموعات من البلدان، كبلدان             يجب أن يخطط للم   
فيما يلي بعـض المبـادرات المقترحـة         . الخليج، نظراً للفوائد المتوقعة من تطبيقها على المستوى اإلقليمي        

 .١١لتحسين استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مجال العناية الطبية
 

طوير عالقات شراكة في مجاالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت شـديدة االعتمـاد            تأسيس وت  •
وقد تطور نماذج إقليميـة     .  قد تقود هذه الخطوة إلى مبادرات وطنية في البلدان األعضاء         : على رأس المال  

 لعام والخاص؛وتعاون وثيق مع مؤسسات العناية الطبية المشابهة المحلية والمتعددة الجنسيات من القطاعين ا
 

توحيد وتقيس المفردات العربية والمصطلحات المستخدمة في أنظمـة         : تقيس الصحة اإللكترونية   •
 العناية الطبية إلى جانب توحيد وتقيس السجالت الطبية اإللكترونية؛

 
قد تربط شبكة كهذه عدة مؤسسات صـحية وجامعـات          : تطوير شبكة أساسية للصحة اإللكترونية     •

 بلدان مختلفة من بلدان اإلسكوا ستسمح هذه الشبكة األساسية اإلقليمية بوضع آليـة لتحديـد                تعليمية طبية في  
 أفضل التجارب في البلدان األعضاء وتشجع تعميم هذه التجارب في المنطقة؛

 
إزالة التصورات الخاطئة الشائعة بخصـوص      : نشر التوعية فيما يخص فوائد الصحة اإللكترونية       •

 .لقة بأدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاألمان والسرية المتع

                                                      
القمة العاملية حول املؤمتر التحضريي جملتمع      "تشجيع تطبيقات الصحة اإللكترونية يف الدول األعضاء يف اإلسكوا لالنتقال إىل جمتمع املعلومات            "اإلسكوا،  ) ١١(

 .EIESCWAICTD/2003/WG.117معلومات غرب آسيا، 
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 احملتوى الرقمي العريب  -عاشراً
 

 مقدمة
 

وملحـة  هناك حاجة قوّية    وعليه، ف .  ممتلكاً رئيسياًً خلق احملتوى احمللي    فال بد أن يصبح      نظراً ألمهية احملتوى يف جمتمع املعرفة     
 . أصيل على اإلنترنت واالرتقاء بهر حمتوى عريبيلتطو

 
الرعاية الصحية  واملتعلقة ب  ةتعليميوال ةجتماعيواال يةثقافمنها وال  يةقتصاد، اال نشطةواسعة ومتنوعة من األ   تشكيلة  احملتوى   ثلمي

 .تناسب مع عدد املستخدمنياحملتوى ي حجم لك ميكن القول بأنلذ . قضية عرض وطلبتهوجوداحملتوى حجم   إن .غري ذلكو
 

والترابط الشـبكي الـذي ال      املعلومات واملعرفة،   على  عتماد  واالالعوملة،  :  هي قتصاد احلديث االّتجاهات الّرئيسة يف اال   إن   
األنشطة االقتصادّية علـى   ومع وضوح سيطرة .العقد املاضيودعم تكاملها يف هذه االّتجاهات    وقد دعمت.يعرف حدوداً جغرافية

مع يف األنشطة االقتصـادّية     ت اجمل اهذجمتمع ما يرتبط حبصة     ترنت يف   ض أن عدد مستخدمي اإلن    افترال بد من ا   األنشطة األخرى،   كافة  
 .١٢املقولة ههذ تؤكد ١٤الشكل  ويف الواقع فإن بيانات.  العاملّية

 
يف عوامـل مسـاعدة     باعتبارهـا    اً رئيسي اً دور ة متارس جتماعياال و ةثقافيمثل األنشطة ال  خرى  األنشطة  األ أن   ومن الواضح  

 ما يعرب عن ذلـك ، ك املعرفةجمتمعالتحول إىل   اليت أخذت يفكوريا يف هذه هي احلال .  إمهاهلاولذلك ال ميكناألنشطة االقتصادّية، 
 .١٤شكل ال
 

 :يهالدراسة  هتعريب واحملتوى الرقمي العريب يف هذال مستوى تحديدلاملُستخدمة املعايري 
 
 معدل انتشار اإلنترنت؛ •
  احلالية؛ احملتوى الرقمي العريبأمناط •
 .ستوى استضافة املواقع العربيةم •

 
 االقتصاد العاملي ونسب املسامهة يف  اإلنترنت يستخدمملئوّية املنسب   ال-١٤الشكل 

بتابعية اللغات يف 
 ٢٠٠٢أيلول 
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  لبلدان األعضاء يف اإلسكواللمحتوى الرقمي العريب يف اليل مقارن   حت-ألف
 

  اإلنترنتنتشار امعدل  -١
 

أيلول العامل يف   يف   مليون مستخدم    ٦٥٠يصل إىل أكثر من     ل ١٩٩٢عام   منذ   على حنو كبري  عدد مستخدمي اإلنترنت    ازداد   
 يف ٠,٩ حبـوايل   اإلنترنت العربيمستخدم وقد قُّدر عدد.  ٢٠٠٤يف عام  مليارمن املتوقّع أن يصل هذا العدد إىل و.  ٢٠٠٢عام 
 . يف املائة من سكان العامل٥اللّغة العربّية حوايل الناطقون ب ميثّل يف حني، ٢٠٠٢أيلول عام يف العامل من مستخدمي اإلنترنت يف املائة 

ستخدام تكنولوجيا  الأن  بإميان واضح    تربز وجود    ، ال نوعاً و  العرّيب، كماً   يف العامل  املستخدمةتطبيقات اإلنترنت   فإن  ذلك،  إىل  إضافة   
 .قوياً يف التطور اًتأثري املعلومات واالتصاالت

 
 وميكن أن ُتصنف . يف اإلسكوابلدان األعضاء الاإلنترنت بني معدالت انتشار  تبينه كما  متفاوتاستخدام اإلنترنتإن مدى  

ية أعلى ميكن أن ُتصنف     سكانأخرى ذات كثافة     اً العامل، لكّن بالد    يف بالد األوىل البني  ربية املتحدة، من     كاإلمارات الع  بعض البلدان، 
مـع   باملقارنـة   جداًاًمنخفضال يزال  ) يف املائة٢,٦(ة اإلسكوا اإلنترنت يف منطقانتشار  متوسط  لكن.مثالً اليمنك،  البلدانخريف آ

ــاملي ــط العـــــــــــــــــــــــ   املتوســـــــــــــــــــــــ
 ). يف املائة١٠,٥(

 
يف اإلسكوا، وهـذا    بلدان األعضاء    ال لّتطبيقات اإللكترونّية يف  لنخفض  االستخدام امل هذا التقرير   يف  أظهرت الفصول الّسابقة     

ب عن حقل احملتوى الرقمي ميكن ياغفال  .معاجلتها جبدية قضية رئيسية جيب يه إن هذه القضية  .احملتوى العريبيوضح سبب ضعف 
 .خطرية إىل آثار سلبية قودأن ي

 
 اإلنترنت يف منطقة اإلسكوا  معدل انتشار -١٥الشكل 

 
 
 
 

 .بلدان األعضاء يف اإلسكوالاتقارير : املصدر

 
  احلاليةى الرقمي العريبو احملتاطأمن  -٢

 
 :يف اجملاالت التالية أساساًتوى العريب احمل  البلدان األعضاء يف اإلسكواتصّنف تقارير 
 ية،عربال األخبارنشرات ية ولاحملعلومات امل •
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 ،نترنت على اإلجتماعّيةاالثقافّية والواقع امل •
 ، العربّيةة إىلترمجاملوسوعات واألعمال امل •
 نغمات اهلاتف اخللوي،املوسيقى و •
 .دردشة على اإلنترنتوالالربيد اإللكتروين  •

  الستضافة املواقع العربيةاملستوى املنخفض  -٢
 

هلذا ميكن أن يكون    .اسَتَضاف خارج بالدهُت امواقع بالدهمعظم أن  عضاء يف اإلسكواتقارير البلدان األالكثري من  ذكرت 
) ccTLD( األعلـى  ىوتاملسنطاق  البلد يف  رمزلكتيظهر عدد املواقع اليت متيف احلقيقة،   .اواقع وحمتوياهتامل على أمن سلبية جداًآثار 
املتوّسط مع  مقارنة  املواقع  ة  ستضاف ال  الّنسبة املئوّية املنخفضة جداً    ،١٦ شكليف ال كما هو مبني     ٢٠٠١ يف عام    شخص ١٠٠٠٠لكلّ  

 .العاملّي، باستثناء اإلمارات العربّية املّتحدة
 

 ) ccTLD( األعلى ىوتاملسنطاق  البلد يف  رمزلكتعدد املواقع اليت مت -١٦شكل ال
 ٢٠٠١عام  ساكن يف ١٠٠٠٠لكلّ 

 

2001 1000 قاطن في عام  عدد المواقع لكل 
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 .٢٠٠٢املنظمة العاملية لالتصاالت : املصدر

 
 النتائج  -باء

 
 وتبعاً لتقرير برنامج    . يف البالد العربّية حمدودان حّتى اآلن      هاواستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  إىل   وصولالال يزال    

من الّسكّان العرب يستخدمون اإلنترنـت،      قط  ف  يف املائة  ٠,٦، فإن   ٢٠٠٢ة لعام    العربي البشرية األمم املتحدة اإلمنائي اخلاص بالتنمية    
 من العقبـات الـيت      اًعددتواجه البلدان   إمجاالً،  و.  ٢٠٠١ وذلك يف عام     يف املائة  ١,٢ط  الشخصي فق احلاسوب   نتشارمعدل ا كان  و

 :هبا موجزة قائمة  اإلنترنت، نذكر فيما يليتعيق تطوير احملتوى العريب على
 

ة  املنخفض املعدالت يف البالد العربّية و    هاواستخدام ة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت    للبنية األساسي  عيفملستوى الض ا •
 ؛ اإلنترنتالنتشار
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 تطبيـق قـوانني     ضعفخلصوصّية البيانات وأمن املعلومات، و    التشريعات الناظمة   غياب  : االفتقار إىل الضوابط املالئمة    •
 ؛ امللكية الفكريةوقحق

 ؛اللغة العربيةاخلاصة بوانب جلاملوجه حنو اللبحث االفتقار  •
  على اإلنترنت؛عربّيةباللنشر لنقص األدوات املناسبة  •

 ؛تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف  املنخفضالوعي مستوى  •
 ؛ الشرائيةة القوضعف، و املنخفضةمستويات الدخل •
 ؛تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتعربية لاستراتيجية االفتقار إىل  •
 ة؛للغة العربيملعاجلة ا واألدوات الّضعيفة تكنولوجيةالصعوبات ال •
 ؛لعربّيةللغة اموحد االفتقار إىل معيار  •
 .بحثال حمركاتعريب والتصفح املمثل الشائعة ربامج للالعربّية  باللغة ت إىل إصدارااحلاجة •

 
 التوصيات  -جيم

 
تـوى  املبذولة يف سبيل دعـم احمل      تستدعي تنسيق اجلهود  املشتركة للقضية املطروحة    طبيعة  الأن  ال بد بداية من اإلشارة إىل        

 :اإلسكوامنطقة يف الّتوصيات الّرئيسة لتحسني احملتوى الّرقمي العريب  وفيما يلي  .املنطقةلى مستوى عريب عالرقمي ال
 

ومـات   يف هذا الّتقرير، ميكـن أن تكـون تكنولوجيـا املعل           اً وتكرار مراراًكما ذكر   : العريبللمحتوى  خلق صناعة    . ١
ولكـي  .  اليت جيب تطويرها  قضايا  على رأس ال  ضع احملتوى   وهي ت  ،مداور احلقيقي املست  ط الت يف  جداً اً قوي اً مساعد عامالً واالتصاالت
 .العريبللمحتوى  تأسيس صناعة شجيع علىتللسليمةً حكومات البلدان األعضاء يف اإلسكوا أن ختلق بيئةً ينبغي على ، يتحقق ذلك

 
 يـة من قبل احلكومـات الوطن    دعمه   جيب   والذي ، يف معاجلة اللّغة الطبيعية    خصوصاً: والّتطويرلعلمي  البحث ا  ةقويت . ٢

ومع ظهـور الـوب     .  ةاجلامعات يف البالد العربيّ   من قبل    جبديةاللّغة العربّية   إذ جيب التطرق إىل معاجلة      .  إطار تعاون إقليمي  ضمن  
سيكون الّتعاون مع مراكز البحـث  و.  تإلنترنمن االفائدة الكاملة جلين  ضروريةات لغالالّداليلّ كجيل قادم، ستكون أدوات معاجلة      

 .يف هذا الّشأنمفيداً الّدولّية بالّتأكيد 
 

علـى  لكلّ الّسكّان    أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   إتاحة  بوذلك  :  عدد مستخدمي اإلنترنت العرب    ةدياز . ٣
 ؛ اإلنترنتمقاهيوإلنترنت اجلماعية ا مراكز تشجيع، وهممستويات دخلاختالف 

 
  .لى اإلنترنـت  عهاع املعلومات االجتماعّية واالقتصادّية ونشريعلى جتمجداً تركيز جيب ال: املنشورةجودة البيانات  . ٤
 ؛عن البعدالّتعليم اإللكتروينّ والّتعلّم والّصّحة اإللكترونّية، ك،  عامة الشعبدمتطبيقات اإلنترنت اليت ختعلى تطوير والتأكيد 

 
املواقـع اإلجنليزّيـة    وإلنترنت   إىل ا   كلّ املواطنني  وصولل  يسهوذلك عن طريق ت   : لجميعاستخدام اإلنترنت ل   تيسري . ٥

 . املُعّربةنطاقالات مثل أمساء قنيوالعربّية باستخدام ت
 

تعلـيم  مراحـل ال   الطّلبة واملدّرسـني يف   ل من   بتشجيع ك حتقيق ذلك   ميكن  : بالعربّيةعلى اخلط   تعلّم  على ال ع  يشجت . ٦
 .تعليم والوتكنولوجيا اإلنترنت يف الّتعلّم استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتعلى  اجلامعيثانوّي والواألساسي 
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اخلاصة باجلوانب ذات العالقة باإلنترنت والتطبيقات اإللكترونية وإصـدارها وذلـك           قوانني  الصياغة  : يةالقانونالبيئة   . ٧
 .، والّتوقيع الّرقميهاخصوصّية البيانات وأمنو، حقوق امللكية الفكرية مايةضوابط حل بإجياد

 
، مـن اإلنترنـت   تاحة للّتحميل   العربّية مُ  للترمجة إىل    ّجمانّيةعن طريق تطوير تطبيقات     :  اآللية ر تطبيقات للّترمجة  يطوت . ٨

 .نياًاملبادرات القومّية اليت تستهدف توثيق الّتراث القومّي بالعربّية إلكتروتشجيع و
 

على االتصال  عربّية  اللغة  بال  الناطقني ستخدمنيعدد أكرب من امل    العرّيب وحتفيز    ىلزيادة احملتو : عربّيةللغة ال  عايري م ضعو . ٩
، وإظهار وطبـع احملـارف، وتنسـيق         املعلومات على الّشبكات   أيضاً وضع معايري للغة العربية يف جوانب مثل نقل        جيب  و .الّشبكةب

 .لتطبيقات لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كالتجارة اإللكترونية، والنشر اإللكتروين، إخلالصفحات، وبرجميات ا
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   تحليل مقارن إقليمي وعالمي-حادي عشر
 

وهو يتـألف   . يقدم هذا الفصل موجزاً بالنقاط األساسية للمعطيات التي قدمت بطريقة تحليلية ومقارنة           
 تصنيفاً للبلدان األعضاء في اإلسكوا في مجموعات متجانسة علـى           يقدم األول منها  . من أربعة مقاطع رئيسية   

ويحوي المقطع الثاني تحليالً مقارناً ألداء البلـدان األعضـاء علـى            .  أساس تقييم تحليلي لقدراتها ومالمحها    
أما المقطع الثالث فيخصص لوصف قاعـدة بيانـات المؤشـرات الخاصـة بتكنولوجيـا               . المستوى العالمي 

ويقدم المقطع الرابع ترتيباً إجمالياً لبلدان المنطقة يعبر عـن   . االتصاالت الخاصة ببلدان المنطقةالمعلومات و
 .أدائها في بناء مجتمع المعلومات واالتصاالت

 
  عات متجانسةوجمضمن متصنيف البلدان األعضاء في اإلسكوا   -ألف

ضـمن  ف البلـدان األعضـاء يف اإلسـكوا         يصـن ت املقطعهذا  يقدم  
 هـذه اجملموعـات     نعـ قـدم ملخصـًا     يو  يف املنطقـة؛   ات متجانسة عومجم

  .مماثلة هلا  عامليةجمموعات إىل بةنسبال ائهوأدا
  النماذج اإلقليميةظهور : تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالمتعلقة بستراتيجيات االسياسات وال  -١

حتليل سياسات واسرتاتيجيات البلدان األعضـاء يف اإلسـكوا         جرى  
عملـي  الدليل  الـ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على أساس      ص  خبصو
 وظهـور شـرآات     ةوجـود سياسـات قطاعيـ     وخطة اسرتاتيجية،   وجود  ل
 ثالثـة   التحليـل انبثـاق    بني يـ  .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ل

 . ١٧يوضحها الشكل  بلدانثالث جمموعات من التشمل مناذج يف املنطقة 
 

 بالتحديـد ومـارات العربيـة املتحـدة       تضم اجملموعـة األوىل اإل    
  ، حيث لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وجود صـناعي،        إمارة دبي 

شرآات تكنولوجيا املعلومـات واالتصـاالت      وحيث ل . منو عالمات   وتبدي
احلكومـة  يف  الـتفكري    وجيري إعـادة   .ًةعاملي أو صفًة إقليميةً احمللية  
 مبـا   ومـات واالتصـاالت   فاعليـة تكنولوجيـا املعل    لرفـع    هاوتنِظيم

  .قاييس العامليةيتماشى مع امل
يف طريقهـا   تتقـدم   ،  اجملموعة الثانية املكونة من األردن ومصر     

 ًاخالفـ   و  .تصدير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   لبناء قاعدة   حنو  
تكنولوجيا املعلومات واالتصـاالت    لنموذج األول، فال يزال انتشار      ل

 ىوتشـجع علـ   يات والسياسات احلازمة تسمح      لكن االسرتاتيج  آبري،غري  
آات اشـر  وعلـى إقامـة      ،تكنولوجيـا يف هـذه ال   حملـي   ظهور إنتاج   

  .تستخدم أمناطًا فعالة و،لةاأجنبية فع
 

السياسة فيها صانعو   يف مرحلة يساعد    األخرية فهي   اجملموعة  أما  
نتــائج  وببنــاء قاعــدة تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالتعلــى 

ميزانيـات  من بلـدان هـذه اجملموعـة    القليل رصد  فقد  .متفاوتة
التعلـيم   لكـن   . تكنولوجيا املعلومـات واالتصـاالت  تطويرآبرية ل
 ومحـالت   ها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ونشر    الثقافة يف  وزيادة

 . نيشرآات ومسـتخدم من  الفاعلني،بعض على ظهور ساعد ت ةوعيتال
 يف هـذا     مل ُتشمل   واليمن ،ةأراضي السلطة الفلسطيني  و ،العراقإن  

بنـاء قاعـدة    فعلـي عـن     دليـل   ي، لعدم وجـود     عيالتجمالتقييم  
 .بلدانتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف هذه ال

 
  البيئة القانونية والتنظيمية  -٢
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فيجـري  البيئـة القانونيـة والتنظيميـة،       أما علـى صـعيد      
أطر حقـوق   : لىعاعتمادًا  يز بني البلدان األعضاء يف اإلسكوا       يمالت

بقطـاع  القانونيـة   ارتبـاط األنظمـة     درجـة   و امللكية الفكريـة،  
 منظمـة   دخول هـذه البلـدان يف      و ،تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

ــة ــارة العاملي ــاتو) WTO (التج ــى اتفاقي ــع عل ــب اجل التوقي وان
، ١٨وآما ُيظهر الشـكل    .)TRIPS( حلقوق امللكية الفكرية ةيالتجار
اليت وضـعت   البلدان األعضاء يف اإلسكوا     من   فقط   نة بلدا أربعيوجد  

 تكنولوجيـا املعلومـات     تشمل  حلقوق امللكية الفكرية   يةطنقوانني و 
 منظمـة التجـارة العامليـة       هي يف الوقت نفسه عضو يف      و ،واالتصاالت

  .)TRIPS( حلقـوق امللكيـة الفكريـة    ةيـ وانب التجاراجل اتفاقياتو
 متفاوتة، أجزاًء من    درجاتبة،   املتبقي ة التسع لقد وضعت البلدان  

 .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتل للتطوير املناسب األطر الكلية
تكنولوجيا املعلومات   النماذج اإلقليمية السرتاتيجيات -١٧الشكل 

  واالتصاالت
  اإلسكوابلدان يف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .حبث منظمة اإلسكوا: املصدر
 

املسـتثمرين علـى حـد سـواء،        من وجهة نظـر التكنولـوجيني و      
اجلزئـي  فـإن األداء     ني آانوا من داخـل أم خـارج املنطقـة،         مواطن

موقـف  ذ  ااختـ خفـاق يف     ونتيجـًة لإل   . سلبيةيعطي مؤشرات   للمنطقة  
تكنولوجيـا املعلومـات    يف  سـتثمارات املناسـبة     االمحاية  ثابت جتاه   
 ة أم  ماليـ  ت اسـتثمارات  نـ اآسواًء  ،   والسماح بنشوئها  واالتصاالت

 نتيجـة ، و  املتعلقـة بـذلك    قـوانني سن ال  التأخر يف    بسبب، و فكرية
فـإن  اتفاقية التجـارة الدوليـة،      يف  اللتزام املنخفضة   استويات  مل

 :االتتصنيع تكنولوجيا املعلومات واالتص
 إحراز مكانة عاملية -
إعادة النظر يف اإلجراءات  -

 احلكومية
  العاملية االتساق مع املعايري -

:بناء قاعدة للتصدير
 اإلنتاج المحلي -
 الشراكات األجنبية -
 تكثيف االستخدام -

 

 
بناء قاعدة لتكنولوجيا المعلومات 

 :واالتصاالت
   التعليم -

   االنتشار -
   حمو األمية -

 اإلمارات العربية املتحدة
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الكويت
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مالئمة آمنة للفاعلني   بيئة  ختفق بتقدمي   البلدان األعضاء يف اإلسكوا     
 .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتيف 

 
 ات واالتصاالتالبنية األساسية لتكنولوجيا المعلوم  -٣

 
البنيـة  مـن حيـث      البلدان األعضاء يف اإلسـكوا       ةقارنؤدي م ت

 د مـن   عد إىل تصنيفها يف  األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت     
  وتعتـرب اهلواتـف الثابتـة وخـدمات اهلواتـف اخللويـة              .موعاتاجمل

والتجهيزات احلاسوبية بعضًا من العوامل املمكنة ملستخدمي البنية        
 يفمـبني   آمـا هـو     و  .تكنولوجيا املعلومـات واالتصـاالت    لاسية  ساأل

البلـدان األعضـاء يف     : ثالث جمموعات متجانسة  ميكن متييز   ،  ١٩الشكل  
 ،متوسـطة الـدخل   البلـدان   جمموعـة   و،  )GCC(جملس التعاون اخلليجي    

 .جمموعة باقي البلدانو
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 سكوا  أمناط األطر التنظيمية والقانونية يف بلدان اإل-١٨الشكل 
 

  حبث منظمة اإلسكوا: املصدر
  جمموعات معدالت آثافة اخلدمات الصوتية الثابتة -١٩الشكل 

البلدان األعضاء يف اإلسكوا ة يف الشخصيواخللوية وانتشار احلواسيب 
  ٢٠٠٣ و٢٠٠١يف الفرتة املمتدة بني عامي 

 

 .حبث منظمة اإلسكوا: املصدر
 ٢٠٠٢معدالت قطر يف عام 
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١٩٩٠أحدثت قبل عام   ٢٠٠٣ و١٩٩٠أحدثت بني 
الشراكة مع منظمة التجارة العالمية 
واتفاقية الجوانب التجارية لحقوق 
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مارات العربية والكويت والسلطة الفلسطينية وسورية ومصر والـيمن         معدالت اإل  
 .٢٠٠٢والعراق يف عام 

 .٢٠٠١معدالت البحرين ولبنان واململكة العربية السعودية واألردن يف عام  
 مـدى انتشـار احلاسـوب      و ويف جمال اهلواتف الثابتـة واخللويـة       

أفضـل  ض  آـبع بلدان جملس التعاون اخلليجـي بـارزة        تظهر  الشخصي،  
شـرائية  ال ةقـو  وميكـن أن ُيعـزى ذلـك إىل ال         .  يف العـامل   املعدالت

 التقاليـد  إىل و ة،العاملـ الوطنية  شبكات  التوسع  وإىل  عالية،  ال
ــجة يف  ــوقالناض ــة،  .الس ــة الثاني ــامل اجملموع ــدالت ةتجانس  يف مع

تضـمن   ت . االجتماعيـة واالقتصـادية   مظاهرهـا    يف   ةا، خمتلف اهتجتهيز
األردن واململكة العربيـة السـعودية      ولبنان،  مثل  خمتلفة  بلدانًا  

معـدالت  فـإن   ،    وحبسب البلـد    .مصر واجلمهورية العربية السورية   و
االتصـاالت  حتريـر    مـن جهـة، و     تطور شبكات االتصاالت  تتبع  الكثافة  

 .من جهة أخرى  التصاالت  جديدة ل  بوجود جتهيزات سمح  الوطنية الذي ي  
اهلواتـف   حيـث جـاءت خـدمات        وىلاألعـن احلالـة      لبنان مثاالً ُيعترب  

. بعـد احلـرب   اهلواتف الثابتـة املتداعيـة      شبكة  اخللوية لتحل حمل    
 املعدالت األآثر   ليمن والعراق، تعاني من   األخرية اليت تضم ا   موعة  اجمل

 يف  تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت     لساسـية   األبنيـة   اخنفاضًا لل 
 .العامل

 
 ومات واالتصاالتتكنولوجيا المعلبناء القدرات في   -٤

 
بنــاء القــدرات يف  يف ةاملنطقــضــعف اإلقليمــي يــبني الوضــع 

، ةوعيـ ت محالت ال  وبصرف النظر عن  . تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  
 البلدان األعضـاء يف اإلسـكوا     ميكن إجراء قياس فعال لكيفية بناء       

حتويــل خاصــة يف و تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، اهتا يفقــدرل
 . التكنولوجيا ناتج بواسطةالقطاع اخلاص،   إىل   واالبتكار   التعليم
اململكة و مصر،   :مها أعضاء يف اإلسكوا     مؤلفة من بلدين  جمموعة  توجد  

  .البتكاريف ا  املسامهات   من حيث  املنطقة   ان تقود ،العربية السعودية 
عن غريها   البلدانهذه  حيث متيزت   ،  ١٩٩٩يف عام    ذلك   ٢٠يبني الشكل   
 العلـم وابتكـار     خبصـوص  األعضـاء يف اإلسـكوا       خـرى  األ من البلدان 

 . التطويرلكنوخرتاعات، االليس بالضرورة والتكنولوجيا، 
 

التكنولوجيا، ولعلم العربي ا   جدول مقارنة ملخرجات-٢٠الشكل 
 يف الفرتة )عدد املؤلفات(احملكمة الدولية اجملالت ت يف ارونشوامل

 ١٩٩٥ و١٩٧٠املمتدة بني 
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، "تقدم بدون تغيري: تكنولوجياالالعرب وحتديات العلم و"، النح ز.أ: املصدر
١٩٩٩. 

 
 األردن: تضم جمموعة أخـرى مـن البلـدان األعضـاء يف اإلسـكوا             

اجلمهورية العربية السـورية    ولبنان  و واإلمارات العربية املتحدة  
ــرين و ــر والبح ــان وقط ــلة  .عم ــث حمص ــم    حي ــار يف العل االبتك

 .  مـع ذلـك    دووجـ ه م ، لكنـ   البلـدان   هذه حمدودة يف وجيا  والتكنول
ات، تضـم العـراق،     ئيإحصـا ال تتـوفر عنـها      ، اليت   خريةاجملموعة األ 

ابتكـار  ال يوجد فيها      حيث  واليمن، ،أراضي السلطة الفلسطينية  و
 .على اإلطالق أو ال ُيحسب حسابه

 
 بناء قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -٥

 
نشـط  يف خلـق قطـاع      فعالـة   قليمي أن املنطقـة غـري       اإليبني الوضع   

سـمة  ال ههـذ ُتظهر  .  آاف على حنو تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت    ل
فـإن  ،  ٢١ الشكل   آما هو موضح يف   و. يف املنطقة آبريًا   ًاشرتآة جتانس امل
تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت وشــرآات املرتبطــة بشــرآات ال

 يف بورصـات    سـيطًا مـن األوراق املاليـة      ال متثل إال جزءًا ب    االتصاالت  
 جبـرام عن االستفادة مـن     العجز    إن    .البلدان األعضاء يف اإلسكوا   

يعرب عن الضعف   ستثمار يف شرآات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت       اال
تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت، ويف       ل يةخلق أهداف استثمار  يف  

تكنولوجيـا املعلومـات    املناسـب للجهـود اخلاصـة ب      ل  يموتقدمي الت 
 .واالتصاالت

 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  شرآات  حصة  -٢١الشكل رقم 

بورصات البلدان األعضاء يف يف وشرآات االتصاالت يف الشرآات املسجلة 
 ٢٠٠٣ أيلول لعام اإلسكوا، اخلامس عشر من
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بورصـة بـريوت،    و البحـرين،    وبورصةظيب،   أبويف   املالية   السنداتسوق   :املصادر
 ،دبييف  سوق املال   والدوحة،  يف   املالية   السنداتسوق  والقاهرة واإلسكندرية،   وبورصة  

 .وبورصة الكويت
 

 ةقليمياإلالنماذج ظهور : ات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الحكومةيقطبت  -٦
 

حلكومـة  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف ا    تطبيق  حتليل  يكشف  
لبلـدان األعضـاء يف     البلدان عن ترتيـب آخـر ل      تقارير  بناء على   

حلكومـة  اعلـى درجـة التقـدم واإلجنـاز يف بنـاء            اعتمادًا  اإلسكوا  
  .أمتتـة التطبيقـات اإلداريـة العامـة       ، و  على اإلنرتنت  لكرتونيةاإل

  اجملموعـة  تضم.  البلدان األعضاء يف اإلسكوا يف ثالث جمموعات       ميكن وضع 
 املعلوماهتـ ًا مناسـبًا علـى الـوب        وجـود متلـك    اليت   لبلدانا األوىل

اخلـدمات   معلومـات حكوميـة وبعـض        ة واليت أتاحت   احلكومي اوخدماهت
للحكومـة اإللكرتونيـة    موقعـًا    تبنـ أهنا  أي    .احلكومية على الوب  

تضـم هـذه     . العمليات داخل اإلدارات العامة   معظم  وقامت بأمتتة   
تضـم   .واإلمارات العربية املتحـدة   الكويت  ولبنان  ومصر  : اجملموعة

زالــت ترآــز علــى أمتتــة  الــيت مــاالبلــدان اجملموعــة الثانيــة 
  إن هـذه البلـدان     .مـة ا الع ات احلكوميـة  اإلدارالتطبيقات داخل   

عامة الدمات  مواقع للحكومة اإللكرتونية لتقدمي اخل     يف بناء    ةمتأخر
قيـام  ًا من البلـدان تتطلـع إىل ال       لمواطنني، بالرغم من أن بعض    ل

هذه اجملموعة البحرين    تضم .ا من اسرتاتيجيته  ًاجزءبذلك باعتباره   
اجلمهورية العربيـة السـورية     واململكة العربية السعودية    وقطر  و

الـيت مازالـت جتاهـد يف       البلدان  تشمل اجملموعة الثالثة      .واألردن
 امـة  الع اإدارهتـ ألمتتـة   استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت     

فتقـر  ت ها، لكن  تلك البلدان القيام بذلك    بعضرغبة  ن  بالرغم م (
أراضـي السـلطة    و تضـم هـذه اجملموعـة العـراق           ).اتإىل اإلمكاني 

 .الفلسطينية واليمن
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 ت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليمتطبيقا  -٧
 

تطبيــق  البلــدان خبصــوصاملفصــل لتقــارير يكشــف التحليــل 
عـن جتمعـات أخـرى      ت يف التعلـيم     تكنولوجيا املعلومـات واالتصـاال    

تطـوير تطبيقـات    درجـة   اعتمادًا على   لبلدان األعضاء يف اإلسكوا     ل
 .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 
فعالـة  منـاذج   حتقيق  اليت متكنت من    البلدان  تضم اجملموعة األوىل    

 .لتعليم اإللكرتوني باستخدام تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت        ل
لبنـان واإلمـارات العربيـة      والكويـت   و األردن    هذه اجملموعـة   تضم

حوسـبة  اليت ترآـز علـى      البلدان  تشمل اجملموعة الثانية     .املتحدة
بإمكانيـات  إمداد املدارس واجلامعات    و وزارات التعليم،    تطبيقات

حباجـة  حـىت اآلن    ها ال تـزال     تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، لكنـ    
 هـذه   ضـم ت . تعلم عن بعد  والالفعال  ر التعليم اإللكرتوني    يتطول

اململكة العربيـة السـعودية     وقطر  وعمان  ومصر  واجملموعة البحرين   
اجملموعــة الثالثــة تلــك   تضــم .واجلمهوريــة العربيــة الســورية

بالتسـهيالت  اليت مازالت جتاهد لتزويد املدارس واجلامعات       البلدان  
أراضـي السـلطة    و هذه اجملموعة العـراق      ضمت . األساسيةاحلاسوبية  

علـى  لتصـنيف   ل ىخـر   ميكن القيام بطريقة أ     .الفلسطينية واليمن 
ميكـن    . االفرتاضـية  يف اجلامعـات  البلدان أو مشارآتها    تقدم  أساس  

لبنـان ومصـر أن تتعـاون إلنشـاء جامعـة           ومثل الكويـت    لبلدان  
 .إقليميةافرتاضية 

 
 التجارةو  األعمالتطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في  -٨

 
تطبيــق رآــز علــى البلــدان الــذي يتقــارير  حتليــل يظهــر

درجة من حيث   التجارة  و األعمالتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف     
ــة و ــتعداد جاهزي ــام ب اس ــواطنني للقي ــرآات وامل ــارة الش التج

للبلـدان األعضـاء يف     آخر   ًاعي اإللكرتونية توز  األعمالاإللكرتونية و 
الـيت خلقـت    البلـدان   عة األوىل   اجملمو تضم   . ثالث جمموعات يف  اإلسكوا  

إضـافة إىل   تكنولوجيا املعلومـات واالتصـاالت      جيدة ل بنية أساسية   
قـد   ل .عمـال للقيام بتلـك األ    يةاألمنالقانوني والضوابط   يكل  اهل

م يف   عـاداهت  رييغـ علـى ت   لتشجيع املـواطنني     ةوعيتمحالت  أطلقت أيضًا   
عـة الكويـت    تضـم هـذه اجملمو      .القيام باملناقالت اآلنية  شراء و ال

،  البلدان  اجملموعة الثانية  ضم ت  .فقط واإلمارات العربية املتحدة  
تسـعى   حـىت اآلن     ، الـيت ال تـزال     االستعدادمتفاوتة من    درجات   قفو

تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت      مناسـبة ل  بنية أساسـية    إلجياد  
 يــةاألمنالقــانوني والضــوابط يكــل اهل عقبــات يف خلــق تواجــهو
التجـارة  علـى القيـام ب     واملـواطنني    الشـرآات ع  يتشجلضرورية  ال

مصر والبحرين  :  هذه البلدان هي   . اإللكرتونية األعمالاإللكرتونية و 
الـيت  البلدان   اجملموعة الثالثة    ضمت .عمان وقطر ولبنان  واألردن  و

ال بد من التغلـب     ) ة أو قانوني  ةسياسيأو  ،  ةتقني(عقبات  تواجه  
  التجـارة اإللكرتونيـة أو     قيقيـة حنـو   عليها لبلـورة األنشـطة احل     

 هــذه اجملموعــة اجلمهوريــة العربيــة ضــمت .  اإللكرتونيــةاألعمــال
أراضـي السـلطة    والعـراق   واململكة العربية السعودية    والسورية  

 .الفلسطينية واليمن
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 ات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الرعاية الصحيةيقطبت  -٩
 

ميكـن  املنطقـة،   ال يف   ذا اجملـ  هالتأخر العام يف    الرغم من   على  
الـيت  البلـدان     األوىل تضم اجملموعة . يف ثالث جمموعات  تقسيم البلدان   

اإلمـارات العربيـة      تطبيقات الصحة اإللكرتونيـة مثـل      عملية ختوض
الـيت  البلدان   اجملموعة الثانية    ضمت  .األردن، والكويت واملتحدة،  

 تطبيقـات   أساسـًا ألمتتـة   تستخدم تكنولوجيا املعلومات واالتصـاالت      
 هـذه   ضمت. لإلنرتنتاستخدام فعال   ، دون   ياتوزارة الصحة واملستشف  

اململكة العربية السعودية   وعمان  ولبنان  ومصر  واجملموعة البحرين   
 اجملموعـة الثالثـة     ضـم  ت  .اجلمهورية العربيـة السـورية وقطـر      و

تكنولوجيـا   ل بنيـة أساسـية    تسـعى إلقامـة      اليت مازالت البلدان  
 ةصـــحال يف وزارات تطبيقـــات أوليـــةاالت واملعلومـــات واالتصـــ

أراضـي السـلطة    والعـراق   علـى    هذه اجملموعة    تشتمل. ستشفياتاملو
 .الفلسطينية واليمن

 
 المحتوى  الرقمي العربي  -١٠

 
 لتقارير البلدان األعضـاء يف اإلسـكوا يف         املعمقالتحليل  يكشف  

 : يليوفق مايف اإلسكوا للبلدان األعضاء  آخر ًا تصنيفا اجملالهذ
 

استضـافة املواقـع علـى      اليت طورت إمكانيـة     البلدان   •
يف  حـىت اآلن     ًاضـعيف  ال يـزال     الـذي (العربيـة   الوب باللغة   

 ؛)املنطقة
باللغــة اإلنرتنــت علــى الــيت تطــور مواقــع البلــدان  •

خـارج  استضافة هـذه املواقـع غالبـًا        بالرغم من   (العربية  
 ؛)البلد املعترب

نرتنــت بيــة علــى اإلعرمواقــع ال متلــك الــيت البلــدان  •
 .ًاإطالق

 
 وفق المعيار العالمي مقارنة أداء البلدان األعضاء في اإلسكوا  -باء

 
 استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت و سياساتفيأداء البلدان األعضاء في اإلسكوا   -١

 
اســرتاتيجيات تكنولوجيــا هنــج معيــاري لبنــاء لــيس هنــاك 

فيـه  ترآـز   ه يف الوقـت الـذي       يبـدو أنـ     و  .املعلومات واالتصاالت 
الدول فإن  الناشئة على بناء مثل هذه االسرتاتيجيات،       ات  االقتصاد

ــة يف  ــنب   املتقدم ــاالت مل ت ــات واالتص ــا املعلوم ــناعات تكنولوجي ص
 ،بدرجات متفاوتـة  ،    وقد خططت   .تلك االسرتاتيجيات مثل  بالضرورة  

  إلعـداد  عشـر  ةثالثـ الالبلـدان األعضـاء يف اإلسـكوا        بني   من   ةسبع
بلـدان   صْغُتمل  يف حني    ،اسرتاتيجيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   

تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت مثـل        متقدم يف   أداء  أخرى ذات   
هـذه البلـدان    االسـرتاتيجيات، لكـن     مثل هـذه    البحرين والكويت   

 .عمليةأسس انتقلت إىل حيز التنفيذ على 
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واجهـة  وجيا املعلومـات واالتصـاالت مل      اسرتاتيجيات تكنول  ُبِنيَّْت
التكنولوجيـا  الـيت فرضـها انتشـار       التحديات والفرص املطروحـة     

  يلخـص    .ةديـد النماذج االجتماعيـة واالقتصـادية اجل     وتكاملها يف   
البلـدان األعضـاء يف     يبـدو واضـحًا أن      .   هذه النتائج  ١٢اجلدول  
تحـديات  هـذه ال  غري متساوية من ناحية اإلعـداد ملواجهـة         اإلسكوا  
هـذه القضـايا يف     األآثـر تقـدمًا ضـّمنت       بلـدان     بعض ال   .والفرص
 وذلك مع النمو املتزايد لتكامل       االقتصادية واالجتماعية،  ابنيته

قيام هـذه البلـدان يف      طرائق  مع  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت    
 .التفاعل االجتماعي، والتعلمو، إدارة األعمال
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تكنولوجيا حديات اليت تفرضها تملخص الفرص وال  -١٢اجلدول 
  املعلومات واالتصاالت

التحديات اليت تفرضها 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

فرص التطوير اليت تقدمها 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 يفؤثر  اليت تـ  املنافسة  زيادة  -
معــدالت تقلــيص اإلنتاجيــة و

 االستثمار 

ــة  - ــع التنمي ــاديدف ة االقتص
هيل زيادة املصـادر    تسبواسطة  
 االستثماراتاألخرى و

بطالـة بسـبب حتسـن      زيادة ال -
 فاعلية العمل

 حتسني فرص العمل-

توســيع التفــاوت اإلقليمــي، -
ضمن املنطقـة   الفجوات  وزيادة  

 املناطق الواحدة وبني 

تطوير اقتصـاد املعرفـة عـن       -
طريق زيادة فاعلية التعليم،    
ــاالت،   ــة االتص ــوير منظوم وتط

  املهارات البشريةورفع مستوى
أولويات ختصيص التمويل   حتديد  -

احلكومي لتكنولوجيا املعلومات   
قطاعات مقارنة بال واالتصاالت،  

 خرى األصناعية ال

 تعزيز فاعلية العمل-

ــول  - ــل وحل ــاط عم ــة أمن إقام
متويل، خاصة يف جماالت التجـارة      
ــاقالت  ــة واملنـــ اإللكرتونيـــ

 . اإللكرتونية

 تفصل  تسريع ردم الفجوة اليت   -
الــدول الناميــة عــن الــدول 

 املتقدمة

 احلد من الفقر- 
 تطوير البحث والتطوير- 
 نشر التجارة اإللكرتونية- 
 

 Satti  and O.M. Nour، “ICT opportunities and challenges for development in the Arab world”، United Nations :المصـدر 
University، pp. 9 and 10. 

 
، الخاصـة بتكنولوجيـا المعلومـات       استراتيجيات البلدان األعضاء في اإلسـكوا     و سياسات   ومع أن 

واالتصاالت المعروضة في هذا التقرير، فعالة من حيث المبدأ في بعض البلدان التي جرت دراستها، ولكنهـا                 
 عـامالً اعتبـاره   الحسبان ب ثقل المنطقة االقتصادي ال يدخل في       ف  .ة العالمي ساحةأثر على ال  في إحداث    تخفق
ظهـر    ي  . النسـبي  عالميالقتصادي  االوزن  في ال  ةصغيرتُعتبر  أفضل البلدان األعضاء في اإلسكوا      و،  مؤثراً

أنه بحسب تقيـيم     ٢٢بين الشكل   ي.  مهما كانت الفترة الُمعتبرة    ،ترتب في آخر السلم عالمياً    التحليل أن المنطقة    
همـا  القائمة  في   البلدان األعضاء في اإلسكوا      فإن أول بلدين من   األداء عالمياً باستخدام مؤشر انتشار الشبكة       

 .رتيب على الت٦٥ و٥١وتحتالن المركزين األردن ومصر، 
 

 عالمياًالقانونية والتنظيمية من الناحية أداء البلدان األعضاء في اإلسكوا   -٢
 

ـ   فلقد    . الماضي العقدقوية في   ة  يوتجارية   البلدان األعضاء في اإلسكوا تحديات إعالم      تواجه ت اُتِهم
وال تمتلك قوانين لحمايـة الملكيـة الفكريـة         القانون،   وأحياناً على حق، بأنها تتهاون في تطبيق         ،هذه البلدان 
ضـمن فئـة    البلدان األعضاء في اإلسكوا     شركات البرمجيات   تحالف    إذ يضع     .حماية حقوق النشر  وقوانين ل 

 في  ٧٩(لبنان    ويضع خصوصاً     ).٢٣الشكل  (البرمجيات  لوجيا و لتكنوقرصنة ل على  األمعدالت  البلدان ذات ال  
)  في المائة  ٧٦(والكويت  )  في المائة  ٧٧(عمان  و،  ) في المائة  ٧٧(البحرين  و،  ) في المائة  ٧٨(قطر  و،  )المائة

فإن ،  ٢٠٠١ أن هذه المعدالت هبطت في عام        ومع. اسم في الئحة القرصنة    ٢٥ة التي تضم أول     قائمضمن ال 
اتخاذ إجراءات  بتزام و لاالبالبلدان األعضاء في اإلسكوا     ما زالوا يطالبون     ت البرمجيات وآخرين  شركاتحالف  

  فقــط نمــثالت الشــرق األوســط وإفريقيــا تــيمنطقأن    ومــع.يــاتالبرمجضــد قرصــنة صــارمة 
ضـمن   يـان تبقولكنهمـا   ،  )٢٤ الشـكل    انظر(وفق تقديرات هذه المؤسسة      في المائة من الخسائر المالية       ٣
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البلدان األعضاء في   وهذا قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تجاه انضمام         ،  شركات البرمجيات  تحالف   هتماماتا
 .اإلسكوا إلى منظمة التجارة العالمية

 
ـ  قصور البنية    )١: ( على هذا الوضع التي تفسر   األسباب  تشتمل   تكلفـة  ) ٢(و للمنطقـة،  ةالتكنولوجي

األنظمة القضـائية لـدى      التعاون بين      ولكن يزداد   .وب واألعمال  األمية الكبيرة في الحاس    )٣( و يات،البرمج
في بعـض     وقد اتخذت إجراءات رادعة       .شركات البرمجيات  تحالف   ومصالحالبلدان األعضاء في اإلسكوا     

 . أشاد بها المعنيون وشركات البرمجة العالميةبلدان الخليج
 ٢٠٠٢  مؤشر جاهزية الشبكة لعام -٢٢شكل ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Global IT Report 2002   World Economic Forum, infoDev, and INSEAD, 2003 :المصادر

 
  ٢٠٠١العالمية لقرصنة البرمجيات عام معدالت ال  -٢٣شكل ال
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 .٢٠٠٢شركات البرمجيات، دراسة عام  تحالف :المصدر

 
واإلنسان، الصحافة  وحقوق  ،   الشخصية، وحماية حقوق المواطن والمستهلك     الحرياتقضايا  من جهة   

 .حماية وضمان حرية التعبير والحقوق الشخصية مجاالت فيٍف كامنطقة غير الأداء تقارير تبين أن فإن ال
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 ٢٠٠١  نسب الخسائر الناجمة عن قرصنة البرمجيات في كل منطقة من مناطق العالم في عام -٢٤شكل ال
 النسبة المئوية من الخسائر العالمية

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 .”ITU “2002 target rates for different teledensity groups: المصدر
 

   البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتفيأداء البلدان األعضاء في اإلسكوا   -٣
 العالمبلدان باقي مع مقارنة بال

 
لمسـتويات  اأدنى  في  البلدان األعضاء يف اإلسكوا     لدى قياس كثافة االتصاالت، تقع      

 ،٢٠٠٢في عام     قياسات كثافة االتصاالت   ١٣  فعندما أجرى االتحاد الدولي لالتصاالت      .على المستوى العالمي  
ـ  دب، ج،    دنى، وهي بالتحديد  المستوى األ المجموعات ذات   البلدان األعضاء في اإلسكوا في      ُرتبت     .١٤، هـ

 .٢٦ و٢٥يوضح ذلك الشكالن 
 

  ٢٠٠٢الت   تجميعات كثافة االتصا-٢٥الشكل 

 
 ”ITU “2002 target rates for different teledensity groups :املصدر

                                                      
)١٣( ITU, “2002 target rates for teledensity groups”, 2002. http://www.itu.int/itudoc/itu-t/com3/80500.pdf. 

،  يف املائة  ٢٠ يف املائة و   ١٠ بني   : د ، يف املائة  ١٠ يف املائة و   ٥بني  : ج،  يف املائة  ٥ يف املائة و   ١بني  : ب،  يف املائة  ١ أقل من : تكون كثافة االتصاالت أ   ) ١٤(
 .) يف املائة٥٠أكثر من : ز ، يف املائة٥٠ يف املائة و٣٥ بني : و، يف املائة٣٥ يف املائة و٢٠ بني :هـ
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علـى  نفـاق   يعتمد على مـدى اإل    اس آخر للبنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت        يمقثمة  
لوجيا تكنو  أجرى تحالف     .بما في ذلك التجهيزات والبرمجيات واالتصاالت     تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    

، بالمقارنة مع   تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنطقة    على  نفاق   قياساً لإل  العالميوالخدمات  المعلومات  
، سواء ذات معدل الدخل العـالي للفـرد أم          البلدان األعضاء في اإلسكوا    وكان معدل إنفاق     . العالمدول  باقي  

، سـواٌء   تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  نفاق على   المعدل المنخفض، أدنى بكثير من المعدالت العالمية لإل       
علـى  جمالي  اإلنفاق المصري اإل  فقد بلغ   .  في ما يتعلق بالتجهيزات أم البرمجيات أم الخدمات أم االتصاالت         

 أنفقـت المملكـة     في حين   في المائة فقط من الناتج اإلجمالي المحلي،       ٢,٥تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    
المتوسـط    أمـا     ).١٣الجـدول   ( من الناتج اإلجمالي المحلي       في المائة  ٣,٦دية وبلدان الخليج    العربية السعو 

تكنولوجيا على  نفاق  وفق معدالت اإل  المنتدى االقتصادي العالمي    يبين تصنيف   .   في المائة  ٧,٦  فكان العالمي
هـي  ألعضاء فـي اإلسـكوا      الناتج اإلجمالي المحلي أن أفضل البلدان ا      إلى  نسبة  بالالمعلومات واالتصاالت   

 ).٢٧ الشكل (رتيب على الت٧٩ و٦٣، وتحتالن المركزين األردن ومصر
 

 ٢٠٠٢  بلدان اإلسكوا وفئات كثافة االتصاالت في العالم لعام -٢٦الشكل 
 

 .ITU “2002 target rates for different teledensity groups: المصدر
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 كنسبة من الناتج اإلجمالي المحليتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على نفاق   اإل-٢٧شكل ال
 .٢٠٠٣في عام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ..٢٠٠٣، ”World Economic Forum، INSEAD and infoDev، “Global IT Report :املصدر
 

تكنولوجيـا  لساسية  األبنية  في ال ستثمار  االغياب مشاركة القطاع الخاص في       وضوح   ٢٨ يبين الشكل 
 فـي   فريقيـا  الشـرق األوسـط وشـمال أ         وأن إجمالي استثمار منطقة     .منطقةالالمعلومات واالتصاالت في    

أقـل مـن     ٢٠٠٠ و ١٩٩٥عـامي   تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بين     لساسية  األبنية  في ال ستثمارات  اال
مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط األدنى حسب معايير البنك الدولي، وأدنى بكثير من معدالت الدول ذات                

تقع ضمن مجموعـة    ) اليمن(اء في اإلسكوا    البلدان األعض أن بلداً واحداً من     هذا بالرغم من     .الدخل المتوسط 
هي في مجموعـة البلـدان ذات الـدخل    بلدان ة خمس، وتقرير البنك الدوليالدول ذات الدخل المنخفض وفق     

ة ثالثو،  )الجمهورية العربية السورية وأراضي السلطة الفلسطينية     واألردن  والعراق  وصر  م(المتوسط األدنى   
ضـمن   ةأربعو،  )عمان والمملكة العربية السعودية   ولبنان  (على  األوسط  بلدان تقع ضمن مجموعة الدخل المت     

 .)اإلمارات العربية المتحدةقطر ووالكويت والبحرين (مجموعة الدخل العالي 
 
 ، )٢٠٠٠-١٩٩٥( االستثمار في مشاريع البنية األساسية بمشاركة القطاع الخاص  -٢٨شكل ال

 ةمريكياأل اتدوالرالماليين ب
 

 
 .٢٠٠٢البنك الدولي : المصدر

 

2.40%  

4.68%

5.90%  

6.61%  

7.22%  

8.00%  

9.10%  

9.70%

10.30%

10.40%

12.00%  

13.60%  

0 % 2 % 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16 % 

 مصر -79  .

  األردن-63

  بولندا-50

  آرواتيا-40

  بوتسوانا-30

  بلجيكا-20

   المملكة المتحدة-10

  أستراليا-5

   سويسرا-4

 السويد-3

 آولومبيا-2

 نيو زيالندا-1

0

50000

100000

150000

200000

250000

منطقة الشرق األوسط وإفريقيا
الشمالية

فئة الدخل المنخفض فئة الدخل المتوسط

Telecommunications Energy Transportationالطاقة االتصاالت  المواصالت



 -89-

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتفي لبلدان األعضاء في اإلسكوا بناء القدرات ل  -٤
 العالمبلدان باقي بمقارنة 

 
بأنشـطة  المرحلة األولـى    تتعلق  . مراحلتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ثالث     لبناء القدرات في    

وتركز المرحلة الثانية علـى التـدريب       .   الحاسوب الشخصي  رانتشامثل  المرافقة   واإلجراءات   زيادة الوعي 
والمرحلة الثالثة هي المبادرات التـي تنفـذ        . وتقييم األعمال المطلوبة الالحقة للوصول إلى القدرات المطلوبة       

 .على مستوى وطني
 

بلـدان  فـي ال   بناء القدرات    معظم جهود ) ١: (، يبدو أن   لقياس األداء  الدوليةباالعتماد على الطرائق    
 تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت،       فيبناء القدرات   في أول مرحلتين لبرامج     تقع  األعضاء في اإلسكوا    

اآلن في المرحلة الثالثة    متقدمة هي   البالد األجنبية ال  ) ٢(،  سورية واإلمارات العربّية المتّحدة   ن و باستثناء األرد 
وهي دول أصـبحت    ) غ كون غ وهون ،ماليزياو ،ورةسنغافمثل   (جنوب شرق آسيا  بخاصة في منطقة    دها،  و بع أ

 الـدول ن  إ) ٣(،   كبير ة عنه إلى حد   البلدان األعضاء في اإلسكوا غائب    ما زالت    في قطاع    ةرئيسيمن الدول ال  
 هـام    أيًضـا فـي بنـاء قطـاع        نجحتتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    بناء القدرات في     في   نجحتالتي  

تكنولوجيـا المعلومـات    فـي   بين بناء القـدرات     عالقة  بالرغم من أن ال   ،  تتكنولوجيا المعلومات واالتصاال  ل
محـاوالت البلـدان     ومن ثم فإن     .ليست أكيدة واالتصاالت وظهور قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت       

 المعـايير   ، وبسبب تخلفهـا وفـق     في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   ها  قدراتبناء  األعضاء في اإلسكوا ل   
 . في المنطقةواعدة ةتكنولوجي تدعو للتفاؤل بانطالقة الالتي نوقشت في هذا التقرير،  األخرى

 
 . قطاع تكنولوجيا المعلومـات واالتصـاالت      في الذي يؤثر    "استنزاف العقول "ثمة عامل هام جداً هو      

ة اإلنسانية في   برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الخاص بالتنمي     تقرير  ، منها   في عدة مؤلفات  ُبحث هذا الموضوع    
مـن العلمـاء    االعتـراف بأهميـة     استنزاف العقول إلى نقـص      ، ُعزّي فيها    ٢٠٠٢في عام    ة العربي البلدان

تكنولوجيـا المعلومـات    المبادرات الهامة في مجـال       وغياب   ، والرواتب المتدنية،  والتكنولوجيين في المنطقة  
لتان تعتبران أفضل بلدين في الحفـاظ علـى         ، ال مصر واألردن أن   ٢٩ يبين الشكل    .واالتصاالت في المنطقة  

لمنتـدى االقتصـادي    وفق تقرير ا   ٢٠٠٣في عام   رتيب عالمياً    على الت  ٦٣ و ٥٣العقول، تأتيان في المرتبتين     
إن حمـالت التوعيـة،     .  يعيق التطور هب الثمينة و  ايحرم األداء اإلقليمي الرديء المنطقة من المو       .العالمي

 . كافية لهذه المشكلةالً حلوت ليسوالدعاية الجذابة،
 

 أداء البلدان األعضاء في اإلسكوا في بناء قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   -٥
 مع باقي دول العالمبالمقارنة 

 
تمويل إجمـالي بحـدود   البلدان األعضاء في اإلسكوا في  بورصة ١٢كان لدى  ٢٠٠٢عام  نهاية  في

  ولعدم تـوفر     . العالمي اتتمويل البورص إجمالي   في المائة من     ١مثل أقل من    ي ، مليار دوالر أمريكي   ٢٠٠
 المائة من الشركات    ٨٠  كذلك فإن  . جداًاً  هذه األسواق منخفض  حجم التبادل التجاري في      كان   السيولة النقدية، 

  .١٥، ال تخضع للتـداول العـام إطالقـاً         على سبيل المثال   ،)القاهرة واإلسكندرية بورصة  (مصر  في  المسجلة  
 في المائـة    ٦٠ ، الذي يمثل  بورصات البلدان األعضاء في اإلسكوا    على   ، القليل التنوع،  القطاع المالي طر  يسي

مشـغلي  باسـتثناء   ،   تماًما يكاد يكون غائباً  قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت     و  .من الشركات المسجلة  
البلدان األعضاء في اإلسكوا ال     في  سهم  أسواق األ  فإن   شفافيةالويء لإلعالم   الرد وبسبب التنظيم    .االتصاالت

 النمو فـي  تحقيق  للرجال األعمال   فرصاً  ال تمثل   و ،تجذب المستثمرين في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت     
جراءات التي اتخـذتها     بالرغم من اإل    .األسواق األخرى كما هو الحال في     تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    

إذا  األداء يبقى هامشيا     ، فإن  لمساندة بناء قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت      البلدان األعضاء في اإلسكوا   
تكنولوجيـا المعلومـات     أن   ٣٠  ولتقديم مؤشر للتقييم والمقارنة، يبـين الشـكل           .العالمدول  بباقي  ما قورن   

مجايل غري  تشكيل رأس املال الثابت اإل     في المائة من     ٣٥ما يزيد عن     ٢٠٠٠اجتذبت في عام    واالتصاالت  
 .OECDمنظمة التنمية والتعاون االقتصادي  دولفي بعض  السكين

                                                      
 .أسعار أسهمها ثابتة )١٥(
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 )مرتفع ١ض،  منخف٧(ستنزاف العقول العالمي التصنيف   ال-٢٩شكل ال

 
 INSEAD and infoDev, “Global IT Report” 2003  ،المنتدى االقتصادي العالمي: مصدرال

 
من تشكيل رأس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت النسبة المئوية لالستثمارات في   -٣٠شكل ال

 ،٢٠٠٠المال الثابت اإلجمالي غير السكني لعام 

 
 2000ICT statistics “OECD, : sourcedocument/EN/org.oecd.www”  :المصدر 
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 البلدان األعضاء في اإلسكوا صاالت لدى التطبيقات الحكومية لتكنولوجيا المعلومات واالت  -٦
 العالمدول باقي مع بالمقارنة 

 
ُحِسَب مؤشُر الحكومة اإللكترونية ألربعة عشر بلد عربي تضم تسعة بلدان أعضاء فـي اإلسـكوا،                

. بهدف تقييم مقارن لألداء للوصول إلى الوضع النسبي للحكومة اإللكترونية في المناطق المختلفة من العـالم               
؛ يوضـح   ١,٦٢ وهو فوق المؤشر الوسطي العالمي الذي يسـاوي          ١,٧٦ت حصيلة بلدان الشرق األوسط      كان

 مقارنة لمؤشرات الحكومة اإللكترونية على      ٣١ التفاصيل الخاصة بكل بلد في حين يعطي الشكل          ١٤الجدول  
 :ات اآلتية بالحسبان يجب أخذ االعتبار٣١ومع هذا فعند تفسير البيانات المبينة في الشكل .  أساس إقليمي

 
:  لمؤشر الحكومة اإللكترونية مبالغ فيها وذلـك لسـببين         ١,٧٦إن قيمة المتوسط     •

األول، هو أن الجمهورية العربية السورية والعراق والسلطة الفلسطينية غير متضمنة في هـذا              
يم المقـارن   التقييم وهذا ما يشوه القيمة الحالية للوسطي؛ الثاني هو أن إسرائيل متضمنة في التقي             

 ؛١٦للشرق األوسط ومؤشرها يزيد من متوسط البلدان العربية
 
 هي مؤشرات قـيم نسـبية ويجـب أال تعتبـر            ٣١المؤشرات المبينة في الشكل      •

، الذي حصلت عليـة     ٣,١١وإذا اُعتبر أن أعلى مؤشر في الحكومة اإللكترونية وهو          .  ١٧مطلقة
 ٢دان الشرق األوسط التي مؤشرها فـوق القيمـة          الواليات المتحدة، فإن هذا ال يعني أبداً أن بل        

فهناك خيارات متعددة للعملية التي يختارهـا بلـد مـا لبلـوغ الحكومـة               .  ذات مستوى جيد  
والتقدم في هذا المجال يرتبط بعوامل اجتماعية وسياسية واقتصادية وهي تزيد من            .  اإللكترونية

 .تعقيدات تنفيذ مشروع الحكومة اإللكترونية
 

 السـويد، وكنـدا،   ولواليات المتحدة،   االحكومات اإللكترونية تقدًما هي     مستوى العالمي، أكثر    على ال 
  مـن    .مبكراًتطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت     لقد اعتمدت هذه الدول     .  أستراليا والمملكة المتحدة  و

خاصة دراسة  تشير  .  الفعلي نفيذالتبعوائق  دموا  طصاً ا مبكرمن اعتمدوا التكنولوجيا    بعض  المهم أن نالحظ أن     
بعـض   إلى أن    ،)٢٠٠٢تشرين الثاني   (بوز أالن هاملتون    أجرتها مؤسسة   االقتصاد اإللكتروني الدولي    بتقييم  

ُبنيـت  التي  فعالة   بسبب البرامج ال   اً سريع اًأحرزت تقدم ،  إيطاليا واليابان  و مثل ألمانيا الحقاً،  البلدان التي بدأت    
 تي ربمـا  لبلدان األعضاء في اإلسكوا ال    لمل  عطي األ هذا ي   .ن قبل المتبنين المبكرين   مكتسبة  على الدروس المُ  

فـإن  لكترونيـة،  اإلحكومة مجال ال العالميين في الروادخبرة   ووفق . الحكومة اإللكترونيةاعتماد في  تتأخر
 :هيحكومة هذه الشروط النجاح في 

 
 قيادة حكومية قوية؛ •

مـرتبطين  المواطنين  تنفيذ، تركز على جعل      وقابلة لل  استراتيجية شاملة واضحة ومحددة    •
 ؛إلنترنتلالمتطور ، وتردم الفجوة الرقمية، وتشجع االستخدام الشبكةعبر 

بـين  ، وواجهات تخاطب آمنـة      تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مساعدة   لبنية أساسية    •
 ؛نيوالمواطن والشركات الحكومة

خـدمات  الليات الداخلية للمؤسسـات الحكوميـة و      أتمتة العم تطبيقات  تكامل  على  التركيز   •
 .الشركاتلمواطنين والموجهة ل

                                                      
 . للدول العربية الواردة يف حساب هذا املؤشر١,٧٢عند استثناء إسرائيل يصبح املتوسط ) ١٦(
-UNDPEPA and ASPA, “Benchmarking E:معلومات أكثر عن كيفية حساب هذا املؤشـر ميكـن العـودة إىل املصـدر    للحصول على ) ١٧(

government: A global perspective”, May 2002. 
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   مؤشر الحكومة اإللكترونية للشرق األوسط-١٤الجدول 

 
 البلد مؤشرات الحكومة اإللكترونية

 الجزائر ١,٢٧
 البحرين ٢,٠٤

 مصر ١,٧٣
 األردن ١,٧٥
 الكويت ٢,١٢
 لبنان ٢,٠٠
 ليبيا ١,٥٧
 مراكش ١,٤٧
 عمان ١,٦٤
 قطر ١,٨١
 المملكة العربية السعودية ١,٨٦
 تونس ١,٣٦
 اإلمارات ٢,١٧
 اليمن ١,٣٠

 
 UNDPEPA and ASPA، “Benchmarking E-government: A global perspective”، May 2002 ::المصدر

 
المملكـة  ة في   الحكوميالبوابة اإللكترونية   األمريكية، و  استراتيجية الحكومة اإللكترونية  تُعتبر كلٌّ من    

 :  وتتميز بما يلي.ينبغي دراستهاأمثلة ناجحة ة، األلماني وسياسة الحكومة اإللكترونية، المتحدة
 

يتضح  لتطبيقات الحكومة اإللكترونية     ياألساسمن االستخدام   مستويات عالية    •
 ؛الشبكةالُمقدمة عبر  والخدمات  الذين يقدمون الخدمةالعدد الكبير للموظفينمن 

 .الشركاتن ويلمواطن والتفاعل بين الحكوماتٍل من امستوى عا •
 

   مقارنة إقليمية لمؤشر الحكومة اإللكترونية-٣١الشكل 

 
 .UNDPEPA and ASPA، “Benchmarking E-government: A global perspective”، May 2002 :املصدر
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 الت في التعليمأفضل الممارسات الدولية في تكنولوجيا المعلومات واالتصا  -٧
 

اسـتعمال تكنولوجيـا    فضـل طرائـق      أل اً جيد أوروبا مثاالً تُعتبر  خرى،  األلعالم  ابالمقارنة بمناطق   
ُيحتذى فـي     أوروبا مثاالً  تي تطرحها برامج التعليم اإللكتروني ال     وتعتبر    .المعلومات واالتصاالت في التعليم   

بية لوضع  وقمة أور ، ونظّم    برامج إقليمية للتعليم اإللكتروني    بيو االتحاد األور    ينفذ  .لتعليم اإللكتروني الناجح  ا
مثلـة    من األ   .لكترونياإلتعليم  للنشر مجموعةً من عشر توصيات      ، و بيةووراأللكتروني  اإلتعليم  الاستراتيجية  

 :ما يليبية والمفوضية األورالتي ترعاها المشاريع اإلقليمية على 
 

 ؛قليميةاإلفتراضية الجامعة االإلنشاء مشاريع  •
 ؛بية للتعليم اإللكترونيونموذج لجامعة أورإلنشاء مشاريع  •
 .تطوير بيئة التعليم اإللكترونيلمشاريع  •

 
  يكمن   .المنطقةوالتنسيق بين بلدان    تشجع التنسيق والتعاون    عمل  فرق  واسطة  تَُدار مثل هذه المشاريع ب    

التعليم اإللكتروني  مجال  ن وتبادل التجارب في     تعاوفي تشجيع ال  لمفوضية األوربية   الذي تمارسه ا  مهم  الدور  ال
 :فيما يليبخاصة ووالتطوير التربوي، 

 
 ات االفتراضية بين البلدان؛أماكن االجتماعدعم  •
 .تدريب المعلمينمتخصصة في شبكات إنشاء كل المستويات، ودعم التشبيك على  •

 
، ٢٠٠١ية في بروكسل في عـام       بومبادرة التعليم اإللكتروني األور   عن  بية  وأعلنت المفوضية األور  

 دعم االنتقـال   تستهدف خطة العمل      . لذلك  تمويل  وتخصيص قليمياإللكتروني  اإلتعليم  للأدت إلى خطة عمل     
التعلم المـرن   وذلك لتقديم    لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت     االستخدام الدائم  التقليدية إلى    طرائق التعليم من  

 .اتالكفاءوبناء 
 

 نولوجيا المعلومات واالتصاالت في التجارة واألعمال في بلدان غربي آسياتطبيقات تك  -٨
 

.  ١٨ مليـار دوالر   ٢٢٩٣ قيمة قدرت بمبلـغ      ٢٠٠٢بلغت سوق التجارة اإللكترونية العالمية في عام        
  ويتوقع أن تبلـغ     ٢٠٠٠/٢٠٠١ مليار دوالر في عام      ٣وقدرت السوق العربية في التجارة اإللكترونية بمبلغ        

ومع أن التوقعات الخاصة بنمو التجارة اإللكترونية تبدو واعدة كما يبينها           .  ٢٠٠٥١٩ار دوالر في عام      ملي ٥
 .، ولكن البلدان العربية ال تزال متأخرة خلف كل المناطق األخرى١٥الجدول 

 
 )اتيمليارات الدوالر(  توقعات التجارة بين األعمال وبين األعمال والزبائن بحسب المنطقة -١٥الجدول 

 
 ما بين 

 مؤسسات األعمال
 والمستهلكين 

 ما بين 
 مؤسسات األعمال 

نسبة ما بين مؤسسات األعمال 
 إلى ما بين 

نسبة مئویة مؤسسات األعمال والمستهلك   اإلقليم إجمالي نسبة مئویة إجمالي
أمريكا الشمالية ٧,١٢٧ ٣٧,٥ ٢١١ ٥٨,١ ٣٤
آسيا واحمليط اهلادئ ٢,٤٦٠ ٣٣ ١٨٥ ٢٠ ١٣
أوروبا الغربية ٢,٣٢٠ ٢٤,٦  ١٣٨ ١٨,٩ ١٧
أمريكا الالتينية ٢١٦ ٢,٩ ١٦ ١,٨ ١٤
أوروبا الشرقية ٨٤ ١,١ ٦ ٠,٧ ١٤
إفريقيا والشرق األوسط ٦٩ ٠,٩ ٥ ٠,٦ ١٤
اجملموع ١٢,٢٧٦ ١٠٠ ٥٦١ ١٠٠ ٢٢

                                                      
)١٨ (UN conference on Trade and Development, “Ecommerce and Development report 2002”, executive summary 

ref:UNCTAD/SDTE/ECB/2 (SUM), page 1 
)١٩ (http://www.tradepartners.gov.uk/it_saudi_arabia/ecommerce/overview/growth.shtml. 
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 Adapted from Forrester (2001)، decimals have been rounded :المصدر

علـى عـدد مـن      األعمـال    الناجح لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التجارة و       تماديتوقف االع 
 وللسويد في أوروبـا أعلـى مسـتوى         .البيئة السياسية والبيئة التنظيمية   والبنية األساسية   : العوامل الهامة مثل  

صـغيرة  المؤسسـات   لبعـدد ا  التجـارة   وُيعّبر عن انتشـار     . ألمانيا والمملكة المتحدة  جاهزية لألعمال تليها    
لنمو امحرك  ، ألن هذه الشركات تمثل      الشبكةحجم التجارة عبر    على اإلنترنت، و   الناشئة الموجودة    متوسطةالو

مـن  القليلـة   ، واألعـداد    ةكلفوالاألمن،  ب الخاصةالمخاوف  :  هي التجارةتعيق   التيالحواجز    و  .االقتصادي
تجارة تكنولوجيا المعلومات واالتصـاالت علـى   ر أعمال و    أما الدول المتقدمة في انتشا      .على الشبكة زبائن  ال

مسـتوى   وقد تحقـق ذلـك نتيجـة ل        .المملكة المتحدة وكندا  والواليات المتحدة   والسويد  و اليابان   :فهيالشبكة  
تظهر  . النشاط التجاري مستوى التفاعل و  و،   التكنولوجيا  واستخدام اعتمادمستوى  و،  لألعمالعالي  الستعداد  اال

 مثـل الطلـب     ،التجـارة و إجراءات األعمـال  في  ين، و  تغييرات في سلوك إنفاق المستهلك     هيئةى  الفوائد عل 
 .الشبكة في الواليات المتحدة األعلى في العالمالشراء عبر  ُيعتبر.  واإلمداد

 
ـ   ممبـادرة   :  اإللكترونية تطوير األعمال المبادرات الناجحة ل  عن  مثلة  من األ   MINinfoنفو  إراكـز مين

مراكـز  ، وألعمـال ا المعلومات المحلية ودعم     ، التي أنشئت لتقديم   في فرنسا  المؤسسات الحكومية    للترابط بين 
ومجلـس  ،   موارد الحكومة على الشبكة    شركات عن طريق إتاحة   الدعم لل  التي تقدم    في كندا الشركات  خدمات  
 .لشركات ا التدريب إلىعن طريقهالحكومة تقدم  ليابان الذي في الكترونية اإلتجارة الترويج 

 
 تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العناية الصحية على المستوى العالمي  -٩

 
 تكنولوجيا  في اعتماد نجح   تعتبر األ  الواليات المتحدة وأوروبا  ، فإن   خرىالعالم األ مناطق  مع  بالمقارنة  

تكنولوجيـا  مـن   في أوروبـا     عدد كبير من البرامج      ويستفيد  .المعلومات واالتصاالت في الرعاية الصحية    
الرعاية المختصين في   االتصال بين   تحسين  : فضل من خالل  رعاية صحية أ  قديم  تفي  المعلومات واالتصاالت   

  .معالجة االستمارات، وضـبط أفضـل للنفقـات       الية أعلى في    عف، و لمعلوماتإلى ا أفضل  ، ووصول   الصحية
واألطبـاء   المرضـى،    :هـم ت في الرعاية الصحية     استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاال   ن من   مستفيدوال
 نظـم الرعايـة       ُيقاس أداء   . وشركات التأمين الصحي   يات،موظفو المستشف والرعاية الصحية،   العاملون في   و

 :نهاعدد من المؤشرات مبالصحية 
 

 انتشار الحواسيب الشخصية بين األطباء؛معدل  •
 ؛إلكترونيانسبة االستمارات التي تُرسل  •
 .لمعلومات المرضىإللكترونية واألوتوماتيكية المعالجة ا •

 
المناطق األخرى في استعمال تكنولوجيا المعلومات اً عن كثيرمتخلفة البلدان األعضاء في اإلسكوا 

 .على نحو شاملواالتصاالت  في الرعاية الصحية 
 

  مقارنةً بباقي الدول في العالمالمحتوى  الرقمي العربي  -١٠
 

فـي   مليون مسـتخدم     ٦٥٠يصل إلى أكثر من     ل ١٩٩٢عام  منذ  نمواً سريعاً   ي اإلنترنت   عدد مستخدم لقد نما   
 يمثـل   فـي حـين     .٢٠٠٤عام  هذا العدد أن يصل إلى مليار في          من المتوقع ل    .٢٠٠٢أيلول عام   العالم في   
 رنـت العـرب    اإلنت يمستخدمقُدر عدد    ، تقريباً  في المائة من سكان العالم     ٥كلغة أم   اللغة العربية   الناطقون ب 

، ال  ذلـك إلـى   إضافة    .٢٠٠٢أيلول عام   في  في العالم   إلنترنت  امستخدمي  من  في المائة فقط     ٠,٩بحوالي  
أن اسـتخدام تكنولوجيـا     قوياً ب  اًإيمانال نوعاً،    و  كماً ، ال تطبيقات اإلنترنت المنشورة في العالم العربي     تظهر  

استخدام معدل انتشار    يبرزه كما   ،اإلنترنت إن كثافة    .ة على التنمي  بقوةيمكن أن يؤثر    المعلومات واالتصاالت   
 .في اإلسكوابلدان األعضاء ال بين فاوتةتم ،اإلنترنت
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بلـداناً   لكن   ،اإلمارات العربية المتحدة  ك ى األول يةالعالمالبلدان  بين  البلدان من   بعض  يمكن أن تُصنف    
ال يزال المعـدل الوسـطي       . دان األخيرة البلبين  من  تصنف  ،  مثل اليمن  أكثر كثافة من حيث السكان       أخرى

 ١٠,٥(مقارنة بالمتوسط العالمي    جداً   اً منخفض ) في المائة  ٢,٦ (استخدام اإلنترنت في منطقة اإلسكوا    النتشار  
 ).في المائة

 
 )٢٠٠٢سبتمبر /أيلول(  عدد مستخدمي اإلنترنت بتابعية اللغة األم -٣٢الشكل 

 
 /http://www.glreach.com/globstats: المصدر

 
 في غربي آسياقاعدة بيانات مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   -جيم

 
 بغرض  في اإلسكوا تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت     من قبل إدارة     اعدة بيانات عاٌم لق  مٌجنابرطُُّور  

 قاعدة البيانـات  تسمح    .ومعالجتها الخاصة بمنطقة اإلسكوا  جمع مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت      
ـ   وقد اعتمـد .المقارنة والتحليللتسهيل مجموعات ذات معنى    ضمن  المؤشرات  بترتيب  هذه   ثالثـي  ذج و نم

 للعدد الذي يريده من     مؤشراتالعدد الذي يريده من ال    تعريف  من  ن المستخدم   مكّي البيانات    لهيكلة خاصاألبعاد  
 الستخدام بيانات سنة سابقة     اً خيار يتضمنو المتوسطات آلياًأن يحسب   يستطيع النظام     .عدة سنوات لوالبلدان  
وأعطى لكل خلية في قاعدة المعطيات دليالً خاصـاً بهـا باسـتخدام               . المعتبرة السنةال تتوفر بيانات    عندما  

 .ةستخدمالم األرقام من استيقانقرار المحللين وصناع وهذا ما يمكّن المفهوم بيانات البيانات، 
 

على مر الـزمن    ها  ؤمليجري  اإلسكوا أن   منظمة  أمل  ، ت كثيرة في جداول البيانات   ثغرات   حالياًتوجد  
تحـديث  بوالمستشارين الذين سُيكَلفُوَن من قبـل اإلسـكوا         البلدان األعضاء   رسمية في   المنظمات  البمساعدة  

 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالمتعلقة بنشطة المعلومات الخاصة باأل
 

 ٢٠٠٤على اإلنترنـت فـي عـام        على موقع اإلسكوا    يكون متاحاً    س ز النظام، عند االنتهاء من تجهي   
 .الستخدامه في إعداد التقارير والمنحنيات البيانية

 
" التجهيـزات "عـدد مـن مؤشـرات       اختيـر    ،من قاعدة البيانات  الحصول عليه   يمكن  ما  على  كمثال  

 :  وتتضمن هذه المؤشرات.٢٠٠٢ عام ل"االستخدام"و
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 ؛الهاتفية الثابتةالخطوط كثافة  •
 ؛ مواطن١٠٠ لكل  الخلويةالخطوطعدد  •
 ؛ مواطن١٠٠الشخصية لكل عدد الحواسيب  •
 ؛ مواطن١٠٠٠٠ اإلنترنت لكل يمستخدمعدد  •
 ؛ مواطن١٠٠٠٠اإلنترنت لكل عدد مضيفات  •
 ؛)HDI(البشري  النمومؤشر  •
 ؛)GDI (درلجنبا المتعلق النمومؤشر  •
 .ينالبالغلدى معدل التعلم  •

 
 لكـل   هاقيم المؤشرات نفس  ب لمنطقة اإلسكوا مقارنة     ةلثمانيللمؤشرات ا القيم المشتركة    ٣٣شكل  اليمثل  

 فـي   بلـدان مؤشر الحكومة اإللكترونية لعدة      ٣٤  يبين الشكل     .٢٠٠٠في عام   العالم  دول  البلدان العربية  و   
 يتضـمن   . العـالمي توسـط الموالبلدان العربية وقـيم  في منطقة اإلسكوا  وفق ترتيب تنازلي لألداء      المنطقة

 التي تُظهر وضع هذه المؤشرات لكل بلد في منطقة اإلسكوا بالمقارنـة             ١٣ إلى   ١ األشكال من    ١٠الفهرس  
 .٢٠٠٢مع المعدل اإلقليمي والبلدان العربية وبلدان العالم في عام 

 
   مقارنة بلدان اإلسكوا مع البلدان العربية والعامل-٣٣الشكل 
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 ر الحكومة اإللكترونية  مؤش-٣٤الشكل 
 

  
   موجز أداء البلدان وجماالت النضج-دال

 
استنادًا إىل التحليل الوصفي والرتتيب الذي قـدم يف املقـاطع           
السابقة ميكن الوصول إىل تقييم آمي بين للمساعدة على تقدمي موجز           

يستعمل هذا التقييم مستويات النضج األربعـة       .  عن أداء املنطقة  
 املقاطع السابقة باعتبارها مقاييس يكـون مبوجبـها         اليت نوقشت يف  

األداء األمثل ألي بلـد ويف أي جمـال هـو املسـتوى الرابـع واألداء                
  .األضعف هو املستوى األول

وباستعمال طريقة القياس السابقة فقد ُبينَّ جدول يظهـر أداء          
أمـا  .  املنطقة ونضجها يف جماالت تكنولوجيا املعلومـات واالتصـاالت        

 احملتوى العربي فقد استثين من هذا اجلدول بسبب عدم إمكانيـة            جمال
  .تقييم أداء آل بلد مبفرده

ومن املهم مالحظة أن طريقة القياس هذه تقدم مؤشرًا ال يـّدعي            
وعليـه فـإن    .  الدقة آوهنا بنيت علـى تقييمـات ترتيـب وصـفية          

 هي إعطاء نظرة شاملة تقريبيـة عـن األداء          ١٦الغاية من اجلدول    
 .يس تقيمًا دقيقًاول

 
يبني اجلدول أن اإلمارات العربية املتحدة هي األفضل يف األداء 

يف حني أن العراق والسلطة الفلسطينية واليمن هي ) ٢٨/٣٦(اإلمجايل 
  ١٠/٣٦ و٩/٣٦األقل يف األداء اإلمجايل واليت حصلت على 

 وهو يشري إىل أن جمال بناء القدرات آان له.   على التوايل١٠/٣٦و
 يف حني أن تطوير قطاع ٢٨/٥٢مستوى النضج األعلى والذي بلغ 

.١٩/٥٢تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هو األقل نضجًا وحصل على 
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    أداء بلدان اإلسكوا وجماالت النضج-١٦اجلدول 
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النشاط
 
 
 
 

البلد
البحرين ٢ ٢ ٣ ٢ ١ ٣ ٣ ٢ ٢ ٢٠
مصر ٢ ٢ ٢ ٣ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ١٩
١ ١ ١ ١ ١ ٩ ١ ١ ١ العراق ١
األردن ٣ ٣ ٢ ٣ ٢ ٣ ٣ ٢ ٢ ٢٣
كويتال ٢ ٢ ٢ ٢ ١ ٢ ٣ ٣ ٢ ١٩
لبنان ١ ٢ ٢ ٢ ٢ ٣ ٢ ٢ ٢ ١٨
عمان ٢ ٢ ٢ ٢ ١ ٢ ٢ ٣ ٢ ١٨
السلطة الفلسطينية  ١ ١ ١ ٢ ١ ١ ١ ١ ١ ١٠
٢ ٢ ١٧* قطر ٢ ٢ ٣ ٢ ١ ٢ ١ 
اململكة العربية السعودية  ١ ١ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٣ ٢ ١٧
اجلمهورية العربية السورية  ١ ١ ١ ٢ ١ ٢ ٢ ٢ ٢ ١٤
العربية املتحدة اإلمارات  ٣ ٣ ٤ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢٨
اليمن ١ ١ ١ ٢ ١ ١ ١ ١ ١ ١٠

 ٢٢ ٢٣ ٢٦ ٢٨ ١٩ ٢٧ ٢٦ ٢٧ ٢٥ 
نضج املنطقة يف كل جماالت تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت 
 )٥٢من أصل (

 .قيم مستقاة من األداء الوسطي للبلدان •
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 ١امللحق 
 

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت استراتيجياتوسياسات املالمح األساسية ل
 

 الدولة املعايري  املالمح 

 للتجارة  "متميزاً اًمركز"  لتصبح خاصةتسعى البحرين   و. تميز يف التجارة اإللكترونية   م يع مركز قوالحتالل م  البحرين   تتطلع: الرؤية
 جمتمـع  و مي املـواطنني  خـد  البنية األساسية لت   وتعزيزاجحة  الن للشراكة وذلك خبلق ظروف مناسبة   اإللكترونية يف الّشرق األوسط     

 ١.األعمال

.  واالتصـاالت تكنولوجيا املعلومات   واضحة فيما خيص      وطنية استراتيجيةأية  عن   ُيعلن    مل ،ذه الرؤية هل وفقاً: االستراتيجية الوطنية 
 . يف حقل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاهموقع عملية لتعزيزخطوات خطت لكن البحرين 

الوطنية ستراتيجيات االسياسات وال
 تمع املعلومات جمل

 مببـادرة وُتسـتكمل   . يف اإلصالح الوزاري   تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   االستراتيجية املتعلقة ب    الرؤية طُبقت: تطبيقطط ال ُخ
 .، لتطوير شركات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت"نة البحرينضحا"، احتضانية

 :على جبهات متعددة منها ٢٢ـ ال احلكومة البحرينية وزاراهتا ضعت: املبادرات
 

ـ جـرت امل  مليون دوالر أمريكي، ٥٣بـ شروع امل  قيمةقدرُت: ة وزارة الصحيف يةصحالمعلومات  للنظام استراتيجي    -  ةوافق
 .لّرعاية الّصّحيةباتعلّقة املعلومات بامل شاركواطّباء أن يتاأللعيادات ولسمح ي، ٢٠٠١أيلول من عام  يف يهعل

 ذات  تصـاالت لالبنية أساسية    يقدم موقع الوزارة اخلدمات احلكومية على اخلط وذلك عن طريق            :صناعةالرة و وزارة التجا  -
 . اآلينفعدالعن طريق تسهيالت  واجتاهني

 تقدم خدمات على اخلـط لنظـام املـرور        طبيقات  ت للهجرة واجلوازات    ةإدارة املرور واإلدارة العام   تطور  : وزارة الداخلية  -
 .اتوالّتأشري

املـاء  وزارة  وخطـط   بيـة،   روزارة الت  يف   تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  على   تدرييبالربنامج  مثل ال  برامج أخرى     هناك -
 املّتصل باإلنترنت   ئللجمارك واملوان ة  اإلدارة العام للحصول على أنظمة معتمدة على اإلنترنت، إضافة إىل نظام          الكهرباء  و

 .ودة اخلدمات جلتحسنيلتنظيم عملّيات التجارة و

  لبناء جمتمع املعلوماتالقطاعيةاخلطط 

 البحرين

ىل سـوق   إصر  الوصول مب ، و ااهتيقبتطو استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   على   وطينالرؤية هي تشجيع الطلب ال    : الرؤية
ولوجيـا املعلومـات    تكنالوطنيـة يف جمـال      بشـرية   ال هابتطوير قدرات موارد  وذلك  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،     تصدير

 .واالتصاالت

 لتحالفـات مـع      وهناك مساعٍ  .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  حملية ل بناء قاعدة   ية هي   صراملولوية   إن األ  :االستراتيجية الوطنية 
تلـك  دعم  سي الصناعة   نطالقلبيئة التنظيمية والقانونية لتشجيع ا    ا مراجعة   إن. تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  شركات عاملية يف    

 .املساعي

الوطنية ستراتيجيات االسياسات وال
 تمع املعلوماتجمل

 مصر

.  الدور احلكومي واستخدام تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت       عن طريق تفعيل  تستهدف مصر تشجيع الطلب الوطين       -
 طبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصـاالت،    تيتضمن  هذا  و: داريةاإل على أدىن املستويات   هذا اجملهود الوطين     بذل مصر   عتتوق
دارة اإلاحلكومة و ستشجع  تكنولوجيا،  التصدير  لقاعدة   مصرولكي تصبح   . الّتدريبو، ومشاريع الّتعليم    ساسية الالزمة لبنية األ وا

 قاعـدة   بنـاء  و ،التجارة اإللكترونية ب واالرتقاءالّتكنولوجية،  التجمعات  ر  ويتطوتأسيس منظّمة وطنية ملصّدري الربامج،      على  
 .البشريةوارد لمل

   لبناء جمتمع املعلوماتالقطاعيةاخلطط 
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 )تابع (١امللحق 
 

 الدولة املعايري  املالمح 

 :طط التطبيقُخ

 شخص مؤهـل يف جمـال     ، وزيادة إنتاجية كل      سنوياً األعمالوباإلدارة  ص  ت خم ٥٠٠٠ أهيل أكثر من  اهلدف هو ت  : بشريةالوارد  امل
 . دوالر أمريكي سنويا٤٠٠٠٠ً دوالر أمريكي سنوياً إىل ١٠٠٠٠مات واالتصاالت من تكنولوجيا املعلو

تتوقع احلكومة  و .تشجع احلكومة صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على النمو       :صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت    -
  .٢٠٠٢مع هناية عام  مليون دوالر أمريكي ٥٠٠دل تعاالوطنية أن تنمو إىل قيمة  صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتل

 . أساسية متكنيعواملينظر إليها باعتبارها  الّتحالفات مع الّشركات العاملية  فإن حتقيق هذا اهلدف،وبغية

االتصـاالت  ساسية لتكنولوجيا املعلومات و   األبنية  الجتّدد  أن  مصر  جيب على   : البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت     -
 ختفيضو،  ودةوضمان اجل رير اخلدمات الوطنية،    حتتتضّمن اإلجراءات   . هاتصاالت وتوسيع لال الوطنية   تهاجتديد شبك بواسطة  

 . لتشجيع الّنموكاليفالّت

ـ كسببيئتها القانونية لقوم مصر اآلن مبراجعة ت: تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  لتنظيمّي  القانوينّ و اليكل  اهل -  ة يف قطـاع  الثّق
 .ياتخاّصة يف الربجموتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 

تتـولّى وزارة   . تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والـوزارات األخـرى       بني وزارة مقّسم  تنفيذ املشاريع الوطنية    إن  : املبادرات
 )٢(و،  ت العقاريـة  سجالالالوطنية و ات  باس احل رقمنة) ١ ( منها  الوطين، اً على املستوى  مشاريع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

، تطـوير   )٥(ووحدة تنسيق ملتابعة املشاريع الوطنية،      تشكيل  ) ٤(و،  حتسني شبكة االتصاالت  ) ٣(والتجارة اإللكترونية،   النهوض ب 
 .لوطينا الّتراث رقمنة) ٦(مكتب الربيد الوطين، و

  عايل التأهيل منهم    تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   ني يف جمال  ملاعالطوير   تستهدف ت  يةبدأت مصر مبادرة تدريب   : بشريةالوارد  امل
 .ذوي اخلربة املتوسطةو

الكيـان  أداء  وتطوير البنية األساسية،    لطريقة متكاملة   يشمل  : تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  لساسية  األبنية  لل املصرّي   املخطط
 . املُقدمة إىل املواطننيدماتلألسعار واخل ةمراجعو، تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتالتنظيمي ل

  

-يـة رب العراق واحلالّنظام الّسابق،   لكن  ،  والتطوير واإلبداع العلمي  تقاليداً يف البحث     أنّ العراق قد بىن ثقافةً علمية متقّدمةً و        مع -
ا عن تطّورات تكنولوجيـا     العراق بعيدً جعل   ٢٠٠٣  األخرية يف عام    وحرب اخلليج  ١٩٩١  يف عام  حرب اخلليج و،  يةيراناإل

 .املعلومات واالتصاالت

العراق اآلن يف املسـتويات     وُيصنف  ،  "النفط مقابل الغذاء   "األمم املتحدة  رعاية بسيطة ضمن إطار برنامج       الّتكنولوجياُترعى  
يف املرتبة الـ   لعراق  صّنف ا ُيإذ  االحتاد الدويل لالتصاالت،    حسب  ( تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت      لتطوير األكثر اخنفاًضا 

 .تطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتلاستراتيجية ، وال توجد ) دولة٢٠٨مؤلفة من  عّينة ضمن ٢٠٦

الوطنية ستراتيجيات االسياسات وال
 تمع املعلوماتجمل

 ذات  تطـّورات البعـض   ن توجد   ولكتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،     خاصة بالعراق يف جمال       قطّاعية  وطنية  خطّة  توجد  ال -
 .اهلواتف اخللويةتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، خباّصة يف جمال االتصاالت والصلة ب

  لبناء جمتمع املعلوماتالقطاعيةاخلطط 

 العراق
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 .٢٠٢٠من رؤية األردن لعام نقطة رئيسية  هو االتصاالتتكنولوجيا املعلومات وباعتباره مصدراً لاألردن اقتصاد بناء : الرؤية

بيئـة  وال الّتنظيمـّي،  إطار العمل" : املسماة بـتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتل  تدعو االستراتيجية الوطنية :االستراتيجية الوطنية 
تكنولوجيا املعلومات   فعال يف توظيف     رييغت إحداث إىل )"REACH(املوارد البشرية   رأس املال و  تنمية  وبرامج الّتقّدم،   و،  املمكنة

ذات اجتاه مرسـوم تتابعهـا     خطّة واضحة    ذه االستراتيجية هل. )FDI(االستثمار األجنّيب املباشر    يف   و ، ويف الصادرات  واالتصاالت
ـ ) ٣(و البنية األساسية،    تطوير) ٢(و،  مالقانون والّتنظي ) ١(: اجلوانب اآلتية  االستراتيجية   تشمل. ةالوطنيالسلطات   ر صـناعة   ويتط

الّنتـائج  من املُتوقع احلصول على     . كومّياحلدعم  ال) ٦(وبشرية،  الوارد  امل) ٥(و،  ويلمت وال رأس املال ) ٤(وتكنولوجيا املعلومات،   
 :٢٠٠٤ يف عام اآلتية

ــق - ــة ٣٠٠٠٠ خلـ ــل  فرصـ ــلة بعمـ ــاالت  ذات صـ ــات واالتصـ ــا املعلومـ  تكنولوجيـ
 ،)ةمل غري مباشرعفرصة  ١٠٠٠٠عمل مباشرة و فرصة ٢٠٠٠٠(

  الّصادرات الّسنوية،من مليون دوالر أمريكي ٥٥٠حتقيق  -
ــب - ــي١٥٠ جلــ ــون دوالر أمريكــ ــن  مليــ ــر   مــ ــنّيب املباشــ ــتثمار األجــ االســ

)FDI(التراكمي . 

الوطنية ستراتيجيات االسياسات وال
 تمع املعلوماتجمل

 األردن

بيئـة  وحتسينات يف   ،  ةكنولوجيت وحدائقلّتكنولوجيا،  لنات  اضل ح  على شك  طبيقة برامج ت  دقد اختارت األردن ع   ل: خطط التطبيق 
 .عملالّتعليم وال

 :قائمة منهالدى األردن عدة مبادرات : املبادرات

. املعرفـة اً يعتمد على     اقتصاد جتعل منها  ، بدأت األردن استراتيجيةً   ١٩٩٩في عام   ف: ")CJI ( باإلنترنت  األردنّيني ربطمبادرة  " -
األردنـّيني  لربط  متكاملة  وطنية  استراتيجية  هذه املبادرة يف    ) MoCIT(االتصاالت  املعلومات و ولوجيا   وزارة تكن  وأدخلت

 .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتموسعةً الوصول إىل على الّشبكة، 

   لبناء جمتمع املعلوماتالقطاعيةاخلطط 

 يةدريبالتربامج  الاالتصاالت  املعلومات و  مع وزارة تكنولوجيا     ، بالّتعاون  خلصت هذه املبادرة   :)ACI(صناعة عّمان   غرفة  مبادرة   -
 .وزارات ومؤّسسات حكومية خمتلفةموظفني من ج يتخرل احلكومة اإللكترونية والتجارة اإللكترونية،  جمال يفيةتخّصصال

بوابات اإلنترنت مضاعفة  و،  اضيةفتراجلامعات اال إنشاء   املدارس و  ربطالّتعليم ب وتتضّمن املشاريع األخرى الّصّحة اإللكترونية،      
 . وتنفيذ خطط احلكومة اإللكترونيةتنيلّصرافة والتجارة اإللكترونيل

  

خـالل بعـض    مـن   ،  ها تصنف نفسها  لكن،  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ب ددة خاصة  حم رؤيةفصح الكويت عن    مل تُ : الرؤية
 . الربامج الوطنيةتقدمييف  االت لتكنولوجيا املعلومات واالتصاً قوياًمبادراهتا، مستخدم

ة شـامل وطنية  خطّة  إىل   تفتقر   هيو تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ل الكويت استراتيجية واضحة     ال متلك : االستراتيجية الوطنية 
، علـى اخلـط     اإلدارة متطلبات اً تتجاوز  أهداف حتدد احلكومية اإللكترونية    كمبادرةأنّ بعض املشاريع    ومع   .لتكنولوجيا املعلومات 

 تكنولوجيا ألّفت مجعية ،١٩٨١ يف عام    .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ل  واضح الترابط  برنامجوضع  قّرر حّتى اآلن    تمل  ولكنها  
مثـل   ،غيرياتأساسية يف الضغط بغية إحداث بعض الت       تلتكنولوجيا، وكان لمعية الوطنية   وهي اجل ،  )KITS (يةاملعلومات الكويت 

 . الكوييت حقوق النشرونمشروع قانمترير 

الوطنية ستراتيجيات االسياسات وال
 تمع املعلوماتجمل

 الكويت
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  غري متوفرة:خطط التطبيق
 

) ٣(ومـة و  احلك) ٢(والّتعلـيم،   ) ١(: قطاعاتتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت    ة ذات الصلة ب    الكويتي تشمل الربامج : املبادرات
 :تضّمن، وتالّصّحة

 
البالغ كويتية  الرس  اد وذلك لربط مجيع امل    ،" على الشبكة  الّتعليم"، بدأت الكويت برنامج     ٢٠٠٢يف عام   : عليمي الّنظام الت  نيحتس -

 مليـون دوالر أمريكـي،      ٢٤,٦املشروع  موازنة  . شخصي يف املدارس  ال احلاسوبيادة استخدام   زو مدرسة،   ٦٢٠عددها  
 .يلنظام الّتعليما عناصر كافة يشمل مليون دوالر أمريكي ١٠٠مبلغاً قدره  اًكلفم، ٢٠٠٧عام ّتى  حوسيستمر

 ال تزال . بدء احلكومة اإللكترونية  لعملية  الطوات  اخل الختبار   خمتصة جلنة   ٢٠٠٢ يف عام    تُشكِّلَ: الّتخطيط للحكومة اإللكترونية   -
لعملية أن تزيـد الّشـفافية      لمن املتوقّع   و. الّسياسيالوضع  ّدم بطيء، بسبب    جارية، لكّن الّتق  الرمسية  ض  والعردراسة  عملية  

 .على الّشبكةالعروض املشتريات احلكومية تقدمي عمليات كون تسحيث والفاعلية، 

تبدال  هبدف اس  لّرعاية الّصّحية النظام  التابع  لكترونية  اإللفّات  امل مشروع   ٢٠٠١بدأت الكويت يف عام     : برنامج وزارة الّصّحة   -
النظـام الطّّبـّي    ليشـمل    الحقاًوسيمدد الربنامج   ،  ٢٠٠٢يف عام   بدأ املشروع   . ىسجلّات املرض ل الّتقليدّي   ينظام الورق ال

 .بالكامل

   لبناء جمتمع املعلوماتالقطاعيةاخلطط 

 .لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالترؤية  لبنان حيددمل : الرؤية

 واسـتراتيجية    سياسـة  ،)OSMAR( مكتب وزير الّدولة لإلصالح اإلدارّي       عن طريق كومة،  احل طّورت: االستراتيجية الوطنية 
التنظيم، ) ٢(والّتسهيل،  )١: (هي أدوار رئيسية للحكومة     ان ثالثة ، تعّرف ١٩٩٩يف عام    تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ل وطنيتني

 .ت استخدام تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالوالريادة يف) ٣(و

الوطنية ستراتيجيات االسياسات وال
 تمع املعلوماتجمل

 لبنان

لُتطلق  للبنان،   وطنيةتطوير استراتيجية إلكترونية     ب  حديثاً )OSMAR(بدأ مكتب وزير الّدولة لإلصالح اإلدارّي       : خطط التطبيق 
 .للّتنفيذزمنية  مع خطة ٢٠٠٣عام ف ييف ص

   لبناء جمتمع املعلوماتالقطاعيةاخلطط 

 وهـي .  التكنولوجيا ضناتا وح ةالّتكنولوجياحلدائق  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على      اللبنانية يف    بادراتاملتركّز  : بادراتامل
 : ما يليضمنتت
 
خلق إمكانية  دراسة  ب) IDAL(الستثمار والّتطوير   بدأت اهليئة اللبنانية ل    ٢٠٠٠يف عام   :  يف بريوت  ةالّتخطيط ملنطقة تكنولوجي   -

 لتـوفري   للّشركات احمللّية والّدولية وأيًضا للجامعـات     مببان  ستزّود املنطقة   ).  BETZ (بازغةكنولوجيا ال للتة بريوت   منطق
 ).RDI(تسهيالت البحث والتطوير واإلبداع 

 

انيـة  ُبدء بدراسـة إمك   ،   يوسف جامعة القّديس ، ومبساعدة   ٢٠٠٢يف عام   :  التكنولوجة Berytechوحديقة    اّصة  اخلبادرة  امل -
 ينيضـرور الاخلدمات والبيئـة  وستوفر هذه احلاضنة ،  للتنميةالفرنسيمتويل أول حديقة تكنولوجية يف لبنان من قبل املكتب     

 .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتإلنشاء جتمع صناعي ل

 .ية صناعوحديقة ميةتضّمن املشاريع األخرى يف اخلطّة مشروع منطقة إعال 
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عاّم الو اّصاخل نيقطاعوال اخلدمات إىل املواطنني     قدميت هبدف   تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  إىل تقوية قطاع    عمان  تتطلع  : الرؤية
-٢٠٠١(ة  يمخسسادس خطة تطوير     يف   اً خاصّ اًدور  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   ستمارس.   الوسائل اإللكترونية  باستخدام
 . النفطقطاعبعيداً عن البلد يف نوع إجياد تيف وذلك  لعمان، ٣)٢٠٠٥

  تكنولوجيا املعلومـات واالتصـاالت،      اليت تشجع على استخدام    مان هي وضع الّسياسات   استراتيجية عُ إن  : االستراتيجية الوطنية 
.  أفضـل ومنافسـة أكرب ّتحّرر للّسماح واعاملية، ال عايرياملع توافق ما ي مبد اهلياكل الّتنظيمية والقانونية  يدجت و ،ساسيةاألبنية  ال وحتسني

 طّـة اخل(تصاالت  املتعلقة باال هداف  ُحددت األ .  املوارد البشرية  تنمية على خدمات احلكومة اإللكترونية و     ستركّز الّسياسات أيضاً  
 :على النحو اآليت) ٢٠٠٥ و٢٠٠١ املمتدة بني عامي عمان لتطوير سادسةاخلمسية ال

 ٢٠٠٥ يف املائة مع هناية عام ١٣,٠ إىل ة كثافة اخلطوط اهلاتفيةدايز  -
 ٢٠٠٥ يف املائة يف عام ١٠,٧للهواتف اخللوية حىت  انتشار زيادة معدل -
 ٢٠٠٥ مع هناية عام  يف املائة ٥,٢لتصل نترنت اإل انتشار زيادة معدل  -
 . اهلاتفيةمكانّياتاإلحتديث   -

نية الوطستراتيجيات االسياسات وال
 تمع املعلوماتجمل

خلـق قاعـدة   ) ١ (:تضّمنتبرامج  عن طريق عدة  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   تتجسد رؤية ُعمان يف قطاع    : خطط التطبيق 
ـ ل ُمتاحـةً     تكنولوجيا املعلومات واالتصـاالت    جعل) ٢(ولمعلومات،  لوارد العاملية واحمللّية    واملراكز  املربط  ت وطنيةبيانات    ةغالبي

ــكّان،  ــاء ) ٣(والســـــ ــاّص دور إعطـــــ ــاع اخلـــــ ــاًالقطـــــ  اً قياديـــــ
 .اجملتمعلكافة فئات االتصاالت متاحة العمل على جعل ) ٤(و

  لبناء جمتمع املعلوماتالقطاعيةاخلطط 

 ُعمان

 ١٨يف  در  اصال،  ٤٦/٩٩لكّي رقم   املقرار  ال(نافسة  امل للخصخصة و  ح قطاع االتصاالت  فت) ١(: مانيةتستهدف اخلطّة العُ  : املبادرات
ـ   املشكلة حديثاً  )NCIT( اللّجنة الوطنية لتكنولوجيا املعلومات      إعطاء) ٢( و ،)١٩٩٩أيلول من عام   ولية صـياغة سياسـة     ؤ مس

ـ ال اعتماد أفضل املمارسـات   ) ٣(تنفيذها، و لواستراتيجية   تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ل تكنولوجيـا املعلومـات    ة يف   عاملي
للمنـاقالت  بيئـة   وهتيئة  ،  رقميةشبكة معلومات   عرب   وصل البلد    علىنبغي أن يساعد هذا الربنامج      ي. التنمية تحقيقواالتصاالت ل 

 ّنظام اقتصـادّي    لضمان إنشاء  املناسبة،   عايريقواعد البيانات وامل  ووضع  الوعي،  ورفع مستوى   تطوير املوارد البشرية،    ولكترونية،  اإل
 .ةالّرقميالفجوة مناسب يقلّل 

  

الوطنية ستراتيجيات االسياسات وال .لطة الفلسطينية خطّةً لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتمل حتّدد الّس -
 تمع املعلوماتجمل

 برنامج تعليم مشترك  هوبتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاملتعلق تزام الّرئيسّي الوحيد لاال. قيد التنفيذ حالياًخطط توجد   ال-
 .البنك الّدويلّ ل من قبلممّو

  لبناء جمتمع املعلوماتالقطاعيةاخلطط 

 السلطة الفلسطينية
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قرار ال (٢٠٠٢الصادر يف عام    كومّي  احلقرار  ال قطر يف أعلنت  . لتطور ل ةًليوس تعترب قطر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت    : الرؤية
 . جلنة لتأسيس احلكومة اإللكترونيةوألّفت،  وطنيةأولوية هي جيا املعلومات واالتصاالت تكنولو أن)٢٠٠٢لعام  ٢٥احلكومي رقم 

تنسيق هبدف ال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،    لية  طنواللجنة ال  ٢٠٠٢ لعام ٢٦رقم  أنشأ القرار احلكومّي    : االستراتيجية الوطنية 
 قطر استراتيجية    باشرت .الوعينشر   و ة،احلكومورقمنة  لبنية األساسية،   وااستراتيجية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،     بني تطبيق   

ميكن أن تسـاهم بالّتقـّدم       أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   مقتنعةً  ،  ٢٠١٠ متتد حىت عام     تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  
 يف   حددت مؤشراهتا وخمرجاهتا وذلك      االتصاالت،تكنولوجيا املعلومات و   يف    احلكومة سّتة مشاريع   أقرت. االقتصادّي واالجتماعيّ 

نشر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،    ) ٣(وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،    يف  ّمية  حمو األ ) ٢(و األساسيةالبنية  ) ١(جماالت  
 .مراكز الّتمّيز) ٦(التجارة اإللكترونية و) ٥(واحلكومة اإللكترونية، ) ٤(و

الوطنية يات ستراتيجاالسياسات وال
 تمع املعلوماتجمل

 :خطط التطبيق

خمتصـة  منظّمـة   تأسيس  ، و ٢٠٠٣تصاالت يف عام    لال  وطنية بنية أساسية من املُفترض أن يبدأ تنفيذ      :  مشروع البنية األساسية   -
 .٢٠١٠ و٢٠٠٧بني عامي ، من املنتظر أن يتحقّق املشروع بتنظيم االتصاالت

ــو األ - ــة حمــ ــا امليف ّميــ ــاالت تكنولوجيــ ــات واالتصــ ــمن : علومــ ــذا يتضــ : وهــ
ــروينّ،  ) ١( ــيم اإللكتـ ــروع الّتعلـ ــواطنني ب ) ٢(ومشـ ــع املـ ــد مجيـ ــروينّ تزويـ ــد اإللكتـ الربيـ
 .٢٠٠٧ يف هناية عام  هذا املشروع انتهاءتوقّع من امل.  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتدريسّدعم ت) ٣(و

 .٢٠١٠يف عام ، واملرحلة األخرية ٢٠٠٤يف عام وىل األرحلة امل انتهاءتوقّع  املمن :محلة نشر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت -

 . سنواتعشر إىل أربع  من املتوقع أن يستغرق من لحكومة، لشبكة وطنيةإنشاء  :اإللكترونية كومةاحل -

  لبناء جمتمع املعلوماتالقطاعيةاخلطط 

 قطر

، يف   ليـتالءم مـع ذلـك      نظام القانوين وتعديل ال  التجارة اإللكترونية،     مشاركة تشجيعوذلك عن طريق    : لكترونيةاإلتجارة  ال -
 .ُتكَْمل خالل أربع سنوات أن ُتستوقّع من املمن الّشبكة والّتشفري،األولية ألترتيبات ال

 اعتمادات  ُترصدو،  اًاالبتكار حممي ويكون  يف الّنمّو املستقبلّي،     ّيز، حيث تشارك تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت     متإنشاء مركز    -
 .خالل أربع سنوات أن ينتهي توقّعمن امل). R&D(بحث والّتطوير مالية تشجع ال
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لمملكـة العربيـة    لتطوير الّسابعة   ال ٤ يف خطّة   جلي ضحاو تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  يعتمد على   جمتمع  إن وجود   : الرؤية
  املتمثـل يف   البلـد يف   التنميةخلطّة   ١٥الـ  ساسية  األّة  ستراتيجياال واحداً من املبادئ   وذلك يشمل . )٢٠٠٤-٢٠٠٠ (ديةالّسعو

 "الّتكنولوجيامع تكيف إضافة إىل الواالختراع اإلبداع ّتكنولوجيا قادرة على وطنية للعلوم وال قاعدة إنشاء"

ضـوء   ذات شقني على     تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  وطنية ل لّسعودية استراتيجية   عّرفت اململكة العربية ا   : االستراتيجية الوطنية 
 ســـــــــــــــــــــــــكّاينمنوهـــــــــــــــــــــــــا ال

وتركز ،   الوطنية سياسةبال يتعلق الشق األول  .  جمال النفط   عن اًد احلاجة لتنويع االقتصاد الوطين بعي     على ضوء و)  يف املائة يف الّسنة    ٣(
عليها افق  وو) KACST(امللك عبد العزيز للعلم والّتكنولوجيا      مدينة   يت وضعتها الوطنية، ال الّسياسة  إن  .  قطاعية الثّانية على قضايا  
ـ ) ٢(وتكنولوجيا املعلومات واالتصـاالت،      وطنية واضحة ل   بناء خطّة ) ١(: إىل، هتدف   ٢٠٠٢متوز عام   جملس الوزراء يف      عيمدت

اآللّيـات  وضع ) ٤(و، ها وتسهيلهاّنشرو الّتكنولوجيا ات نقل عمليعّيشجت) ٣(وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،    وطنية ل قاعدة  
اسـتخدام تكنولوجيـا املعلومـات      ) ٦(ووتعزيزهـا،    اللّغة العربية     دعم استخدام  )٥(و،   حقوق امللكية الفكرية   الّضرورية حلماية 
 . اخلدماتلتحسنيأداة لإلدارة و واالتصاالت

الوطنية ستراتيجيات االسياسات وال
 ماتتمع املعلوجمل

الوطنية طّة  اخلعداد  إن عن   لتاوؤووزارة الّتخطيط مس   ) KACST(امللك عبد العزيز للعلم والّتكنولوجيا      إن مدينة   : خطط التطبيق 
:  يف ذلـك   مبالّتنفيذ،  عن ا  لةًؤومس٢٠٠١آذار   للمعلوماتية منذ    عوديةاجلمعية السّ ، وأصبحت   . تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ل
، جمديـة اقتصـادياَ    و ةسـريع اليت جيب التعامل معها بطريقة      خلطّة  يف ا عناصر اهلاّمة   الد  ّيحتدوعجلة،  ستتعامل مع املبادرات امل   ال) ١(
تنفيـذ  لتطـوير خطّـة مفّصـلة،       ) ٣(ط، و ّيتخطالّدراسات و والقضايا املتعلقة بال  اخلطّة االستراتيجية الطّويلة األجل،     وضع  ) ٢(و

 .تيجية العاّمةاالسترا

 . من اخلطّةاًجزءوهنا  كيرتطولل حباجة املبادرات ال تزال: املبادرات

  لبناء جمتمع املعلوماتالقطاعيةاخلطط 

اململكة العربية 
 السعودية

هناك قناعـة  . الّسورّياجملتمع أداة قّيمة للّتغلّب على عقبات كثرية تواجه         يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت    ةترى سوري : الرؤية
 .٢٠٢٥ مع حلول عامجناز هذا اهلدف إلن ون الّسورّيوولؤاملسيتطلع  و،ّرك حنو جمتمع املعلومات للّتحباحلاجة

برنـامج  بالتعاون مع   ،  يرلّتطو يف مرحلة ا   تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  لستراتيجية الوطنية الّسورية    االمتّر  : االستراتيجية الوطنية 
للتنميــــــــــــــــة األمــــــــــــــــم املتحــــــــــــــــدة 

)UNDP(  ،رئيسية أربعة موضوعات     على ةركّزم) :٢(و،  والثقافة باستخدام تكنولوجيا املعلومـات واالتصـاالت      تعليم   ال )١ (
 .البنية األساسية والّشبكات) ٤( و،اخلدمات) ٣(واالقتصاد، 

الوطنية ستراتيجيات االسياسات وال
 تمع املعلوماتجمل

 سورية
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 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، لالنتقال حنو جمتمع معلومات        عزيز استخدام  على ت  ةسوريال التطبيقتركّز خطط   : يقخطط التطب 
ــام  ــة ع ــع هناي ــّمن . ٢٠٢٥م ــتخداميتض ــك اس ــاالت ذل ــات واالتص ــا املعلوم ــة تكنولوجي ــاالت التالي : يف اجمل

) ٤(واملسـتمر،   تعلـيم   الوالثقافة  لزيادة  ) ٣(و ة،بشريمن املوارد ال  دة  يف الّتعليم خللق قاع   ) ٢(ويف االقتصاد لتحسني املنافسة،     ) ١(
 .نتائج ال الختباراألدوات العملياتية ووسائل القياس والتقييمتحديد حباجة لزال هذا الربنامج  يال.  اإلدارةأداءلتحسني 

 :وهيتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جمال عدة مبادرات توجد : املبادرات
.   األساسي والثانوي   مراحل الّتعليم  كافةيف   نشر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   إىل  يهدف هذا الربنامج    : رة الّتعليم مباد

  هام لنشـر    برنامج  أُطلق .٢٠٠٥ سنة    حىت على أساس الّتعميم الّتدرجيّي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت      مبنية  املبادرة  
مـوفراً   ١٩٩٨م امنذ ع للمعلوماتية الّسوريةالعلمية بني وزارة الّتربية واجلمعية التعاون  ب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

ـ ّتالـذين ا عدد السورّيني وصل   . تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتم يف املواطنني لتطوير مهاراهت  فرصةً لكافة     هـذا  وابع
 شهادة قيادة احلاسوب الدولية الّدعم لربنامجلتقدمي  ختطّط الوزارة.  مواطن ألف٣٠٠إىل أكثر من  ٢٠٠٢ يف عام    الربنامج

ICDL. 

استخدام نشر  هذه املبادرة إىل    لصناعة الّسورية، هتدف    اوزارة  من قبل    تشرعلى نتائج دراسة نُ   اعتماداً  : لّشركاتامبادرة  
 .٢٠٠٤يف عام ستثمار ستكون هذه اخلطّة مفتوحة لال. يف األعمال وحتسني الفاعلية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 .ات لتسجيل الّسّيارةواحدالنافذة الوزارة الّنقل خطّةً تستعمل مبدأ وضعت : اتارسييل الجسعملية ت رقمنة

اهلاتفية الثابتـة   طوط  اخلقتناء  الاالنتظار  يل فترة   قلاملواصالت يهدف لت  وزارة  تابع ل برنامج  وهو  : ة إدراة اهلواتف الثابتة   منرق
 .٢٠٠٤يف عام 

 ضياع الوقـت إداريـاً   تقليلللمواطنني، واملقدمة ل املعلومات واخلدمات ةنظمأخطّة لتحسني   وهي  : وزارة الّداخلية ة  منرق
) ٣(و،  ات اجلـواز  إصدار الّشخصية و  اتر البطاق اصدإأمتتة  ) ٢(وأمتتة الّسجلّ املدينّ،    ) ١(على  اخلطة  ركّز  ت. القرارالختاذ  

 .رقمية للّسجلّات القضائيةالدارة اإل) ٤(اهلجرة والتحكم بعمليات 

   لبناء جمتمع املعلوماتالقطاعيةاخلطط 

صدير إىل ت، وقاعدة ياتجملربوتطوير ا اً لتصميممركزتها إىل تعزيز مكانتها استراتيجييف اإلمارات العربية املّتحدة تتطلع : الرؤية
 .ة واحمللّّيةليمّي واإلقةالعاملّيملنتجات الشركات الّشرق األوسط وشبه القاّرة اهلندية 

تتنـافس   إذ غالبـاً مـا       ،غري متساو يف اإلمارات العربية املّتحدة      تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  إن وضع   : االستراتيجية الوطنية 
يف   وضـوحاً األكثر  بالدور   تقومانظيب   يب، وأبو  دُ إماريتإن  . املتباينةقتصادية  اال  وامليزات وضاعاألاإلمارات املختلفة على أساس     

 . تركّز اإلمارات األخرى على أولويات أخرىيف حنياملعلومات واالتصاالت، ة تكنولوجيا تطوير صناع

الوطنية ستراتيجيات االسياسات وال
 تمع املعلوماتجمل

اإلمارات العربية 
 املتحدة
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وكاالت حكومة  لقد أصبحت   :  تكنولوجيا املعلومات  بدعمها قطاع املّتحدة فاعلّيتها   تزيد حكومة اإلمارات العربية     : خطط التطبيق 
لّشرق األوسـط   لIBMشركة إلمارات العربية املّتحدة و  يف ا ملالية  اوزارة  وقّعت  ،  ٢٠٠٣آذار عام    ويف   ، على الّشبكة  ٢٢ـيب ال ُد

الـيت  تحـّول  الهذا املشروع مكّمل لعدد من مبـادرات  إن . لحكومة اإللكترونيةالوطين ل ملشروع  من ا  لتنفيذ املرحلة األوىل     عقداً
 اإلمارات العربيـة    وفعاليتها يف احلكومية  توفري اخلدمات   حكومة اإلمارات العربية املّتحدة لتحقيق الّتحّول الّسريع واهلاّم يف          أطلقتها  
 .املّتحدة

) ١(:  عن طريـق   ادرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   بالبدء مب  يف   ةًيلعمت اإلمارات العربية املّتحدة خطوات      طخ: املبادرات
ـ حـــــــــــــــــــــــدائق  ة، تكنولوجيــــــــــــــــــــــ

ـ  ) ٣(ومشتركة مع الّشركات الغربية،      ومشاريع   تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ل صناعية   جتمعات) ٢(و ) ٤(تعلّم و تسهيالت لل
 .تسهيل االستثمارلمبادرات 

   لبناء جمتمع املعلوماتالقطاعيةاخلطط 

 العديد من  فّعالة حللّ    باعتبارها أداة هو استخدام الّتكنولوجيا      تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت    اليمين يف  دف الوطين  اهل إن: الرؤية
 .ملواطننياخل دقتصادية، ولزيادة االقضايا ال

 جمتمـع   حالـة ل إىل   ، للوصـو   لدى املـواطنني   استراتيجية اليمن هي تطوير رأس املال البشري واملعرفة       إن  : االستراتيجية الوطنية 
) ١ (:إىللّرئاسة، يهدف   من ا وجيه مباشر   بت ١٩٩٠عام  يف منتصف   الذي أُسس   ) NIC(ي  موقالاملعلومات  مركز  إن  .  املعلومات

تكنولوجيـا  ل  وطـين   متكامل خللق قطـاع    اعتماد هنج ) ٢(و سينها،حتو البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت    إنشاء  
 . العوملةاتطلبت مع مةمتوافق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتوطنية لاستراتيجيات صياغة ) ٣(صاالت، واملعلومات واالت

الوطنيـة  سـتراتيجيات   االسياسات و ال
 تمع املعلوماتجمل

تكنولوجيـا املعلومـات    يف  هـداف الوطنيـة     األ استراتيجية لتحقيق    واصالتوزارة امل وضعت  ،  ٢٠٠٢يف عام   : خطط التطبيق 
تكنولوجيـا املعلومـات    إدخال استخدام   ) ٢(وأمهّية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،     بالوعي  زيادة  ) ١(: وهيواالتصاالت،  
ـ ) ٤(و الفّعالية اإلدارية واحلكوميـة واألداء،       نيحتس) ٣(ويف اجملاالت االقتصادية املتنّوعة،      واالتصاالت ) ٥(و،   التواصـل  نيحتس

ضـمان  ) ٧(ووإجراءاهتـا   احلكومـة   رقمنة سجالت   ) ٦(و االستثمارات،   عن طريق األساسية املناسبة   بنية  يع على إنشاء ال   شجالت
 .اواستراتيجياهت برامج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتيف الّشفافية الكافية 

  لبناء جمتمع املعلوماتالقطاعيةاخلطط 

 اليمن
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 ٢امللحق 
 
  خلاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاملالمح الرئيسية للبيئة التنظيمية والقانونية ا

 
 الدولة املعايري  املالمح

إن براءات االختراع والعالمات التجارية حممية مبوجب القانون الصـادر يف متـوز              -
 الـذي   ١٠ واملرسوم رقم    ١٩٧٧ الذي صدر عام     ٢٢ وباملرسوم رقم    ١٩٥٥عام

 .١٩٩١صدر يف حزيران 

 ١٩٩٣ الصادر يف حزيران عام ١٠ حقوق النشر حممية باملرسوم رقم -

الوضع القانوين والتنظيمي 
حلقوق امللكية الفكرية الوطنية 

، ولكنـها  ١٩٩٥مع أن البحرين أصبحت عضواً يف منظمة التجارة العاملية منذ عام   -
 .مل تقم بأي فعل حترير لسوق االتصاالت

 .٦ىت اآلنتدرس البحرين حترير السوق، لكن مل يتخذ أي قرار ح -

 اإلطار التنظيمي لالتصاالت

 تنظيم اإلنترنت .٧إن حمتوى اإلنترنت ذي الطابع السياسي مضبوط يف البحرين -
يتبـع  .  على مسودة قانون للتجارة اإللكترونيـة      ٢٠٠٣صادقت احلكومة يف عام        -

وقيـع  يشـمل القـانون الت    . القانون املعايري الدولية مع تكيفيها مع البيئة البحرينية       
وسيشـمل أيضـاً   . اإللكتروين والطرائق اإللكترونية األخرى للتحقق واالسـتيقان     

 . حقوق التعاقد والواجبات عرب اإلنترنت

القوانني والضوابط الناظمة 
 ألمن وخصوصية املستهلك

 البحرين

وقعت البحرين على ميثاق باريس للمنظمة      . البحرين عضو يف منظمة التجارة العاملية      -
 واجلوانب التجارية حلقوق امللكية الفكريـة       ١٩٩٧ية الفكرية يف عام     العاملية للملك 

)TRIPS( ،) إىل األسفل بغية احلصول على معلومات مفصلة١انظر اإلطار .( 

  االتفاقيات متعددة األطراف

، واملعـدل يف    ١٩٥٤ الصادر يف عام     ٣٥٤ُعدل القانون املصري حلقوق النشر رقم        -
لكي يـؤمن   ) ٣٨القانون رقم    (١٩٩٢ة يف عام    ، مرة ثالث  ١٩٧٥ و ١٩٦٨عامي  

 .بوضوح احلماية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 عاماً من تـاريخ     ٥٠ حيمي حقوق النشر لفترة      ١٩٩٤أُجري تعديل إضايف يف عام       -
 .وفاة املؤلف أو من تاريخ النشر

الوضع القانوين والتنظيمي 
حلقوق امللكية الفكرية الوطنية 

 قانوناً جديداً لتحرير االتصاالت ذا      ٢٠٠٣ت احلكومة وجملس الشعب يف شباط       أقر -
 .شفافية إضافية

ـ          - السـلطة التنظيميـة    "يشرع القانون خلق جملس قومي لالتصاالت مسـمى بـ
 )MCIT(تتبع إىل وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات " لالتصاالت

ــى   - ــس عل ــرف اجملل ــناعة، يش ــيم الص ــة تنظ ــة، حت) ١(بغي ــر التعرف ري
) ٤(االستخدام األمثل ملوارد االتصال، و    ) ٣(االستقالل الوطين لالتصاالت، و   ) ٢(و

 .منح الرخص للمشغلني ضامناً جودة خدماهتم وتعريفات معقولة

 اإلطار التنظيمي لالتصاالت

جيب على املزودين خبدمات اإلنترنت أن حيصلوا على ترخيص من السلطة التنظيمية             -
 .تلالتصاال

 نقل الصوت على اإلنترنت حمظور متاماً-

 تنظيم اإلنترنت

 مصر
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أنشأت وزارة االتصـاالت وتكنولوجيـا      : هناك حاجة لقانون التوقيع اإللكتروين     -
املعلومات جلنة خمتصة تضم ممثلني من املصرف املركزي، ووزاريت العدل واملاليـة،            

األوىل لقـانون التوقيـع     املسودة  . إضافة إىل خرباء من اجلامعات والقطاع اخلاص      
 .اإللكتروين هي اآلن يف مرحلة املراجعة

القوانني والضوابط الناظمة 
 ألمن وخصوصية املستهلك
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 الدولة املعايري  املالمح

وقعت مصر على ميثاق بـاريس للمنظمـة        . مصر عضو يف منظمة التجارة العاملية      -
 واجلوانب التجارية حلقوق امللكية الفكريـة       ١٩٥١العاملية للملكية الفكرية يف عام      

)TRIPS .(وهي أيضاً طرف يف عدة معاهدات مرحلية. 

  االتفاقيات متعددة األطراف

 ويف عام   ١٩٥٧سن العراق قوانني محاية حقوق النشر والعالمات التجارية يف عام            -
 . ، لكن التطبيق كان حمدودا١٩٧١ً

الوضع القانوين والتنظيمي 
 امللكية الفكرية الوطنية حلقوق

يف غياب السلطة التنظيمية لالتصاالت، تعمل االتصاالت العراقية علـى احتكـار             -
 .شركة الربيد واالتصاالت اليت تتبع لوزارة النقل واالتصاالت

 .مل توضع حىت اآلن قوانني حمددة ختص االتصاالت واإلنترنت -

 اإلطار التنظيمي لالتصاالت

 تنظيم اإلنترنت . اإلنترنت مقيدة بشدة يف ظل النظام السابقكانت -
القوانني والضوابط الناظمة  .مل ُتشرع أي قوانني أو تنظيمات -

 ألمن وخصوصية املستهلك

 العراق

، لكن ١٩٧٦وقع العراق على ميثاق باريس للمنظمة العاملية للملكية الفكرية يف عام       -
 . لعامليةالعراق ليس عضواً يف منظمة التجارة ا

  االتفاقيات متعددة األطراف

، هبدف كسب ٢٠٠٢عدل األردن قوانني حقوق النشر وبراءة االختراع يف عام 
 .ثقة املستثمر

ليتضـمن  ١٩٩٨ وُعدل يف عام  ١٩٩٢صدر القانون األصلي حلقوق النشر يف عام        -
 .آليات التطبيق وإجبارية التسجيل

الوضع القانوين والتنظيمي 
لكية الفكرية الوطنية حلقوق امل

منفصلة جلنة تنظيم االتصاالت     فإن   ٢٠٠٢حسب قانون االتصاالت املعدل يف عام        -
باعتبارهـا كيانـاً    ) MoCIT(اآلن عن وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومـات        

مستقالً يضم مخسة أعضاء ميتلكون الصالحيات املطلوبة لتنظيم قطاع تكنولوجيـا           
 واالتصاالت،املعلومات 

، بكياهنا التنظيمي املستقل، ستشجع املنافسة املتزايـدة يف         جلنة تنظيم االتصاالت  إن   -
 .قطاع االتصاالت، وتأمني أسعار منخفضة للمستهلكني

 على تطوير املهارات واخلـربات يف       لجنة تنظيم االتصاالت  ستركز الربامج اجلديدة ل    -
 .تهلكاجلوانب القانونية واملالية ومحاية املس

 اإلطار التنظيمي لالتصاالت

يف وجه حماوالت فـرض     ) INT@J(وقفت اجلمعية األردنية لتكنولوجيا املعلومات       -
 .الضوابط على مقاهي اإلنترنت حلجب حمتويات خاصة واملطالبة هبوية املستخدم

 .ويف حني تبقى الضوابط سارية املفعول، ولكنها مل ُتطبق بعد -

 تنظيم اإلنترنت

 األردن
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اجلمعية األردنية لتكنولوجيا املعلومات، ومـزودي      جلنة تنظيم االتصاالت    ّوضت  ف -
خدمات اإلنترنت، وشركة األردن لالتصاالت بوضع خطة وتوجهات خبصـوص          

 .املتطلبات الدنيا لضمان أمن اإلنترنت

، شـامالً التجـارة اإللكترونيـة       ٢٠٠٢صدر قانون املناقالت اإللكترونية يف عام        -
ملصرفية اإللكترونية معتمداً على منوذج جلنة األمم املتحـدة للتجـارة           والعمليات ا 

 .الدولية

يعترف القانون بالتوقيع اإللكتروين والبيانات واملستندات واملناقالت على أهنا حتمل           -
لكن جيب وضع القانون يف التطبيـق ألن التوقيـع          . الصفة القانونية نفسها لألصل   
 .ة اإلثباتاإللكتروين ال ميلك حالياً قو

القوانني والضوابط الناظمة 
 ألمن وخصوصية املستهلك
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 الدولة املعايري  املالمح

وقع األردن على ميثاق باريس للمنظمة العاملية      . األردن عضو يف منظمة التجارة العاملية     -
 واجلوانب التجاريـة حلقـوق امللكيـة الفكريـة          ١٩٧٢للملكية الفكرية يف عام     

)TRIPS(وهو  أيضاً طرف يف معاهدة مرحلية ،. 

  االتفاقيات متعددة األطراف

 هبدف محاية املنتجـات الـيت       ١٩٩٩أصدرت الكويت قانوهنا حلقوق النشر يف عام        -
تشملها أطر عمل املنظمة العاملية للملكية الفكرية، اليت تستتبع االنضمام إىل هـذه             

 ٢٠٠١تجارية وبراءات االختراع يف عـام       عدلت الكويت قانون العالمة ال    . املنظمة
لنقل مسؤولية براءات االختراعات إىل وزارة الصناعة والتجـارة، مطيلـة زمـن             

 .االحتفاظ بامللكية ومضيفة عقوبات جديدة

الوضع القانوين والتنظيمي 
حلقوق امللكية الفكرية الوطنية 

 اإلطار التنظيمي لالتصاالت .، ومتارس دور منظم االتصاالتتسيطر وزارة االتصاالت على مقاسم اهلواتف الثابتة-
 ٧٠مينع القرار الوزاري رقم     . تراقب احلكومة الكويتية استعمال اإلنترنت عن كثب       -

 حمتوى اإلنترنت املنايف للمعتقدات الدينية واألخالقية ويطالب بوجـود          ٢٠٠٢لعام  
 . ملراقبة احملتوى وضبطهاإلنترنتمفوضني بممثلني 

 تنظيم اإلنترنت

إن احلكومة بصدد إصدار مسودة قانون للتوقيع اإللكتروين، لُيصادق عليه يف هناية 
 .، معتمداً على  منوذج جلنة األمم املتحدة للتجارة الدولية٢٠٠٣عام 
 

القوانني والضوابط الناظمة 
 ألمن وخصوصية املستهلك

قع الكويت علـى ميثـاق بـاريس        مل تو . الكويت عضو يف منظمة التجارة العاملية      -
للمنظمة العاملية للملكية الفكرية لكنها عضو يف منظمة اجلوانب التجارية حلقـوق            

 .، وهي أيضاً طرف يف معاهدة مرحلية)TRIPS(امللكية الفكرية 

 االتفاقيات متعددة األطراف

 الكويت

ن محاية امللكية    مياثل قانو  ١٩٩٩أصدر لبنان قانوناً حلقوق امللكية األدبية والفنية عام          -
 .لكن القانون غري مطبق. الفكرية املعروف يف العامل

ولكن القـرار  .  من القانون للمدرسني وللطالب بنسخ الربامج   ٢٥يسمح البند رقم     -
  فسر هذا البند بطريقة واضحة حيدد فيهـا النسـخ بـاملواد              ١٦/٢٠٠٢الوزاري  

 .  استخدامهاالتعليمية والثقافية وعدد النسخ املسموح هبا  وشروط

الوضع القانوين والتنظيمي 
حلقوق امللكية الفكرية الوطنية 

هي املشغل الوحيد لشبكة اهلاتف الثابت، وهي اهليئـة         ) MoT(وزارة االتصاالت    -
من املتوقع حتويل وزارة االتصاالت عن وضعها باعتبارها هيئـة          . التنظيمية احلكومية 

 .الوظيفية هلاتنظيمية، وُترسم حالياً البنية 

 اإلطار التنظيمي لالتصاالت

 تنظيم اإلنترنت .ال توجد ضوابط وطنية حتكم قطاع اإلنترنت حىت هذا التاريخ -
 حاليـاً علـى     OMSARتعمل  . ال توجد حالياً قوانني للخصوصية واألمن يف لبنان        -

اع العام،  تطوير اخلطوط العريضة ملشاريع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف القط        
 .٢٠٠٣لُتستكمل يف حزيران 

القوانني والضوابط الناظمة 
 ألمن وخصوصية املستهلك

وقع لبنان على ميثاق باريس للمنظمـة       . لبنان ليس عضواً يف منظمة التجارة العاملية       -
،  لكنه ليس عضـواً يف منظمـة اجلوانـب           ١٩٢٤العاملية للملكية الفكرية يف عام      

ــوق امللكيــــــ  ــة حلقــــ ــة التجاريــــ ة الفكريــــ
)TRIPS(وهو أيضاً أحد أطراف عدة  معاهدات مرحلية ،. 

 االتفاقيات متعددة األطراف

 لبنان
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 الدولة املعايري  املالمح

، والقانون رقم ٦٨/٨٧يعتمد نظام العالمة التجارية يف عمان على املرسوم امللكي رقم -
 ٤١شمل العالمات التجارية و    الذي ي  ٣٣/٩١ ، واملرسوم امللكي رقم      ٦٣٥/١٩٩١

 .صنفاً من التصنيفات الدولية

 .١٩٩٦ نظاماً جديداً حلقوق النشر يف عام ٤٧/٩٦سن املرسوم امللكي رقم -

مل ُيشرع أي قانون خاص حبقوق امللكية الفكرية لتكنولوجيا املعلومات واالتصـاالت     -
 .منذ ذلك احلني

الوضع القانوين والتنظيمي 
كرية الوطنية حلقوق امللكية الف

، حيـدد السـلطة     ٢٠٠٢أصدرت احلكومة الُعمانية قانوناً لالتصاالت يف أوائل عام         -
باعتبارها كياناً تنظيمياً مستقالً، إلعطـاء تـراخيص        ) TRA(التنظيمية لالتصاالت   

إضافة إىل ذلـك، تتطلـع      . جديدة إىل مزودي خدمات اإلنترنت واهلواتف اخللوية      
 .ر اهلواتف الثابتة وتبادل البياناتاحلكومة إىل حتري

 اإلطار التنظيمي لالتصاالت

 .ال يوجد قانون حمدد لإلنترنت واملناقالت اإللكترونية يف عمان-

، أعلنت وزارة ُعمان لالقتصاد الوطين أهنا ستضـع         ٢٠٠٣يف شهر حزيران من عام      -
سوق اإللكتروين،  الت) ٣(السجالت املفتوحة، و  ) ٢(االستيقان، و ) ١(مسودة لقوانني   

 .املسؤولية القانونية) ٦(الدفع اإللكتروين، و) ٥(اخلصوصية، و) ٤(و

 تنظيم اإلنترنت

القوانني والضوابط الناظمة  .اعتماداً على املصادر فإن اخلصوصية الشخصية على اإلنترنت غري مضمونة-
 ألمن وخصوصية املستهلك

 عمان على ميثاق باريس للمنظمة العاملية  وقعت. عمان عضو يف منظمة التجارة العاملية     -
، وهي عضو يف منظمة اجلوانب التجارية حلقوق امللكيـة       ١٩٩٩للملكية الفكرية عام    

 .، وهي أيضاً أحد أطراف معاهدة مرحلية)TRIPS(الفكرية 

 االتفاقيات متعددة األطراف

 ُعمان

. التفاقيات الدولية ال تسمح سلطة االحلتالل ملناطق السلطة الفلسطينية باملشاركة يف ا         -
 .مبا أن مناطق السلطة الفلسطينية ليست كياناً مسيطراً فهي ال ترتبط مبعاهدات دولية

الوضع القانوين والتنظيمي 
حلقوق امللكية الفكرية الوطنية 

مشغل االتصاالت الوحيد، االتصاالت الفلسطينية، هي الكيان التنظيمي الوحيـد يف           -
 . ناطقهذه امل

 اإلطار التنظيمي لالتصاالت

 تنظيم اإلنترنت غري متاح-
القوانني والضوابط الناظمة  غري متاحة-

 ألمن وخصوصية املستهلك
 االتفاقيات متعددة األطراف غري متاحة-

 السلطة الفلسطينية

إن  قانون حقوق امللكية الفكرية      : أصدرت قطر قوانني حلماية االبتكار وحقوق النشر      -
 حيميان البيانات التجارية واألمسـاء      ٢٠٠٢ لعام   ٩والقانون رقم    ٢٠٠٢ لعام   ٧رقم  

التجارية وحقوق النشر ويفرضان عقوبات على خرق القانونني ونسخ الربامج وعلى           
 .جرائم احلاسوب

الوضع القانوين والتنظيمي 
حلقوق امللكية الفكرية الوطنية 

ـ        - ان التنظيمـي الوحيـد يف      إن مشغل االتصاالت الوطين، قطر لالتصاالت، هو الكي
 .الدولة

 اإلطار التنظيمي لالتصاالت

 تنظيم اإلنترنت ال يوجد-
فإن اخلصوصية الشخصية على اإلنترنـت غـري       ) املذكورة آنفاً (اعتماداً على املصادر    -

 .مضمونة
القوانني والضوابط الناظمة 
 ألمن وخصوصية املستهلك

 قطر
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 لدولةا املعايري  املالمح

وقعت قطر على ميثاق باريس للمنظمة العامليـة        . قطر عضو يف منظمة التجارة العاملية     -
، لكنها ليست عضواً يف منظمة اجلوانب التجارية حلقوق         ٢٠٠٠للملكية الفكرية عام    

 .، وهي أيضاً أحد أطراف معاهدة مرحلية)TRIPS(امللكية الفكرية 

  االتفاقيات متعددة األطراف

). الشريعة(لنظام التشريعي يف اململكة العربية السعودية على املبادئ اإلسالمية يعتمد ا-
، ١٩٨٩أصبح القانون السعودي حلقوق امللكية الفكرية ساري املفعول منذ عام 

 . متضمناً محاية املؤلفني واملبتكرين يف العلوم واآلداب والفنون

ار هذه احلماية امتداداً للقـانون      ال يوجد قانون خاص حبماية الربامج، لكن ميكن اعتب        -
 .املذكور آنفاً

الوضع القانوين والتنظيمي 
حلقوق امللكية الفكرية الوطنية 

إعطاء ترخيص للمزود   ) ١( ختص   ٢٠٠٠أُصدرت جمموعة كاملة من القوانني يف عام        -
الرقابة على احملتوى   ) ٣(قواعد عمل املزود خبدمة اإلنترنت، و     ) ٢(خبدمة اإلنترنت، و  

 .املنايف للمعتقدات الدينية والعادات

 اإلطار التنظيمي لالتصاالت

 تنظيم اإلنترنت .اعتماداً على املصادر فإن اخلصوصية الشخصية على اإلنترنت غري مضمونة-
 العمليات املصرفية علـى اإلنترنـت يف اململكـة العربيـة            ٢٠٠١يشمل قانون عام    -

التوقيعـات  ) ١(وضع اآلن أيضاً مسودات قوانني جديدة تتعامـل مـع           ُت. السعودية
 .محاية اخلصوصية) ٣(و) PKI(البنية األساسية للمفتاح العام ) ٢(اإللكترونية، و

القوانني والضوابط الناظمة 
 ألمن وخصوصية املستهلك

 .اململكة العربية السعودية ليست عضواً يف منظمة التجارة العاملية-

 اململكة العربية السعودية على ميثاق باريس للمنظمة العاملية للملكية الفكرية،           مل توقع -
، )TRIPS(وهي ليست عضواً يف منظمة اجلوانب التجارية حلقوق امللكية الفكريـة            

 .وهي طرف يف معاهدة مرحلية

 االتفاقيات متعددة األطراف

 اململكة العربية السعودية

وحديثاً أُصـدر   . ٨السوري من الدستور    ٢٤ترد حقوق امللكية الفكرية يف املادة رقم        -
، متضمناً محايـة املطبوعـات      ٢٠٠١ يف عام    ١٢قانون حقوق امللكية الفكرية رقم      

 .واألعمال املوسيقية واألعمال الفنية والرجميات
 .ال ُيطبق القانون على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت-

الوضع القانوين والتنظيمي 
حلقوق امللكية الفكرية الوطنية 

 .إن صناعة االتصاالت السورية حمتكرة-

 .تتبع املؤسسة العامة لالتصاالت السورية لوزارة املواصالت-

فتح قطاع االتصاالت اخللوية لالستثمار من قبل شركتني أُعطيتا التـرخيص بعقـد             -
 ).BOT( مليون خط وتشغيلها ملدة مخسة عشر عاماً والتنازل عنها ١,٧تركيب 

 صاالتاإلطار التنظيمي لالت

إن قوانني اإلنترنت قيد اإلعداد، وخاصة إلعطاء ترخيص للمزود خبدمـة اإلنترنـت             -
 .حتت سلطة وزارة املواصالت

 تنظيم اإلنترنت

القوانني والضوابط الناظمة  .اعتماداً على املصادر فإن اخلصوصية الشخصية على اإلنترنت غري مضمونة-
 ألمن وخصوصية املستهلك

وقعت سورية على ميثـاق بـاريس       . ضواً يف منظمة التجارة العاملية    سورية ليست ع  -
، لكنها ليست عضواً يف منظمة اجلوانب       ١٩٢٤للمنظمة العاملية للملكية الفكرية عام      

 .، وهي طرف يف معاهدة مرحلية)TRIPS(التجارية حلقوق امللكية الفكرية 

 االتفاقيات متعددة األطراف

 سورية
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 الدولة املعايري  املالمح

أي عمل مبتكر يف جماالت      "٢٠٠٢ لعام   ٧حيمي قانون اإلمارات العربية املتحدة رقم       -
األدب أو الفنون أو العلوم بغض النظر عن وصفه أو طريقة التعبري عنه أو طريقة نقله،                

أدى تطبيق هذا القانون إىل اخنفاض معدالت القرصـنة يف          ". أو معناه أو اهلدف منه    
 .  ٢٠٠١ يف املائة يف عام ٤٠ات العربية املتحدة إىل اإلمار

الوضع القانوين والتنظيمي 
حلقوق امللكية الفكرية الوطنية 

 شروط  تخدمات االتصاالت العامة حت   ) اتصاالت(تقدم شركة االتصاالت اإلماراتية     -
 .  احتكارية، وال توجد خطط معلنة لالنفتاح

 لتنظيمي لالتصاالتاإلطار ا

 خبصـوص املنـاقالت اإللكترونيـة       ٢٠٠٢ لعام   ٢أصدرت إمارة ديب القانون رقم      -
جيمع القانون بني توجيهات األمم املتحدة والتوجيهات احملليـة         . والتجارة اإللكترونية 

ــا خيــــــص  ــة ) ١(فيمــــ ــلة اإللكترونيــــ املراســــ
ـ     ) ٣(التجارة اإللكترونية و  ) ٢(و التوقيعـات  ) ٤(ادقة، و وضع معايري األمـن واملص

 .اإللكترونية

القوانني االحتادية املقترحة يف اإلمارات العربية املتحدة خبصوص املناقالت اإللكترونية          -
هناك جلنة منبثقة عن وزارة العدل والشؤون       . والتجارة اإللكترونية يف مسودهتا الثانية    

 .اإلسالمية واهليئة العامة للمعلومات ستراجع اخلطة

 إلنترنتتنظيم ا

 للتعامـل مـع اسـتخدام       ٢٠٠١ لعـام    ٥صدر قانون ديب للتوقيع اإللكتروين رقم       -
يعترف القانون بتوقيعات األفراد املنتقلـة      . احلواسيب الشخصية يف احلاالت اإلجرامية    

عن طريق احلواسيب والطرائق األخرى لتكنولوجيا املعلومات يف إثبـات احلـاالت            
يف اإلمارات العربية املتحدة اعتماداً     " جرائم اإلنترنت "ون  يراجع حالياً قان  . اإلجرامية

 .على أعمال املناقالت اإللكترونية يف سنغافورة

القوانني والضوابط الناظمة 
 ألمن وخصوصية املستهلك

ووقعت على ميثاق بـاريس  . اإلمارات العربية املتحدة عضو يف منظمة التجارة العاملية    -
الفكريـــــة عـــــام للمنظمـــــة العامليـــــة للملكيـــــة 

، لكنها ليست عضواً يف منظمة اجلوانب التجارية حلقوق امللكيـة الفكريـة             ١٩٩٦
)TRIPS(وهي أيضاً طرف يف عدة معاهدات  مرحلية ،. 

 االتفاقيات متعددة األطراف

 اإلمارات العربية املتحدة

 حلمايـة حقـوق     ١٩٩٤ يف عام    ١٩شرعت احلكومة اليمنية املرسوم الرئاسي رقم       -
 املؤلفني وحامياً االبتكـارات والعالمـات التجاريـة         امللكية الفكرية، شامالً حقوق   

 .والتصاميم الصناعية

الوضع القانوين والتنظيمي 
حلقوق امللكية الفكرية الوطنية 

 اإلطار التنظيمي لالتصاالت غري متوفر-

بني الوزارات والشركات احلكومية يف ختطيط      ) NIC(ينسق مركز املعلومات القومي     -
. ت والتطبيقات اإللكترونية، كاحلكومة اإللكترونية والتجارة اإللكترونيةأنظمة اخلدما

 تنظيم اإلنترنت

اعتماداً على املصادر املذكورة آنفاً فإن اخلصوصية الشخصية على اإلنترنـت غـري             -
 .مضمونة

القوانني والضوابط الناظمة 
 ألمن وخصوصية املستهلك

لعاملية، لكنها وقعت علـى ميثـاق بـاريس         اليمن ليست عضواً يف منظمة التجارة ا      -
، وهي ليست عضواً يف منظمة اجلوانب       ١٩٧٩للمنظمة العاملية للملكية الفكرية عام      

 .وهي ليست طرفاً يف أي معاهدة مرحلية). TRIPS(التجارية حلقوق امللكية الفكرية 

 االتفاقيات متعددة األطراف

 اليمن
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 سية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالمالمح الرئيسية للبنية األسا
 

 الدولة  املعايري املالمح

 يف املائة من املنازل ومجيع الشركات خطوطاً هاتفية ثابتة، وُتقدر           ٥٠ميتلك أكثر من    -
وقد وصلت كثافة اخلطوط الثابتـة إىل       .  خط ٢٠٠٠٠٠اخلطوط اهلاتفية الثابتة بـ     

 يف  ٤٢,٥كثافة اخلطوط اخللوية إىل     ، يف حني وصلت     ٢٠٠١ يف املائة يف عام      ٢٤,٨
 . يف املائة٥٠وُيقدر انتشار اهلاتف اخللوي حالياً بنسبة . املائة يف العام نفسه

 انتشار اخلدمات الصوتية

هي املشغل االحتكاري  للهواتف الثابتـة       ) Batelco(إن شركة االتصاالت البحرينية     -
 .واخللوية

بنية سوق اهلواتف واجلهات 
 ئيسيةالر

دارات دولية رقميـة،  ) ١(تزود شركة االتصاالت البحرينية عرب شبكتها الرقمية كلياً         -
، )ATM(، ونظام النقل الالتـزامين      )ISDN( املتكاملة   ةشبكة اخلدمات الرقمي  ) ٢(و

خـدمات  ) ٣(، و)VSAT( وFrame Relay، وتقنيـات  )LAN(والشبكات احمللية
 .اإلنترنت واهلواتف اخللوية

 الشركة أيضاً لتزويد اإلنترنت عن طريق نظام الكابل، إذ إن معـدل انتشـار               ختطط-
 . يف املائة٩٦,٨الكابل يف البحرين هو 

مزايا الشبكة واخلدمات 
 اهلاتفية األخرى

ــنعية  - ــار الصــ ــلة باألقمــ ــرين متصــ  IntelSat وArabSatالبحــ
 .InmarSatو 

شرة، ولكنها تتصل بليف ضوئي     مع أن البحرين ال متتلك وصلة ليف ضوئي دولية مبا         -
إقليمــــي يســــمى الليــــف الضــــوئي اخلليجــــي     

)FOG.( 

 الروابط الدولية

واعتماداً على مديرية . ٢٠٠١ يف عام ١٥٠٠٠٠قُدر عدد مستخدمي اإلنترنت بـ -
 . يف املائة من املنازل متصلة باإلنترنت١٨اإلحصاءات البحرينية فإن 

قد وصل انتشار احلواسيب الشخصية إىل نسـبة        اعتماداً على اإلحصاءات الوطنية، ف    -
 .٢٠٠١ يف املائة من املنازل عام ٣٣,٣

انتشار اإلنترنت واحلواسيب 
 الشخصية

العمود الفقاري لإلنترنت  غري متاح
والشبكات الرئيسية الداعمة 

 هلا
الـيت  –شركة االتصاالت البحرينية    : يوجد يف البحرين ثالثة مزودين خبدمة اإلنترنت      -

 .، وشركة جملس التعاون اخلليجيComputec وشركة -يطر على السوقتس
 مزودو خدمات اإلنترنت

 البحرين

ُتقدر : ٢٠٠٢ وعام   ١٩٨١ مرة بني عام     ١١تضاعفت كثافة اخلطوط اهلاتفية مبقدار      -
 مليـون   ٨,٤ يف املائة من تعداد السكان، إذ يوجد أكثر من           ١١الكثافة حالياً بنسبة    
 مشترك قادر على إجراء مكاملات دوليـة، حسـب          ١٥٧٠٠٠مشترك، ومن بينهم    

 .الشركة املصرية لالتصاالت

، زاد عدد املشتركني املصـريني      ٢٠٠٢بعد القيام بالتغطية اخللوية الكاملة للدولة عام        -
 MobiNil مليون مشترك لدى شـركة       ٢,٢( مليون مشترك    ٤باهلواتف اخللوية عن    

 )Vodafone مليون مشترك لدى شركة ١,٨و

 مصر ار اخلدمات الصوتيةانتش
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 الدولة  املعايري املالمح

 .حتتكر الشركة املصرية لالتصاالت شبكة اهلاتف الثابت وتديرها-
، وقد انبثقت شـركتان مـن       ١٩٩٨فُتح باب االتصاالت اخللوية لالستثمار يف عام        -

آلن  الـيت أصـبحت ا     – MisrFone و MobiNilالقطاع اخلـاص ومهـا شـركتا        
Vodafone- 

بنية سوق اهلواتف واجلهات 
 الرئيسية

 إىل اهلواتف الثابتة، زادت الشركة املصرية لالتصاالت عدد اهلواتـف العامـة             ةإضاف-
 . هاتف٤٥٠٠٠املأجورة إىل 

) ٢(خدمة الفاكس، و  ) ١( إىل اخلدمات الصوتية، تشمل خدمة اهلواتف اخللوية         ةإضاف-
خدمة الطلب اهلاتفي الـدويل وخـدمات       ) ٤(روين، و الربيد اإللكت ) ٣(اإلنترنت، و 

 .الرسائل املتعددة الوسائط

، وطور نظام االتصاالت الوطين ١٩٩٠ حىت عام  X25اسُتخدمت بروتوكوالت النقل    -
 مركزاً رئيسياً وبسرعة تصل ٤٤، إذ يقدم النظام الوطين اآلن Frame Relayإىل تقنية 

 .  ميغابت بالثانية٢إىل 

ة واخلدمات مزايا الشبك
 اهلاتفية األخرى

االتصاالت اهلاتفية الدولية مؤمنة عن طريق اإلنشاء املشترك لعدد من خطوط الكابـل   -
 .املارة مبصر واليت تصل جنوب شرق آسيا بغرب أوروبا

 IntelSatإضافة إىل ذلك، فاخلدمة الدولية متاحة عن طريق أنظمة األقمار الصـنعية             -
 .ت فوق احمليط األطلسي وشبه القارة اهلندية وتؤمن االتصاالArabSatو

أُقيمت شبكة اتصال باألمواج املكروية لتأمني االتصاالت مع األردن، يف البدء كـان             -
 . خطا٩٦٠ً خطاً وازداد ليصل إىل ٣٠٠عدد اخلطوط 

جنـوب شـرق آسـيا،      ) FLAG" (الليف الضـوئي حـول األرض     "تصل شبكة   -
عند احملطات األرضية يف السويس     (عودية مع مصر    والباكستان، واهلند، واخلليج، والس   

 .وإيطاليا وفرنسا) واالسكندرية، ومركز القاهرة

 . عن مبادرة لتنظيم االتصاالت١٩٩٨ أعلن يف نيسان -

 الروابط الدولية

 .٩ بـمليونني حسب أحباث مدار٢٠٠٢قُدر عدد مستخدمي اإلنترنت يف عام -

ـ   ، كان عدد املشتركني بش    ٢٠٠٢يف عام   - ) ISDN( املتكاملـة    ةبكة اخلدمات الرقمي
 مستخدماً، وُيقدر عدد احلواسـيب      ٤٤٧ DSL مشتركاً، وعدد مستخدمي     ٩٧٧٦

ــن   ــأكثر مــــ ــية بــــ ــاً ١,٥الشخصــــ  مليونــــ
 ). يف املائة من السكان٢,٣(

انتشار اإلنترنت واحلواسيب 
 الشخصية

 نقل بيانات    عن طريق شبكات اجلامعة بسرعة     ١٩٩٣أُدخلت اإلنترنت إىل مصر عام      -
٦٤ Kbps        ٨٥٠، وقد ُوسعت املقدرة الوطنية لتصل إىل Mbps    تشمل أكثر من 
 . مليون مستخدم يف مصر١,٦

العمود الفقاري لإلنترنت 
والشبكات الرئيسية الداعمة 

 هلا

وبعد إدخال  ). ٥٠أقل من   (كان عدد املزودين خبدمة اإلنترنت العاملني يف مصر قليالً          -
، وصل عدد املزودين خبـدمات اإلنترنـت        ٢٠٠٢لإلنترنت يف عام    اخلدمات اجملانية   

 مزوداً يف تشـرين أول مـن عـام    ١٥٨إىل حوايل ) A، B، Cاملصنفني بدرجات (
 . ممثلني مسيطرين٧، ومع ذلك فهناك فقط ٢٠٠٢

 مزودو خدمات اإلنترنت
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 )تابع (٣امللحق 
 

 الدولة  املعايري املالمح

 يف املائة، ويف عـام      ٤,٠ مبعدل   ١٩٨٨ت يف العراق يف عام      قُدر انتشار اهلاتف الثاب   -
 يف املائة، ومعظم التجهيزات أصبحت من الطراز القدمي         ٢,٨ هبط املعدل إىل     ٢٠٠٢

 .وتعمل يدوياً، ُيعزى االحندار أساساً إىل احلرب

مسحت الفترة ما بني املرحلتني اخلامسة والثانية عشرة من برنامج  األمـم املتحـدة               -
ومسح نظام البطاقات املسـبقة     :  بسيطة ةلقيام بنية أساسية هاتفي   " ط مقابل الغذاء  النف"

الدفع وبرنامج نشر اهلواتف الدولية يف الطرقات إىل تطـور بسـيط يف االتصـاالت           
 .العراقية

ُسمح باملشاريع الصغرية للهواتف اخللوية من قبل النظام السابق، وكانت مهيأة أساساً            -
 .نظام وتوابعهالحتياجات أعضاء ال

يستخدم أغنياء العراق االتصاالت اهلاتفية عن طريق األقمار الصنعية عرب شركة الثريا            -
 .اإلماراتية

 انتشار اخلدمات الصوتية

، كانت شركة الربيد واالتصاالت العراقية املشـغل الوحيـد          ٢٠٠٣قبل حرب عام    -
 .للهواتف الثابتة واخللوية

ات بنية سوق اهلواتف واجله
 الرئيسية

مزايا الشبكة واخلدمات  غري متوفرة-
 اهلاتفية األخرى

 .ArabSatالعراق متصل بالقمر الصناعي -

 .العراق غري متصل إقليمياً وال دولياً بوصلة ليف ضوئي-

 الروابط الدولية

 حاسوب معظمها   ٢٠٠٠٠٠، كان عدد احلواسيب الشخصية      ٢٠٠٣قبل حرب عام    -
وُيعزى هذا املعدل إىل    .  يف املائة  ٠,٨وبذلك يكون معدل االنتشار     من الطراز القدمي،    

 .العقوبات الدولية املفروضة على العراق وغياب املقدرات اإلنتاجية حملياً

 مستخدم، عن طريق مقاهي اإلنترنت البـالغ        ٤٥٠٠٠بلغ عدد مستخدمي اإلنترنت     -
ال يأخذ هذا   .  املائة  يف ٠,٢ مقهًى، ويكون بذلك معدل انتشار اإلنترنت        ٦٠عددها  

 .املعدل باحلسبان  الوصول الصعب من مناطق األكراد

انتشار اإلنترنت واحلواسيب 
 الشخصية

العمود الفقاري لإلنترنت  غري متوفر-
والشبكات الرئيسية الداعمة 

 هلا

 العراق

، املزود الـوطين بربوتوكـول      Uruklinkُيزود االتصال واحملتوى باإلنترنت من قبل       -
 .اإلنترنت

  مزودو خدمات اإلنترنت

، ٢٠٠١ يف املائة من املنازل خطاً هاتفياً ثابتاً، ويف عام           ٧٨، امتلكت   ٢٠٠٠يف عام   -
 . خط٦٦٠٠٠٠وصل عدد اخلطوط املوضوعة يف اخلدمة إىل 

 يف املائة، مع استخدام واسع لنظام الرسـائل         ٢٤معدل انتشار اهلاتف اخللوي حوايل      -
 ).SMS(القصرية 

 مات الصوتيةانتشار اخلد

 .يوجد مشغل واحد للهواتف الثابتة، ُيسمى الشركة األردنية لالتصاالت-
 .MobilCom وشركة Fastlinkمتلك األردن مشغلني للهواتف اخللوية، ومها شركة -

بنية سوق اهلواتف واجلهات 
 الرئيسية

 األردن
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 )تابع (٣امللحق 
 

 الدولة  املعايري املالمح

نية لالتصاالت أول من بدأ خدمة الرسائل متعـددة الوسـائط           كانت الشركة األرد  -
)MMS (         يف املنطقة، وثاين  مقدم للخدمات الراديوية العامة)GPRS (  بعد اإلمارات

 .العربية املتحدة
 

مزايا الشبكة واخلدمات 
 اهلاتفية األخرى

 .ArabSatاألردن متصل بنظام القمر الصناعي -

دولية مباشرة عن طريق حمطة العقبة املرتبطة بـالليف         ميتلك األردن وصلة ليف ضوئي      -
 ).FLAG(الضوئي حول األرض 

 الروابط الدولية

يعاين انتشار اإلنترنت يف األردن من أسعار االتصـال العاليـة واألسـعار املرتفعـة               -
وبسبب عدم توفر اخلطط التمويلية للحواسـيب الشخصـية،         . للحواسيب الشخصية 

 .ترنت ونقاط االتصال العامةيتضاعف عدد مقاهي اإلن

وصـل  "، املبادرة املسـماة     INT@J أطلقت اجلمعية الوطنية لتكنولوجيا املعلومات،    -
اليت ستزود جمتمع الطلبة مبجال ترددي  واسع وسيكون لنقاط االتصـال            " األردنيني

العامة هلذه املبادرة دور حاسم يف العقد القادم، مع بقاء األسعار املرتفعة للحواسـيب              
 .الشخصية

خمـابر  ) JITCC" (مراكز جمتمع تكنولوجيا املعلومـات األردين     "أخرياً، تزود مبادرة    -
ـ      ٤١هناك  : حواسيب متكاملة اخلدمات    وتـزود   ٦٧ مركزاً جاهزاً من املراكز الـ

بالوصول إىل اإلنترنت، والدعم لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وبرامج تعلم اللغة          
األساسية للنمو االجتمـاعي، والتـدريب علـى أساسـيات          اإلنكليزية، واخلدمات   

 .احلاسوب

انتشار اإلنترنت واحلواسيب 
 الشخصية

يتصل املزودون خبدمات اإلنترنت عرب كابالت األليـاف الضـوئية حـول األرض             -
)FLAG (وعرب األقمار الصنعية. 

ميتلـك   ميغابت بالثانيـة و    ٢٠٠، يكون اجملال الترددي الكلي      ٢٠٠٣مع هناية عام    -
 ١٥٥ ميغابت بالثانيـة و    ٢٠املزودون خبدمات اإلنترنت قنوات مبجاالت ترددية بني      

 .ميغابت بالثانية

تدرس وزارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ووزارات التربيـة والتعلـيم العـايل        -
 مدرسـة   ٣٠٠٠والتخطيط مشروع إنشاء شبكة تعليمية واسعة اجملال تصل أكثر من           

، ٢٠٠٥ مركزاً لالتصال مع بداية عـام        ٦٧ كلية و  ٢٣عات عامة و  عامة ومثاين جام  
 . مليون مواطن١,٥ويكون عدد املتصلني 

العمود الفقاري لإلنترنت 
والشبكات الرئيسية الداعمة 

 هلا

 مزودو خدمات اإلنترنت .يوجد على األقل ستة مزودين خبدمات اإلنترنت عاملني يف األردن-
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 يف املائة يف    ٢٠ة الثابتة عالية يف الكويت، فقد كانت الكثافة         إن كثافة اخلطوط اهلاتفي   -
 خط هاتفي ثابت، ومن املتوقع أن يزداد العدد         ٤٨٠٠٠٠، وذلك بوجود    ٢٠٠٢عام  

 بسـبب  ٢٠٠٥مع هناية عام ) CAGR ( مركبيسطوعدل منو  يف املائة كم ٥بنسبة  
 .احتياجات مزودي خدمة اإلنترنت خلطوط الطلب اهلاتفي

 يف املائة، ومن املتوقـع أن  ٥٢ إىل ٢٠٠٢ل انتشار اهلواتف اخللوية يف عام     وصل معد -
 يف املائة مـع هنايـة عـام         ١٢بنسبة  ) CAGR (ركبامل يسطالونمو  العدل  يكون م 
 . مليون خط١,٧٥، ليصبح عدد خطوط اهلواتف اخللوية أكثر من ٢٠٠٥

 الكويت انتشار اخلدمات الصوتية
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 الدولة  املعايري املالمح

 .شركة الكويت لالتصاالت هي الشركة الوطنية املسؤولة عن خدمات اهلواتف الثابتة-

شـــاركت الصـــناعة التنافســـية جزئيـــاً يف ختفـــيض التعريفـــات  -
، ومشغل مـن القطـاع اخلـاص        )الوطنية(هناك مشغل حكومي للهواتف اخللوية      ( 
)MTC-Vodafone.(( 

بنية سوق اهلواتف واجلهات 
 لرئيسيةا

يف الكويـت بـأول شـبكة       ) MTC-Vodafone(اخللوية   شركة االتصاالت    بدأت-
 .٢٠٠٢يف شهر أيلول من عام ) GPRS(للخدمات الراديوية العامة 

مزايا الشبكة واخلدمات 
 اهلاتفية األخرى

الكويت متصلة بالعمود الفقاري لإلنترنت عن طريق الكابالت البحرية، واألليـاف           -
الكويت طـرف يف    . روابط األمواج املكروية، وشبكات األقمار الصنعية     الضوئية، و 

 والذي يؤمن الوصـول إىل      ١٩٩٨، الذي افُتتح عام     )FOG(الليف الضوئي اخلليجي    
 .عرب حمطة الفجرية)  FLAG(الليف الضوئي حول األرض 

، مؤمنـةً نقـل     InmarSat، و IntelSat، و ArabSatتتصل الكويت باألقمر الصناعية     -
 .بيانات والصوتال

 الروابط الدولية

.  مستخدم٢٣٠٠٠٠، أي  ٢٠٠٢ يف املائة يف عام      ٩,٥١كان معدل انتشار اإلنترنت     -
، يف حـني يسـتخدم   ADSL وDSL مشترك باإلنترنت عرب خطوط    ١٢٠٠٠يتصل  
 اشتراكاً عـن طريـق      ١٥٠إضافةً إىل ذلك، هناك     .  مشترك اخلطوط املأجرة   ١٢٠٠

لقد أدى التنافس إىل هبـوط يف أسـعار         ). ISDN(املتكاملة   ةشبكة اخلدمات الرقمي  
: االتصاالت سواء اليت تعتمد على الطلب اهلاتفي أم االتصاالت ذات اجملال الواسـع            

 دوالراً أمريكيـاً، يف حـني       ٣٣يكلف االشتراك الشهري عن طريق الطلب اهلاتفي        
 . دوالراً أمريكيا٦٠ً ADSLيكلف االشتراك الشهري عن طريق 

 حاسوب، وبذلك يكون معدل     ٣٠٠٠٠٠ إىل   ٢٠٠٢صل عدد احلواسيب يف عام      و-
ما تصرفه الكويت على احلواسيب الشخصية يساوي       .  يف املائة  ١٢,٤انتشار احلواسيب   

 يف املائة من املصروف الكلي على تكنولوجيا املعلومات، فقد قُدر عدد احلواسيب             ٤٠
طلب على احلواسيب ألن الدولـة      سيزداد ال .  حاسوب ٩٤٢٠٠ بـ   ٢٠٠٢املباعة عام   

 .يف طور تطبيق احلكومة اإللكترونية

انتشار اإلنترنت واحلواسيب 
 الشخصية

العمود الفقاري لإلنترنت  .ليس هناك تبادل لإلنترنت ضمن الكويت-
والشبكات الرئيسية الداعمة 

 هلا

 مزودو خدمات اإلنترنت . ي مزود ثانو١٣يوجد ثالثة مزودين رئيسيني خلدمة اإلنترنت يف الكويت و-
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 الدولة  املعايري املالمح

 ١,٤تزود الشبكة بـ .  يف املائة٢١إن كثافة اخلطوط اهلاتفية الثابتة يف لبنان هي -
 .٢٠٠٠ خط ُحجزت يف عام ٧٤٠٠٠٠مليون خط هاتفي، من بينها 

 يف املائة بني    ١,٩بنسبة  ) CAGR (ركبامل يسطالونمو  العدل  من املتوقع أن يكون م    -
 . ٢٠٠٧ و٢٠٠٢عامي 

 خط تقريبـاً،    ٧٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠كان عدد خطوط اهلاتف اخللوية املستخدمة يف عام         -
عـدل  وهناك حدود للزيادة بسبب خطة الترقيم املستخدمة، ومن املتوقع أن يكون م           

ــو ال ــطالونمـــــــ ــبامل يســـــــ  ركـــــــ
)CAGR (      ٢٠٠٧ وعام   ٢٠٠٢ني عام    يف املائة ب   ١٧يف نظام اهلواتف اخللوية بنسبة 

 . يف املائة٤٢ليصل انتشار اهلواتف اخللوية إىل معدل قدره 

 انتشار اخلدمات الصوتية

خبدمات اهلواتف اخللويـة    ) Cellisو LibanCell(تزوِّد شركتان من القطاع اخلاص      -
لقد أُهني العقدان قبل سنتني من مدة       ). BOT(بواسطة عقود تركيب وتشغيل وتنازل      
 .قد يبدأ مشغل ثالث لنظام اهلواتف اخللوية. االنتهاء، وتسبب ذلك حبدوث جدل

بنية سوق اهلواتف واجلهات 
 الرئيسية

تزود اآلن وزارة االتصاالت خبدمات نقل البيانات من طرف آلخر، ملغيةً املتطلبـات             -
 السابقة لوجود مستخدمني قائمني على هتيئة االتصال وصيانة املكونـات الشـبكية           

 .الوطنية

يقــدم مشــغلو اهلواتــف اخللويــة اخلــدمات الراديويــة العامــة       -
)GPRS (ة الالسلكياتلتطبيقا وخدمات بروتوكول) WAP(.   

مزايا الشبكة واخلدمات 
 اهلاتفية األخرى

، ويوجد خطا اتصال حتت البحر مع قـربص،         ArabSatلبنان متصل بالقمر الصناعي     -
 ).بريتار(وخط اتصال مع سورية 

 الروابط الدولية

 مشــترك يف ٦٥٠٠٠كــان عــدد املشــتركني خبدمــة اإلنترنــت     -
 . يف املائة من السكان٣,٥، مبعدل اشتراك ٢٠٠٢عام 

يف .  دوالراً أمريكياً  ٢٠ و ١٨ ما بني    ٢٠٠٢كانت األجور الشهرية لالتصال يف عام       -
 ١,٦ي   كانت تعرفة االتصال باإلنترنت عن طريق الطلب اهلاتفي تسـاو          ٢٠٠٠عام  

كانت تكلفة االتصال .  دوالر أمريكي للساعة الواحدة، بصرف النظر عن رمز املنطقة  
 دوالراً أمريكياً، وبإضافة الكلفة اهلاتفية تصبح       ٥٣ ساعة يف الشهر     ٣٠باإلنترنت ملدة   

.  دوالراً أمريكياً يف الشهر، وهو كلفة كبرية مقارنة بـاألجور احملليـة            ٧٣ و ٦٣بني  
 دوالراً  ١٣تصاالت تعرفة ثابتة خمفضةً الكلفة الشهرية الوسطية إىل         أدخلت وزارة اال  

 .هبدف زيادة كثافة االتصال  يف املناطق الريفية. أمريكياً

 حاسـوب يف عـام      ٢٢٥٠٠٠كان عدد احلواسيب الشخصية املوجودة يف لبنـان         -
يصل معدل انتشار احلواسيب الشخصية     .  يف املائة  ٦، أي معدل انتشار قدره      ٢٠٠٢

ُتجمَّع معظم احلواسيب الشخصية حملياً ومتثل      .  يف املائة  ٢٣يف احلكومة واإلدارات إىل     
 . يف املائة من السوق٨٥

انتشار اإلنترنت واحلواسيب 
 الشخصية

 لبنان
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 الدولة  املعايري املالمح

: عةالعمود الفقاري اللبناين لإلنترنت متصل عرب وصالت ألياف ضوئية عاليـة السـر    -
 ميغابـت  ٩٠هناك خطط قائمة إلنشاء موزع لإلنترنت مبجال ترددي عرضه الكامل          

إضافة إىل  . بالثانية مرض لكل املزودين خبدمة اإلنترنت ويربطهم ببعضهم البعض حملياً         
 . ميغابت بالثانية٢٠ذلك، ُيخطط لعقدة ارتباط عن طريق األقمار الصنعية بسرعة 

لتعمل بوابة للوصـول إىل اإلنترنـت،       " جلماعيةمراكز االتصال ا   "OMSARتدرس  -
 .وللتعلم، وللوصول إىل اخلدمات احلكومية

العمود الفقاري لإلنترنت 
والشبكات الرئيسية الداعمة 

 هلا

 ، مخسة منـهم     ٢٠٠٠ مزوداً يف عام     ١٦ أصبح عدد  مزودي اخلدمات باإلنترنت        -
 . رئيسيني

ــات     - ــة التطبيق ــد خلدم ــزود واح ــط م ــد فق ــان ) ASP(يوج يف لبن
)Trinec(الذي توسع اآلن إىل أسواق أخرى يف املنطقة ،. 

 مزودو خدمات اإلنترنت

 

 مبعدل كثافة  هاتفية     ٢٣٥٠٠٠ إىل   ٢٠٠٣وصل عدد اخلطوط اهلاتفية الثابتة يف عام        -
 . يف املائة٩,٢مقداره 

أكثـر   يف املائة، حيث يوجد      ٩,٠ قدره   ٢٠٠٣معدل انتشار اهلواتف اخللوية يف عام       -
 . خط، غالبيتها خطوط مسبقة الدفع٢٢٨٠٠٠من 

 انتشار اخلدمات الصوتية

هي املشغل املتصدر واحملتكر خلدمات اهلواتف      ) OmanTel(شركة عمان  لالتصاالت     -
 .الثابتة واخللوية

بنية سوق اهلواتف واجلهات 
 الرئيسية

 تتضمن مبـدالت    شبكة رقمية كاملة  ) OmanTel(تقدم شركة عمان  لالتصاالت      -
، GSMووصالت نقل بني األلياف الضوئية، وشبكة رقمية للبيانات ، وخـدمات            

وخدمات الفاكس والبيانات على اهلاتف اخللـوي، وخدمـة الرسـائل القصـرية،             
، ووسائط االتصال باإلنترنت وتبادل البيانات مبا يف        )VAS(وخدمات القيمة املضافة    

، )ATM(، ونظام النقـل الالتـزامين       )ISDN(لة املتكام ةذلك شبكة اخلدمات الرقمي   
ستزود شركة عمان  لالتصاالت     ). VSAT(، وتقنية   )WLL(واحللقة احمللية الالسلكية  

)OmanTel (  ــة ــة العام ــدمات الراديوي ــن اخل ــث م ــل الثال ــبكات اجلي بش
)GPRS .( هاتف عمومي يف البلد٩٠٠٠إضافة إىل ذلك، تشغِّل الشركة أكثر من . 

ة واخلدمات مزايا الشبك
 اهلاتفية األخرى

 ميغابـت بالثانيـة،     ٣١٠تفوق املقدرة احلالية لشبكة العمود الفقاري الُعماين عـن          -
 ) FLAG( مع شبكات الليف الضوئي حول األرض        STM1متضمنةً وصلتني من نوع     

 .SEA-ME-WE3وشبكة 

 الروابط الدولية

 مستخدم، ويـزداد   ٥٠٠٠٠ بأكثر من    ٢٠٠٢قُدر عدد مستخدمي اإلنترنت يف عام       -
 .  يف املائة٥٠قدره ) CAGR ( مركبيسطوعدل منو هذا العدد مب

اإلحصائيات عن انتشار احلواسيب الشخصية يف عمان غري متوفرة، وسُتنشر يف كانون    -
 . ٢٠٠٣أول من عام 

انتشار اإلنترنت واحلواسيب 
 الشخصية

العمود الفقاري لإلنترنت  غري متوفرة-
ئيسية الداعمة والشبكات الر

 هلا

 عمان



 -128-

 )تابع (٣امللحق 
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هي املزود الوحيد خبدمـة اإلنترنـت، إذ        ) OmanTel(إن شركة عمان  لالتصاالت      -
 خط مؤجر للشركات وختدم الزبائن عن طريق مقاهي اإلنترنت          ١٠٠تزود بأكثر من    

 . مقهًى١٥٠البالغ عددهم 

لى بروتوكول اإلنترنت وحلوالً لألعمـال اإللكترونيـة،        تزود أيضاً خبدمة اهلاتف ع    -
 .وسوف تبدأ خبدمات احلكومة اإللكترونية والتجارة اإللكترونية

 يف املائة من عائدات املزود خبدمة اإلنترنت التابع لشـركة عمـان   ٨٠ُتولَّد أكثر من    -
 .لالتصاالت من خدمات الطلب اهلاتفي

 .ركاتسيزداد التركيز أكثر على قطاع الش-

  مزودو خدمات اإلنترنت

منذ ذلـك احلـني،     . ١٩٩٤ يف املائة يف عام      ٣,٥كان معدل انتشار اهلواتف الثابتة      -
 مشـترك يف عـام      ٢٧٠٠٠٠طورت شركة االتصاالت الفلسطينية الشبكة لتشمل       

صرحت شركة  . ١٩٩٤ يف املائة عن املعدل يف عام        ٢٢٥، مبعدل منو زاد عن      ٢٠٠٠
 يف املائة مـن     ١٩ية بأهنا تزود اخلطوط اهلاتفية الثابتة ألكثر من         االتصاالت الفلسطين 

منذ بدء االنتفاضة تراجعت حديثاً الكثافة اهلاتفية، لكن ال توجد إحصائيات           . املنازل
 .عن ذلك

 ٢٨٥٠٠٠ إىل أكثر من     ١٩٩٦ خط يف عام     ٢٥٠٠٠ازداد عدد اخلطوط اخللوية من      -
لنوع املسبق الـدفع، وقُـدر انتشـار        معظم هذه اخلطوط من ا    . ٢٠٠٠خط يف عام    

 .  يف املائة٩اهلواتف اخللوية مبعدل 

 انتشار اخلدمات الصوتية

شركة االتصاالت الفلسطينية هي املشغل الوحيد خلدمات اهلواتف الثابتـة واخللويـة            -
 .ضمن مناطق السلطة الفلسطينية

بنية سوق اهلواتف واجلهات 
 الرئيسية

مزايا الشبكة واخلدمات  .متوفرةغري -
 اهلاتفية األخرى

يـزود  . املناطق غري متصلة مباشرة باألقمار الصنعية أو روابط األلياف الضوئية الدولية         -
 .املشغلون اإلسرائيليون بالروابط الدولية بطريقة غري مباشرة

 الروابط الدولية

 ٧,٥ معدل انتشار قدره      مشترك باإلنترنت، وميثل االستخدام الكلي     ٢٥٠٠٠يوجد  -
 دوالراً أمريكياً يف الشـهر،      ١٢ و ١٠تكلف االتصاالت باإلنترنت ما بني      . يف املائة 

 .مزوَّدة من قبل مشغلني فلسطينيني وإسرائيليني

انتشار اإلنترنت واحلواسيب 
 الشخصية

العمود الفقاري لإلنترنت  . ميغابت بالثانية٦٠عرض اجملال الترددي املُتاح هو -
الشبكات الرئيسية الداعمة و
 هلا

 يف املائة منهم يف رام اهللا والقدس،        ٨٠ مزوداً خبدمات اإلنترنت،     ٢٠يوجد أكثر من    -
 .مستخدمني دارات مؤجرة لتوفري االتصال

 مزودو خدمات اإلنترنت

 السلطة الفلسطينية
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 ١٧٦٠٠٠ أكثـر مـن      ٢٠٠٢كان عدد املشتركني باخلطوط اهلاتفية الثابتة يف عام         -
 . يف املائة٢٩ يف املائة، تدل على معدل انتشار بنسبة ٥,٤درها مشترك، بزيادة ق

 ٢٦٠٠٠٠ يزيد عـن     ٢٠٠٢كان عدد املشتركني باخلطوط اهلاتفية اخللوية يف عام         -
 .٢٠٠١ يف املائة عما كان عليه العدد يف عام ٦٧مشترك، بزيادة قدرها 

 قطر انتشار اخلدمات الصوتية
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 الدولة  رياملعاي املالمح

 .حتتكر شركة قطر لالتصاالت اخلطوط اهلاتفية الثابتة واخللوية-

 يف املائة يف عـام      ٢٥خفضت شركة قطر لالتصاالت تعرفة االتصاالت الدولية بنسبة         -
 . يف املائة٢٠، مما أدى إىل ارتفاع التعرفة بنسبة ٢٠٠١

بنية سوق اهلواتف واجلهات 
 الرئيسية

لثابتة، تقدم شركة قطر لالتصاالت تنوعاً من خدمات اهلواتـف          إضافة إىل اهلواتف ا   -
اخللوية مبا يف ذلك اهلواتف اخللوية عرب األقمار الصنعية واهلواتف عن طريق شـركة              
الثريا، واإلنترنت عرب اهلاتف اخللوي، وخدمة الرسائل القصرية، وخـدمات الربيـد            

ـ      . ADSLاإللكتروين و  ركات واألفـراد إىل    تزود شركة قطر لالتصاالت وصل الش
 .ADSLاإلنترنت عن طريق 

مزايا الشبكة واخلدمات 
 اهلاتفية األخرى

وهي طرف مساهم رئيسي يف     . تشارك قطر مببادرات دولية وإقليمية لتحسني االتصال      -
 .، ويف الثريا للهواتف عرب األقمار الصنعيةInmarSatنظام القمر الصنعي 

 الروابط الدولية

، وفقاً  ٢٠٠٢ مستخدم يف عام     ٦٠٠٠٠مي اإلنترنت يف قطر حبوايل      قُدر عدد مستخد  -
 .ألحباث مدار

 مشـترك يف عـام      ١٩٠٠٠ إىل أكثر من     DSLازداد االشتراك عن طريق خطوط      -
وهذه اخلطـوط   . ٢٠٠١ يف املائة عما كان عليه عام        ٧٠، مبعدل زيادة بنسبة   ٢٠٠٢

 . يف املائة من املنازل٧٣متاحة لـ 

 يف املائة من    ١٧ حاسوب، مبعدل    ١٠٧٠٠٠اسوب الشخصي مبقدار    ُيقدر انتشار احل  -
 .السكان، وهو أحد أعلى املعدالت يف املنطقة، وذلك يعود إىل مستوى الدخل املرتفع

 مليون ريال قطري، أي ما      ٢,٢ُتقدر املصاريف القطرية الشهرية يف االتصاالت بقيمة        -
 . املائة على اإلنترنت يف٣,٤ ماليني دوالر أمريكي، ُينفق فقط ٥يعادل 

انتشار اإلنترنت واحلواسيب 
 الشخصية

 أهنت  ٢٠٠٢يف عام   . جيري معظم االتصال القطري باإلنترنت عن طريق اخلط اهلاتفي        -
قطر املرحلة األوىل من بناء شبكة متعددة الربوتوكوالت تصل شركة قطر لالتصاالت            

من تبادل البيانـات والصـوت      باألفراد، والقطاع اخلاص، والوكاالت احلكومية، وتؤ     
 .وملفات الفيديو

،  االتصال ضمن دولة     GISNetتؤمن وكالة حكومية وشبكة اجلامعة ، ُتعرف باسم         -
 .FDDIقطر عرب حلقة 

العمود الفقاري لإلنترنت 
والشبكات الرئيسية الداعمة 

 هلا

 شركة قطر لالتصاالت هي مزود خدمة اإلنترنت القطرية، ويوجـد مـزود آخـر               -
إلنترنـــت يف قطـــر هـــو شـــبكات الـــوب العربيـــة      ل
)Arab Web Networks.( 

 مزودو خدمات اإلنترنت
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 الدولة  املعايري املالمح

، وهو ارتقاء عـن  ٢٠٠١ يف املائة يف عام     ١٤,٥كانت كثافة اخلطوط اهلاتفية حوايل      -
 العليا لتطوير الرياض    نقالً عن السلطة  .  يف املائة  ١٢,٩ الذي كان    ١٩٩٩معدل عام   

، ٢٠٠١ويف عام   . ٢٠١٠ يف املائة يف عام      ٢٩,٨ فمن املتوقع هلذا املعدل أن يصل إىل      
 . مليون خط٣,٢وصل عدد اخلطوط اهلاتفية الثابتة إىل أكثر من 

 ٤ مقابل   ٢٠٠١ يف املائة يف عام      ١١,٣كانت معدالت االشتراك يف اهلواتف اخللوية       -
 .٢٠١٠ يف املائة يف عام ٥٨,٨ سيصل هذا الرقم إىل . ١٩٩٩يف املائة يف عام 

 انتشار اخلدمات الصوتية

. املشغل االحتكاري للهواتف الثابتة واخللوية) STC(متثل شركة االتصاالت السعودية -

 دوالراً أمريكياً تقريباً،    ١٣٣ رياالً سعودياً، أي     ٥٠٠كلفة تركيب هاتف ثابت هي      -
 . دوالراً أمريكياً تقريبا١٦ً رياالً سعودياً، أي ٦٠يكلف االشتراك الشهري و

، أي  ١٩٩٩ ريال سعودي يف عـام       ٣٥٠٠كانت كلفة احلصول على خط خلوي       -
 ريـاالً   ٨٠٠ إىل   ٢٠٠١هبطت هذه التكلفة يف عـام       .  دوالراً أمريكياً تقريباً   ٩٣٣

 . دوالراً أمريكياً تقريبا٢١٣ًسعودياً، أي 

وق اهلواتف بنية س
 واجلهات الرئيسية

مزايا الشبكة واخلدمات  غري متوفرة-
 اهلاتفية األخرى

، ArabSatمتتلك اململكة العربية السعودية روابط دولية عن طريق األقمار الصـنعية            -
 .InmarSatو، IntelSatو

ترتبط السعودية مباشرة بالعمود الفقاري الدويل لإلنترنت عرب حمطة شـبكة الليـف             -
 SEA-ME-WE2 املوجودة يف جدة، وعرب كابالت) FLAG(الضوئي حول األرض 

 SEA-ME-WE3و

 الروابط الدولية

 اململكة العربية السعودية

 مستخدم ٢,٥، مبعدل وسطي قدره   ٢٠٠٢ مليوناً يف عام     ١,١كان عدد املستخدمني    -
بلغ عـدد   . ٢٠٠١ يف املائة عن عام      ٤٠لكل اشتراك باإلنترنت، وهذا ميثل منواً قدره        

لقد منت قاعدة االشتراك منواً     .  خط ١٣٠٠٠٠صة لالتصال باإلنترنت    اخلطوط املخص 
من املتوقع أن يزداد استخدام اإلنترنت ليصل       . ١٩٩٨كبرياً منذ بدء اإلنترنت يف عام       

 .٢٠٠٥إىل مليوين مستخدم يف عام 

 .٢٠٠١ مليوناً تقريباً يف عام ١,٧بلغ عدد احلواسيب الشخصية -

انتشار اإلنترنت واحلواسيب 
 الشخصية

، مزودة ببوابات من قبل     ATMإن بنية العمود الفقاري للشبكة السعودية هو من نوع          -
مدينــــة امللــــك عبــــد العزيــــز للعلــــم والتكنولوجيــــا

)KACST (  يتفرع االتصال إىل املستخدمني  الطرفيني عرب مدينـة         . يف الرياض وجدة
سـعودية، واملـزودين    امللك عبد العزيز للعلم والتكنولوجيا، وشركة االتصـاالت ال        

 .خبدمات اإلنترنت

، أو اخلطـوط املـؤجرة      ADSLاالتصال ُمتاح عن طريق اخلط اهلاتفي، أو خطوط         -
إن مدينة امللك . Frame Relay، أو عرب شبكات )DDN(لشبكات معلومات الدفاع 

.عبد العزيز للعلم والتكنولوجيا مكلفة مبراقبة الوصول إىل اإلنترنت والتحكم مبحتواها

العمود الفقاري لإلنترنت 
والشبكات الرئيسية الداعمة 

 هلا
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.  ميغابـت بالثانيـة    ٦٤٠ إىل   ٢٠٠٢وصل العرض الكلي للمجال الترددي يف عام        -
يكون اجملال الترددي   )  مليوناً ١,١املقدر بأكثر من    (ومبعرفة عدد مستخدمي اإلنترنت     

 . كيلوبت بالثانية٠,٦كل مستخدم وسطياً املتاح ل

 مـبًىن جتاريـاً     ١٧٨ برناجماً يربط    ٢٠٠٠بدأت شركة االتصاالت السعودية يف عام       -
 ١٨٠٠٠، مزوداً بأكثر مـن      ٢٠٠١ عام   ADSLأُطلق برنامج نشر تقنية     . باإلنترنت

 على أكثر مـن     ATM، ناشراً تقنية    ٢٠٠٢ عام     MPLSخط، وأُطلق أيضاً مشروع     
 .وقعاً م٤٨٠

 

ُتقدم خدمات املزودين باإلنترنت فقط عن طريق مدينة امللك عبـد العزيـز للعلـم               -
 ).KACST(والتكنولوجيا

 مزودو خدمات اإلنترنت

 

، مبعدل انتشـار    ٢٠٠٠ مليوناً يف عام     ١,٦كان عدد اخلطوط اهلاتفية الثابتة حوايل       -
، ليصبح  ٢٠٠٢ملائة يف عام     يف ا  ١٢,٢ يف املائة، وارتفع هذا املعدل إىل        ١٠,٢قدره  

 .عدد اخلطوط مليونني

 .إن مدة االنتظار للحصول على خط هاتفي أرضي طويلة-

 مليون خط جديد باشتراك شـركات       ١,٦تتحسن الكثافة اهلاتفية اآلن مع تركيب       -
ستؤمن الشـبكة الرقميـة     . Siemens و Samsung و Ericsson: مصنعة أجنبية 

 . ماليني خط  ثابت٣املوسعة 

، ٢٠٠٠ مشترك يف عـام      ٣٠٠٠٠ان عدد املشتركني يف خدمات اهلاتف اخللوي        ك-
 ٢,٣، مبعدل انتشار قدره     ٢٠٠٢ مشترك يف عام     ٤٠٠٠٠٠وازداد هذا العدد ليصبح     

إن تكاليف الوصول إىل خدمات اهلاتف اخللوي مرتفعة، إذ أن االشـتراك            . يف املائة 
 هاتف خلوي إىل هاتف ثابت       لرية سورية، وتكلفة دقيقة االتصال من      ٩٠٠٠يكلف  

 . لريات سورية٦هي 

 انتشار اخلدمات الصوتية

 .تشغيل اهلواتف الثابتة) STE(حتتكر املؤسسة السورية لالتصاالت -

 ضمن املدينـة،    ل لرية سورية لدقيقة االتصا    ٠,٢(تكاليف االتصاالت احمللية منخفضة     
إن . قارنة بتكاليف االتصال الدويل   م)  ضمن املنطقة  ل لرية سورية لدقيقة االتصا    ٢,٠و

 لرية سورية، ويكلف االشتراك الشـهري       ٤٠٠٠تكاليف التركيب مرتفعة وتساوي     
 . لرية سورية٣٠٠

، Spacetel: يوجـــد ممـــثالن للـــهواتف اخللويـــة يف ســـورية مهـــا-
 .Syriatelو 

بنية سوق اهلواتف واجلهات 
 الرئيسية

مزايا الشبكة واخلدمات  .غري متوفرة-
 اتفية األخرىاهل

 .InmarSat وArabSatتتصل سورية بالقمرين الصناعيني -

 ).آليتار(ومع مصر ) بريتار(متلك روابط بكابالت حتت البحر مع لبنان -

 الروابط الدولية

 سورية
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ا العـدد   ، وارتفع هذ  ٢٠٠٠ مشترك يف عام     ٨٠٠٠كان عدد املشتركني باإلنترنت     -
من املتوقع لعـدد  .  يف املائة٠,٤، مبعدل انتشار قدره ٢٠٠٢ يف عام    ٧٣٠٠٠ليصبح  

يقدم املزودون خبدمة اإلنترنت . ٢٠٠٣ مشترك يف عام   ١٠٠٠٠٠املشتركني أن يصل    
الربيد اإللكتروين والوصل إىل اإلنترنت لكنهم ال يؤمنون بروتوكوالت نقل امللفـات            

)FTP.( 

 لـرية   ٣٠٠نترنت عن طريق اهلاتف ملدة عشر ساعات شـهرياً          يكلف االتصال باإل  -
 . لرية سورية لغري األعضاء ملدة عشرين ساعة٦٥٠سورية بالنسبة لألعضاء، و

 .األرقام اليت تدل على معدالت انتشار احلواسيب غري متوفرة، لكنها قليلة-

انتشار اإلنترنت واحلواسيب 
 الشخصية

ؤسسة السـورية لالتصـاالت وشـبكات وزارة        تستخدم سورية حالياً شبكات امل    -
توجـد  . ال يوجد عمود فقاري خمصـص لإلنترنـت   . املواصالت للتزويد باإلنترنت  

أُدخلـت  . سلسلة من اخلطوط املؤجرة واملوجهات تصل هذه الشبكات باملستخدمني        
 .ADSLو، ISDN  املتكاملةةحديثاً اخلطوط املؤجرة وشبكة اخلدمات الرقمي

 ميغابت بالثانيـة    ٤٠ ميغابت بالثانية ملؤسسة االتصاالت، و       ١٢٨ هي   السعة احلالية -
 .للجمعية املعلوماتية السورية

 مشترك، وقابلـة    ٢٥٠٠٠٠تتضمن التحديثات األخرية خطة ملد شبكة وطنية تشمل         -
حاملا ُتفتتح  .  مستخدم، تزود بسرعة عالية لالتصال باإلنترنت      ٨٠٠٠٠٠للتوسع إىل   

 .زودون خبدمات اإلنترنت وُتعطى تراخيص ملزودين جدداملشروع، سُيحرر امل

العمود الفقاري لإلنترنت 
والشبكات الرئيسية الداعمة 

 هلا

 . مقهى يف دمشق وحدها١٠٠إن مقاهي اإلنترنت مسموحة، ويصل عددها إىل -

 . السورية لالتصاالت بإعطاء تراخيص ملزودي خدمات اإلنترنتةستبدأ املؤسس-

 نترنتمزودو خدمات اإل

 

 ١,٤يف اإلمارات العربية املتحـدة      ٢٠٠٢كانت سعة اخلطوط اهلاتفية الثابتة يف عام        -
، إضـافة إىل الـدارات      ISDN منها من النـوع      ٥٠٠٠٠مليون خط رقمي، حوايل     

 .املؤجرة

 مليون خط، مبعدل انتشـار      ١,١ ليصبح   ٢٠٠١ازداد عدد اخلطوط اهلاتفية يف عام       -
 مليون خط يف عـام      ١,٤توقع هلذا العدد أن يزداد ليصبح        يف املائة، ومن امل    ٣٤قدره  
٢٠٠٦. 

 وهذا يعـين  ٢٠٠٢ مليون مشترك يف عام ٢,٣كان عدد املشتركني باهلواتف اخللوية     -
 مليون يف عام    ٣,٨ويتوقع أن يصل هذا العدد إىل       .  يف املائة  ٦٣نسبة انتشار تساوي    

 . مشترك٧٠٠٠د عن  جمتذباً ما يزي٢٠٠٢ يف عام GPRS أُطلق نظام ٢٠٠٦

 اإلمارات العربية املتحدة انتشار اخلدمات الصوتية

 .باخلدمة اهلاتفية وفق شروط احتكارية) االتصاالت(تزود شركة االتصاالت اإلماراتية -

 هاتفاً  ٢٨٦٢٣تشغل شركة االتصاالت اهلواتف العمومية لكن عددها قد تناقص إىل           -
 . نتيجة سيطرة اهلاتف اخللوي٢٠٠١عام 

بنية سوق اهلواتف واجلهات 
 الرئيسية
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خدمات ) ٢(تغطية لشركات اهلاتف اخللوي األجنبية، و     ) ١: (تقدم شركة االتصاالت  -
) ٥(البطاقات املسبقة الدفع، و   ) ٤(نقل البيانات والفاكس، و   ) ٣(ذات قيمة مضافة، و   

بروتوكـول التطبيقـات    ) ٧(د الرسائل القصرية، و   خدمات الرسائل، وخدمات بري   
 . WAPالالسلكية 

 . إىل االنتقال إىل اجليل الثالث من شبكات اخللويGPRS، ونظام WAPسيقود -

 إىل ذلك، أطلقت شركة اتصاالت اإلمارات القمر الصناعي الثريا، الذي يزداد            ةإضاف-
 .استثماره

مزايا الشبكة واخلدمات 
 اهلاتفية األخرى

، IntelSatو،  ArabSatتتصل اإلمارات العربية املتحدة بأنظمـة القمـار الصـناعية           -
 .InmarSatو

وبكابل الليف  ) FOG(تتصل اإلمارات العربية املتحدة بكابل الليف الضوئي اخلليجي         -
 .SEA-ME-WE3الضوئي الدويل 

 الروابط الدولية

 مبعدل وسطي قدره    ٢٠٠٠و ١٩٩٧منا عدد مستخدمي اإلنترنت يف الفترة بني عامي         -
) ٢(زيادة أعـداد مقـاهي اإلنترنـت، و       ) ١: ( يف املائة، وذلك لعدة أسباب     ١٧٠

إدخـال اإلنترنـت يف اجلامعـات       ) ٣(التعريفات املنخفضة لالشتراك واالتصال، و    
 .واملدارس

 مشترك باإلنترنت، ومن املتوقع أن يزيد العـدد ليصـبح           ٣١٦٠٠٠يوجد أكثر من    -
 .٢٠٠٥ عام  مشترك يف٣٤٥٠٠٠

 . يف املائة٢٩، أي معدل االنتشار ٩٠٠٠٠٠ُيقدر عدد املستخدمني احلاليني بـ -

. ٢٠٠١ مشتركاً يف هناية عـام       ٩٤٦ ADSLكان العدد الكلي للمشتركني خبطوط      -
 مشتركاً، من املتوقع هلذا العـدد أن يـزداد إىل           ٣٢٦٠ أصبح العدد    ٢٠٠٢ويف عام   
 .٢٠٠٥ مشترك يف عام ١٠٧٠٠

 زبونـاً،   ٤٢٧، تضمنت طرق االتصال األخرى خطوطاً مؤجرة لـ         ٢٠٠٢ام  يف ع -
" الشـامل " خط اشتراك عن طريق شـبكة    ٧٥١١ مشترك، و  ٦٠٠وشبكة حملية لـ    

 إىل الشركات الصغرية واملتوسطة بسرعة نقل عالية وبتكلفـة          DSLأُدخلت  . السريعة
 .قليلة

 ٤٩٠٠٠٠شخصية املوجودة   ، كان عدد احلواسيب ال    ٢٠٠٢يف كانون الثاين من عام      -
 فإن  IDCواعتماداً على توقعات    .  يف املائة  ١٣,٢حاسوب تقريباً، مبعدل انتشار قدره      

 . حاسوب٢٠٠٠٠٠ سيزيد عن  ٢٠٠٣عدد احلواسيب املركبة يف عام 

انتشار اإلنترنت واحلواسيب 
 الشخصية
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ق بنية أساسـية    ُتقدم اإلنترنت ذات السرعة العالية من قبل شركة االتصاالت عن طري          -
ُتستخدم حالياً للتزويد خبدمات التلفاز الرقمي      ) HFC(مؤلفة من ليف حموري خمتلط      

 .DSLوستكون مكملةً للبنية األساسية احلالية القائمة على تقنية الـ 

كوزارة الداخلية، (الشبكات املستقلة عن االتصاالت هي تلك اخلاصة بدوائر حكومية        -
 ).والقوات املسلحة

ــتخد- ــيب   تس ــو ظ ــة يف أب ــنفط الوطني ــركة ال ــنفط، كش ــركات ال م ش
)ADNOC(          تسهيالت شركة االتصاالت مع إبقاء شبكة خاصة التصاالهتم كشبكة ،

 .احتياطية

العمود الفقاري لإلنترنت 
والشبكات الرئيسية الداعمة 

 هلا
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د الوحيد خبدمة اإلنترنت يف اإلمـارات العربيـة         شركة اتصاالت اإلمارات هي املزو    -
املتحـــدة، وهــــي تقـــدم خــــدمات اإلنترنـــت منــــذ    

 .١٩٩٥عام 

  مزودو خدمات اإلنترنت

 خـط، أي بكثافـة      ٦٠٠٠٠٠إىل  ٢٠٠٢وصل عدد اخلطوط اهلاتفية الثابتة يف عام        -
اجماً بدأت احلكومة وشركة االتصاالت الوطنية برن     .  يف املائة  ٣ و ٢خطوط هاتفية بني    

زيــــــادة الكثافــــــة اهلاتفيــــــة، ) ١(يهــــــدف إىل 
، )بتخفيض الكلفـة  (تشجيع الطلب على اخلطوط     ) ٣(ختدمي املناطق الريفية، و   ) ٢(و
وبدأت احلكومة وشركت االتصـاالت   . مضاعفة الوصول للعامة من أي مكان     ) ٤(و

  خط ٧٠٠٠٠ خط هاتفي ثابت إضايف و     ٥٠٠٠٠٠برناجماً لتغطية املناطق الريفية بـ      
وأعدت احلكومة وشركة االتصاالت الوطنية . للتوسع وزيادة الكثافة يف املناطق املغطاة     

 . مركز لالتصاالت تؤمن خدمات الفاكس واملكاملات والبطاقات اهلاتفية٢٠٠٠

 . خط هاتف خلوي قيد العمل يف اليمن٢٠٠٠٠٠يوجد -

 انتشار اخلدمات الصوتية

 .تفية الثابتةحتتكر اليمن تشغيل اخلطوط اهلا-

 ريال ميين، وكلفة    ١٧٠٠٠٠ ريال ميين إىل     ٢٢٠٠٠٠ُخفضت تكاليف التركيب من     -
 . سنت تقريبا٣٠ًدقيقة االتصال احمللي 

 ريـال ميـين إىل      ١٣٠٠ يف املائة من     ٤٠ُخفضت تكاليف االشتراك الشهري بنسبة      -
 . ريال ميين٨٠٠

ركة االتصاالت اليمنية اخلطوط    إذ تشغل ش  : خدمة اهلواتف اخللوية منفتحة لالستثمار    -
، والقادمان اجلدد خبدمات اهلواتف اخللويـة مهـا شـركتا           ١٩٩٥التماثلية منذ عام    

SabaFonو Spacetel. 

ــة      - ــنعية مرتفع ــار الص ــرب األقم ــة ع ــف اخللوي ــاليف اهلوات إن تك
 .ومل جتتذب كتلة كبرية من السوق)  دوالر أمريكي لالشتراك١,٤٠٠(

جلهات بنية سوق اهلواتف وا
 الرئيسية

مزايا الشبكة واخلدمات  .غري متوفرة-
 اهلاتفية األخرى

 الروابط الدولية .ArabSatتتصل اليمن بنظام القمر الصناعي -

 اليمن
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أُدخلت اإلنترنـت يف    . ٢٠٠٢ يف املائة يف عام      ٠,٠٨٩كان معدل انتشار اإلنترنت     -
، كان عـدد    ٢٠٠٠م  يف عا . منتصف التسعينيات من قبل شركة االتصاالت اليمنية      

 مشترك حبسب بيانات اخلطـة      ٧٠٠٠٠ مقهًى وعدد املشتركني     ٥٠مقاهي اإلنترنت   
 .لوزارة التخطيط والتطوير) ٢٠٠٥ إىل ٢٠٠١من (الوطنية اخلمسية 

 شـركة   ٢١٤إن مشاركة القطاعني اخلاص والعام يف اإلنترنت ضعيفة، إذ أُحصيت           -
 .٢٠٠٢متصلة باإلنترنت يف عام 

ومة شبكة اليمن، وهي شركة عامة هدفها العمل على حتسني مسـتوى            أطلقت احلك -
من املتوقع أن تشارك يف ختفـيض التعرفـات،         : اخلدمة وتأمني الوصول إىل املواطنني    

شبكة اليمن مكلفة بزيادة الوعي     . وبالنهاية فإن التوجه هو حنو منوذج اإلنترنت اجملانية       
 .توإجراء برامج تدريبية على استخدام اإلنترن

، مبعـدل انتشـار     ٢٠٠٢ حاسوب يف عام     ١٤٠٠٠كان عدد احلواسيب الشخصية     -
 يف املائة، وقُدرت الثقافة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصـاالت بنسـبة            ٠,٧٢قدره  
 . يف املائة من السكان١,٦

انتشار اإلنترنت واحلواسيب 
 الشخصية
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 )تابع (٣امللحق 
 

 الدولة  املعايري املالمح

 الصادر ١٦/٢٠٠٠بوابة اإلنترنت بعد أن أُعطيت أولوية وطنية باملرسوم رقم      أُكملت  -
عن جملس الوزراء اليمين، لتطوير اإلنترنت وتعزيز إصدار تراخيص ملزودي خـدمات            

 .اإلنترنت

 مسـتخدم   ٣٠٠٠٠٠ نقطة اتصال تشـمل      ١٢ستؤمن ربط مخس مدن عن طريق       -
 .تقريباً

العمود الفقاري لإلنترنت 
لرئيسية الداعمة والشبكات ا

 هلا

 

 .شركة االتصاالت اليمنية هي املزود الوحيد خبدمة اإلنترنت-

 ٦٤تتضمن اخلدمات االتصال اهلاتفي باإلنترنت، واخلطوط املؤجرة، بسرعات ما بني           -
 . ميغابت بالثانية٢كيلوبت بالثانية و

ات  ميغابت بالثانيـة، وخـدم     ٢ متوفرة بسرعات حىت     DSLتزود الشركة خبدمات    -
ISDN كيلوبت بالثانية١٢٨ كيلوبت بالثانية و٦٤ بسرعات بني . 

  مزودو خدمات اإلنترنت
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 )٤(امللحق 
 

 املالمح الرئيسية لبناء القدرات يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
 

 الدولة  املعايري املالمح

التوعية  .ن تصوغ االستراتيجية املناسبةعلى البحرين أن تطور خطة تربوية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأ-
 واالنتشار

وضعت وزارة التربية خطة لوصل كل املدارس العامة املتوسطة والثانوية بشبكة اإلنترنت وهناك تقدم حتـديث                -
 .مستمر ملخابر احلواسيب الشخصية وحتسن يف استخدام اإلنترنت

احلواسيب يف 
 املدارس

من بني هذه املعاهد معهـد      . د يف البحرين إمكانية التدريب مع منح شهادة من البائعني         يوفر العديد من املعاه   -
ــا، و   ــرين للتكنولوجيــ ــد البحــ ــريين، ومعهــ ــدريب البحــ ، NIIT، وAptechالتــ

 New horizonو 

 التدريب املهين

ة البحرين واجلامعة   يوفر معهدان للتعليم العايل برامج تطوير يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ، مها جامع            -
 .العربية املفتوحة

ميول برنامج اخلليج ملنظمات األمم املتحدة للتنمية اجلامعة العربية املفتوحة اليت متثل عامالً هامـاً يف انتقـال                  -
 .يستخدم هذا املعهد طرائق إلكترونية إليصال الدروس إىل الطالب. التعليم يف البحرين إىل املستوى الرقمي

معيالتعليم اجلا

البحث  البيانات غري متوفرة-
والتطوير 
 واإلبداع

 البحرين

تعلـيم أساسـيات احلواسـيب      :  لتشـجيع  ١٩٨٥بدأ انتشار احلواسيب الشخصية يف املدارس باكراً يف عام          -
 .وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستخدام احلواسيب كأدوات للتدريب واستخدامها يف إدارة املدارس

التوعية 
 واالنتشار

يهدف هذا الربنامج إىل تزويد كل طالب حباسوب شخصي         ".  املدرسة الذكية "هناك برنامج قيد اإلعداد يسمى      -
 .خالل األربع سنوات القادمة حتت رعاية وزارة التربية

احلواسيب يف 
 املدارس

 ،Ciscoركات مثلبادرت إدارة مؤسسة االتصاالت العربية الوطنية إىل وضع برنامج للتدريب باملشاركة مع ش-
Lucent، Ericson  يف جماالت االتصاالت والشبكات تستمر من أربعة إىل مثانية أسابيع وقد أهلت هذه 

 .٢٠٠٢ شخصاً يف عام ٧٥٥الربامج 

 شخص  ٥٠٠٠بالتعاون بني وزارة االتصاالت وإدارة املؤسسة لتأهيل        ٢٠٠٢أُعّد برنامج وطين للتدريب يف عام       -
ــاالت ــنوياً يف جمــ ــة،  ) ١: (ســ ــارة اإللكترونيــ ــات التجــ ــة وتطبيقــ الربجميــ

تطوير شبكات  ) ٥(تصميم نظم املعلومات اجلغرافية،     ) ٤(أدوات بيانات دعم القرار،     ) ٣(تصميم النظم،   ) ٢(
 شخص آخـرين    ٢٠٠٠ وما زال    ٢٠٠٢ شخص يف حزيران     ٣٠٠٠وقد  خترج    . احلواسيب وبنائها ودعمها  

 .يتبعون الربنامج

 التدريب املهين

 صرم
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برامج ختصصية يف اهلندسة وعلوم ) ٢(تعليم احلواسيب يف اجلامعات، ) ١: (يوفر نظام التعليم املصري أربعة برامج-
منـهاج خـاص بتكنولوجيـا      ) ٤(برامج ختصصية يف تكنولوجيا املعلومات واالتصـاالت ،         ) ٣(احلاسوب،  

 . األساسية يف البلدهذه الربامج متوفرة يف اجلامعات العامة. املعلومات يف التعليم اخلاص

 و  ٢٠٠١أضيف إليها كليتان يف عـامي       . ١٩٩٦أقيمت كليات علوم احلاسوب يف اجلامعات الرئيسية يف عام          -
٢٠٠٣. 

 يف عـام    ٢٢٠٠٠ختطط مصر لزيادة عدد خرجييها السنوي املدربني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصـاالت إىل              -
 ٢٠٠٣ شخص يف عـام      ٩٠٠٠ويتوقع أن يتخرج    .  فرد ٨٠٠٠٠ بينما تقدر احلاجة اإلمجالية حبوايل       ٢٠١٠

 .ولكن تبقى احلاجة إىل ضعفي هذا العدد تقريباً

التعليم اجلامعي  

يبدأ البحث والتطوير يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف القطاع اجلامعي عند مستوى دراسة الـدكتوراه                -
تطبيقية ويف مراكز األحباث مثل مركز األحباث اإللكترونية        نتائج البحوث أساساً هي يف البحوث ال      . واملاجستري

 .التابع لوزارة األحباث ومؤسسة االتصاالت الوطنية ووكالة األحباث الذرية

البحث 
والتطوير 
 واإلبداع
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 )تابع ()٤(امللحق 
 

 الدولة  املعايري املالمح

التوعية  البيانات غري متوفرة -
 واالنتشار

 العراق

 كان نظام التعليم العراقي واملوازنة املرصودة يسمحان بتحقيق أعلـى معـدالت             ١٩٩١ليج عام   قبل حرب اخل  -
مل تنفذ الربامج السابقة لنشر احلواسيب الشخصية     . للتسجيل يف املدارس  % ١٠٠التعليم يف منطقة اإلسكوا مبعدل      

 .يف املدارس

احلواسيب يف 
 املدارس

 التدريب املهين البيانات غري متوفرة -
 ٢٥٠٠يتضمن نظام التعليم العراقي ما بني مثاين وعشر كليات متخصصة يف علوم احلاسوب خترج سنوياً ما بني                  -
 مما أدى إىل قلـة تـوفر        ١٩٩١نتيجة حرب عام    " هجرة األدمغة "تعّرض العراق بشدة لظاهرة     .  طالب ٣٠٠٠و

 .لومات واالتصاالتالتجهيزات وإىل غياب شبه تام للمهارات ذات الصلة بتكنولوجيا املع

التعليم اجلامعي

البحث  البيانات غري متوفرة -
والتطوير 
 واإلبداع

 

بدأت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات املرحلة األوىل من شهادة قيادة احلاسوب الدولية باعتبارها جزءاً              -
مليـون  ٣,٥( مليون دينـار أردين      ٢,٥ج  تبلغ موازنة الربنام  . من برنامج التدريب والتعليم للحكومة اإللكترونية     

 لتغطية أساسيات تكنولوجيـا     ٢٠٠٥ موظف حكومي حىت عام      ٢٠٠٠٠ويهدف إىل تدريب    ) دوالر أمريكي 
 .املعلومات وسيكون التعليم أيضاً باللغة العربية

تكنولوجيـا  حتدث اجلمعية األردنية لتكنولوجيا املعلومات قاعدة البيانات املوضوعة على اإلنترنت ألخصـائيي             -
. وتقوم بتجميع املعلومات عن املهارات املتوفرة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصـاالت          . املعلومات واالتصاالت 

 .٢٠٠١وقامت اجلمعية بتقدير النقص يف املهارات وحددت أهداف عام 

التوعية 
 واالنتشار

احلواسيب يف  البيانات غري متوفرة -
 املدارس

ط بني صناعة املعلومات واالتصاالت احمللية من جهة واجلامعات من جهة أخرى سـتأخذ اجلمعيـة                لتقوية الرواب -
إنشاء جمموعة عمل لتعريف أهداف حمددة للتعلـيم يف حقـل           ) ١: (األردنية لتكنولوجيا املعلومات على عاتقها    

 .ستقوم بالتنسيق بني التدريب وأهداف التعليم) ٢(تكنولوجيا املعلومات، و

 . شهادة الثانوية الوطنية تأهيل الطالب لدراسة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتستضمن-

ستقوم اجلمعية األردنية لتكنولوجيا املعلومات بالتنسيق مع مجاعات ماحنة لسد الثغرات اليت مل يتمكن القطـاع                -
شركات واجلامعات لتطوير   وستمهد لعالقة شراكة صناعية الطابع بني ال      . اخلاص ومعاهد التعليم العايل من سدها     

 .تعليم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ويف الوقت نفسه حتسني جودة ومستوى البحث والتعليم

تزداد نسبة الشهادات املمنوحة من كبار بائعي النظم الربجمية وتكنولوجيا املعلومات عن طريق مراكز التدريب -
 ). تقريباً% ١٠(املتخصصة 

 التدريب املهين

 األردن

برامج تدريب ممولة للمعوزين يف اجتـاه حتسـني إتاحـة     INT@j تقدم اجلمعية األردنية لتكنولوجيا املعلوماتس-
 .وهي تعزز عالقاهتا مع القطاع اخلاص لتوفر للطالب فرصة احلصول على خربات عملية. الفرص للمواهب

لومات بالتعاون مع الربنامج األمريكي ملساعدة الالجئني يف الشرق األدىن          أسست اجلمعية األردنية لتكنولوجيا املع    -
لتدريب اخلرجيني اجلامعيني يف جمال تكنولوجيا املعلومات هتدف إىل تأهيل أخصائيني على مسـتوى              " مراكز متّيز "

 .عاملي، وملساعدة هؤالء اخلرجيني على العثور على فرصة عمل أو خلقها
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 )تابع ()٤(امللحق 
 

 الدولة  املعايري املالمح

 كـان هنـاك     ١٩٩٨يف عـام    .  أردين سنوياً يف مهارات تكنولوجيا املعلومـات       ٢٠٠٠جيري تدريب حوايل    -
 . طالبا٧٧٢٣ًخرجياً يف هندسة وعلوم احلاسوب ضمت ١١٢٥

التطـوير  أجرت احلكومة تعديالت جذرية إلدخال التعليم احملوسب إىل اجلامعات العامة واخلاصـة وأولويـات               -
وقد أسست هذه اجلامعات كليات     .جامعة األردن، اجلامعة األردنية للعلوم والتكنولوجيا، اجلامعة اهلامشية       : الوطين

 .لتكنولوجيا املعلومات وبدأت بإعطاء دروس يف الربجمة ويف تطوير النظم الربجمية

 متوله الوكالة اليابانية للتعـاون الـدويل        تكنولوجيا املعلومات الذي  " مركز حتديث "تدير اجلمعية العلمية امللكية     -
)JICA ( شخصاً بدرجة بكالوريوس يف علوم احلاسوب١٢٠والذي خيرج سنوياً حوايل . 

التعليم اجلامعي

البحث  البيانات غري متوفرة -
والتطوير 
 واإلبداع

 

ل احلصول على الشهادة الدولية جيع) ٢٠٠٢املرسوم الكوييت يف أيار عام (أصدرت وزارة التربية الكويتية مرسوماً -
 .لقيادة احلاسوب إلزامياً لكل املعلمني، وقد منحتهم ستة أعوام للحصول عليها قبل استبعادهم من النظام التربوي

تنسق الكويت أيضاً مع فريق اليونسكو التربوي للقيام بدراسات استراتيجية ونشر البنيـة األساسـية للشـبكة                 -
 .البشرية وتطبيق املبادرات يف التعليموالتدريب وتطوير الكوادر 

التوعية 
 واالنتشار

 الكويت

ال يتوفر عدد رمسي لعدد احلواسيب الشخصية املستخدمة حالياً يف الصفوف أو يف خمابر احلاسوب لكن يقدر هذا                  -
 . حاسوب٢٥٠٠٠بأقل من ) أحباث مدار: املصدر(العدد 

معدل استخدام حاسوب واحد لكل مثانية طالب يف املـدارس          مولت احلكومة الكويتية مشاريع هتدف إىل بلوغ        -
يف هذه املرحلة تبلغ نسبة استخدام احلاسوب يف التعليم إىل استخدامه يف الوظائف اإلداريـة               : العامة أو احلكومية  

. جتّمع معظم احلواسيب املستخدمة يف املدارس يف خمابر بدالً من وضعها يف الصفوف النظاميـة              . ١ إىل   ٤حوايل  
وتستخدم أيضاً  . ألداء املهمات اإلدارية  " صخر"تستخدم بعض املدارس نظاماً خاصاً من شركة الربجميات العربية          

 .كأدوات تعليمية متممة" حرف"و" صخر"برجميات ثقافية وتارخيية ودينية من شركيت 

 .توفر املعاهد اخلاصة حواسيب شخصية يف املناهج األجنبية مبعدل حاسوب لكل طالب-

عت مؤسسة خاصة، هي مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، اجلهود املبذولة لتجهيـز املـدارس واجلامعـات،                سر-
 مليـون   ١٦ لتحسني جتهيزاهتا و   ٢٠٠١ دوالر أمريكي يف عام      ٢٣٣٠٠٠ومنحت وزارة التربية مساعدة قيمتها      

  مدرسة متوسطة١٧٠دوالر أخرى إلدخال احلواسيب الشخصية إىل 

احلواسيب يف 
 املدارس

 

يقدم مركز اخلوارزمي يف جامعة الكويت مع جهات خاصة التدريب املهين الذي يتضمن مساعدات تكنولوجية               -
للجامعات وللحكومة وللقطاع اخلاص مع صفوف تتراوح من دروس بدائية لألطفال إىل مسـتوى عـال مـن                  

 .االستشارات والتدريب للمستخدمني يف الشركات

 .ظمة تشغيل متنوعةتقدم معاهد خاصة شهادات يف أن-

دورات قصرية يف تكنولوجيا املعلومات   ) KISR(يوفر برنامج التعليم املستمر يف معهد الكويت لألحباث العلمية          -
 .بأجور رمزية منخفضة مع مدخل إىل تعليم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت األساسي

  التدريب املهين
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  الرياضيات   -معة الكويت واهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب         جا -يدّرس معهدا التعليم العايل يف الكويت       -
 . عضواً أكادمييا٧٠ًالبحتة والتطبيقية وعلوم احلاسوب مبشاركة 

ــام  - ــن ع ــدءاً م ــه ب ــادر إىل أن ــري املص ــنوياً ١٠٠ حيصــل ١٩٩٧تش ــت س ــي الكوي ــن خرجي م
 .التصاالتعلى شهادات ذات صلة بتكنولوجيا املعلومات وا) من اخلرجيني% ٥(

التعليم اجلامعي  
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 )تابع ()٤(امللحق 
 

 الدولة  املعايري املالمح

فقد أنفقت يف عام    . من موازنتها على البحث والتطوير واإلبداع     % ٠,٢٤وفقاً ملنظمة اليونسكو، تنفق الكويت      -
% ٩٧,٢ف وقد ُصـر %. ١,٨ مليون دوالر أمريكي وهذا أقل من املتوسط العايل الذي يبلغ       ٦٧حوايل  ١٩٩٦

 .وال تتوفر معلومات أحدث. من هذا املبلغ على أحباث تتعلق بصناعة البتروكيماويات

البحث 
والتطوير 
 واإلبداع

 

تسعى احلكومة والقطاع اخلاص إىل نشر التوعية خبصوص تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عـن طريـق            -
 .ة على حمو األمية املعلوماتيةاحملاضرات واملؤمترات واملعارض التجارية وتعمل احلكوم

التوعية 
 واالنتشار

 وبرنامج وزارة التربية حلوسبة املدارس يف إدخال احلواسيب الشخصـية   Schools online، SchoolNetسامهت -
 لتتضمن مواضيع ختص تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،       ١٩٩٨وُعّدلت املناهج الدراسية يف عام      . إىل املدارس 

ال يعطي تقرير لبنان معطيـات      . اد أيضاً استخدام احلواسيب الشخصية إلجناز املهمات اإلدارية يف املدارس         ويزد
 .دقيقة هبذا الشأن

احلواسيب يف 
 املدارس

توفر املراكز التعليمية التدريب املهين الذي يبدأ بعد إهناء املستوى األساسي ويستمر أربع سنوات بعد احلصـول                 -
وتوفر أيضاً التدريب على استخدام األدوات املكتبية واإللكترونيـة وتكنولوجيـا           . لوريا التقنية على شهادة البكا  

 .املعلومات
تشري توافر املعاهد ومراكز التدريب املرخصة إىل اجلهود املبذولة لزيادة املهـارات يف تكنولوجيـا املعلومـات                 -

 . واالتصاالت

 التدريب املهين

 . فرد مدرب يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت٤٠٠امعات خترج سنوياً تشري التقديرات إىل أن اجل-
تعطي اجلامعات املوجودة شهادات يف علوم احلاسوب إضافة الختصاصات أخرى تتصل بتكنولوجيا املعلومـات              -

ال تتوفر أية معطيـات خبصـوص       . واالتصاالت كهندسة احلواسيب وهندسة االتصاالت وإدارة نظم املعلومات       
 .اد املدرسني يف هذه اجملاالتأعد

التعليم اجلامعي

يظهر البحث والتطوير واإلبداع يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من خالل أطروحات البحث إضـافة إىل               -
 Berytech technopoleالعمل اإلبداعي يف 

لوطنية معرضاً سنوياً للمبدعني تقّيم     تقيم نقابة الصناعيني باالشتراك مع مركز األحباث العلمية الوطنية واجلامعات ا          -
تتعاون شبكة املقاوالتية اللبنانية مع مركـز املقاوالتيـة يف معهـد            . فيه مشاريع البحث والتطوير يف اجلامعات     

ال يظهر تقرير لبنان أية إحصـائيات       .  وتقيم مسابقات سنوية الختيار أفضل خطة أعمال       MITماستشوسيتس  
 .هبذا اخلصوص

البحث 
 والتطوير
 واإلبداع

 لبنان

تعمل احلكومة على زيادة الوعي بأمهية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بواسطة الـربامج التدريبيـة وبعـض                -
املبادرات مثل محلة توعية واحة مسقط املعرفية، وإقامة املؤمترات والندوات، ومجعيات التجارة، وإقامـة مجعيـة                

وتدرس حالياً مسألة الشهادات املستقلة عن      . ملعلومات واالتصاالت مجعية معلوماتية ومجعية جتارية يف تكنولوجيا ا      
 .البائعني مثل شهادة قيادة الكومبيوتر الدولية

التوعية 
 واالنتشار

 عمان

تعمل احلكومة على وضع خطة لتزويد كل املدارس الثانوية باحلواسيب الشخصية مع الربجميات الالزمة وأدوات               -
 . مدرسة١١٠٠طة أكثر من االتصال باإلنترنت وتشمل اخل

احلواسيب يف 
 املدارس
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تعتمـد بـرامج    . لتأكيد ملكية املواطنني العمانيني هلا    " العمانية"يطلق على حركة التدريب املهين الوطنية تسمية        -
التدريب على شهادات ومناهج معتمدة من بائعي برجميات الشركات العاملية وجتري هذه الربامج برعايـة مـن                 

 .ص واملقاولني وقد اتفقت هذه اجلهات واحلكومة على تدريب املوظفني احلكومينيالقطاع اخلا

تدعم احلكومة تعليم أخصائيي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الشباب ليعملوا ملصلحة القطاع اخلاص لتحصل             -
 .على دعم يساعد يف تنفيذ برامج تعليمية تشجيعية

ميتد التدريب على أكثر مـن      .  املوظفني يف حقل تكنولوجيا املعلومات     تعمل احلكومة على تنفيذ برنامج لتدريب     -
 .ستة أشهر ويهدف إىل دعم عمل املؤسسات

  التدريب املهين
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 )تابع ()٤(امللحق 
 

 الدولة  املعايري املالمح

متنح جامعة السلطان قابوس، إىل جانب جامعات خاصة ومعاهد متخصصة بتكنولوجيا املعلومـات، شـهادات               -
 .معية يف تكنولوجيا املعلوماتجا

كليـة  : يتوقع أن توفر واحة مسقط املعرفية إمكانية تعليم تكنولوجيا املعلومات بواسطة جامعاهتا اخلاصة ومنـها              -
 .الشرق األوسط لتكنولوجيا املعلومات وكلية واجلات التابعة ملعهد بريك للتكنولوجيا

 ".منجم املعرفة"جيري وضع مسودة لربنامج احلاضنة املعروف باسم -

التعليم اجلامعي

تعطي اخلطة اخلمسية العمانية أمهية كبرية ألعمال البحث والتطوير واإلبداع ببناء جمموعة من املهارات الوطنية يف                -
اجملاالت ذات الصلة، وبتمويل هذه األعمال من موارد عامة وخاصة، وبتشجيع التنسيق والتعاون مـع مراكـز                 

 طالباً تقريباً لدراسة تكنولوجيا املعلومـات       ٥٠ إيفاد   ٢٠٠٢جرى يف عام    . ليمية والدولية البحث والتطوير اإلق  
. واالتصاالت يف ماليزيا وسنغافورة وأوستراليا، وأرسل عدد أخر إىل اهلند ضمن عالقات صداقة مع مدارس اهلند               

 ولوجيا املعلوماتتعتزم اآلن جامعة السلطان قابوس وضع برنامج لتحضري شهادات الدكتوراه يف تكن

ستلعب واحة مسقط   . يقوم التمويل على مسامهات من صندوق السلطان لدعم أعمال البحث والتطوير واإلبداع           -
املعرفية دوراً قيادياً يف دعم أعمال البحث والتطوير ويف نقل التكنولوجيا لتمهد بذلك إمكانية االنتقال إىل عـامل                  

 .األعمال احلرة

البحث 
والتطوير 
 اعواإلبد

 

هناك عدة أشكال من محالت التوعية والتشجيع تدعمها مؤسسات عامة وخاصة وتشمل كل أعمـار وفئـات                 -
 .املوجه لألطفال" أطفال املستقبل"من هذه الربامج مثالً برنامج . اجملتمع

التوعية 
 واالنتشار

وتعلن وزارة  . ني الفلسطينيني ومدارس القطاع اخلاص    تتوفر خدمة التعليم عرب املدارس العامة ووكالة غوث الالجئ        -
وهي ختطط  %. ٥٧ونسبة االلتحاق باملدارس الثانوية هي      % ٩٧التربية أن نسبة االلتحاق باملدارس االبتدائية هي        

 %.٦٨لرفع نسبة االلتحاق اإلمجالية إىل 

 خمـرب   ٤٠٠ توفر   ٢٠٠٢ ويف عام    جيري إدخال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل املناهج على حنو مضطرد         -
 .مدرسي للحواسيب الشخصية

احلواسيب يف 
 املدارس

السلطة 
 الفلسطينية

تؤمن العديد من املعاهد إمكانية التدريب املهين، لكن مازال التدريب املهين يف اجملتمع الفلسطيين يف مستوى متدن                 -
 .قباتفنظام التعليم العايل ال يأخذ باحلسبان هذا التدريب ويضع أمامه العديد من الع

  التدريب املهين
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 )تابع ()٤(امللحق 
 

 الدولة  املعايري املالمح

حتتل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أمهية وأولوية مرتفعة يف خطط تطوير التعليم العايل لكن ال توجـد أيـة                  -
جيا املعلومات  توجد يف اجلامعات العديد من الكليات املخصصة لتدريس تكنولو        . خطة عملية لتحقيق هذه الرؤية    

واالتصاالت  هتدف إىل إعداد مديرين يتمتعون مبهارات مفاهيمية وعملياتية، ومتتد الدراسة فيها من سنة إىل أربع                 
 .سنوات

وقد . ٢٠٠٢ طالب يف التعليم التقين يف عام        ٦٢٠٠ طالباً فقط من بني      ٨٨٧ كان عدد طالب علوم احلاسوب       -
 . املعلومات واالتصاالت يف براجمهاأدخلت معظم اجلامعات تعليم تكنولوجيا

استفادت اجلامعات الفلسطينية من حتسني البنية األساسية الذي مسح للطـالب والعـاملني باسـتخدام شـبكة                 -
إن معـدل   .  طالباً تقريباً وحاسوب واحد لكـل مـدّرس        ٢٥يوجد حاسوب شخصي واحد لكل      .  اإلنترنت

يف حني يبلغ معدل    % ١٠٠اسوب، ويبلغ معدل ولوج املدرسني      استخدام اإلنترنت مرتفع بني طالب العلوم واحل      
 %.٨٠ولوج الطالب 

 جامعات فلسطينية شهادات يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومن بينها جامعة القـدس املفتوحـة،               ٩متنح  -
امعـة  وأدخلت برامج جديدة إىل ج    . ٢٠٠٣وافتتحت جامعة القدس لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف عام         

 .لكن مل تصادق عليها بعد وزارة التعليم العايل. األزهر يف غزة وإىل جامعة بريزيت

تعاين اجلامعات والكليات من نقص حاد يف عدد األخصائيني، من محلة املاجستري وطالب الدكتوراه إىل محلـة                 -
 ). طالبا٥٠ًأستاذ واحد لكل (وتعترب الصفوف مزدمحة . إجازات اهلندسة والعلوم

تعليم اجلامعيال

البحث  البيانات غري متوفرة 
والتطوير 
 واإلبداع

 

التوعية  البيانات غري متوفرة 
 واالنتشار

من أولويات التعليم يف قطر تطوير مناهج للتعليم التخصصي، وزيادة استخدام احلاسـوب يف التعلـيم وتعمـيم         -
 .تدريس اللغة اإلنكليزية

 وهي ختطط لزيادهتا حبيث ُيعلّم استخدام احلاسوب يف ١٩٩٥ب إىل املدارس يف عام أدخلت وزارة التربية احلواسي-
 .وهي تعطي حوافز للمدرسني لينفذوا هذا الربنامج. املدارس االبتدائية

احلواسيب يف 
 املدارس

هـين  ، مسؤولية تـوفري التـدريب امل      ١٩٩٦تقع على عاتق املعهد القطري للتنمية اإلدارية الذي أنشئ يف عام            -
 متدرباً، ضمن رؤية هتـدف إىل تطـوير         ١٩٤٢ برناجماً مشلت    ١١٩للموظفني احلكوميني، وقد نفذ منذ إنشائه       

مهارات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ومهارات يف تطوير املواقـع، ومهـارات يف إدارة نظـم                 
 .املعلومات

 التدريب املهين

 طالباً باختصاصات تتعلق بتكنولوجيـا املعلومـات        ٣٣٠ثر من    أك ٢٠٠١-٢٠٠٠خرجت جامعة قطر يف عام      -
 أستاذاً يف   ١٧ أستاذاً يف علوم احلاسوب و     ٢٢تضم جامعة قطر    .  واالتصاالت  كعلوم احلاسوب ونظم املعلومات     

 .املعلوماتية وتطبيقاهتا

التعليم اجلامعي

البحث  ال تتوفر البيانات-
والتطوير 
 واإلبداع

 قطر
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إىل بناء قاعدة بشرية متثل نواة للعمل يف تكنولوجيـا املعلومـات وإىل حتفيـز               " تأهيل"لتعليمي  يهدف الربنامج ا  -
اكتساب املهارات وإعداد الطالب لدخول سوق العمل ورفع سوية التوعية العامة ألمهية تكنولوجيا املعلومـات               

 .واالتصاالت

التوعية 
 واالنتشار

اململكة العربية 
 السعودية
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 )بعتا ()٤(امللحق 
 

 الدولة  املعايري املالمح

 ليشمل كـل    ٢٠٠٣أدخل تعليم احلاسوب يف البداية إىل مدارس الذكور العامة مث جرى توسيع الربنامج يف عام                -
املدارس الثانوية مبعدل درسني يف األسبوع، أما يف مدارس اإلناث فيقتصر تعليم احلاسوب على املستويات العليـا               

وضعت وزارة التعليم والثقافة يف     .  يوجد برامج تعليم للحاسوب يف املرحلة دون الثانوية        وال. يف املدارس الثانوية  
) ٢(توسيع تعليم احلاسوب واستخدامه ليشمل املرحلة االبتدائيـة،         ) ١: ( برناجماً جديداً يهدف إىل    ٢٠٠٣عام  

زيادة مستوى التعاون   ) ٣(السماح للطالب بالتأقلم مع تكنولوجيا املعلومات ألهداف تتعلق خبلق فرص العمل،            
وقد وضعت  . تدريب املدرسني على استخدامات احلاسوب األساسية وتعليمه      ) ٤(بني القطاعني العام واخلاص،     

 .اململكة العربية السعودية برناجماً لتأهيل املدرسني ملواجهة الصعوبات مع فصل الرجال عن النساء يف التعليم

 . الصفوف االبتدائيةيدخل نظام التعليم اخلاص احلاسوب يف-

احلواسيب يف 
 املدارس

تعليم الطالب استخدام أدوات تكنولوجيا املعلومـات       ) ١: (وضعت اململكة العربية السعودية برناجماً يهدف إىل      -
جيـري  . علوم احلاسـوب  ) ٥(الشبكات،  ) ٤(تطبيقات اإلنترنت،   ) ٣(نظم التشغيل،   ) ٢(لتطبيقات األعمال،   
 .  مدرسة أساسية يف مراكز املدن الكبرية٢٠ من بائعي الربجميات  يف تنفيذ الربنامج بدعم

 .يعاين نظام التدريب املهين من ضعف املستوى وندرة املدرسني املؤهلني وقصور التمويل-

 التدريب املهين

 تضاف هذه   .تأسست أربع كليات يف اململكة العربية السعودية لتعليم احلاسوب والعلوم يف مكة واملدينة والرياض             -
 .الكليات إىل النظام اجلامعي املوجود يف املراكز املدنية

بالرغم من انتشار برامج احلاسوب، يشري التقرير إىل انعدام االنسجام بني ما ُيدرَّس من جهة ومتطلبات السـوق                  -
 .من جهة أخرى، إضافة إىل تدين مستويات التعليم

التعليم اجلامعي

ث البح البيانات غري متوفرة-
والتطوير 
 واإلبداع

 

 ٢١٨تقود وزارة التربية بالتعاون مع اجلمعية العلمية السورية للمعلوماتية محالت للتوعية يف سورية تعتمد علـى                 -
من الربنامج خمصص للتدريب    % ٨٠.  مواطن تقريباً  ٣٠٠،٠٠٠مركز تدريب جمهزة شبكات حملية تدرب فيها        

 .وتشمل الربامج املناطق الريفية أيضاً. التاألساسي يف تكنولوجيا املعلومات واالتصا

تعترب .  مركزاً وخمرباً  ١٥تتعاون سورية مع منظمة اليونسكو يف إدخال الشهادة الدولية لقيادة احلاسوب بتأسيس             -
سيكلف تدريب كل شخص حوايل     . اجملعية املعلوماتية السورية منسق الشهادة الدولية لقيادة احلاسوب يف سورية         

 . لرية سورية بعد تدريب الكتلة األساسية٢٠٠٠ورية وُيتوقع أن ينخفض هذا الرقم إىل  لرية س٣٠٠٠

 ١٠٠٠، وهـي تـدرب      ١٩٩٧بدأت اجلمعية العلمية السورية للمعلوماتية بإقامة دورات تدريبية بدءاً من عام            -
 .اً للدورة الواحدةي دوالراً أمريك١٢٠ و٣٠شخص سنوياً تقريباً بكلفة تتراوح بني 

 ٨٠٠هم جهات خاصة بنشر التوعية بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  بإقامة دورات يستفيد منها أحياناً               تسا-
 . دوالراً للشخص١٢٠ و٢٠شخص بكلفة تتراوح بني 

ويف شهر متـوز مـن عـام        .  برناجماً للتدريب يف املناطق الريفية     ٢٠٠١بدأ صندوق تنمية املناطق الريفية يف عام        -
 . متدرباً بكلفة تتراوح بني دوالر واحد ودوالرين٦٨٠هاج تدريب على  من٣٤ وزع ٢٠٠٢

التوعية 
 واالنتشار

 سورية

 مدرسة متويالً لشـراء     ٢٥٠٠ تلقت   ٢٠٠٢، ويف عام    ١٩٩٧بدأ نشر احلواسيب الشخصية يف املدارس يف عام         -
ة، لكن معظمها غري متصل     من املدارس اإلعدادية والثانوي   % ٧٥يوجد خمرب للحواسيب الشخصية يف      . التجهيزات
 .بالشبكة

احلواسيب يف 
 املدارس
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 )تابع ()٤(امللحق 
 

 الدولة  املعايري املالمح

 كانون الثـاين    ٦ يف   ١هو املرسوم رقم    (أنشئ املركز الوطين لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  مبوجب مرسوم          
ت والربجمة والتدريب املتقدم وإنشـاء مواقـع        لتشجيع تعليم أساسيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاال     ) ٢٠٠١
وتقـدم  .  مصدقة من الباعة العامليني    ٢٠٠٢-٢٠٠١ متدرباً يف الفترة     ٦٥١اجتذب هذا املركز أكثر من      . الوب

تبلـغ  . بعض مراكز التدريب اخلاصة دورات تشمل مواضيع متنوعة، ويعتمد هذا املراكز على مدرسني أجانب             
 .  دوالر أمريكي١٥٠٠ايل كلفة تدريب الفرد الواحد حو

 التدريب املهين

بلغت كلفة هذا الربنامج املشترك     . تربط شبكة البحث والتعليم العايل السورية اجلامعات السورية بشبكة اإلنترنت         -
 ٢٠٠١أجنزت املرحلة األوىل يف عـام       .  دوالر ٨٥٠٠٠٠بني وزارة التعليم العايل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي         

 . ميغا بت يف الثانية٧ط اجلامعات السورية بشبكة سرعة النقل فيها وهي ترب

تقدم جامعة دمشق لطالهبا والعاملني يف الكليات إمكانية الولوج إىل اإلنترنت، وتعطـي مواضـيع تكنولوجيـا                 -
 حاسوب تتصـل    ٤٠٠املعلومات واالتصاالت درجة عالية من االهتمام، وقد ُجهز قسم علوم احلاسوب حبوايل             

 .إلنترنت عرب دارات هاتفيةبا

 وخيـّرج   ١٩٩٠املعهد املتوسط هلندسة الكمبيوتر الذي أُنشئ عام        ) ١: (تتضمن املؤسسات التعليمية املتخصصة   -
 مبوجب مرسوم رئاسي يف أربـع  ٢٠٠٠كليات اهلندسة املعلوماتية اليت أُحدثت يف عام    ) ٢( طالب،   ٢٠٠سنوياً  

جهزت سورية نفسها يف    . ٢٠٠٧ مهندس يف عام     ٨٠٠ و ٢٠٠٣ عام    مهندساً يف  ٢٠٠جامعات سورية لتخّرج    
 مبؤسسة خنبوية هي املعهد العايل للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا الذي يقدم تعليماً وتدريباً كـاملني يف                ١٩٨٤عام  

 .اهلندسة املعلوماتية، وقد أُضيف مؤخراً اختصاص االتصاالت إىل الربنامج التعليمي فيه

عيالتعليم اجلام

تتمثل أعمال البحث والتطوير واإلبداع يف سورية أساساً يف جمال مواءمة التكنولوجيا مع احلاجـات احملليـة ويف             -
 .جمال تعريب الربجميات

البحث 
والتطوير 
 واإلبداع

 

  هبدف رفع سوية التوعية ألمهية تكنولوجيـا       ٢٠٠٠تأسست مجعية اإلنترنت يف اإلمارات العربية املتحدة يف عام          -
 . املعلومات واالتصاالت وتشجيع استخدامها

) ٢(وهو مدخل إىل الشبكة ثنائية اللغة،       " البحار) "١(يقوم مزود خدمة اإلنترنت الوطين خبطوات تتضمن إنشاء         -
 لتعلـيم الـوب بطريقـة       ٢٠٠٢قناة  ) ٣(،  )  مركز ١٠٠يوجد حالياً   (وهي مراكز لتصفح اإلنترنت     " املورود"

 .هلختاطبية لألطفال واأل

التوعية 
 واالنتشار

يدرَّس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كموضوع مستقل يف كـل         . تتوفر خدمة التعليم اجملاين لكل املواطنني     -
 املدارس تديره اللجان اليت أنشأهتا وزارة التعليم والشباب يف اإلمارات العربية املتحدة اليت تطور منهاجاً متكـامال  

 .يعتمد على احلاسوب

احلواسيب يف 
 املدارس

اإلمارات 
 العربية املتحدة
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يدير القطاع اخلاص العديد من الربامج التعليمية يف حقل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، منها مثالً برنـامج                -
شركة بترول أبو ظيب، وهو موجه خلدمة الصناعة النفطية، ومعهد اإلمارات للدراسات املصرفية واملالية املوجه إىل                

 .اع املايلالقط

تأسست هذه الكليات يف عام     . توفر الكليات العليا للتكنولوجيا التدريب املهين املوجه خصيصاً خلدمات احلكومة         -
 ١٩٩٦وأضيف يف عـام     . ١٩٩٢ وهي تقدم منهاج دراسة فين متكامل وقد خّرجت أول دفعة يف عام              ١٩٨٨

 .ليا للتكنولوجياسنة تأسيس لتدريب األشخاص غري اجلاهزين لدخول الكليات الع

الطالب احملليني يف حقول ذات صلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصـاالت لتشـجيع            " اتصاالت"تدرب مؤسسة   -
 طالب وهذا يشكل مصدراً     ٢٠٠خّرجت كلية هندسة االتصاالت أكثر من       . االعتماد على املوارد البشرية احمللية    

 .هاماً للمهندسني الوطنيني

  التدريب املهين

ويف الفتـرة   . ٢٠٠١ خرجياً يف عـام      ١٣٩ عدد خرجيي علوم احلاسوب يف جامعة اإلمارات العربية املتحدة           بلغ-
 خرجياً تقريباً يف الكليات العليا للتكنولوجيا ويف جامعة الشـارقة لعلـوم وهندسـة               ٨٠ ُسجل   ٢٠٠٣-٢٠٠٢
 .احلاسوب

التعليم اجلامعي  
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 )تابع ()٤(امللحق 
 

 لةالدو  املعايري املالمح

البحث  البيانات غري متوفرة-
والتطوير 
 واإلبداع

 

أحدثت احلكومة الشركة العامة املسماة مين نت وتقع على عاتقها مهمة رفع سوية التوعية ووضع برامج تدريسية                 -
يف املدن اليمنية وهي توفر خدمة      " نوادي اإلنترنت "تضاعف عدد   . لتوضيح مناهج شبكة اإلنترنت واستخداماهتا    

 .ل إىل اإلنترنت بكلفة دوالر واحد للساعة، وهلا دور مساعد يف رفع سوية التوعية العامة يف البلدالدخو

التوعية 
 واالنتشار

 كخطوة أساسية لتعمم    ٢٠٠٤-٢٠٠٣سيدخل تدريس احلاسوب إىل املدارس احلكومية بدءاً من العام الدراسي           -
كيف ميكنها جتهيز هذه املدارس باحلواسيب الشخصية والبنية        وتدرس احلكومة اآلن    . يف املدارس األخرى الحقاً   

 .األساسية الالزمة هلا

من املدارس احلكومية اليت مـا زال وجـود         % ٢٦من املدارس اخلاصة جمهزة حبواسيب شخصية مقابل        % ٩٢-
عات التعليم عن بعد    وسيجري إنشاء اجلامعات االفتراضية وجام    . احلواسيب فيها مقيداً بأمور تتعلق باملوازنة املالية      
 .فور ارتفاع معدل انتشار احلواسيب الشخصية

احلواسيب يف 
 املدارس

هناك العديد من الشركات اليمنية تقدم لألفراد تدريباً يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بناًء على فرصة                -
 .العمل اليت حيصل عليها الفرد

 التدريب املهين

تشري .  منها حكومية والقليل منها متخصص يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت         ٧عة،   جام ١٥توجد يف اليمن    -
. ٢٠٠١الدراسات إىل أن كلييت جامعة صنعاء التقنيتني مل تستجيبا بطريقة صحيحة ملتطلبات السـوق يف عـام                  

 . حاسوب شخصي لكن الربنامج مل ُينفذ بعد١٠٠٠جرى التخطيط لتجهيز اجلامعة اليمنية حبوايل 

 هبدف ترميم الضعف التعليمـي يف       ١٩٩٨افتتحت مراكز التدريب االجتماعية يف مدينيت صنعاء وعدن يف عام           -
 .من الطالب اليمنيني يتخرجون من كليات العلوم اإلنسانية% ٩٠تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت سيما أن 

التعليم اجلامعي

البحث  .البيانات غري متوفرة-
والتطوير 
 عواإلبدا

 اليمن
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 ٥امللحق 
 

 املالمح الرئيسية لبناء قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
 

 الدولة  املعايري املالمح

 شركة تقريباً يف جماالت تتصل بتكنولوجيا املعلومـات واالتصـاالت،           ٢٨٢يعمل يف البحرين    -
يف % ٩ و ،)معظمها بيع بالتجزئـة   (منها يف التجهيزات    % ٣٨منها خلدمات اإلنترنت، و   % ٣٦

يف االستشــــــــارات، % ٩جمــــــــال التــــــــدريب، و 
 .يف الربجميات% ٨و

شركات تكنولوجيا 
 املعلومات واالتصاالت 

االستثمار يف تكنولوجيا  .البيانات غري متوفرة-
 املعلومات واالتصاالت 

ـ            - م هبدف اجتذاب املهتمني بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وقعت احلكومة اتفاقات مـع أه
شركات الربجميات والتجهيزات خاصة العاملة يف تطبيقات احلكومة اإللكترونية والتـدريب يف            

 .جمال نظم املعلومات

التسهيالت اليت تقدمها 
 احلكومة

صادرات منتجات تكنولوجيا  .البيانات غري متوفرة-
 املعلومات واالتصاالت 

 البحرين

 منها تعمل يف حقل     ٨٠٧ احلجم،    شركة مصرية معظمها صغرية أو متوسطة      ٩٥٠يوجد حوايل   -
 .الربجمة والنظم الربجمية

، وثـالث جمموعـات     ASP مزودي خدمـة     ٤، و )ISP( مزود خدمة إنترنت     ١٢٤يوجد  -
 .اتصاالت كبرية

شركات تكنولوجيا 
 املعلومات واالتصاالت 

  مليون دوالر أمريكي ويبلغ حجـم      ٣٤٠يبلغ جمموع رؤوس أموال شركات الربجميات حوايل        -
 مليون دوالر، يف حني تبلغ استثمارات شركات االتصـاالت الـثالث            ٦٠٠استثماراهتا حوايل   

 . مليار دوالر٨,٤الكبرية حوايل 

من استثماراهتا لإلنفاق علـى     % ٥٨ ٢٠٠١-٢٠٠٠خصصت شركات االتصاالت يف الفترة      -
ار يف  تقريباً من رؤوس أمواهلـا لالسـتثم      % ٢٣وخصصت  . التجهيزات كاهلواتف والبداالت  

 .فقط للبنية األساسية للشبكة% ٧لألدوات اإلدارية و% ١٢الربجميات، وخصصت 

 ١٠ و ٢٠٠٤ مليار دوالر يف عـام       ٢,٨تنوي شركة االتصاالت الوطنية زيادة استثماراهتا لتبلغ        -
 .٢٠١٠مليار دوالر يف عام 

االستثمار يف تكنولوجيا 
 املعلومات واالتصاالت 

إعفاء الشركات حديثـة    ) ١: (جمموعة من اإلجراءات التشجيعية منها    اختذت احلكومة املصرية    -
تشجيع التصدير عرب مجعية تطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت        ) ٢(اإلنشاء من الضرائب،    

 .زيادة الدعم املادي واإلداري لشركات التصدير) ٣(، 

التسهيالت اليت تقدمها 
 احلكومة

منتجات تكنولوجيا صادرات  .البيانات غري متوفرة-
 املعلومات واالتصاالت 

 مصر
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تعاين الشركات العراقية، ومعظمها صغرية أو متوسطة احلجم، من أعلى معدالت القرصنة، مـع              -
حتصل معظـم هـذه   . القليل من احلوافز لإلبداع احمللي، واحنسار تطبيق القوانني يف العقد األخري   

تحدة أو من دول جنوب شرق آسـيا، وقُـدر          الشركات على جتهيزاهتا من اإلمارات العربية امل      
 . مليون دوالر٢٠٠ بأقل من ٢٠٠٢حجم هذه السوق يف عام 

شركات تكنولوجيا 
 املعلومات واالتصاالت 

 العراق

االستثمار يف تكنولوجيا  .البيانات غري متوفرة-
 املعلومات واالتصاالت 
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 )تابع (٥امللحق 
 

 الدولة  املعايري املالمح

التسهيالت اليت تقدمها  . غري متوفرةالبيانات-
 احلكومة

صادرات منتجات تكنولوجيا  .البيانات غري متوفرة-
 املعلومات واالتصاالت 

 

 شركة يف األردن السـترياد جتهيـزات        ٣٨٥ وجود   ٢٠٠٠أحصت غرفة صناعة عمان يف عام       -
 .تكنولوجيا املعلومات

لقت أدوات لذلك منها إنشاء اجلمعيـة       جيري وضع عدة مشاريع لتشجيع إنشاء الشركات، وخ       -
 . ومجعية املقاولني الشباب الوطنية لتكنولوجيا املعلومات

شركات تكنولوجيا 
 املعلومات واالتصاالت 

أطلقت وزارة التخطيط برامج حتسني اإلنتاجية، وهو مشروع تطوير للمناطق الريفية ورصدت له             -
 .لتمويل املبادرات اجلديدة)  مليون دوالر أمريكي٣٢حوايل ( مليون دينار أردين ٢٥حوايل 

 أولويات االستثمار يف جمـال تكنولوجيـا        ١٩٩٥يشمل قانون االستثمار والتحفيز الصادر عام       -
املعلومات واالتصاالت وهو خيفض الضرائب ويسهل اإلجراءات اجلمركية ويوفر معاملة واحدة           

 .يت تتجاوز قيمتها سبعني ألف دوالر أمريكيلكل املستثمرين، وهو ينطبق على االستثمارات ال

ويف عام  . تساعد إدارة االستثمارات األردنية املستثمرين احملليني واألجانب يف إجراءات االستثمار         -
 مليون دينار   ١٣ مشروعاً أنشئت يف ظل قانون حتفيز االستثمار، متثل حوايل           ١٢ أحصي   ٢٠٠٠

 . مليون دوالر أمريكي١٨,٣أردين، أي حوايل 

االستثمار يف تكنولوجيا 
 املعلومات واالتصاالت 

، وألغـت   ١٩٩٩استثنت اجلمارك األردنية املنتجات الرئيسية من كافة رسوم االسترياد يف عام            -
 بند إنشاء منطقة التجارة احلرة األردنيـة، املوقعـة يف           –الواليات املتحدة   (اتفاقية التجارة احلرة    

 .تجارية على تبادل اخلدمات والبضائع بني الطرفنيالرسوم واحلواجز ال) ٢٠٠١أيلول 

التسهيالت اليت تقدمها 
 احلكومة

 مـا  ٢٠٠٠ شركة يف عـام     ٣٨٥بلغ رأمسال الشركات اليت تستورد التجهيزات والبالغ عددها         -
 . مليون دوالر أمريكي٤٣ مليون دينار أردين، أي ٣١قيمته 

منها % ٢٧ مليون دوالر أمريكي،     ٦٠ حوايل   يبلغ حجم سوق تكنولوجيا املعلومات يف األردن      -
منها يف احلواسيب الشخصية والتجهيزات، ويتوقع أن % ٧٣يف الربجميات وخدمات املعلومات، و
%. ٣٠و% ١٥ هلذه السوق بنسبة تتراوح بني       CAGRيكون معدل النمو الوسطي املركب      

ون دوالر ويتوقـع أن      ملي ٧يزيد حجم صادرات األردن من منتجات تكنولوجيا املعلومات عن          
 .يتضاعف هذا الرقم سنوياً

صادرات منتجات تكنولوجيا 
 املعلومات واالتصاالت 

 األردن
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وكاالت  الكويت هي    العاملة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف      شركات  المعظم  إن  -
. ت ال توجد يف الكويت صناعة يف جمال املعلومات واالتصاال         .لبيع التجهيزات ومراكز خدمات   
 مليون دوالر أمريكي ومن املتوقع أن يرتفع        ٤١٠ حوايل   ٢٠٠٢بلغ حجم هذه السوق يف عام       

تقريباً من إنفاق عام    % ٣٩متثل سوق التجهيزات احلاسوبية     . ٢٠٠٥ مليوناً يف عام     ٥٤٤ليبلغ  
وقد بلغـت قيمـة خـدمات        .تقريباً من هذا اإلنفاق   % ٢٠ فيما متثل سوق الربجميات      ٢٠٠٢

 ويتوقـع أن ترتفـع إىل       ٢٠٠٢ مليون دوالر أمريكي تقريباً يف عام        ١٠٠ملعلومات  تكنولوجيا ا 
 .٢٠٠٥ مليوناً يف عام ١٣٦

 . عدة شركات حملية تقدم حلوالً متكاملة واستشارات وخدمات الدعم الفـين            يف الكويت  تعمل-
 .جمياتوتعترب الكويت املوطن األصلي لشركة صخر الرائدة يف جمال تعريب التكنولوجيا والرب

شركات تكنولوجيا 
 املعلومات واالتصاالت 

 الكويت
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 على قانون االستثمار اجلديد الـذي يسـمح بامللكيـة           ٢٠٠١ آذار   ١١صادق جملس األمة يف     -
من األجنبية الكاملة لبعض الصناعات ويعفي الشركات اليت متتلك معظم أسهمها جهات أجنبية             
 ١٠ضرورة وجود وكيل حملي، ويعفي أيضاً املستثمرين األجانب اجلدد مـن الضـريبة ملـدة                

 .سنوات، ويسهل متطلبات أعمال أخرى

تشجع دائرة التراخيص يف وزارة التجارة والصناعة قيام صناعات يف جمال التقنيـات املتقدمـة               -
 .ع االستثمارات اجلديدةوستعمل جلنة استثمار رؤوس األموال األجنبية على حتفيز وتشجي

االستثمار يف تكنولوجيا 
 املعلومات واالتصاالت 

يستفيد بائعو ومستوردو تقنيات االتصاالت واملعلومات متعددو اجلنسيات من احتاد مجارك بلدان    -
من توحيد الرسوم اجلمركية وحتديـد نسـبتها        ) ٢٠٠٣املطبق يف عام    (جملس التعاون اخلليجي    

 %.٥بقيمة 

ت اليت تقدمها التسهيال
 احلكومة

 أن الكويت مل تصدر أية تكنولوجيا       ٢٠٠٣تؤكد مؤشرات البنك الدويل للتطور العاملي يف عام         -
 .٢٠٠١-٢٠٠٠متقدمة يف الفترة 

صادرات منتجات تكنولوجيا 
 املعلومات واالتصاالت 

 

ت وهـي غالبـاً      شركة تعمل يف جماالت تتعلق بتكنولوجيا املعلوما       ٥٠٠يوجد يف لبنان حوايل     -
تقـوم بعـض    . شركات صغرية أو متوسطة يركز معظمها على البيع وتزويد خدمات اإلنترنت          

 .شركات الربجميات بتطوير بعض النظم للسوق احمللية وللسوق العاملية

 . شركة بتصدير منتجاهتا ومعارفها٢٠٠بدأت العديد من شركات الربجميات البالغ عددها -

شركات تكنولوجيا 
 ات واالتصاالت املعلوم

بدأت غرف االستثمار والبنك املركزي باالهتمـام باالسـتثمار يف تكنولوجيـا املعلومـات              -
بدأ البنك املركزي يشجع البنوك على منح قـروض للشـركات           : ١٩٩٩واالتصاالت منذ عام    

 .٢٠٠٠الصغرية واملتوسطة اليت تعمل يف حقل التكنولوجيا، وبدأت مشاريع احلاضنات يف عام 

سلسـلة مـن احلـوافز لتشـجيع        ) ٣٦٠هو قانون االستثمار اللبناين رقم      (يضع قانون خاص    -
 يف  IPOقد تتضمن التطورات اجلارية حالياً وضع إطار العرض العمـومي األول            . االستثمارات
وفقاً جلمعية أخصائيي الكومبيوتر فإن معظم االستثمار اللبناين يف جمال تكنولوجيا           . السوق احمللية 

مصادر التمويل األساسية األخرى تأيت من      %). ٥٤,٥(املعلومات واالتصاالت يأيت من األفراد      
 %).٢٧,٣(ومن التمويل املشترك %) ٣٦,٤(القروض املصرفية 

االستثمار يف تكنولوجيا 
 املعلومات واالتصاالت 

 لبنان

يبية فألغت  العمل يف جماالت التكنولوجيا حيث أدخلت احلكومة حتسينات ضر        تشجيع  تعمل على   -
 التعرفة اجلمركية على كافة منتجات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ، ولكنها           ٢٠٠٠يف عام   

مما خيفف من أثر إلغاء التعرفـة  % ١٠ ضريبة القيمة املضافة واليت نسبتها   ٢٠٠٢أضافت يف عام    
 .اجلمركية

التسهيالت اليت تقدمها 
 احلكومة

. ٢٠٠٢سب تقارير مجعية أخصائيي الكومبيوتر يف عام         كانت مبيعات التجهيزات منخفضة حب     -
 مليون دوالر   ١٢٦,٥وقد أشارت التقارير السنوية لتسع عشرة شركة إىل أن حجم مبيعاهتا بلغ             

وقد أشارت تقارير الشركات إىل معدل منو سنوي مبقدار         . منها للتصدير % ٩,٣أمريكي، كان   
 .يف السنوات اخلمس األخرية% ٣٢,٥

 . كون تطوير الربجميات العربية وتعريب حزم الربجميات فرصة للنموميكن أن ي-

صادرات منتجات تكنولوجيا 
 املعلومات واالتصاالت 

 

شركات تكنولوجيا  .البيانات غري متوفرة-
 املعلومات واالتصاالت 

 ُعمان
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تكنولوجيا االستثمار يف  .البيانات غري متوفرة-
 املعلومات واالتصاالت 

تعمل على بناء قاعدة حملية لصناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وعلى متابعة تنفيذ برنامج             -
، وتتخذ احلكومة إجراءات لتشجيع التشارك بني القطاعني العام واخلـاص، وتـدعو             "العمانية" 

يف البلد، وتتخذ خطوات لتشـجيع العمـل   " مراكز امتياز"كربيات الشركات العاملية إىل إنشاء   
متارس واحة مسقط املعرفية دوراً أساسياً يف هذا الربنامج، مـع التركيـز علـى جتميـع                 . احلر

 .احلواسيب الشخصية حملياً وإنشاء مراكز لتعريب الربجميات

التسهيالت اليت تقدمها 
 احلكومة

صادرات منتجات تكنولوجيا  .البيانات غري متوفرة-
 ومات واالتصاالت املعل

 

بدأ أول مزود خلدمـة     . ١٩٩٠دخلت شبكة اإلنترنت أراضي السلطة الفلسطينية يف أواخر عام          -
 شركة صغرية ومتوسطة تعمل يف حقل ٦٠، ويوجد اآلن أكثر من ١٩٩٤اإلنترنت عمله يف عام    

 . شركة يف جمال التدريب، ويقوم العديد من األطراف ببيع التجهيزات٧٠الربجمة، و

ــل   - ــة مث ــركات أجنبي ــت ش  Siemens وTimex وIDS وHewlett Packardافتتح
 . مكاتب متثيلية هلا يف رام اهللا ونابلس والقدس وغزةMicrosoftو 

شركات تكنولوجيا 
 املعلومات واالتصاالت 

% ٧٠ شــركة متثــل مــا بــني ٧٣يضــم احتــاد تكنولوجيــا املعلومــات الفلســطيين -
يتعاون االحتاد مـع    .  الشركات العاملة يف هذا القطاع، ومعظمها شركات خاصة        من% ٨٠و  

السلطة الوطنية الفلسطينية يف بناء إطار العمل املناسب ويف وضع التشريعات القانونية واألنظمـة              
 .املالية لالستثمار يف القطاع

االستثمار يف تكنولوجيا 
 املعلومات واالتصاالت 

 الفلسطينية برنامج أولويات يفضل البدائل احمللية على استقدام التجهيزات وضعت السلطة الوطنية-
 .األجنبية عرب جمموعة من املنح والتسهيالت

التسهيالت اليت تقدمها 
 احلكومة

صادرات منتجات تكنولوجيا  .البيانات غري متوفرة-
 املعلومات واالتصاالت 

السلطة 
 الفلسطينية

املعلومات واالتصاالت يف قطر يف عـام        شركة متخصصة يف تكنولوجيا      ٤١أحصيت أكثر من    -
، ويشمل هذا العدد الشركات اليت تقدم خدمات تكنولوجيا املعلومات إضافة إىل تلـك              ٢٠٠٢

 .اليت تعمل يف حقل الربجمة وتطوير النظم الربجمية

شركات تكنولوجيا 
 املعلومات واالتصاالت 

االستثمار يف تكنولوجيا  .البيانات غري متوفرة-
 ومات واالتصاالت املعل

التسهيالت اليت تقدمها  .البيانات غري متوفرة-
 احلكومة

صادرات منتجات تكنولوجيا  .البيانات غري متوفرة-
 املعلومات واالتصاالت 

 قطر
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تصـاالت  ، وهي أكرب شركة تعمل يف تكنولوجيا املعلومـات واال         STCجتاوز رأمسال شركة    -
 ١٠,٤، أي ما يعادل     ٢٠٠٢ مليار ريال سعودي يف عام       ٣٩وثالث أكرب شركة يف البلد، مبلغ       

وتوجد يف البلد شركات كبرية أخرى مثل شركة الكومبيوتر العريب اليت           . مليار دوالر أمريكي  
 مليـون دوالر أمريكـي، وشـركة        ١٨٥ مليون ريال أي ما يعـادل        ٦٩٤يتجاوز رأمساهلا   

 . مليون دوالر١٣٥ مليون ريال أي ما يعادل ٥١٠ات العاملية اليت يتجاوز رأمساهلا اإللكتروني

تشري غرفة التجارة السعودية إىل وجود عدد قليل من الشركات الصغرية واملتوسطة احلجم ومن              -
تركز معظم الشركات على    . الشركات الكبرية املتخصصة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت      

دمات لشبكات االتصال وخدمات استشارية وخدمات الصيانة واإلصالح وجتارة تقدمي عقود خ
تعمل معظم األطراف األخرى يف استرياد التجهيزات والربجميات وتوزيعها واألعمال          . الكابالت

 . مزود خدمة إنترنت٢٥إضافة ملا تقدم يوجد يف البلد . املتعلقة بصيانتها

شركات تكنولوجيا 
 ت املعلومات واالتصاال

" نظرة على االقتصاد السـعودي    " باسم   ٢٠٠١ يف عام    STCوفقاً للدراسة اليت أجرهتا شركة      -
 مليار ريـال أي مـا       ١٠,٢ ما قيمته    ٢٠٠٠فقد جتاوزت احتياجات السوق السعودية يف عام        

قـع أن تتزايـد   من الناتج احمللـي اإلمجـايل، ويتو    % ٥ مليار دوالر، وهذا يعادل      ٢,٧يعادل  
 مليار ريال سعودي، أي ما يعـادل        ٢٠ ما قيمته    ٢٠١٠احتياجات هذه السوق لتبلغ يف عام       

 . مليار دوالر أمريكي٥,٣

تعترب تركيبة السوق السعودية سوق استرياد مع قليل من أعمال التجميع احمللية، وهناك أمثلة قليلة               -
اسيب الشخصية الذي ينتج يومياً حـوايل       لتجميع احلو " الفيصلية"على ذلك منها افتتاح مصنع      

 . مليون ريال سعودي١٦ حاسوب ويبلغ حجم مبيعاته السنوية حوايل ٢٠٠

االستثمار يف تكنولوجيا 
 املعلومات واالتصاالت 

التسهيالت اليت تقدمها  .البيانات غري متوفرة-
 احلكومة

صادرات منتجات تكنولوجيا  .البيانات غري متوفرة-
 واالتصاالت املعلومات 

اململكة العربية 
 السعودية

 شركة عضواً فيها متثل األطراف ذات       ١٣٠أحصت اجلمعية العلمية السورية للمعلوماتية وجود       -
معظم هذه الشركات هي شركات     . الصلة بصناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف سورية      

 %.٢٥بيع بالتجزئة ملنتجات أجنبية مع برجمة حملية ال تزيد نسبتها عن 

جيا شركات تكنولو
 املعلومات واالتصاالت 

إن معدل استثمار احلكومة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف سورية هو من أدىن املعدالت         -
أما االستثمار اخلاص فهو ضعيف جداً إذ ال يوجد إطار واضح لالستثمار وال خطط              . يف العامل 

 .لالستثمار يف هذه املرحلة

االستثمارات وحيدد التسهيالت اليت تقـدمها      ) ١٠القانون رقم   (وري  ينظم قانون االستثمار الس   -
 .احلكومة لكنه ال يتالءم مع االستثمارات يف حقل االتصاالت واملعلومات

االستثمار يف تكنولوجيا 
 املعلومات واالتصاالت 

التسهيالت اليت تقدمها  .البيانات غري متوفرة-
 احلكومة

 سورية
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إن صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف سورية غري موجهة للتصدير، وميكـن تصـور              -
 .إمكانية التصدير يف قطاع الربجميات فقط

صادرات منتجات تكنولوجيا 
 املعلومات واالتصاالت 

 

ساسـي  توجد العديد من الشركات اليت تعمل يف جمال االتصـاالت واملعلومـات قوامهـا األ              -
الشركات اليت تقدم خدمات الوب وشركات الدعم الفين وشركات تطوير الربجميات وهي متثل             

% ٢٢و% ٣٤مـــــن جممـــــل الشـــــركات مـــــا نســـــبته 
وتوجد شركات أخرى تقدم خدمات استشارية، وتقـدمي خـدمات          . على الترتيب % ١٧و  

 .التطبيقات وخدمات املكاتب الداخلية

 وهي شركة االتصاالت الوطنية، جمموعة من الشـركات         ظهرت حتت رعاية مؤسسة اتصاالت،    -
وهي وحدة متخصصة يف تصنيع البطاقات، وإنترنت اإلمارات وهي أول          " ابتكار"الرائدة منها   

شبكة ولوج إىل اإلنترنت يف املنطقة، ودار ختليص بيانات اإلمارات وهي تتبىن خدمات الفوترة              
يت تزود خدمة اهلاتف اخللوي عرب األقمار الصنعية،        ، والثريا ال  GSMواحملاسبة بني مشغلي أنظمة     

-E لألعمال، والرؤية اإللكترونية لألعمال متعددة الوسائط عرب كابالت التلفزيـون، و           EIDCو

Marineاليت تعمل يف تثبيت الكابالت البحرية إضافة إىل مشاريع اإلصالح والصيانة . 

شركات تكنولوجيا 
 املعلومات واالتصاالت 

 مليار  ١,٢بلغ حجم استثمارات اإلمارات العربية املتحدة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت           -
 .من الناتج احمللي اإلمجايل% ١,٨، وميثل هذا الرقم ٢٠٠٢دوالر أمريكي يف عام 

ت منـها   نفذت مبادرات قادهتا احلكومة لتشجيع االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاال         -
مدينة إنترنت ديب، وهي منطقة جتارة حرة للتكنولوجيا، ومعرض الشيخ حممد للتكنولوجيا الذي             

، وواحة سيليكون ديب حيث جيري التركيز علـى صـناعة أنصـاف             ٢٠٠٢أعلن عنه يف عام     
 .النواقل

االستثمار يف تكنولوجيا 
 املعلومات واالتصاالت 

العربية اإلمارات 
 املتحدة

اليت تشجع االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت       بدأت احلكومة العديد من اإلجراءات      -
وجتسدت هذه اإلجراءات يف إقالع العديد من املشاريع، مبا فيها مدينة إنترنت ديب، حيث تعفى               

السـماح  ) ١(وأدخلت تعديالت لتلبية متطلبات االستثمار منها       . الشركات من ضريبة الدخل   
عقود أجار لألراضي   ) ٣(اإلعفاء من الضرائب و   ) ٢(ت و للشركات األجنبية بامللكية يف اإلمارا    

 . سنة قابلة للتجديد٥٠ملدة 

التسهيالت اليت تقدمها 
 احلكومة

 

جتتذب هيئة استثمارات تطوير ديب االستثمارات إىل اإلمارات العربية املتحدة وتشـجع تطـوير         -
خراً قـرار وزاري    وصدر مؤ . شركات حملية صغرية ومتوسطة احلجم باحتضاهنا هلذه الشركات       

 الذي أصدره الشيخ عبداهللا بن زايد آل هنيان وزير الثقافـة            ٢٠٠٢يناير  /مرسوم كانون ثاين  (
الذي ألغى الرسوم املفروضة على برامج احلاسوب هبدف املساعدة علـى انتشـار      ) واملعلومات

 .الربجميات وخاصة يف حقل التعليم

 

لوجيا صادرات منتجات تكنو .البيانات غري متوفرة-
 املعلومات واالتصاالت 
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 الدولة  املعايري املالمح

 ٩٥إن معظم الشركات اليمنية العاملة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت البالغ عددها             -
هناك عدد قليل من الشـركات احملليـة        . شركة هي شركات استرياد جتهيزات ومكاملة حلول      

ال تشمل السوق احمللية احتياجـات الـيمن مـن تطبيقـات            . التطوير احمللي تعمل يف الربجمة و   
االتصاالت واملعلومات، وتتجلى الصعوبة يف حقيقة أن السوق احمللية تطلب أدوات مثل أدوات             

. تدعم اللغة العربية وهي غري متوفرة، ويوجد عدد حمدود من املزودين احملليني يف هـذا اجملـال                
 . احتياجات السوق من التجهيزاتوينطبق األمر نفسه على

شركات تكنولوجيا 
 املعلومات واالتصاالت 

االستثمار يف تكنولوجيا  .البيانات غري متوفرة-
 املعلومات واالتصاالت 

 اليمن

مل تضع احلكومة أية خطة لتشجيع أو تسهيل احلصول على التجهيزات اخلاصـة بتكنولوجيـا               -
 إنشاء شركات حملية ختطط وزارة املواصـالت لربنـامج          وهبدف تشجيع . املعلومات واالتصاالت 

 .يسمح لألطراف احمللية بتجهيز املؤسسات احلكومية مبنتجاهتا

التسهيالت اليت تقدمها 
 احلكومة

صادرات منتجات تكنولوجيا  .البيانات غري متوفرة-
 املعلومات واالتصاالت 
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 ملعلومات واالتصاالت يف احلكومةاملالمح الرئيسية لتطبيقات تكنولوجيا ا
 

 الدولة  املعايري املالمح

 تتكنولوجيـا ل اًمركـز لتصـبح   تطوير البحـرين    إىل  طورت البحرين خطة استراتيجية هتدف      -
 .املعلومات

 .هذه االستراتيجيةمن  جزآن مها ها وحتديثحوسبة احلكومة-

 .ة املالية لتنفيذ هذه االستراتيجيةدرلدى البحرين الق-

 البحرين بة اإلدارات احلكوميةحوس

 من اخلـدمات    اً وعدد ،سجل التجاري ال أمتتة خدمات    هو مشروع  ،رائداً اًنفذت البحرين مشروع  -
 .والقوانني األخرى

  رقمنة املعلومات

 .نيةاإللكتروكومة احلستراتيجية ال منوذجاًوعاماً  خمططاً زمنياًوضعت البحرين -

اليـة  عفظهار   إل تعلقة باملوضوع املشاريع  من امل ترونية تنفيذ سلسلة    استراتيجية احلكومة اإللك  ضمن  تت
 . حكومة البحرينضمنالنظم والتكنولوجيا 

 .٢٠٠٤ و٢٠٠٣ملخطط زمين يف  عاميوفقاً على مراحل تنفيذ موزعة تتبع املشاريع طريقة -

  خطط احلكومة اإللكترونية

  التزود اإللكتروين .وفرةالبيانات غري مت-

 .امة العاتاإلداريف  وسبةاحلاحلكومية تقود مسرية ؤسسات ر عدد من الوزارات وامللدى مص-
 زيـادة  هبدف العملطبيق أنظمة متابعة     وت إعادة هندسة العمل،   األقسام احلكومية    حوسبةتضمن  ت-
 الصـحيحة هذه هي الطريقـة      .تطوير نظم دعم القرار   كذلك   و ،احلكوميةعالية وأداء األعمال    ف

 حوسـبة  اإلجراءات أثنـاء     هندسة إعادة   عن طريق  يف الفاعلية واألداء     املكاسب لالستفادة من 
 .ات احلكوميةاإلدار

 مصر حوسبة اإلدارات احلكومية

، البيانـات التشـريعية   و ،وطنية البيانات االقتصادية ال   رقمنةاليت هتدف إىل    هناك عدد من املشاريع     -
 دوالر   مليـون  30خصصة هلذه املشـاريع هـي       املوازنة امل  . وبيانات اخلدمات  ،بيانات العمالة و

 .أمريكي

  رقمنة املعلومات

( البنية األساسـية    :  هي  برامج رئيسية  املتمثلة يف مخسة  حلكومة اإللكترونية   اتتقدم مصر يف خطط     -
ـ    و ،خدمات الشبكة ، و )ؤسساتيةة، وامل قانونيوال ،ةتقنيال ة، وحوسـبة   شبكة االتصـال احلكومي

 ).اإللكتروينمبا فيها التزود (احلكومي زود  اجلديدة للتنماذجلاو األعمال احلكومية،

  خطط احلكومة اإللكترونية

  التزود اإللكتروين .لحكومة اإللكترونيةل  اخلمسةساسيةاألطط واحد من اخل هو التزود اإللكتروين-

 .١٩٩١كومية قبل احلؤسسات لعدد قليل من امل ةمتاح  Mainframeاملركزية ب يسوااحل كانت-
 .شبكةمرتبطة بالبرنامج النفط مقابل الغذاء عن طريق القليلة اليت ركبت واسيب احلمل تكن -

ي من  أل لذا ليس هناك بيانات متاحة       ،احلكوميةلبنية األساسية   من ا تبقى  ما  خرية  دمرت احلرب األ  -
 . احلكومة اإللكترونيةيقطبتؤشرات م

حوسبة اإلدارات احلكومية، و 
 وخطط رقمنة املعلومات،

التزود احلكومة اإللكترونية، و
 اإللكتروين

 العراق

 ١٩٩٩عام يف ) Reach(ضمن برنامج ية كوموسبة احلاحل األردن مبادرة أطلقت-

مـع  وتربطها    على اإلنترنت،  عدلةاملديدة و اجل هاواقعمة  ياحلكوماملؤسسات  الوزارات و تبين معظم   -
 .اخلاصة هبا عندما تكون متوفرة البيانات اعدوق

 األردن حوسبة اإلدارات احلكومية
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 .ةاألرشفنظم الكيانات العامة خدمات األمتتة األساسية مثل الربيد اإللكتروين والعديد من تنفذ -

  رقمنة املعلومات .متوفرةبيانات غري ال-
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 الدولة  املعايري املالمح

العمـل  اإلدارة و : أجزاء هـي   مخسة   البلد تقرير   يفبينة  استراتيجية احلكومة اإللكترونية امل   تتضمن  -
 .لكترونيةاإلدمات اخل و، البنية األساسية،والتوعية التعليم ، القانوناملؤسسايت،

  خطط احلكومة اإللكترونية

  التزود اإللكتروين .متوفرةبيانات غري ال-

 اإلنترنـت شبكة  ميكن الوصول إليها عن طريق      قاعدة بيانات    ٢٠٠٢أصبح لدى الكويت يف عام      -
جلنـة  مسجلني لـدى     ،كويتمستخدم مدين يف ال    موظف حكومي و   ١٧٠٠٠٠وتضم بيانات   

 .احلكومية اخلدمات
 تكنولوجيـا  ربنامج حتـديث ل دوالر أمريكي مليون ٤٥   موازنة قدرها وزارة الداخليةخصصت-

قات مركزية  وجعل التطبي  ، شبكة الوزارة  حتسنييستلزم هذا املشروع    . ٢٠٠١يف عام   املعلومات  
 .عامةالكشاك األ مثل بواسطة أدوات متعددة ةالدفع وتبادل املعلومات املضمونتقدمي طرائق و

 ، باملناطق األساسية مثل اهلجـرة     اًتعلقم تطبيقاً ١٣ احلاسوبوزارة اإلعالم ومركز نظم     صممت  -
ـ و ها،قيادة وجتديـد  إصدار رخص ال  و الدخول، وتأشرية   ومعاجلة اإلقامة  ـ ركامليل  جتس  ،اتب

 .اتبصمال  اآليل علىتعرفال و، اجلنائيةسجالتالإدارة والتحكم باملعابر احلدودية، و

 الكويت حوسبة اإلدارات احلكومية

 بياناتمشترك لل  منوذج   االتفاق على وزارة الداخلية   خطة حتديث تكنولوجيا املعلومات يف      تستلزم  -
بيانـات  ال قواعـد    مجيـع  ورمبـا  -زارة  لوركزية ل املبيانات  ال قواعد    مجيع جيري بواسطته رقمنة  

 . والتشارك هبا مركزياً-ةيكوماحل

  رقمنة املعلومات

لتوزيع عنوان بريد إلكتروين لكل مواطن يف       وطين  مشروع  يف  ٢٠٠٢ نيسان عام  ٢٩يف  العمل  بدأ  -
 .كل مواطنلبطاقة اهلوية ل واحدوطين  رقمالكويت على أساس 

 على شبكة اإلنترنت     الوب مل من خدمة  اكتجزء م هي  و ،نياخلدمة جمانية للمستخدم  هذه  ستكون  -
ؤسسات املبتوثيق مراسالهتم   لكترونية احلكومية و   اخلدمات اإل  استخدام مناليت ستمكن السكان    

 . األخرىؤسساتوامل، واملصارف، احلكومية
ـ املمؤسسات  م املرور و  اقسأ مثل   العامة،فق  ا احلكومية واملر  ؤسساتميكن أيضا أن تستخدم امل    - ه اي

 .دماتغرامات املرور وفواتري اخلرسال رسوم و عنوان الربيد اإللكتروين إلواهلاتف،الكهرباء و

  خطط احلكومة اإللكترونية

مبعناه الدقيق مازال غري عرب اإلنترنت اإللكتروين زود تال لكن ،على الوب العروض طلباتُتنشر -
 .بعدمتوفر 

  التزود اإللكتروين

منذ ذلـك   جرى   و .التسعينيات يف منتصف    يف تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات   ة  بدأ لبنان مبادر  -
 .ات العامة يف اإلدارتكنولوجيا االتصاالت واملعلومات من مشاريع كبري عددتنفيذ الوقت 

معظـم الـوزارات    متتلـك   . كوميةاملؤسسات احل وزارات و العديد من ال  بنية أساسية يف    ُوضعت  -
 . شبكات واسعةوزاراتهذه ال عض بأقامت وقد ، شبكات حملية

تكنولوجيـا املعلومـات    الذين تقدمهما    والتكامل   من االتصاالت الفوائد الكاملة   مل تتحقق بعد    -
 .احلديثة وتكنولوجيا اإلنترنتواالتصاالت 

ؤسسـات  عدد كبري من الوزارات وامل    حصل   ،ات احلكومية العمليات اليومية لإلدار  يف إطار دعم    -
إدارة دولة اإللكترونية، والعرض، و   اجلو النصوص،برجميات حترير   مثل  ليومي  العمل ا أدوات  على  
 .عيرااملش

ات تطبيقات نظـم املعلومـات يف اإلدار      عدد من   جرى تطوير    ،البنية األساسية إضافة إىل تطوير    -
 .احلكومية

 لبنان حوسبة اإلدارات احلكومية
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 الدولة  املعايري املالمح

علومـات  املاإلنترنت حتوي   على  لبنان مواقع   يف  ة  يكومؤسسات احل  الوزارات ومعظم امل   لدى كل -
 .اًيدويها وإرساهلا ليمحت رقمية ميكن استماراتبعض املواقع أيضا حتوي . احلكومية ذات الصلة

كومـة  احل ، جرى وضع كل استمارات تطبيقات      وللمرة األوىل يف أي بلد عريب      ،٢٠٠٢يف عام   -
 INFORMS (http://www.informs.gov.lb) ة تدعى مركزيبوابةملناسبة يف واملعلومات ا

  رقمنة املعلومات

املـواطن  اإللكترونية هتدف إىل خدمة     حكومة  للاستراتيجية  ٢٠٠٢ يف عام    يةلبنانالكومة  احلأعدت  -
 .عمالوقطاع األ

  خطط احلكومة اإللكترونية

كومية، ملناقصات احلايف اإللكتروين زود تالات خدمجييز استخدام مسودة قانون جديد  جرى إعداد   -
ينظم  و ،احلكومة اللبنانية من قبل   الشراء إلكترونيا   جعل  بدأ  مديدة تؤكد بوضوح    جمواد  تضمن  يو

 سيمهد هذا الطريق حنـو تـبين       .عمالقطاع األ مع  إلكترونيا  كومية  الصفقات احل شروط إجراء   
 .لكتروينزود اإلتلل كامل

  التزود اإللكتروين

جرى اختيار  . أخرى قيد التنفيذ  هناك مشاريع   و احلوسبة،   مشاريعبدأت العمل الفعلي بالعديد من      -
ـ  احلكوم بوابـة ال: هذه املشاريع  تشمل ،اً فوري اًتأثريالسريعة النجاح لُتحدث    بعض املشاريع    ة، ي

  علـى اخلـط،     اإلحصـاءات  على اخلـط،  ي  احلكومالتزويد   ة،لحكومل عروض تقدمي ال  وقعوم
  .اتشركال لتسجيل على اخلط، والنافذة الواحدة ة يكوماحل اراتستماال

 ختطط بلدية   ،على سبيل املثال   .هامة بدأت بلدية مسقط وشرطة عمان مشاريع أمتتة         ،إضافة لذلك -
 .لدفع الفواتري احلكوميةعاصمة مسقط إلنشاء أكشاك للدفع اإللكتروين يف كل أحناء ال

لعمليـات   بوابة إلكتروين لتقدمي خدمات النافذة الواحـدة      روع  وزارة التجارة والصناعة مش    تنفذ-
ي، وترخيص وتسـجيل الثـروات      السياح، والترخيص   التسجيل الصناعي ، و التسجيل التجاري 

 .يةاملعدن

 عمان حوسبة اإلدارات احلكومية

  رقمنة املعلومات .مع ازدياد التطبيقات اليت توضع على الشبكة تدرجييا جيري تنفيذ ذلك-

 .لحكومة اإللكترونيةوطنية لاستراتيجية قدمي كانت إحدى أوىل اخلطوات ت-

 .للحكومة اإللكترونيةوطنية عمان استراتيجية اعتمدت -

  خطط احلكومة اإللكترونية

ذه املوضوعات يف التقريـر     هل ليس هناك ذكر     ،األراضي الفلسطينية  اليت تواجهها    بسبب التحديات -
 .وطينال

كومية، حوسبة اإلدارات احل
ورقمنة املعلومات، وخطط 
التزود احلكومة اإللكترونية، و

 اإللكتروين

السلطة 
 الفلسطينية

عام  ل ٢٥ املرسوم األمريي رقم  ( احلكومية   وطنية حلوسبة التطبيقات  استراتيجية  مؤخراً  طورت قطر   -
٢٠٠٢.( 

اخلطـة  . حىت اآلن خدمة منها    ١٣٠، جرى تنفيذ    ة إلكترونية ي خدمة حكوم  ١٣٥٠قطر  حددت  -
 .٢٠٠٥يف عام كل اخلدمات إهناء هي 

 .احلكومةتها احلديثة حلوسبة املالية لتنفيذ استراتيجيدرة لدى قطر ميزة الق-

 قطر حوسبة اإلدارات احلكومية

  رقمنة املعلومات متوفرةبيانات غري ال-
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 الدولة  املعايري املالمح

 جمـاالت أربـع   هذه اللجنـة    لدى  . خطة احلكومة اإللكترونية  أنشأت قطر جلنة مركزية لتطوير      -
 .، واألعمالالسياسات، والتكنولوجيا، واإلدارة: هياستراتيجية 

  خطط احلكومة اإللكترونية

  التزود اإللكتروين متوفرةبيانات غري ال

، رجيـة وزارة اخلا مثل  عدد من املشاريع يف الوزارات احلكومية       عن طريق   بنجاح  ت احلوسبة   بدأ-
  .الداخلية ووزارة ،وزارة احلجو

ات إىل التطبيقات التقليدية اليت حوسبت باستخدام حواسـيب مركزيـة           إضافمتثل هذه املشاريع    -
 .عدد من األقسام احلكوميةة لدى شخصيوحواسيب 

اململكة العربية  حوسبة اإلدارات احلكومية
 السعودية

  رقمنة املعلومات متوفرةبيانات غري ال-

لرؤية حكومة إلكترونية يف عـام      عامة  درت اململكة العربية السعودية استراتيجية وخطة عمل        أص-
٢٠٠٣. 

لكن هناك مشـاريع    و ،زالت مبادرة احلكومة اإللكترونية يف البداية يف اململكة العربية السعودية          ما-
 .بل الوزارات متهد الطريق حنو حكومة إليكترونية متكاملة يف املستقيف كثرية حوسبة

  خطط احلكومة اإللكترونية

  التزود اإللكتروين متوفرةبيانات غري ال-

تطوير طور   سورية يف    ، فإن األداءعالية   أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف سورية ليست         مع-
تبين تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحسني اخلدمات      إىل  عدد من املشاريع اهلامة اليت هتدف       

 :بعض من هذه املشاريع. العامة

 وسيستمر  ٢٠٠١يف عام    بدأالذي  شخصية  البطاقات  ال إصدار  والوطين للسجل املدين    ربنامج  ال) أ(
  ٢٠٠٦عام حىت 

عرب بعض الوزارات واملؤسسات احلكومية األخرى مثل وزارة        جهود احلوسبة موزعة    عدد من   ) ب(
 . دمشقفظة، وحما التجاري السوري، واملصرفوزارة املالية، والصحة

 سورية حوسبة اإلدارات احلكومية

 .ووزارة املاليةالسجل املدين مثل آنفاً، الكبرية املذكورة وسبة  من مشاريع احلاًسيكون هذا جزء-
خـرائط   الذي تنفذه املؤسسة العامة للمساحة إىل رقمنة         نظام املعلومات اجلغرايف  يهدف مشروع   -

 .ةسوري

  رقمنة املعلومات

العديـد مـن    لـدى   ،  لكن. يف سورية حىت اآلن   اإللكترونية  حكومة  للدرة متكاملة    مبا ال توجد -
 .على اإلنترنتوزارات مواقع ال

  خطط احلكومة اإللكترونية

  التزود اإللكتروين .تسوق عرب اإلنترنتيف وجه ال عقبة ة احلالينيانوالقمتثل -

 .احلكوميةالتطبيقات يف متقدمة اإلمارات العربية املتحدة -

 UNDESAيضع تقرير حديث صادر عن مكتب األمم املتحدة للشؤون االجتماعية واالقتصـادية     -
 يف يف العامل العريب و    وىليف املرتبة األ  اإلمارات العربية املتحدة    خبصوص تقييم احلكومة اإللكترونية     

 . عامليا٢١رتبة امل
ـ  على غريها    متقدمة جداً ظيب   بعض اإلمارات مثل ديب وأبو    - تكنولوجيـا  تطبيقـات   ص  فيما خي

 .ا احلكوميةاملعلومات واالتصاالت إىل إدارهت

اإلمارات  حوسبة اإلدارات احلكومية
العربية املتحدة
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احلكومـة اإللكترونيـة    ومشاريع  خطط  كومية على التوازي مع     اإلدارة احل جتري مشاريع حوسبة    -
 .عرب اإلنترنت يف اإلمارات العربية املتحدةوالتزود 

 لكـن بعـض     ، املعلومات يف اإلمارات العربية املتحـدة      رقمنةمعلومات خبصوص مدى     ال تتوفر -
 .هذا البلديف الرقمنة على حترك إجيايب حنو املؤشرات اإلمجالية تدل 

  رقمنة املعلومات
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 الدولة  املعايري املالمح

احلكوميـة  تقدمي خدماهتا   يف   ملموساً   قدماً املاضية ت  ١٢ـ  األشهر ال يف  اإلمارات العربية املتحدة    أحرزت  -
 .عمال واألفرادقطاع األ من لكل  الشبكةربع

  خطط احلكومة اإللكترونية

 اخلـدمات   عـن طريـق   لجمهور  لزبائنها ول اإلنترنت  رب  دمات ع تقدمي اخل بدأت وزارة املالية والصناعة     -
 أن يسجل   هذه اخلدمات  ون بواسطة  يستطيع الزب  .)e-Sinaee و e-Procurement (اإللكترونية اجلديدة   

درهم الشبكة باستخدام بطاقة ال   رب  ينقل الوثائق ويدفع ع    و ميأل االستمارات يتقدم بطلبه و  خيتار اخلدمة و  و
  .ويتلقى اخلدماتاإللكتروين 

  التزود اإللكتروين

وطنية يجية ال البطيء لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف اليمن إىل غياب االسترات        ُيعزي االنتشار   -
 .تاملعلومات واالتصاالخدام تكنولوجيا الست

لكن بعض الوزارات   ،   حىت اآلن  أعماهلا احلكومية مل تستعمل األمتتة يف       ؤسساتنسبة كبرية من امل   -
، وزارة املاليـة  : هذه الوزارات  من   . مستقل على حنو  احلكومة بدأت استعمال األمتتة      املؤسساتو
 .جتماعيةرة اخلدمات االووزاالعايل، وزارة التعليم و

حوسبة اإلدارات احلكومية، 
ورقمنة املعلومات، وخطط 
التزود احلكومة اإللكترونية، و

 اإللكتروين

 اليمن
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 ٧الملحق 
 

 المالمح الرئيسية لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم
 

 الدولة  املعايري املالمح

 التعليم باستخدام احلاسوب --
تصـال  االنشـر املعلومـات إىل      جمرد  جامعة البحرين استخدامها لإلنترنت من      طورت  -

  .جتاهنيباال

والتسجيل باسـتخدام   ت القبول    طلبا ميقدتوالدراسية  مناهجهم   اختيار   بالطاليستطيع  -
  .الشبكةاستمارات متوفرة عرب 

ات واالتصاالت وتكامـل    تكنولوجيا املعلوم إضايف يف جمال    تطوير  إلجراء  ختطط اجلامعة   -
مثل ، الشبكةجتري عرب التعلم والعمليات اإلدارية    عل معظم عمليات    اإلنترنت جل تطبيقات  
 .اإللكترونية اليت تطورها اجلامعة حالياًالدروس 

 اخلدمات عرب الشبكة

يف احلكوميـة   توسـطة   املثانوية و الدارس  املكل  التدابري الالزمة لربط    وزارة التربية   اختذت  -
 .اإلنترنتخدمة  نيتحس، ومازال العمل جاريا للبحرين باإلنترنتا

 االرتباط مع اإلنترنت

، يف البحـرين  ،  الكويـت ها  مقر، اليت   لجامعة العربية املفتوحة  جيري التخطيط لفتح فرع ل    -
 طالب  ٤٠٠٠ممْت هذه اجلامعة للتعامل مع      ُص. م عن البعد  يالتعلوتعمل حالياً وفق مبدأ     

ب اإلنترنت قناة رئيسية    يستخدم الطال  .يف مرحلة أوىل  الشرق األوسط   قة  منطمن  تقريباً  
 .ظائف والويةالتعليماملواد للوصول إىل 

 التعليم عن بعد

حرينالب

تكنولوجيـا املعلومـات    ته نشـر    مهم،  لتكنولوجياhير  أنشأت وزارة التربية مركزا لتطو    -
  .دارسهذه املإىل واالتصاالت يف املدارس وإدخال التعليم اإللكتروين 

 يتمـع وزار  ، بالتعـاون    ذكيةالدارس  اً، حتت اسم امل    مشترك اًوزارة التربية مشروع  بدأت  -
إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت    إىل إدخال   يهدف املشروع    .اإلعالم واالتصاالت 

ذه املدارس  هل سيكون. ٢٠٠٨يف عام   نجز  توقع أن يُ  ، وي  مدرسة يف مرحلته األوىل    ٧٥٠٠
 .مواطننيتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتقدمي خدمات لالجتماعية املراكز ادور 

، أي أن هنـاك     يف املدارس املصـرية   تقريباً  شخصي   حاسوب   ٦٠٠٠٠٠جرى تركيب   -
 .اً طالب١٥ لكل اً واحدحاسوباً

 التعليم باستخدام احلاسوب

 اخلدمات عرب الشبكة غري متوفرةبيانات  ال-
 االرتباط مع اإلنترنت ةغري متوفربيانات  ال-
 قوميا للتعلـيم اإللكتـروين خلدمـة        لس القومي املصري للتعليم اجلامعي مركزاً     اجملأنشأ  -

حتضـري دروس   املدرسـني يف    تأهيل  مهمة هذا املركز    . العلياعاهد  امل و  اجلامعات األخرى 
إنشاء  و ،  الشبكةتطوير املناهج على    ، و لكترويناإلتعليم  ، وإعطاء دروس ال   لكترويناإلتعليم  ال

 . لكترويناإلتعليم بوابة وطنية لل

تشترك مصر يف اجلامعة العربية املفتوحة، اليت مقرها الكويت، ويستخدم الطالب اإلنترنت            -
 طالبـاً إىل هـذه      ٧٠انضم حىت اآلن    . قناة أساسية للوصول إىل املواد التعليمية والوظائف      

 .اجلامعة

 التعليم عن بعد

مصر

 العراق  . حمددة تستخدم يف قطاع التعليم العراقيال توجد تطبيقات-
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 الدولة  املعايري املالمح

الوزارة أيضا وحـدة     وأنشأت   .لكترويناإلتعليم  للطورت وزارة التربية استراتيجية شاملة      -
 :  خطة التنفيذ تشمل.تنسيق تنفيذ هذه االستراتيجيةهدفها لكتروين اإلتعليم التنسيق 

 ١٠كـل   حاسوب واحد ل  بنسبة  واسيب  كل املدارس باحل  هو جتهيز   اهلدف  : ساسيةاألبنية  ال
  مدرسة مـن  ٢١٠٠ انتهى حالياً جتهيز     .قنوات سريعة رس باإلنترنت عرب    ااملدربط  ب و طال

عـدد  سـيكون إمجـايل    ). كل مدرسةيفحاسوباً  ٤٠(باحلواسيب  مدرسة   ٣٢٠٠أصل  
 .حاسوب خمطط له ١٠٠٠٠٠أصل ن  م٢٠٠٣ يف هناية نيسان ٤٥٠٠٠احلواسيب

والـتعلم باسـتخدام تكنولوجيـا املعلومـات        علـيم   اهلدف هو حتسني عملية الت    : املناهج
 .واالتصاالت كأداة يف موضوعات خمتلفة

الـيت حيتاجوهنـا    ) ةتربويال و ةتقنيال(درسني باملهارات   املاهلدف هو تزويد     :تدريب املعلمني 
 وسـيط  التقليدية ليصبحوا قادرين على ممارسة دور ال       صفوفتعليم والتعلم يف ال   ال  نيحسلت

 أكثر مـن     حصل .مصدر املعرفة الرئيسي  ممارسة دور   التعلم بدال من    يف  فاوض  املوواملرشد  
 مدرس  ٢٥٠٠ حصل    .٢٠٠٢عام  شركات دولية يف    لدى  لتدريب  على ا  مدرس   ٣٥٠٠

 الشـهادة   وسدر مـدرس    ٥٠٠٠ ويتبع أكثر من     ،على الشهادة الدولية لقيادة احلاسوب    
 .الدولية لقيادة احلاسوب

الوقـت  قرار مبعلومات دقيقة وحديثة يف      الاهلدف هو تزويد صناع     : نظام معلومات اإلدارة  
 .ناسبامل

تكنولوجيـا  إلدخـال   ر التعليم اجلـامعي     يمبادرات تطو  أخرى يف    األردن أنشطة لدى  -
 .التعليم اجلامعيمؤسسات املعلومات واالتصاالت يف 

 تخدام احلاسوبالتعليم باس

 اخلدمات عرب الشبكة غري متوفرةبيانات  ال-

شهر شـباط   بنهاية  . ADSLطوط   مدرسة متصلة باإلنترنت خب    ١٠٠٠مثة  : احلايلالوضع  -
 .كل شهريف  مدرسة ٢٠٠داد هذا العدد مبعدل سيز

 .ارسكل املدإىل  ٢٠٠٥ستصل أقنية االتصال السريع خالل عام : التصورات املستقبلية-

 االرتباط مع اإلنترنت

امعـة  اجللتعلم عن بعد يف     لركز اإلقليمي   املهو  فتراضية  أقرب مثال إىل مفهوم اجلامعة اال     -
  <يةاألردن

 .لتعلم عن بعـد   ة ل شبكة اإلقليمي الكون أحد مراكز    تلية  امعة األردن اجلر البنك الدويل    ااخت-
تعلـيم تكنولوجيـا    اعد علـى    سوي معلوماتية للتعلم عن بعد      ينشئ هذا املشروع شبكة   

 .البنك الدويل يف الشرق األوسط ومشال أفريقيايف لبلدان األعضاء لاملعلومات 

 التعليم عن بعد

األردن

حاسـوب  بنسـبة    تقريبـاً، و    شخصي  حاسوب ٢٢٥٠٠ بـكويتية  الدارس  جهزت امل -
 حاسـوب حتقيق نسـبة    إىل  خطط وزارة التربية     هتدف   .اً طالب ٢٠كل  لواحد  شخصي  
 .٢٠٠٧-٢٠٠٦يف الفترة ب  طال٨لكل حد واشخصي 

يف الكويت كمواقع جتريبيـة     حكومية   ثانوية ومتوسطة    ةن مدرس وأربع وعشر ستستخدم  -
 .٢٠٠٤-٢٠٠٣يف تبدأ اليت لكتروين اإلتعليم اللوحدة 

الكويت التعليم باستخدام احلاسوب
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 الدولة  املعايري املالمح

 يف الـدروس   اجلامعـة للتسـجيل      f،hfmاستخدام  كويت اآلن   طلبة جامعة ال  يستطيع  -
املدرسني، مـع   وظفي اجلامعة و  ملاخلدمة متاحة    .اإلنترنتعرب  األكادميية وتلقي املعلومات    

لتفاعـل  إىل ا إضافة  ،  الحقة للمشروع الملرحلة  التركيز على اخلدمات املوجهة لألهايل يف ا      
عـام  منتصـف   يف  على الشبكة   متوفرة  تبة  املك ُيتوقع أن تصبح     .الشبكةرب  ب ع طالالمع  

كل طلباهتم اليوميـة    بوابة للوصول إىل    استخدام ال  من   ب قريبا الطالتمكن   سي  .٢٠٠٣
مواعيـد  على أخبار اجلامعة و   أن ينشئوا واجهة ختاطب خاصة للحصول        املوقع و  بواسطة

 .اليت هتمهمنشطة األ

 اخلدمات عرب الشبكة

يف امعية  وتربط كل املباين اجل   جيجابت   تتجاوز سرعتها عدة     احمللية اليت شبكة  إىل ال إضافة  -
املتنوعـة  التجمـع  شبكات حملية السلكية يف مناطق ، جرى تركيب عدة جامعة الكويت 

 ألن البنيـة    اجلامعيةيف املباين   متاحة أيضا    خدمة اهلاتف عرب الشبكة      . اجلامعة يفواملطاعم  
 . والنصالفيديو والصوت: نات إرسال البياأمناطكل تدعم لشبكة األساسية ل

احملاضرات ل  يميكن تسج حبيث  كامريا  باجلديدة يف جامعة الكويت     جيري جتهيز الصفوف    -
فيديو عند الطلب حيث تسـجل      خدمة ال املكتبة الرقمية    تقدم   .يف مكتبة رقمية  ينها  وختز

يصـل  ميكن أن    على الشبكة متاحة  مكتبة  وحتفظ يف   على اهلواء   اليت تلقى   كل احملاضرات   
 .ذلكحيتاجون عندما إليها الطلبة 

 االرتباط مع اإلنترنت

تتيح هذه  . التعلم عن بعد  باستخدام  تسمح للجامعة   مترابطة  ركبت جامعة الكويت شبكة     -
جامعي والطلبة يف مبىن املدرس يف   ، يكون   أماكن خمتلفة الشبكة حضور حماضرات تلقى يف      

 .هتموبيآخر أو يف جامعي مبىن 

 بعدالتعليم عن 

 

 ُخصـص   .اجلديدة للصف الثـاين عشـر     هج  اناملب يف   وباحلاسأدخلت دروس التعريف    -
 .يف األسبوع واحدة   ساعة   ١٩٩٤املناهج املُعدلة عام    تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف     ل

 . متعددة الوسائطالنشر أدوات ، اخلاصة، أساساً املدارستستخدم مدارس كثرية

 لبنان التعليم باستخدام احلاسوب

كـل  لنترنت متاح   على اإل نظام  إجياد  لبنان  يف  لكتروين  اإلتعليم  للترحات  املقأحد  يتضمن  -
راجـع  ملكلفة منخفضة ل  ، ويؤمن الوصول ب    الشبكة ربالتعليم ع يقدم خدمات    ،املدارس

مـن   اليت متكن الطلبة واملدرسني      طنيةيرشد إىل املصادر التعليمية الدولية والو     الدراسية، و 
 .دويلعلى املستويني الوطين والالتواصل 

استعمال نظم إدارة التعلم    بلتكنولوجيا  الذي تسانده ا  تعلم  يف ال شاركت جامعات عديدة    -
ة بواسطة واجهات على    اخلاصإىل موادهم   واملواد التعليمية   إىل  بالولوج  لطلبة  لاليت تسمح   

 .الوب

  اخلدمات عرب الشبكة

حزيـران  بدأ يف ، الذي SchoolNetسكولنيت سمى اللبناين املُنموذجي  الشروع   يربط امل  -
حتسني التعـاون بـني قطاعـات       إىل  يهدف  ، و املختارةكومية  رس احل ابعض املد  ٢٠٠٠
مشروع كارتـاج  املدارس الكاثوليكية  بدأت .ب والطالنياملدرس و وبني املدارس  ،التعليم

CARTAGE     شبكة سـرعتها   وخاصة ب حكومية   مدرسة   ٣٠٠٠ربط   الذي يهدف إىل
8Mbits. 

  االرتباط مع اإلنترنت
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وعدا عن ذلك فال يوجـد أشـكاالً        . أقامت اجلامعة العربية املفتوحة فرعاً هلا يف بريوت       -
 .أخرى للجامعات االفتراضية

  التعليم عن بعد
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بة إلكترونية تعليمية لتسهيل    ات اإلجيابية، منها إجياد بوا    بادربعض امل حكومة عمان   اختذت  -
 .التواصل بني وزارة التربية واملدارس والطالب واألهل وأفراد اجملتمع املعنيني بالتعليم

 ممكنا، وكذلك التعلم حبسب سرعة الطالب بواسـطة         التعلم عن بعد   هذه البوابة    جعلتس-
 .يتعلم اجلماعالوالوسائل املرئية، 

 :التاليةت االيف اجملالبدء يف مشاريع رائدة -

  لكترونيةاإلدرسة املمشروع 

، وتقـدمي   الشبكة احملليـة  تأهيل  الذي يستلزم إعادة تصميم و    : اإللكترونيةمشروع املنطقة   
 إنشاء بوابة حملية، و،لكتروين بني عناصر املنطقةاإلربيد الستخدام الاإلنترنت بالتصال ا

إىل نصـوص إلكترونيـة     يهية  النشرات التوج كتب و اللتحويل  : املنهاج اإللكتروين مشروع  
 . يف موقع وزارة التربيةهاونشر

 التعليم باستخدام احلاسوب

 :، جيري إجنازها عن طريقيف عمانرائدة مدرسة إلكترونية إلحداث قترح ُمهناك 

 ،استخدام نظام املدرسة اإلداري •

 ،إعادة تأهيل وتصميم الشبكة احمللية •

 ،اإلنترنتب خدمات االتصال تقدمي •

لكتـروين بـني    اإلرس واستخدام الربيـد     امدبوابات إلكترونية لل  اء  إنش •
 .قطاعات املدرسة

 اخلدمات عرب الشبكة

 االرتباط مع اإلنترنت بيانات السابقةال انظر-

 التعليم عن بعد .وطينيف التقرير الفتراضية لجامعات االل ذكر ال-

عمان

م اإلدارة املدرسـية يف املـدارس       ستخدم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عادة يف نظ      ُت-
ليس هناك ذكـر    . كوميةيف املدارس احل  على نطاق ضيق    ْستْخدم  ُت و ،الفلسطينية اخلاصة   

 .الستخدام احلاسوب الشخصي يف املعاهد التعليمية

 التعليم باستخدام احلاسوب

لك يستطيع الطالب    لذ اواقعهالتعليمية على م  ها  ادووممناهجها  تنشر اجلامعات الفلسطينية    -
قوات الذي تفرضه   غالق  اإلجامعاهتم بسبب   إىل  ضور  النفاذ إليها عندما يتعذر عليهم احل     

 .االحتالل

 اخلدمات عرب الشبكة

 االرتباط مع اإلنترنت .ا اخلاصةلكن لدى اجلامعات الفلسطينية مواقعه، اإلنترنتبرس ااملدربط كر لِذال يوجد -

 التعليم عن بعد .وطينيف التقرير الفتراضية ات االلجامعل ذكر ال-

الوطنية 
الفلسطينية

يف تكنولوجيا املعلومـات واالتصـاالت      ا اجملال على استخدام     جهود قطر يف هذ   تقتصر  -
  .يف املدارس واجلامعاتعليم الت

 .إلنترنتإىل ا وصلة أو ةشخصياليت لديها حواسيب املدارس عدد  ذكر لال-

تكنولوجيا املعلومات  خدام  الستوطنية  استراتيجية   أو   ،مناهج على الشبكة  لوجود  كر   ذِ ال-
  .التعليميف تطوير واالتصاالت 

 قطر 
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 . يف اململكة العربية السعوديةمتوفرة غري املناهج الدراسية اإللكترونية-
 جيـري   هد للبترول واملعادن  امللك ف جامعة  على سبيل املثال يف     ،  هناك فقط جتارب حمدودة   -

جترييب للجامعة اإللكترونية يف    رب  أْنشئ خم -. تعرب شبكة االتصاال  ادة بىن البيانات    تعليم م 
 .امللك عبد العزيز يف جدةجامعة 

 .(www.dwalej.com) لتعليم اإللكتروينلالدواجل شبكة ت شركة نشأأ-

للتحول إىل التعليم املعتمد    مخس مراحل   خطة ذات   اصة يف جدة    األندلس اخل تتبع مدارس   -
 .السنتني القادمتنياحلاسوب يف على 

 التعليم اإللكتروين 

 اخلدمات عرب الشبكة .الشبكةرب تسجيل عالتعرض بعض اجلامعات خدمات حمدودة مثل -

 .تاإلنترنباملدارس ربط كر ل ِذال-

تضـم  م  يستخدم كمراكز تعل  ُتمكتبات املدارس ل  طط وزارة التربية والتعليم لتطوير كل       خت-
عليم عمليات الت لتكمل  كل املصادر املطبوعة وأدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت        

 .والتعلم

 االرتباط مع اإلنترنت

حمدودة حاالت  باستثناء  ،  خطط للتعلم عن بعد يف املؤسسات التعليمية السعودية       توجد   ال-
 .التعليم الصحيمثل جدا ، وألغراض حمددة جدا

 .لدى اجلامعة العربية املفتوحة فرع يف اململكة العربية السعودية-

 التعليم عن بعد

اململكة العربية 
السعودية

، مبعـدل   والثانويـة عدادية  هج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املراحل اإل      ُيَدرَّس من -
  .ساعتني يف األسبوع

 . كل مدرسة ثانويةيف  شخصية حواسيب ٤ وسطياً هناك-

 .يةمياستخدام واضح لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كأداة تعليوجد  ال-

 .فكرة املدارس الذكية مع شركة ماليزيةجتري مناقشة -

سورية التعليم باستخدام احلاسوب

 وتصفح بعض   املواد حتميل بعض    إمكانية خدمات واضحة على اإلنترنت باستثناء       ال توجد -
  .التربيةاملعلومات العامة من موقع وزارة 

 اخلدمات عرب الشبكة

  تتضمن .ا خاصة هب  إنترانتشبكة  بناء  على  وزارة التربية السورية يف املرحلة املاضية       عملت  -
ـ  . الوزارةمع  مدرسة ١٠٠٠هذا املشروع ربط من املرحلة األوىل   ربط ختطط الـوزارة ل

 . مدرسة إضافية يف املرحلتني القادمتني٢٠٠٠

 االرتباط مع اإلنترنت

فتراضـية  لـدى اجلامعـة اال     .يةوطنبادرة  مب) SVU(السورية  فتراضية  نشئت اجلامعة اال  أُ-
، تعـاون مـع جامعـات يف كنـدا        ت و ،مع عدد من اجلامعات الدولية     عالقات   السورية

 علـى  السوريةفتراضية اجلامعة اال تعمل . وفرنسا،بريطانيا، والواليات املتحدة األمريكية  و
 .فة دولياًو مؤسسة تعليمية معرنيربعمع أإنشاء عالقات شراكة 

 التعليم عن بعد
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،  متابعة العمليات  علىعمل وكامريات تساعد    طة   حم ٣٥ـ   ب  كل مدرسة ثانوية  ُجهزت  -
تصـال  بني هـذا املشـروع أن اال  . وطابعات ملونة Netfinity من نوع  دمإىل خم إضافة  

 .األهل و،ارساملد، ونياملدرس، وبكبرية إىل الطالات خدميقدم اإلنترنت ب

اإللكتـروين  التعليم  تقدمي  املهمة الرئيسية هلذه املشاريع هي      : رس اإللكترونية امشاريع املد -
السـاعات  جمموعة من   إىل تقدمي    هذه املشاريع    دفهت.  اإلنترنت عربلكل املناهج املمكنة    

ت العربيـة   ب يف اإلمارا  اإلنترنت إىل الطال  عرب  رس الثانوية املعروضة    ااملداملعيارية لطالب   
 .املتحدة

اإلمارات  التعليم باستخدام احلاسوب
العربية املتحدة
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  يسـعى إىل تطبيـق     ظيب إلمارات العربية املتحدة يف أبو    الوطين للحوسبة يف ا   ركز  كان امل -
 .اإلمارات العربية املتحدةيف املدارس ألمتتة برنامج 

  الشبكةاخلدمات عرب

خـابر  يف اإلمارات العربية املتحدة متصلة باإلنترنـت وجمهـزة مب         كومية  كل املدارس احل  -
، وتزويدهم مجيعـاً   بالتفاعل بني الطلبة يف اإلمارات   هذاسيسمح   . لتكنولوجيا املعلومات 

ـ ه اخلاص نظامإىل لدخول لكل منهم باعنوان بريد إلكتروين وكلمة سر تسمح     ب ة من حمط
ألهنـا  لتقدير  امازالت فوائد هذه املشاريع صعبة      . يف املدرسة أو يف البيت    دة  عمل موجو 

 .للتنفيذ األوىل حلارامل يف تمازال

 االرتباط مع اإلنترنت

بناء جمتمـع   إىل  هتدف  الـيت    )www.kv.ae ("عرفةاملقرية  "أنشأت اإلمارات العربية املتحدة     -
املعرفية عاملة  القوى  الرفة هي رفع قدرات     أحد األهداف األساسية لقرية املع     .حيويتعلم  م

  .يف االقتصاد العاملية واالخنراط نافسماملنطقة لليف 

مركـز  ، و أكادميية اإلعالم : منهاة  ياملعرف متبايناً من املؤسسات     معاًجتستؤوي قرية املعرفة    -
، يـا لدراسـات العل  اجلامعي وا التعليم  قدم  مؤسسات التعليم اإللكتروين اليت ت    ، و بتكاراال

، مؤسسات التدريب اجلمـاعي   ، و مكتبة متعددة الوسائط  ، و بحث والتطوير لاومؤسسات  
سيسهل جمتمع املعرفـة يف قريـة املعرفـة         . ضناتا واحل ومؤسسات التدريب واالختبار،  

 التخصصـات يف تشكيلة من    العاملي املستوى    التخصصيفرص التعلم   إىل  ل املتزايد   ودخلا
 .والشركاتللطالب 

 عدالتعليم عن ب

 

ــت - ــدة  أقام ــة املتح ــارات العربي ــن اإلم ــت م ــة ديب لإلنترن ــالل مدين  خ
)www.dubaiinternetcity.com(  ًمع   مشروعاً مشتركا eCollege   الواليات املتحدة   يف

 .منطقة اخلليج واملنـاطق احمليطـة  يف  أكثر  متاحاً   التعليم   ياً جلعل معرف  مدخالًلتقدم بذلك   
منظمـات  للمؤسسات األكادميية و  ة  سانداخلدمات امل التكنولوجيا و تقدم هذه الشركة    س

 .الشبكةللتعليم عرب كاملة متالتدريب اجلماعي لبناء برامج 

  

كبري هناك نقص    .حمدود االنتشار مواد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت     ما زال تدريس    -
ولوجيـا  ترقية وتطوير تطبيقات تكن   إىل  هتدف  الالزم املخصص للمشاريع اليت     لتمويل  يف ا 

تقريباً  من املدارس اخلاصة     يف املائة  ٩٢ يف حني ميتلك     .املعلومات واالتصاالت يف التعليم   
كوميـة اجملهـزة     من املـدارس احل    يف املائة  ٢٧فقط  حواسيب شخصية، هناك    يف اليمن   

 .ةشخصيباحلواسيب ال

 التعليم باستخدام احلاسوب

 اخلدمات عرب الشبكة البيانات غري متوفرة-

 االرتباط مع اإلنترنت البيانات غري متوفرة-

لمـواطنني  لم عن بعـد     يالتعلافتراضية لتقدمي   صدر قرار رئاسي هذه السنة لتطوير جامعة        -
 التعليم اجلـامعي    اوزارت تقوم   .نائيةيف املناطق ال  ، أو   اليمنيني الذين يعيشون خارج اليمن    

 .فتراضيةعة االهذه اجلامحداث ق اجملهود إليتنسبوالبحث العلمي 

 التعليم عن بعد

 اليمن
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 املالمح الرئيسية لتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التجارة واألعمال
 

 الدولة  املعايري املالمح

انتشار التجارة اإللكترونية  البيانات غري متوفرة-
واألعمال اإللكترونية ومدى 

 نضجهما

لى اإلنترنت تقدماً حقيقياً يف البحرين، مبعدل اعتماد يصل إىل          شهد قطاع املصارف ع   -
 يف املائة من مجيع مستخدمي اإلنترنت، وهو معدل ميكن مقارنته مبعدالت الدول             ٢٠

 .الغربية املتقدمة

.تقدم اآلن بعض املصارف البحرينية واملصارف املشتركة خدمات الصرافة اإللكترونية-

توفر األعمال املصرفية 
 لكترونية وجودهتااإل

 البحرين

وال . إن تطبيقات التجارة اإللكترونية واألعمال اإللكترونية حمدودة االنتشار واجلودة        -
توجد معلومات دقيقة عن االنتشار احلقيقي لألعمال اإللكترونية يف مصر حىت هـذا             

 .الوقت

ألعمال احلكومة املصرية قيد إصدار التشريعات الالزمة لتشجيع التجارة اإللكترونية وا         -
 .اإللكترونية ودعمهما

التطورات يف التجارة   "بينت دراسة أُجريت من قبل مديرية التجارة األمريكية بعنوان          -
 إمكانيـة التجـارة     ٢٠٠٢وُنشرت يف كانون أول من عـام        " اإللكترونية يف مصر  

 .اإللكترونية واألعمال اإللكترونية يف مصر

انتشار التجارة اإللكترونية 
كترونية ومدى واألعمال اإلل
 نضجهما

 ١٠إن الصرافة اإللكترونية حمدودة يف مصر لكون عدد من هلم  حسابات مصرفية هو               -
 .يف املائة فقط من السكان

حتاول احلكومة تشجيع الصرافة اإللكترونية عن طريق بعـض املبـادرات كتحويـل             -
م بطاقـات   الرواتب واملعاشات إلكترونياً إىل حسابات مصرفية، وتشجيع اسـتخدا        

 .االئتمان

 .هذا النشاط غري مستخدم كفاية يف مصر وميتلك إمكانية للنمو-

توفر األعمال املصرفية 
 اإللكترونية وجودهتا

 مصر

 .إن تطبيقات التجارة اإللكترونية واألعمال اإللكترونية غري متوفرة يف العراق-

 .مشلولةالبنية األساسية العراقية مدمَّرة بالكامل واألنشطة التجارية -

انتشار التجارة اإللكترونية 
واألعمال اإللكترونية ومدى 

 نضجهما

 . املصارف يف العراق غري جمهزة بأي نوع من الصرافة اإللكترونية يف الوقت احلايل-

تفتقر العراق إىل البنية األساسية الضرورية للصرافة اإللكترونية كشـبكة اتصـاالت            -
 .وسريعة، وتوفر بطاقات الدفعموثوقة وشبكة إنترنت آمنة 

توفر األعمال املصرفية 
 اإللكترونية وجودهتا

 العراق
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. موجودة ويتسع استخدامها  ) B2B(شركة  -إىل-التجارة اإللكترونية من منط شركة    -
 ".Commerce oneالتجارة األوىل "و" التجاري"توجد جتارب ناجحة مثل 

غـري واسـعة    ) B2C(لك  مسـته -إىل-ال تزال التجارة اإللكترونية من منط شركة      -
 .االنتشار، ألن األدوات والربجميات الالزمة ال تزال غالية نوعاً ما

الصعوبات اليت تعترض التجارة اإللكترونية واألعمال اإللكترونية هي قلة طرائق الدفع -
 .ببطاقات الشراء واألمن على اإلنترنت

انتشار التجارة اإللكترونية 
واألعمال اإللكترونية ومدى 

 ضجهمان

 األردن
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 مصرفاً، يؤمن ثالثة منها خدمات مصرفية على اإلنترنت، وهي          ٢٢يوجد يف األردن    -
ال تشمل اخلدمات   . الكوييت-املصرف العريب، ومصرف اإلسكان، واملصرف األردين     
 .ية املمكنةاملصرفية املقدمة مجيع أنواع اخلدمات املصرفية اإللكترون

، وتتشارك مثانية من املصارف الـ      ATMأدخلت معظم املصارف شبكات من نوع       -
 .JONET تسمى ATM بشبكة ٢٢

من بني بطاقات   -. إن جودة الصرافة اإللكترونية يف األردن عالية وذات شبكات آمنة         -
 بطاقة من   ٥٠٠٠٠٠ بطاقة، هناك أكثر من      ٦٠٠٠٠٠االعتماد الكلية البالغ عددها     

 ٢٠٠٠٠ بطاقة مشـحونة، ومـا بـني         ٦٠٠٠٠ و ٥٠٠٠٠، وما بني    VISAع  نو
 . بطاقة اعتماد٣٠٠٠٠و

توفر األعمال املصرفية 
 اإللكترونية وجودهتا

 

-إىل-وشـركة ) B2B(شـركة   -إىل-إن قطاع التجارة اإللكترونية من منطي شركة      -
ر  مليـون دوال   ١٧٠يف طور النمو، مسجالً كتلة مالية مقـدارها         ) B2C(مستهلك  

 .٢٠٠٢أمريكي يف عام 

 مليـون دوالر    ١٥٠، قيمتـها    )B2B(شركة  -إىل-معظم املناقالت من منط شركة    -
 .أمريكي، حتدث بني شركات متعددة اجلنسيات وموزعيها احملليني

توجد أنشطة للتجارة اإللكترونية واألعمال اإللكترونية مـن قبـل شـركة نفـط              -
ة أن تزدهر عندما ُيسن قانون التوقيع       من احملتمل جلميع هذه األنشط    ). KOC(الكويت

 .اإللكتروين

ــط شــركة - ــن من ــة م ــو التجــارة اإللكتروني ــديرات من ــركة -إىل-إن تق ش
)B2B (     مليون دوالر أمريكي، وبالنسبة لنمط شركة٤٩٦ و٣٤٢أن يكافئ ما بني -
 . مليون دوالر أمريكي٥٥ و٥٤ما بني ) B2C(مستهلك -إىل

انتشار التجارة اإللكترونية 
ألعمال اإللكترونية ومدى وا

 نضجهما

 الكويت

تصرح الكويت بأهنا متتلك أعلى معدالت اعتماد للصرافة اإللكترونية بني مجيع البلدان            -
 .العربية

تقدم أربعة من املصارف التجارية الكويتية السبعة خدمات البيع على اإلنترنـت، يف             -
 .ATMهلاتف وشبكة حني تؤمن املصارف الثالثة األخرى خدمات مصرفية عرب ا

ميارس املصرف الوطين الكوييت، أكرب مصارف الكويت، دوراً رائداً بتزويـد معظـم             -
ومن حيث األمن، فإنه يوظف أحدث تقنيات التشفري        .  خدماته املصرفية على الشبكة   

ــام     ــاح العــ ــية للمفتــ ــة األساســ ــق كالبنيــ والتحقــ
)PKI ( وطبقة القبس األمني)SSL.( 

ية توفر األعمال املصرف
 اإللكترونية وجودهتا

 

اخللوي باستخدام  -يزود مصرف الكويت والشرق األوسط خدمات عن طريق اهلاتف          
الرســـائل القصـــرية وبروتوكـــول التطبيقـــات الالســـلكية     

)WAP (            لتنفيذ عمليات دفع الفواتري، أو حتويل األموال أو إرسال كشف احلسـاب
 .إىل الزبون
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 )تابع (٨امللحق 
 الدولة  ايرياملع املالمح

إن خربات اللبنانيني ومقاوالهتم رمبا متكِّن البلد من الوصول إىل مستويات عالية جداً             -
 .يف التجارة اإللكترونية واألعمال اإللكترونية

تواجه مشاريع التجارة اإللكترونية يف لبنان عدة معوقات للتقدم، وهي عدم توفر بنية             -
مر به وضعف التمويل، وعـدم وجـود قـوانني          أساسية فعالة، وقلة رأس املال املغا     

 .وتشريعات ختلق بيئة جذابة للتجارة اإللكترونية يف البلد

 موقعاً للتجارة اإللكترونية يف لبنان، مجيعهـا ُمستضـافة          ٣٠، وجد   ٢٠٠٣يف عام   -
تركز مشاريع التجارة اإللكترونية على تصدير البضائع واخلدمات مـن          . خارج البلد 

 . يصبح البلد مستهلكاً مثالياً للمشاريع املقدمة إىل األسواق احملليةلبنان أكثر من أن

قدمت بعض الشركات نفسها على أهنا مزودة للبنية األساسية للطلبات اإللكترونيـة            -
. شركة-إىل-ومعاجلة املناقالت اإللكترونية يف جمال التجارة اإللكترونية من منط شركة

انتشار التجارة اإللكترونية 
ال اإللكترونية ومدى واألعم
 نضجهما

 ٧٤٠ آالت الصرافة اآللية الرئيسية للمصارف التجارية حالياً أكثر مـن   حتوي شبكة-
 مناقلـة   ٧٠٠٠٠٠ ثانوية وهي يف منو مستمر، وتقوم وسطياُ بإجراء          ATMشبكة  
 .شهرياً

ت مصرفية على   عشرة منها تقدم مناقال   :  مصرفاً جتارياً عامالً يف لبنان     ٥٢يوجد حالياً   -
اإلنترنت وألربعة مصارف خدمات مشاهبة ال تزال قيد التجربة وُيتوقع طرحهـا يف             

 . مصرفاً يطورون هذه اخلدمة١١ال يزال . عدة أشهر

إضافة إىل ذلك، يوجد مصرف واحد يقدم خدمات مصرفية عرب الرسائل القصـرية،             -
 الالسـلكية،   وثالثة مصارف تقدم خدمات مصرفية عرب بروتوكـول التطبيقـات         

 .ومصرف واحد يقدم خدمة مصرفية على التلفاز

املعلومات والصرافة اإللكترونية اآلمنـتني  "يتوىل مصرف لبنان املركزي مبادرةً تسمى     -
للتزويد مبحطة عمل آمنة للصرافة اإللكترونية واخلدمات اإللكترونية        ) SeBIL" (للبنان

 .للقطاع املايل اللبناين

ية توفر األعمال املصرف
 اإللكترونية وجودهتا

 لبنان

شـركة  -إىل-ُتجري العديد من شركات القطاع التعاوين مناقالت من منط شـركة          -
)B2B (مستخدمةً وسائط إلكترونية. 

 ).B2C(مستهلك -إىل-لقد أُدخلت حديثاً أيضاً التجارة اإللكترونية من منط شركة-

تضمن للشـركات   إن مبادرة مصرف مسقط لتنفيذ خطة شاملة الستمرار األعمال س         -
وهـي  . واألفراد بنية أساسية متينة تدعم التجارة اإللكترونية واألعمال اإللكترونيـة         
 .ستجتذب على األغلب املواطنني والشركات للثقة باملناقالت على اإلنترنت

انتشار التجارة اإللكترونية 
واألعمال اإللكترونية ومدى 

 نضجهما

 عمان
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ية حنو تشـجيع الصـرافة اإللكترونيـة والـدفع          تتحرك العديد من املصارف العمان    -
 .اإللكتروين

توجد اتفاقيات بني وزارة التجارة والصناعة واملصرف العريب العماين لبناء نظام دفـع             -
إلكتروين يدعم البطاقات الذكية اليت ميكن استخدامها من قبل كافـة الشـركات يف              

 . اإللكترونيةمثل مبادرات مصرف مسقط إلطالق  الصرافة. القطاع اخلاص

 تتطلع بلدية مسقط إلنشاء بوابة للدفع اإللكتروين، ويدرس املصرف املركزي العماين            -
 .إدخال نظام نقل األموال إلكترونياً

توفر األعمال املصرفية 
 اإللكترونية وجودهتا
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 )تابع (٨امللحق 
 الدولة  املعايري املالمح

نية مها قطاعان قابالن للنمـو يف منـاطق         إن التجارة اإللكترونية واألعمال اإللكترو    -
 .السلطة الفلسطينية على الرغم من أن البلد حمتل

ال يوجد حالياً جتارة اإللكترونية وأعمال اإللكترونية معقولة يف املنـاطق الفلسـطينية           -
 .احملتلة، إال على نطاق ضيق يف بعض املصارف، مثل البنك العريب

انتشار التجارة اإللكترونية 
عمال اإللكترونية ومدى واأل

 نضجهما

إن استخدام الصرافة اإللكترونية يف مناطق السلطة الفلسطينية حمظور متاماً يف الوقـت             -
من املتوقع أال تبدأ الصرافة اإللكترونية قبل الوصول إىل درجة حمـددة مـن              . احلايل

 .االستقرار السياسي

توفر األعمال املصرفية 
 ية وجودهتااإللكترون

 السلطة الفلسطينية

انتشار التجارة اإللكترونية  .البيانات غري متوفرة-
واألعمال اإللكترونية ومدى 

 نضجهما

توفر األعمال املصرفية  البيانات غري متوفرة-
 اإللكترونية وجودهتا

 قطر

قُدر دخل اململكة العربية السعودية من نشاط التجارة اإللكترونية مببلغ مليـار دوالر             -
 .٢٠٠١يباً يف عام أمريكي تقر

ــعودية   - ــة الس ــة العربي ــلطة املالي ــارة والس ــة ووزارة التج إن وزارة املالي
)SAMA (           قيد تطوير إطار تنظيمي للتجارة اإللكترونية، إذ تركز السلطة املالية العربية

 .السعودية أكثر على اخلدمات املالية على اخلط

نظاماً لبنية أساسية   ) KACST(لوجيا  لقد بدأت مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتكنو       -
 .للمفتاح العام سيعمل على توفري بيئة آمنة للتجارة اإللكترونية يف اململكة

تتصدر شركتان من كربى الشركات السعودية مبادرات التجارة اإللكترونية من منط           -
 السـعودية الـيت تشـجع       Aramcoاألوىل هي شركة    ). B2B(شركة  -إىل-شركة

 شريك على استخدام حمطات التجارة اإللكترونية من        ١٢٠٠ عددهم   شركاءها البالغ 
ــركة  ــط شـــــــ ــركة -إىل-منـــــــ شـــــــ

)B2B .(          والثانية هي شركة الصناعات األساسية السعودية اليت حتسن عمليات سلسلة
ُمشـركةً بعـض    ) B2B(شـركة   -إىل-التزويد باعتماد نظام التبادل من منط شركة      
 .عوديةاملصارف الكربى يف اململكة العربية الس

انتشار التجارة اإللكترونية 
واألعمال اإللكترونية ومدى 

 نضجهما

 اململكة العربية السعودية

الصرافة اإللكترونية هي النمط الرئيسي للمناقالت بني وزارة املالية السعودية والوكالة           -
 .املالية العربية السعودية فيما خيص دخل احلكومة والشيكات الرمسية

ارف احمللية خدمات إىل زبائنها ليتمكنوا من الدفع عن طريق اإلنترنت تقدم معظم املص -
 .أو عن طريق اهلواتف اخللوية

توفر األعمال املصرفية 
 اإللكترونية وجودهتا
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 .ال يوجد نشاط فعلي يف جمايل التجارة اإللكترونية واألعمال اإللكترونية-

 القوانني واألنظمة التشـريعية،     توجد عدة عوامل ُتعيق التقدم يف هذا اجملال، كغياب        -
 .وعدم توفر شبكة اتصاالت مالئمة، واالفتقار إىل تسهيالت الدفع اإللكترونية

لكن توجد بعض الشركات اليت تقدم خدمات التجـارة اإللكترونيـة واألعمـال             -
 . اإللكترونية عن طريق مواقع على اإلنترنت خارج سورية

انتشار التجارة اإللكترونية 
 اإللكترونية ومدى واألعمال
 نضجهما

 سورية
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 )تابع (٨امللحق 
 الدولة  املعايري املالمح

إن االفتقار إىل وسائل آمنة للدفع اإللكتروين هو العامل الرئيسي املعيق الـذي مينـع               -
 .االنتشار حنو الصرافة اإللكترونية

ارجية واملصارف  توجد بعض املشاريع الرائدة اليت تتوالها وزارة االقتصاد والتجارة اخل         -
 لتحسني مستوى اخلدمات    ATMالرئيسية لتأسيس نظام لبطاقات االئتمان وشبكات       

 .املقدمة إىل الزبائن

صدر قانون جديد مسح بإحداث ثالثة مصارف خاصة يف اجلمهورية العربية السورية            -
 .مما سيسمح على األرجح باستخدام الصرافة اإللكترونية يف هذه املصارف

ل املصرفية توفر األعما
 اإللكترونية وجودهتا

 

حتتل اإلمارات العربية املتحدة مكانةً رفيعةً يف جمايل التجارة اإللكترونيـة واألعمـال             -
 . املوجود يف ديبTejari.comاإللكترونية عن طريق املوقع 

متلك اإلمارات العربية املتحدة ميزات استراتيجية كالبنية األساسية الفعالة جداً الناجتة           -
 .عن مبادرات مثل مدينة اإلنترنت يف ديب وواحة السليكون يف ديب

، خمصصة  Comtrustأسست شركة االتصاالت اإلماراتية وحدة عمل مستقلة، وهي         -
قرر البنك املركزي أن يصل     . لتطوير التجارة اإللكترونية يف اإلمارات العربية املتحدة      

مارات العربية املتحـدة بشـبكة       يف اإل  Comtrustأنظمة التجارة اإللكترونية لوحدة     
 .املبادالت اإلماراتية لتسهيل عمليات الدفع اآلنية

إن املبادرات السابقة مع مبادرات أخرى كالدرهم اإللكتروين وأمتتة وزارة املالية تضع            -
اإلمارات العربية املتحدة أمام العديد من البلدان فيما خيص دعمها للتجارة اإللكترونية            

 .كترونيةواألعمال اإلل

 .لقد خّرجت إمارتا أبو ظيب وديب أول جمموعة من الشرطة املختصة جبرائم اإلنترنت-

انتشار التجارة اإللكترونية 
واألعمال اإللكترونية ومدى 

 نضجهما

 يف املائة من املصارف احمللية حالياً خدمات كاملة للصـرافة اإللكترونيـة             ٢٠متتلك  -
 .قالت، وتطور كثري من املصارف ذلكواملنا

إن املبادرات الكثرية كالدرهم اإللكتروين، واملناقالت اإللكترونية من قبل وزارة املالية           -
 مؤشرات على وجود الصرافة اإللكترونية والـدفع        Tejari.comوالصناعة، ومبادرة   

 . اإللكتروين يف اإلمارات العربية املتحدة

توفر األعمال املصرفية 
 لكترونية وجودهتااإل

 اإلمارات العربية املتحدة

 .هناك افتقار النطالق التجارة اإللكترونية واألعمال اإللكترونية يف اليمن-

يسمح . بدأت اليمن مشروع الريال اإللكتروين الذي ُيعترب خطوة يف االجتاه الصحيح-
الريال اإللكتروين للمواطنني اليمنيني أن يدفعوا فواتريهم، كفاتورة الكهرباء واملاء 

 .راكات باإلنترنتواالشت

 .إن اتساع جناح هذه املبادرة يعتمد على توفر النظام القانوين الداعم-

انتشار التجارة اإللكترونية 
واألعمال اإللكترونية ومدى 

 نضجهما

بالرغم من الصعوبات اليت تواجهها اليمن يف نشر استخدام تطبيقـات تكنولوجيـا             -
 الريال اإللكتروين متثل مسعى جـاداً العتمـاد     املعلومات واالتصاالت، ولكن مبادرة   

 .الصرافة اإللكترونية يف املستقبل

توفر األعمال املصرفية 
 اإللكترونية وجودهتا

 اليمن
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 ٩امللحق 
 

 املالمح األساسية يف تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الصحة
 

 الدولة  املعايري املالمح

نظام معلومات طبية استراتيجي، وقد جرت املوافقة على اخلطة         وضعت وزارة الصحة خطة لبناء      -
 .، وُيتوقع أن يستغرق إجنازها ستة أعوام٢٠٠٢ وُبدء بتنفيذها يف نيسان ٢٠٠١يف أيلول 

يسمح النظام للعيادات واألطباء والعاملني يف جمال الصحة مبشاركة املعلومات ذات الصلة بالعناية             -
اآلين إىل السجالت الطبية احملدثـة عـرب الشـبكات املؤسسـاتية          الطبية ويسمح أيضاً بالولوج     

 ).تإنتراني(

 يسمح مبلء االستمارات وإرساهلا     )www.moh.gov.bh(لوزارة الصحة موقع على شبكة الوب       -
 .آنياًُ وحيتوي أيضاً على جملدات حتوي معلومات موضوعة على اخلط

قواعد بيانات العناية الطبية 
 الوطنية

الطب عن بعد واستخدام     لبيانات غري متوفرة ا-
 خدمات اإلتمار عن بعد 

 

 البحرين

تدير وزارة الصحة مع وزارة االتصاالت عدداً من املشاريع املشتركة هتدف إىل حتسني خدمـة               -
 .اإلسعاف، وبناء مركز خدمات للضمان الصحي، وبناء موقع لوزارة الصحة على شبكة الوب

 .انات للسجالت العائلية لتستخدم يف مطالبات الضمانأنشأت وزارة الصحة قاعدة بي-

هتـدف  .  مليون مواطن  ٣٠طورت وزارة الصحة قاعدة بيانات إلدارة السجالت الطبية حلوايل          -
املرحلة القادمة إىل ربط رقم اهلوية الوطين ببيانات املواطنني الطبية وتزويد املستشفيات الرئيسـة              

 .هبذه املعلومات

اية الطبية قواعد بيانات العن
 الوطنية

تقوم وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة االتصاالت واملعلومات ببناء الشبكة املصرية للطب عـن              -
 .بعد

 .يوجد مخسة مواقع طبية مزودة هبذه اخلدمات وسيزود هبا قريباً موقعني آخرين-

الطب عن بعد واستخدام 
 خدمات اإلمتار عن بعد

 مصر

 فـإن العديـد مـن       ١٩٩٨لدويل لالتصاالت اليت زارت العراق يف عام        وفقاً ملفوضية االحتاد ا   -
 ١٥٠٠ مشفى ومراكز العناية الطبية الرئيسة وعـددها         ١٣٢املستشفيات العراقية البالغ عددها     

 مشفى، والعديـد مـن الصـيدليات جمهـزة          ٥٢مركز تقريباً، واملستشفيات اخلاصة وعددها      
لنقل البيانات بني مؤسسات القطاع الطـيب املختلفـة         باحلواسيب لكنها تفتقر للشبكة الالزمة      

 .والوزارة

النفط "جرى إعداد العديد من طلبات شراء احلواسيب والتجهيزات األخرى كجزء من برنامج             -
تبقى املعلومات املتوفرة عن الوضع اآلن غري دقيقة إىل أن يعود . قبل احلرب األخرية" مقابل الغذاء

 .االستقرار إىل البلد

د بيانات العناية الطبية قواع
 الوطنية

الطب عن بعد واستخدام  .ال توجد أية تطبيقات للطب عن بعد أو اإلمتار عن بعد يف قطاع العناية الطبية يف العراق-
 خدمات اإلمتار عن بعد

 العراق

. باءمثة حماوالت حكومية لتطوير قاعدة بيانات وطنية لكافة خدمات العناية الطبية واألدوية واألط            -
وفقاً للتقرير الوارد من األردن حتاول احلكومة األردنية حالياً تطـوير قاعـدة بيانـات وطنيـة                 

 .للخدمات واملديريات الطبية

قواعد بيانات العناية الطبية 
 الوطنية

 األردن
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هناك أيضاً حماوالت تقوم هبا شركات القطاع اخلاص لتطوير مدخل آين خلدمات العناية الطبيـة               -
 .يهدف أساساً إلدارة الضمان الصحي

.ستخدام البطاقات الذكية ألعضاء الضمان الصحي ولتشجيع اجلباية اإللكترونيةمثة توجه متناٍم ال-
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 الدولة  املعايري املالمح

 ببناء ١٩٩٦ من الواليات املتحدة األمريكية يف عام Mayo Clinic، Rochesterقامت مؤسسة -
 . حي للتعليم الطيب املستمر عرب األقمار الصنعيةبرنامج ختاطيب

جرى أيضاً وضع نظام فيديوي ختاطيب عرب األقمار الصنعية وُنفذ برنامج لتطوير االستشـارات              -
 .الطبية

الطب عن بعد واستخدام 
 خدمات اإلمتار عن بعد

 

وع الذي سيمهد لربط    ميثل نظام أرشفة األضابري اإللكتروين احلايل واملمتد على نطاق البلد املشر          -
املستشفيات والعيادات الكويتية بشبكة واحدة وبقاعدة بيانات مركزية لزيادة فاعلية نظام إدارة            

 .سجالت املرضى

قواعد بيانات العناية الطبية 
 الوطنية

 Apollo املزود الرئيسي خلدمة الطب عن بعـد         ٢٠٠٠أصبحت جمموعة البدر الكويتية يف عام       -
 .ك أول شبكة للتشخيص عن بعد يف الشرق األوسط وشبه القارة اهلنديةلتكون بذل

مل ُتنشر أية وثائق تتضمن معلومات عن عدد املستشفيات أو األطباء الذين يستخدمون تطبيقات              -
 .الطب عن بعد يف الكويت

الطب عن بعد واستخدام 
 خدمات اإلمتار عن بعد

 الكويت

ألطباء األخصائيني واملستشفيات والفرق الطبية وشركات      للبنان تصور لنظام العناية الطبية يربط ا      -
 .األدوية وسجالت املرضى اليت توضع إلكترونياً

قواعد البيانات اخلاصة بالعناية 
 الطبية الوطنية

تستخدم بعض املبادرات التكنولوجية يف لبنان تكنولوجيا الطب عن بعد واإلمتار عن بعد كمـا               -
 الـيت   toubibonline.com يف اجلامعة األمريكية يف بريوت والبوابـة         هو احلال يف املركز الطيب    

 .تسمح لألخصائيني بتقدمي احللول الطبية لألشخاص يف منازهلم

الطب عن بعد واستخدام 
 خدمات اإلمتار عن بعد

 لبنان

اختذت وزارة الصحة قراراً استراتيجياً يقضي باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كأداة           -
 .سة لتحسني العناية الطبية وإلعادة هندسة إجرائياهتارئي

 مستشفيات فقط مبراكز قيادهتا، وختطط وزارة الصحة لـربط     ٩ مشفى يتصل حالياً     ٥٦من بني   -
ويؤمل أن يساعد تشبيك املستشفيات وربطها بـالتحقيق        . ٢٠٠٥كل املستشفيات حبلول عام     

 .التدرجيي لقاعدة بيانات صحية وطنية

وُتعطى األولوية إلدخال احلوسبة إىل كل املعاهد الصحية يف         . بيقات العناية الطبية داخلياً   سُتبىن تط -
تشمل التطبيقات األعمال اإلدارية واملالية     . منها% ٦٠ وقد جّهز حىت اآلن حوايل       ٢٠٠٥عام  

 .واملعاينات السريرية وأنظمة الصيانة

قواعد البيانات اخلاصة بالعناية 
 الطبية الوطنية

ال حتتاج البنية احلالية لنظام تأمني      . سيجري إدخال تكنولوجيا الطب عن بعد على املدى الطويل        -
 .العناية الطبية إىل التكنولوجيا املعهودة بالطب عن بعد

الطب عن بعد واستخدام 
 خدمات اإلمتار عن بعد

 نُعما

قواعد البيانات اخلاصة بالعناية  .يف جامعات غري حكوميةتقوم املعاهد االجتماعية واملدنية جبهود لتطوير قواعد بيانات صحية و-
 الطبية الوطنية

الطب عن بعد واستخدام  .ال توجد حىت اآلن تطبيقات للطب عن بعد يف أراضي السلطة الفلسطينية-
 خدمات اإلمتار عن بعد

السلطة 
 الفلسطينية

 وتتضمن املرحلة الثالثة بنـاء  على ثالث مراحل، ختطط الوزارة ملكاملة نظام املعلومات الصحية-
 .قاعدة بيانات صحية وطنية

قواعد البيانات اخلاصة بالعناية 
 الطبية الوطنية

 قطر
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الطب عن بعد واستخدام  .البيانات غري متوفرة-
 خدمات اإلمتار عن بعد
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 الدولة  املعايري املالمح

وتة يف قطاعات خمتلفة يف العربية السعودية؛ وحتديداً        توجد تطبيقات العناية الطبية وبدرجات متفا     -
يف املستشفيات العمومية، ومشفى امللك فيصل التخصصي، واملستشفيات والصيدليات اخلاصة،          

 .ويف مستشفيات القوى األمنية والعسكرية

يظهر املستوى األدىن يف املستشفيات احلكومية اليت تفتقـر عمومـاً لتسـهيالت تكنولوجيـا               -
 مشـفى   ١٣ مشفى توجد أنظمة املعلومات الصحية يف        ١٨٦االت واملعلومات، فمن بني     االتص
باملقابل تتمتع مستشفيات القطاعات األخرى كاجليش والدفاع واحلرس الوطين مبستوى          . فقط

 .أفضل من األمتتة وأنظمة العناية الطبية

 بناء نظام شبكي للصـحة      يسعى برنامج سلطان بن عبد العزيز لالتصاالت التعليمية والطبية إىل         -
)HealthNet .( 

قواعد البيانات اخلاصة بالعناية 
 الطبية الوطنية

ميثل الطب عن بعد أحد املواضيع اليت يشملها برنامج سلطان بن عبد العزيز لالتصاالت التعليمية               -
 .والطبية

االت يف جمايل الطب عن بعد واإلمتار عن        يستخدم الربنامج أحدث تكنولوجيا املعلومات واالتص     -
بعد لتمكني األطباء من إجراء اجتماعات مع االستشاريني ملناقشة احلاالت الطبية وتبادل نتائج             

 .االختبارات والتشخيصات  وللتشخيص عن بعد عرب كامريات تلفزيونية متصلة بالشبكة

الطب عن بعد واستخدام 
 خدمات اإلمتار عن بعد

اململكة العربية 
 السعودية

 .املستشفيات بتنفيذ مشاريع لألمتتة اجلزئية، ومل يكتمل تنفيذ هذه املشاريع بعدبدأت بعض -

لكـن  . ال ميكن القول إن أياً من مواقع الوب املوجودة حالياً تقدم قاعدة بيانات صحية وطنيـة          -
تقوم وزارة الصحة حالياً بتطوير البنية املعلوماتية األساسية لدعم اخلدمة الطبية، وحتديداً جيـري              

ضـمن املشـروع    ) PARADIGMA(العمل على مشروع املنهج التشاركي إلدارة األمراض        
 .Eumedisاألوريب املتوسطي 

قواعد البيانات اخلاصة بالعناية 
 الطبية الوطنية

ال تتوفر يف سورية بعد تطبيقات للطب عن بعد، لكن ختطط وزارة الصحة لتمكني األطباء مـن                 -
 .ومات الطبية عرب مواقعها على شبكة الوبتبادل االستشارات واملعل

الطب عن بعد واستخدام 
 خدمات اإلمتار عن بعد

 سورية

تلتزم وزارة الصحة بتطوير مشروع قاعدة بيانات مركزية يف أبو ظيب تربط كـل املستشـفيات                -
 .واملراكز الصحية واملواقع الطبية يف البلد

 وزارة الصحة اإلماراتيـة واجملموعـة       بدأت بعض مبادرات العناية الطبية كجهود مشتركة بني       -
UAE Offset (UOG). 

. للعاملني يف اخلدمات املدنية يف أمارة ديب      " نظام الشهادات الطبية اإللكتروين   "أجنزت بلدية ديب    -
يهدف هذا النظام إىل املساعدة على معاجلة طلبات البطاقـات الصـحية للعـاملني ومعاجلـة                

 . بلدية ديبالشهادات الطبية للفرق العاملة يف

قواعد البيانات اخلاصة بالعناية 
 الطبية الوطنية

اإلمارات العربية 
 املتحدة
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ُيستخدم الطب عن بعد بصيغة جلية وقوية يف اإلمارات العربية املتحدة، فقد أنشأ مشفى املفرق               -
 Mayo Clinic طبيب يف مركـز  ١٦٠٠نظاماً للطب عن بعد يسمح ألطباء املشفى باستشارة 

 . يف كل من واليات مينسوتا وأريزونا وفلوريداوشركائه

 أيضاً ارتباطات مماثلة مع مشفى اجلزيرة يف أبو ظيب ومشفى التّوام Mayo Clinicسينشئ املركز -
 .يف العني

ختطط وزارة الصحة إلقامة ارتباطات مماثلة مع مستشفيات أخرى منـها مشـفى القـامسي يف                -
 . العنيالشارقة ومشفى البحارة يف ديب ومشفى

الطب عن بعد واستخدام 
 خدمات اإلمتار عن بعد
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 الدولة  املعايري املالمح

قواعد البيانات اخلاصة بالعناية  . مل تستخدم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بعد يف التطبيقات الطبية يف اليمن-
 الطبية الوطنية

الطب عن بعد واستخدام  . بعد يف اليمن ال تتوفر بعد تطبيقات للطب عن-
 خدمات اإلئتمار عن بعد

 اليمن
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الشكل 1 : مملكة البحرین
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الشكل 2: جمهوریة مصر العربية
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الشكل 5: العراق
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الشكل 10: المملكة األردنية الهاشمية

0

20

40

60

80

100

120

140

160
نسبة األمية عند الراشدين 

عدد خطوط الهاتف لكل 100 فرد

إجمالي عدد خطوط الهاتف المحمول لكل 100 فرد

إجمالي عدد الحواسيب الشخصية  لكل 100 فرد

عدد الحواسيب المضيفة لإلنترنت لكل10.000  فرد

عدد مستخدمي اإلنترنت لكل 10.000 فرد

 [HDI] مؤشر التنمية البشرية

العالم الدول العربية اإلسكوا المملكة األردنية الهاشمية

  العراق-٣الشكل

  اململكة األردنية اهلامشية-٤الشكل



 -195-

 
 

 

الشكل 8: الكویت
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الشكل 9: لبنان
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الشكل 6: عمان
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الشكل 4: السلطة الفلسطينية
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الشكل 7: قطر
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إجمالي عدد الحواسيب الشخصية  لكل 100 فرد

عدد الحواسيب المضيفة لإلنترنت لكل10.000  فرد

عدد مستخدمي اإلنترنت لكل 10.000 فرد

 [HDI] مؤشر التنمية البشرية

العالم الدول العربية اإلسكوا قطر

الشكل 12: المملكة العربية السعودیة
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نسبة األمية عند الراشدين 

عدد خطوط الهاتف لكل 100 فرد

إجمالي عدد خطوط الهاتف المحمول لكل 100 فرد

إجمالي عدد الحواسيب الشخصية  لكل 100 فرد

عدد الحواسيب المضيفة لإلنترنت لكل10.000  فرد

عدد مستخدمي اإلنترنت لكل 10.000 فرد

 [HDI] مؤشر التنمية البشرية

العالم الدول العربية اإلسكوا المملكة العربية السعودیة

  قطر-٩الشكل

   اململكة العربية السعودية -١٠الشكل
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الشكل 2: الجمهوریة العربية السوریة
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نسبة األمية عند الراشدين 

عدد خطوط الهاتف لكل 100 فرد

إجمالي عدد خطوط الهاتف المحمول لكل 100 فرد

إجمالي عدد الحواسيب الشخصية  لكل 100 فرد

عدد الحواسيب المضيفة لإلنترنت لكل10.000  فرد

عدد مستخدمي اإلنترنت لكل 10.000 فرد

 [HDI] مؤشر التنمية البشرية

العالم الدول العربية اإلسكوا الجمهوریة العربية السوریة

س

الشكل 1: اإلمارات العربية المنحدة
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نسبة األمية عند الراشدين 

عدد خطوط الهاتف لكل 100 فرد

إجمالي عدد خطوط الهاتف المحمول لكل 100 فرد

إجمالي عدد الحواسيب الشخصية  لكل 100 فرد

عدد الحواسيب المضيفة لإلنترنت لكل10.000  فرد

عدد مستخدمي اإلنترنت لكل 10.000 فرد

 [HDI] مؤشر التنمية البشرية

العالم الدول العربية اإلسكوا اإلمارات العربية المتحدة

  اجلمهورية العربية السورية-١١الشكل

  اإلمارات العربية املتحدة-١٢الشكل
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الشكل 13: اليمن
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نسبة األمية عند الراشدين 

عدد خطوط الهاتف لكل 100 فرد

إجمالي عدد خطوط الهاتف المحمول لكل 100 فرد

إجمالي عدد الحواسيب الشخصية  لكل 100 فرد

عدد الحواسيب المضيفة لإلنترنت لكل10.000  فرد

عدد مستخدمي اإلنترنت لكل 10.000 فرد

 [HDI] مؤشر التنمية البشرية

العالم الدول العربية اإلسكوا اليمن

  اليمن-١٣الشكل


