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  تقرير عن التقدم احملرز بشأن اخلطط الوطنية لتنمية اهلياكل
  األساسية للمعلومات واالتصاالت يف مشال أفريقيا

  
  

  المحتويــات
  
  

  ١                        مقدمة
  

  الحالة في أفريقيا تتطلب إعداد الخطط الوطنية: اإلطار الدولي : أوالً 
  ٢              األساسية للمعلومات واالتصاالت لتنمية الهياكل

  
  التقدم المحرز بشأن إعداد الخطط الوطنية لتنمية الهياكل األساسية :  اًثاني

  ٥              للمعلومات واالتصاالت في شمال أفريقيا
  

  الخطط الوطنية لتنمية الهياكل األساسية للمعلومات : ألف 
 ٥                التقدم المحرز: واالتصاالت 

  
  ٦                  ئرالجزا -
 ٦                  مصــر -
 ٨                  ليبيا -
 ٨                  المغرب -
 ١١                  موريتانيا -
 ١٣                  السودان -
 ١٤                  تونـس -

  
 ١٦      القيود التي تواجه تنمية التكنولوجيا الجديدة للمعلومات واالتصاالت: باء
  

  ١٦                القيودالمؤسسية -
 ١٧                القيود االقتصادية -

  
   ١٧  الهياكل األساسية الوطنية ومستوى تنمية قطاع المعلومات واالتصاالت في شمال أفريقيا: ثالثاً 

  
  ٢٢                      خالصــة



  ة ـمقدم
  

جية التي تمس جميع تتميز البيئة الدولية في فجر األلفية الثالثة بمجموعة من التغييرات التكنولو
صعيد كل القطاعات االقتصادية، وبصفة أساسية قطاع التكنولوجيات  ىوتتجلى علالمجتمعات تقريباً، 

  .للمعلومات واالتصاالت ةالجديد
  

أصبح المبدأ األساسي للتحديات في هذا المجال هو السرعة، ورد الفعل،  ، فقدوفي الواقع
  .حادةواإلدارة الرشيدة للوقت، والمنافسة ال

  
ويرى الكثير من المراقبين أن قطاع التكنولوجيات الجديدة للمعلومات واالتصاالت يمثل ثروة 

وبالتالي مجاالً جيداً  ،فةذات قيمة مضافة، ومحركاً لالستخدام المكثف للصناعات القائمة على المعر
  .لتوليد العمالة

  
لثاني والعشرين المنعقد في اعتمد مؤتمر وزراء التخطيط األفريقيين في اجتماعهم اوقد 

وينص هذا . مبادرة مجتمع المعلومات األفريقية ،)٣١-د( ٨٢١، بموجب قراره ١٩٩٦ مايو/أيار
على تنفيذ الخطط الوطنية لتنمية الهياكل األساسية للمعلومات  ،في إطار خطة عمله ،القرار

  .واالتصاالت
  

في أديس أبابا، إثيوبيا،  ١٩٩٩أكتوبر /ولوبمناسبة انعقاد منتدى التنمية األفريقي في تشرين األ
، قُدمت بعض الخطط "أفريقيا في مواجهة تحديات عولمة االقتصاد وعصر المعلومات"كان موضوعه و

 مجتمع المعلوماتجماعات و مبادرة(الخطط التي ُأعدت في إطار التعاون مع كندا الوطنية، والسيما 
 Acacia : communautés et sociétés de l’information en)، أي المبادرة المسماة أكاسيا اأفريقيفي 

Afrique)  
  

عداد هذه الخطط فريق وطني تكون له عالقة وثيقة أن يقوم بإوأوصت الدول األعضاء ب
المجتمع القطاعين العام والخاص، ومنظمات  ،بمختلف شرائح المجتمع األخرى، وبصفة خاصة

اآلراء من مبدأ أن الخطة الوطنية ينبغي  قلمشاركة وتوافاوينبع شاغل . المدني، ومؤسسات التدريب
أن تندرج في إطار الحكم الصالح، والسيما التنمية المستدامة، واالتصاالت على الصعيدين االقتصادي 

  .واالجتماعي
 
  

 :وفيما يلي مهمة هذا الفريق الذي يتعين أن يرأسه منسق وطني
  
 ادية واالجتماعية في البلد؛تحديد أولويات استراتيجية التنمية االقتص -
  
 تحديد احتياجات مختلف شرائح المجتمع فيما يتعلق بالمعلومات واالتصاالت؛ -

 
 ؛في هذين المجالين هياكل األساسيةالوصف حالة البلد من حيث االتصاالت والمعلومات و -

 
، أو سواء على الصعيد السياسي يحدد اإلمكانياتالقطاع وفقاً لسيناريو هذا آفاق  عالطاست -

 أو غيرها من الوسائل؛ ،على صعيد الهياكل األساسية والتكنولوجيات
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اآلجال القصيرة  والمتوسطة والطويلة  فيتحديد أهداف التنمية ومحاورها، وخطط العمل  -
 وفقاً لنهج التخطيط االستراتيجي؛

 
نسيق، التووسائل  ،اقتراح استراتيجية لتنفيذ الخطة الوطنية تحدد المسؤوليات والشراكات -

 .وطرق التنقيح والتصحيح
  

في بلدان شمال أفريقيا  ٨٢١وسنحاول في هذا التقرير تقييم التقدم المحرز بشأن تطبيق القرار 
شرعت في  ، ومنذ متىأم ال لمعرفة ما إذا كانت هذه البلدان قد شرعت بالفعل في إعداد هذه الخطط

  .الوزراءدرجة امتثالها لتوصيات مؤتمر ما هي ، وعملية اإلعداد
  

ه إعداد هذواجهت عملية وسنستعرض في هذا التقرير القيود والصعوبات والعقبات التي   
  .ذه العمليةالخطط، أو األسباب التي أدت إلى إرجاء ه

  
وستساعد الدراسة المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالظروف االقتصادية واالجتماعية في كل بلد على   

للبيئة االقتصادية واالجتماعية ووصف حالة هذا القطاع وصفاً دقيقاً  تسليط الضوء على الجوانب الهامة
  .عن طريق المؤشرات المالئمة التي تستخدم عادة في هذا المجال

  
البلدان على تفادي  ةولمساعد ،العمليةلتعجيل هذه  ،كلما كان ذلك ممكناً ،وسنقدم توصيات  

  .التي سبقتها فيهاالصعوبات التي واجهت غيرها من البلدان في المراحل 
  

ويستعرض الفصل األول التقدم الذي أحرزته المنطقة األفريقية فيما يتعلق بالهياكل األساسية   
 سليط الضوء علىلتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مقارنةً بمجموعات البلدان األخرى في العالم لت

  .صاالتأهمية الخطط الوطنية لتنمية الهياكل األساسية للمعلومات واالت
  

ويستعرض الفصل الثاني ويبحث التقدم المحرز بشأن تنفيذ الخطط الوطنية لتنمية الهياكل   
مع وصف الحالة العامة لقطاعي المعلومات  ،األساسية للمعلومات واالتصاالت في بلدان شمال أفريقيا

  .واالتصاالت
  

خطط الوطنية وخصائص ويحاول الفصل الثالث الربط بين التقدم المحرز بشأن تنفيذ هذه ال  
 وتوصياتوتفضي هذه التحليالت إلى استنتاجات . ومستوى تنميتهما ،قطاعي المعلومات واالتصاالت

  .حسب خصائص كل بلد ومميزاته محددة
 
  

إعداد الخطط الوطنية لتنمية الهياكل األساسية  تتطلبالحالة في أفريقيا : اإلطار الدولي : أوالً 
  للمعلومات واالتصاالت

  
خططاً وطنية لتنمية  ،من البلدان األفريقية %٤٠بلداً، أي نسبة  ١٧على الصعيد اإلقليمي، أعد   

وال يزال إعداد هذه  .الهياكل األساسية للمعلومات واالتصاالت، واستراتيجيات إنمائية في هذا المجال
أي  ،بلداً ١٣ناك ، كما أن ه)من البلدان األفريقية %٢٨.٥(بلداً  ١٢الخطط يجري على قدم وساق في 

لتنمية الهياكل األساسية للمعلومات  ، لم تفكر بعد في إعداد خططمن البلدان األفريقية %٣١حوالي 
  .واالتصاالت
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اً في البلدان ضعيفال يزال مستوى تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ،وفي الوقت الحالي  
  .ان المتقدمة النموبينها وبين البلد واسعةة فجوالنامية، وال تزال ال

  
في  ٦٢(شخص  ١٠٠هاتفاً لكل  ٣٥بحوالي ة ففي البلدان النامية يقدر عدد الهواتف المحمول  

بقية أما في ). ١كل من الواليات المتحدة وإسبانيافي  ٣١في فرنسا، و ٣٦في السويد، و ٥٨النرويج، و
لي عدد الهواتف في البلدان وفيما ي. شخص ١٠٠لكل  ١٦يبلغ متوسط عدد الهواتف ف ،أنحاء العالم
 :األفريقية

  
عدد الهواتف المحمولة لكل 

  شخص ١٠٠
  النسبة المئوية  عدد الدول األفريقية

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

  ٤.٨  ٢  ١٠أكثر من 
  ١٦.٧  ٧  

  ١٠٠.٠  ٤٢  المجموع
  

  .ة ألفريقيا، اللجنة االقتصاديشعبة خدمات المعلومات اإلنمائية: المصدر 
  

هاتف  ال يزيد على)  %٦٠(ويالحظ أن عدد الهواتف المحمولة في ثلثي البلدان األفريقية 
شخص في بلدين فقط، هما  ١٠٠لكل  ١٠ لىويزيد عدد الهواتف المحمولة ع. شخص ١٠٠واحد لك 

  .جنوب أفريقيا، وبتسوانا
  

 لىن عدد هذه الهواتف يزيد عويوضح توزيع البلدان في أفريقيا حسب عدد الهواتف الثابتة أ
 ١٠٠لكل  ١٠و  ٥فقط من هذه البلدان، وأن هذا العدد يتراوح بين   %٥شخص في  ١٠٠لكل  ١٠

من هذه البلدان، بينما ال  17%شخص في   ١٠٠لكل  ٥و  ١من هذه البلدان، وبين  %١٤شخص في 
وفي البلدان التي . لبلدانمن هذه ا %٦٤شخص في نسبة  100يتجاوز هذا العدد هاتف واحد ثابت لكل 

في  ٧٢(شخص  ١٠٠لكل  ٥٤ترتفع فيها معدالت التنمية البشرية، يبلغ عدد الهواتف الثابتة حوالي 
في  ٤٢في ايطاليا، و  ٤٦في الواليات المتحدة والدنمارك، و  ٦٨في النرويج، و  ٧١، و لوكسمبورغ

  )٢اسبانيا
  

  
 شركات تقديم الخدمات على شبكة اإلنترنت، أي ،)اإلنترنت(وفيما يتعلق بالشبكة الدولية 

فقط من  %١٧في حوالي  ١٠أن هذا العدد يزيد على  ،شركاتهذه الحسب عدد  ،يوضح توزيع البلدان
 %١٢شركة في حوالي  ١١ن يقل عولكنه  ٦ ويزيد عدد هذه الشركات على. البلدان األفريقيةمجموع 

وفي معظم . من هذه البلدان %١٩في  ةواحدشركة  علىدد هذا العال يزيد  بينمامن البلدان األفريقية، 
ن عقل يشركة واحدة، و علىعدد هذه الشركات يزيد ، )من هذه البلدان %٥٣أي  (البلدان األفريقية، 

  .شركات ٦

                                                 
  .األمم المتحدة اإلنمائي ، برنامج٢٠٠١التقرير العالمي للتنمية البشرية لعام  ١

 
.شعبة خدمات المعلومات اإلنمائية، اللجنة االقتصادية ألفريقيا  2  
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ات عامة إلدارة شبكة سلط، توجد )البلدان هذه من %٧٠( ،وفي معظم البلدان األفريقية

 كما أن شركات تقديم. من هذه البلدان %٢٠خدمات اإلنترنت في  تسلطاوتحتكر هذه ال .اإلنترنت
بلدان أفريقية  ٥عملياً هذه الخدمات في  حتكرتفي القطاع الخاص  اإلنترنت شبكة على الخدمات
  .أخرى

  
) من هذه البلدان %٥٥(يتراوح عدد مستخدمي شبكة اإلنترنت  ،ي معظم البلدان األفريقيةفو

 %١٠وهناك  .من هذه البلدان %٣٥ في ١٠٠٠٠ نعيقل هذا العدد  بينما .٥٠٠٠٠و ١٠٠٠٠بين 
وبلغ عدد الحواسيب . ٥٠٠٠٠ لىالتي يزيد فيها عدد مستخدمي شبكة اإلنترنت ع ٣فقط من هذه البلدان

الصحراء  يلكل ألف شخص في أفريقيا جنوب ٠.٦حوالي  ٢٠٠٠الموصلة بشبكة اإلنترنت في عام 
لكل ألف شخص في بلدان  ٩٧ويبلغ هذا العدد . البلدان العربية لكل ألف شخص في ٠.٤الكبرى، و

في المتوسط في بقية  ١٥، وحوالي رتفعمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ذات الدخل الم
  .أنحاء العالم

  
تسم ا القطاع ال يذيمكن وصف حالة قطاع المعلومات في أفريقيا، بالقول أن ه ،وباختصار

ال توجد في هذه البلدان أحكام تنظم تدفق  ،ولذلك. حوالي ثلثي البلدان األفريقية في بالتحرير
  .المعلومات

  
من البلدان التي  %٨٠في محطات  ٥يبلغ عدد محطات البث اإلذاعي والتلفزيوني أكثر من و

من  فقط %١٥وهناك . قطاع المعلوماتت بعد ذلك حرر ثم ،تدفق المعلوماتكانت لها أحكام تنظم 
بلدان التي لم تحرر بعد قطاع المعلومات، والتي يزيد فيها عدد محطات البث اإلذاعي والتلفزيوني ال
  ٤.محطات ٥ لىع
  

ضرورة  منالخطط الوطنية لتنمية الهياكل األساسية للمعلومات واالتصاالت  ذوتنبع أهمية تنفي
يقية والبلدان المتقدمة النمو، وحتى األفر البلدان الفجوة التكنولوجية الكبيرة التي ما فتئت تتسع بين سد

لم تعد المعلومات واالتصاالت  ن العالم، فضالً عن أن تكنولوجياتبين البلدان األفريقية وبقية بلدا
على الصفوة، بل ضرورة مطلقة لكل الشرائح والمجموعات  الذي يقتصر بذخال ضروبمن  ضرباً

  .السكانية
  

سيما االبتكارات التكنولوجية في السنوات الم، والوأدت التطورات األخيرة التي شهدها الع
ويهيئ هذا الوضع في . المعلومات واالتصاالت انخفاض كبير في أسعار تكنولوجيا الماضية، إلى
فرصة سانحة  ،والالسلكية في العالم التصاالت السلكيةقطاع ال ةالخاص لحالةنظراً ل ،الوقت الحالي

تعتبر  ،ولذلك. في تعجيل التنميةديدة التي ال يمكن إنكار آثارها القتناء واستخدام التكنولوجيات الج
ويتعين في الواقع إعادة النظر . أمراً هاماًلالتصاالت والمعلومات  ةوطني يةكل أساسابرمجة إنشاء هي

مع مراعاة االبتكارات الحديثة،  ،في جميع السياسات المتعلقة بالمعلومات وتكنولوجياتها في كل بلد
  .إعداد خطة وطنية لتنمية الهياكل األساسية للمعلومات واالتصاالت ،ومن ثم
التقدم المحرز بشأن إعداد الخطط الوطنية لتنمية الهياكل األساسية للمعلومات واالتصاالت في : ثانياً 

  شمال أفريقيا
  

                                                 
.شعبة خدمات المعلومات اإلنمائية، اللجنة االقتصادية ألفريقيا  3  

.شعبة خدمات المعلومات اإلنمائية، اللجنة االقتصادية ألفريقيا       4  
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- ةإدراكاً للدور الهام للهياكل األساسية للمعلومات واالتصاالت في عملية التنمية االجتماعي
أو شرعت في إعداد خطط واستراتيجيات لحفز /االقتصادية بصورة عامة، اعتمدت البلدان األفريقية و

  .قطاع المعلومات واالتصاالت
  

على إعداد وتنفيذ خطط تنمية  ،بدرجات متفاوتة ،وفي هذا اإلطار، شددت بلدان شمال أفريقيا
  .الهياكل األساسية للمعلومات واالتصاالت

  
بمهمة إعداد  اإلدارات الوزارية واألجهزة ذات الطابع اإلداري كُلفتلمؤسسي، وعلى الصعيد ا

تهيأت العديد من  ،واإليقاع السريع لتطورها ،وبفضل تنمية التكنولوجيا في هذا القطاع. هذه الخطط
الفرص االستثمارية لجهات فاعلة أخرى في القطاع الخاص، أو في القطاع شبه الحكومي، والسيما في 

  .، وخدمات اإلنترنتالهواتف المحمولة، ومعالجة المعلومات آلياً مجال
 
  

  التقدم المحرز: الخطط الوطنية لتنمية الهياكل األساسية للمعلومات واالتصاالت : ألف 
  

عملت دول المنطقة دون اإلقليمية لشمال أفريقيا جاهدة على النهوض بالهياكل األساسية 
دة من اآلثار حتياجات المتزايدة للقطاعات االقتصادية األخرى، واالستفاللمعلومات واالتصاالت لتلبية اال

  .رفةعة عن األنشطة في ميدان الممجالحميدة النا
  

ويوجز الجدول أدناه التقدم المحرز بشأن الخطط الوطنية لتنمية الهياكل األساسية للمعلومات 
  :٢٠٠٢سبتمبر /واالتصاالت في أيلول

  
ط وطنية في خط  خطط وطنية نفذت  البلد

  مرحلة اإلعداد
علن خطط وطنية ُأ
  عن إعدادها

خطط وطنية لم 
  يخطط إلعدادها

    x      الجزائر
       x  مصر
  x        ليبيا

        x  المغرب
        x  موريتانيا
        x  السودان
        x  تونس

  
  شعبة خدمات المعلومات اإلنمائية، اللجنة االقتصادية ألفريقيا :المصدر 

  
  
  
  
  

  الجزائر  -١
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حكراً للدولة  ، وهو قطاع كانهد في الوقت الحالي تنمية ودعم قطاع المعلومات واالتصاالتتش
  .عملية تحرير مع دخول شركاء جدد من القطاع الخاص على الصعيدين المحلي والدولي ،في الماضي

  
على إنشاء جهتين فاعلتين أساسيتين هما  ٥/٨/٢٠٠٠بتاريخ  ٢٠٠٠-٠٣ونص القانون رقم 

، فضالً عن مشروع هيئة )Algérie Poste et Algérie Télécom(واتصاالت الجزائر  ،ائربريد الجز
  .مستقلة لتنظيم خدمات البريد واالتصاالت السلكية والالسلكية

  
جهازاً حكومياً يضطلع ) CERIST(ويعتبر مركز دراسات وبحوث المعلومات العلمية والتقنية 

، فضالً عن تعزيز التعاون، والسيما مع بلدان واستخدامها نيةالبيانات العلمية والتقالنهوض بمستوى ب
  .المنطقة دون اإلقليمية

  
وفي إطار التعاون الدولي في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ُأعد برنامج يساعد 

ويشمل هذا البرنامج مكوناً . بلدان منطقة حوض البحر األبيض المتوسط على تبادل قواعد البيانات
 ،وتونس ،هذا المشروع كل من الجزائر يشملو. ومكافحة التلوث ،ق بإدارة الموارد البحريةيتعل

  .ومصر ،وليبيا ،والمغرب
  

وصمم هذا  ).SAT1(أطلقت الحكومة الجزائرية لتوها ساتالً تجارياً بمساعدة روسيا  ،وأخيراً
مركز البريطاني للبحوث مع ال المشروع وُأعد في المعهد الجزائري للتقنيات الفضائية بالتعاون

والهدف األساسي لهذا الساتل التجاري هو دراسة ومعالجة المعلومات الخاصة بالتقلبات . الفضائية
  .الطبيعية والمناخية

  
وأعلنت الجزائر أيضاً عن الشروع في إعداد خطتها الوطنية لتنمية الهياكل األساسية 

، غير أن المركز اإلنمائي ال يزال ال هذا القطاع إشراف الهيئة المسؤولة عنللمعلومات واالتصاالت ب
  .الجهات الفاعلة التي ستشارك في إعدادها ، واليعرف متى سيتم تنفيذ الخطة

 
  رـمص -٢

  
نفذت وزارة االتصاالت والمعلومات، بوصفها اإلدارة المشرفة والمسؤولة عن تنمية قطاع 

وترمي . الخاصة بالمعلومات واالتصاالتالمعلومات واالتصاالت، خطة وطنية لتطوير التكنولوجيات 
مثل غرفة الصناعة،  ،القطاع الخاص منهذه الخطة التي تشارك فيها أجهزة حكومية وشركاء 

  .ة أداء هذا القطاعلة في هذا المجال إلى تحسين وترقيالشركات العامو
 

 :وعلى الصعيد المفاهيمي، اتخذت السلطات العامة اإلجراءات التالية
  
 ولويات االستراتيجية؛تحديد األ -
  
 تحديد االحتياجات القطاعية فيما يتعلق بالمعلومات واالتصاالت؛ -
 
 تشخيص الحالة الراهنة؛ -
 
 تحديد آفاق التنمية وفقاً لسيناريو أساسي؛ -
-  
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 واألهداف القصيرة األجل؛ ،تحديد محاور التنمية على المدى البعيد -
 
 .إجراءات المتابعة والتقييم قنوات التنسيق، فضالً عنتحديد و ،تعيين الشركاء -
  
  

  :التقدم المحرز فيما يتعلق بهذه الخطة ، على سبيل التوضيح،وفيما يلي
  
 ؛%١٨إلى  %٨ من نسبة زيادة عدد الهواتف -

  
 سيما في فروع التمويل والخدمات؛إنجاز جزء كبير من الهياكل األساسية القاعدية، وال -
 
 ن شخص؛بلغ عدد مستخدمي شبكة اإلنترنت حوالي مليو -
 
 .إصدار القانون الخاص بحماية الملكية الفكرية -
  

  :ما زالت في مرحلة اإلعداد التي أو ،التي نفذت دعمإجراءات الوفيما يلي 
  
 والمكالمات الهاتفية الدولية؛ ،تخفيض تكلفة الوصول لشبكة اإلنترنت -

  
جاالت من كبار الموظفين التنفيذيين في م ٦٠٠٠و ،إخصائي تقني جديد ٤٠٠٠٠تدريب  -

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛
 

 .تشجيع ودعم التبادالت في مجال التجارة اإللكترونية -
  

فهي  ،أما القيود الرئيسية التي تعوق تنمية قطاع التكنولوجيات الجديدة للمعلومات واالتصاالت
  :تشمل ما يلي في رأي المسؤولين المصريين

  
ضطلع بها الجهات الفاعلة في مجال خطط صعوبة تنسيق اإلجراءات والمشاريع التي ت -

 تنمية الهياكل األساسية للمعلومات واالتصاالت؛
  

 ال تزال مشاركة القطاع الخاص ضعيفة في الجهود الرامية إلى تنشيط هذا القطاع؛ -
 

االفتقار إلى القوانين والنظم التي تحكم األنشطة في مجال خطط تنمية الهياكل األساسية  -
 .التللمعلومات واالتصا

  
  
  
  
 

  ليبيا -٣
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الليبية مع بداية القرن الحادي والعشرين في تنفيذ برنامج واسع النطاق يرمي شرعت الحكومة 
إلى تنمية التكنولوجيات الجديدة للمعلومات واالتصاالت بوصفها وسيلة لنشر ثقافة المعلومات الرقمية، 

  .والسيما في أوساط الشباب
بلغ هذا العدد في وقد . ١٩٩٨يتجاوز المئة في عام  وال يكاد عدد مستخدمي شبكة اإلنترنت

  .٨٠٠٠٠٠الوقت الحالي أكثر من 
  

وتضاعف حجم االستثمارات في قطاع التكنولوجيات الجديدة للمعلومات واالتصاالت ليصل 
  .في السنة في هذا القطاع %١٨مفضياً إلى زيادة بلغت  ،إلى تسعة أمثال خالل ثمانية أعوام

  
واسعة ، من المتوقع اتخاذ إجراءات ٢٠٠٥-٢٠٠١تحول االقتصادي للفترة وفي إطار خطة ال

  :النطاق تشمل ما يلي
  
ومؤسسات التعليم الثانوي والعالي في مختلف  مراكزتعميم تكنولوجيا المعلومات لتشمل  -

  مناطق البلد؛
  
 الشبكة استخداموتخفيض سعر  ،مضاعفة عدد المواقع على شبكة اإلنترنت في كل األقاليم -

 المعلومات؛ قطاعمن األسر المعيشية ب %٣٥من أجل ربط 
 
تطوير التعاون في مجال التكنولوجيات الرقمية، وبصفة أخص مع البلدان األفريقية في  -

 ؛ARASCMOإطار برنامج 
 
في مشروع الساتل األفريقي لالتصاالت السلكية والالسلكية  %٦٠المساهمة بأكثر من  -

 .األفريقي فضاءم بغية أن تغطي الخدمات كل اللدعم االتصاالت بوسائط اإلعال
 
ومع ذلك، لم تعلن ليبيا قط عن تنفيذ أو إعداد خطة محددة خاصة بتكنولوجيا المعلومات  -

بتطبيق أم ال  وال يساعد هذا الوضع على معرفة ما إذا كانت ليبيا تلتزم. واالتصاالت
 .اسية للمعلومات واالتصاالتالخاصة بالخطط الوطنية لتنمية الهياكل األس ٨٢١التوصية 

  
  ربـالمغ -٤

  
على الصعيد المؤسسي، تضطلع بمهمة دعم وتنمية قطاع الخطط الوطنية لتنمية الهياكل 

  .خاصةالهيئات الحكومية والجهزة بعض األ في المغرب األساسية للمعلومات واالتصاالت
  

  :التالية والهيئات ويمكن اإلشارة بصفة خاصة إلى األجهزة
  
مكلفة باإلشراف الجهة ال وهي ،دولة للبريد وتكنولوجيات المعلومات واالتصاالتأمانة ال -

 على هذا القطاع وتنميته؛
  
الوكالة الوطنية لتنظيم االتصاالت السلكية والالسلكية وتشرف على احترام قوانين المنافسة  -

 والتحكيم؛
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 Maroc(وميديتل وهي شركة خاصة  ،وهي شركة شبه حكومية ،اتصاالت المغرب -
Télécom et Méditel.( وما  ،والشركتان تقدمان خدمات الهاتف الثابت والهاتف المحمول

 يرتبط بهما من خدمات أخرى؛
المؤسسات والشركات الخاصة المتخصصة في مجال الهياكل األساسية الوطنية للمعلومات  -

 .وفي مختلف مجاالت وضع البرامج وصناعة األجهزة واألدوات ،واالتصاالت
  

  
ى مجموعة من رتكز استراتيجية تنمية الهياكل األساسية الوطنية للمعلومات واالتصاالت علوت

  :اإلجراءات والمشاريع
  
العنصر األساسي لنشر  ةوهو بمثاب، )MARWAN(مشروع الشبكة المغربية الواسعة  -

م موقعاً تجريبياً في المرحلة األولى قبل تعمي ٦٤ومن المتوقع إنشاء . تقنيات المعلومات
، شهد البلد إنشاء أول ساتل تجاري ٢٠٠٢وخالل عام . الخدمات في جميع أنحاء البلد

 بالتعاون مع روسيا؛
  
إنجاز مشروع مركز التكنولوجيا المتقدمة في مدينة بوزنيقة بهدف تنمية تكنولوجيا  -

المعلومات في إطار متكامل لمواكبة بداية التخطيط لبرنامج التدريبب، وإنشاء موقع على 
إنشاء  ، وتساعد علىة العالميةكعدة محطات عمل ترتبط بالشب نيتكون مبكة اإلنترنت ش

وتكمن أهمية هذا المشروع في األنشطة المتعددة المرتبطة . مركز أعمال تجارية
الصين، ومدينة العلوم (بالمعلومات واالتصاالت، وتنوع الشركاء والجهات الفاعلة 

اكارد، والبنك المغربي للتجارة الخارجية، وبنك هوليت بشركة والصناعة في باريس، و
وستدير مشروع مركز التكنولوجيا المتقدمة في مدينة بوزنيقة شركة خاصة برأس ). الوفاء

 ؛%٣٥درهم تساهم فيه الحكومة المغربية بنسبة  مليون ١٢٠مال أولي يبلغ 
 

 ،الخدمة العالميةوهما صندوق . إنشاء صندوقين لسد الفجوة الرقمية على الصعيد الوطني -
االتصاالت  شركاتمن رقم أعمال  %١وتخصص نسبة . وصندوق التدريب والبحث

والغرض من إنشاء هذين الصندوقين هو تعميم  .لهذين الصندوقين السلكية والالسلكية
ومساعدتها على استخدام  ،تقنيات المعلومات واالتصاالت على صعيد المؤسسات التعليمية

 استخداملوطنية للمعلومات واالتصاالت، وتوفير دورات تدريبية، وتعميم الهياكل األساسية ا
  .التكنولوجيات الجديدة

  
 ، ومشروع التنازل عن٢٠٠٢إكمال مشروع تنفيذ الخط الثاني للهواتف الثابتة في عام  -

 ؛٢٠٠٣الرخصة الثالثة للهواتف المحمولة في عام  حقوق
  
الصعيدين الوطني والدولي اهتمامهم بهذين  وأبدى كثير من مشغلي الخطوط الهاتفية على -

  المشروعين؛
 

في  واستخدامها تنفيذ مشروع تنمية الهياكل األساسية الوطنية للمعلومات واالتصاالت -
، وزيادة عدد المراكز المتعددة الوسائط على صعيد  Admet)مشروع ( اإلدارة العامة

 والقطاع الخاص؛ ،إلدارات األخرىلرؤية قائمة على مشاركة اوفقاً المؤسسات التعليمية 
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وفيما يتعلق بالتدريب، فباإلضافة إلى البرنامج التقليدي الخاص بمدارس ومعاهد  -
من حاملي  ١٠٠٠التكنولوجيات الجديدة للمعلومات واالتصاالت، من المتوقع استيعاب 

دة الشهادات الجامعية في المجال العلمي في مهن جديدة مرتبطة بالتكنولوجيات الجدي
 .للمعلومات واالتصاالت

  
وترتكز آفاق تنمية قطاع التكنولوجيات الجديدة للمعلومات واالتصاالت على عقد أداء الخدمات 

ويرمي إلى مساعدة هذا القطاع على أداء دور المحرك في تشكيل  ،٢٠٠٨-٢٠٠٢الذي يشمل الفترة 
مليون  ٤٤٠ادرات السنوية إلى وبنهاية هذه الخطة، يتوقع أن يصل رقم أعمال الص. لبلدااقتصاد 

غير  وأ ،مباشرة بطريقة وظائف جديدة توفيردوالر من دوالرات الواليات المتحدة، فضالً عن 
  .وظيفة ٥٠٠٠٠يقدر عددها بحوالي  ،مباشرة

هذه األهداف، شددت السلطات العامة على ضرورة وضع سياسة أكثر ومن أجل تحقيق 
  .لى الصعيدين المحلي والخارجيوتشجيع المبادرة الخاصة ع ،إيجابية

  
  :اإليجابي هي إلى إنجاز هذا العملأيضاً الرامية والجوانب الواعدة في هذا المجال، و

  
 في مجال تقديم الخدمات من بعد، ونشر عملية وضع البرامج الحاسوبية وتنقيحها دعم -

 المؤسسات؛ن غيرها مو ،، ومؤسسات التعليميةاإلدارأوساط األجهزة تقنيات المعلومات في 
  
دعم االبتكار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال التكنولوجيات الجديدة للمعلومات  -

 وتنمية الموارد البشرية، وإنجاز اإلطار التنظيمي؛ واالتصاالت،
 

األسعار  إعادة النظر فيشبكة اإلنترنت عن طريق تحديث الهياكل األساسية، والنهوض ب -
مليون عند إنجاز عقد  ٣إلى زيادة عدد مستخدمي الشبكة إلى  من أجل بلوغ الهدف الرامي

 تطوير الخدمات؛
 

عدد األجهزة  د الثغرة في هذا المجال، حيث يقدرتوفير األجهزة واألدوات الحاسوبية لس -
 .جهاز ٨٠٠٠٠٠أكثر من باآلن 

  
الجديدة في الدار البيضاء حاضنة حقيقية لمؤسسات التكنولوجيات ويعتبر المجمع التكنولوجي 

ومن المتوقع أيضاً أن . شركة ١٢٠ويضم  ،٢٠٠٠وقد افتتح المجمع في عام . للمعلومات واالتصاالت
مركز أعمال تجارية، ومركز حضانة، وقاعة عرض تجارية للتكنولوجيات  شتمل المجمع علىي

  .المتقدمة
  

المفاهيم  بمثابة عتبرويهدف مجلس إدارة مجمع التكنولوجيا إلى تحقيق األهداف التالية التي ت
في  العامة مجال الخدمةوبثت روحاً جديدة في  ،التي أثبتت نجاحها في أماكن أخرى في البلدان الغربية

  :هذه البلدان
  
 المزيد من الديمقراطية اإللكترونية؛ -
  
 .المزيد من االستخدام اإللكتروني على صعيد كل األجهزة الحكومية -
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بفضل  في القريب العاجل،اإللكترونية في المغرب التجارة  ومن المتوقع زيادة معدالت
في  وال يزال االستخدام اإللكتروني على صعيد األجهزة الحكومية. استحداث التوقيع اإللكتروني
موجودة، ة ادغير أن اإلر. قراطية اإللكترونية لم تدخل بعد حيز االستخداممراحله األولى، كما أن الديم
  .٥د على الصعيد العمليعتمويبدو أن هذا المسار قد اُ

  
  موريتانيا -٥

  
موريتانيا في في إطار تحديث نظام التكنولوجيات الجديدة للمعلومات واالتصاالت، شرعت 

  .اتخاذ بعض اإلجراءات بشأن التنظيم المؤسسي لهذا القطاع وإصالحه
  

شاء تعتزم الحكومة الموريتانية تنظيم قطاع تكنولوجيا المعلومات عن طريق إن ،وفي الواقع
. المعالجة اآللية للمعلومات والتكنولوجيات المتصلة بها تضطلع بمسؤولية تطوير إدارة متخصصة

  :فإن أمانة الدولة المكلفة بتنمية واستخدام المعالجة اآللية للمعلومات تضطلع بما يلي ،ولذلك
  
 ؛، وتوطيد التكنولوجيات الجديدةتنميةالب خاصةرسم وتنفيذ السياسة الوطنية ال -
  
 حسين اإلطار القانوني والمؤسسي لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ت -
 
والقطاع الخاص عن  ،للمعلومات في الخدمة العامة يةدعم استخدام المعالجة اإللكترون -

 .طريق إنشاء الهياكل األساسية المالئمة
  

بإعادة  ،اإليجابي ملسياق الع في ،لمية، التزمت موريتانيااوباختيار االنفتاح على السوق الع
في اتخاذ  ١٩٩٨والشروع منذ عام  ،تحريرالوالالسلكية عن طريق  االتصاالت السلكية قطاع تنظيم

أكبر  مستطاع،بقدر ال شمل،نوعية أفضل تالتدابير واإلجراءات الرامية إلى ضمان تقديم خدمات ذات 
  .عام والخاصتشجيع الشراكة بين القطاعين الفضالً عن قدر من أقاليم البلد، 

  
متغير، ودورها الهام في تقدم األمم  وإدراكاً للتحديات التي تمثلها االتصاالت حالياً في عالم

ثالثة أنواع  التصاالت السلكية والالسلكية بإتباعوتنميتها، التزمت موريتانيا بعزم بإعادة تنظيم قطاع ا
  :بعاداأل يثالث أو انتهاج إصالح ،من اإلصالح

  
 نظراً ألن الخيار هو تحرير هذا القطاع الذي كان حكراً للدولة؛ :هرياإلصالح الجو -
  
 وخدمات االتصاالت السلكية ،بين الخدمات البريدية قد تم لفصلا ألن: اإلصالح الهيكلي -

 والالسلكية؛
 
نظراً ألن موريتانيا اختارت استخدام التكنولوجيات المتقدمة في هذا  :اإلصالح التكنولوجي -

 .القطاع
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أجل نجاح كل جوانب هذا اإلصالح الذي يعتبر نتيجة مباشرة للعولمة والتكنولوجيات ومن 
  .على سياسة قطاعية محددة بوضوح ١٩٩٨مارس /آذار ٢٢الجديدة للمعلومات، وافقت الحكومة في 

  
  :وترتكز هذه السياسة على أهداف محددة هي

  
طريق  عن من الخدمات ةأفضل نوعيهي تقديم الخدمة العامة  قطاع ضمان أن تكون مهمة -

 والالسلكية في تنمية هذا القطاع؛ بريد واالتصاالت السلكيةقطاعي الالمساهمة الفعالة ل
  
العمل على أن تشمل الخدمات معظم أنحاء األقاليم، وتحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات  -

 .وعامالً للنمو على الصعيدين المحلي واإلقليمي ،األساسية بوصفها وسيلة لفك العزلة
 

 التطور كل واحدوالالسلكية على  االتصاالت السلكيةقطاع البريد و كل من قطاعمساعدة  -
 المحافظة على أوجه التكامل بين القطاعين، ومساعدة كل قطاع على توليعلى حدة مع 

 التي تهيئها البيئة الجديدة؛مع االستفادة على نحو أفضل من الفرص  ،المسؤولية عن نفسه
 

 موارد تمويل جديدة عن طريق القطاع الخاص للتخفيف من الديون الرسمية؛ تعبئة -
 

والالسلكية في خلق الثروة، ودعم القطاع  مساهمة قطاعي البريد واالتصاالت السلكية زيادة -
 من الثروات، وزيادة إيرادات الميزانية؛ الخاص، وزيادة نصيب السكان

 
 ،طريق األداء األفضل على المستويات التقنية عن الفرعيين القدرة التنافسية للقطاعينزيادة  -

 والمالية؛ ،واالقتصادية
 

طريق الشراكة  إنشاء شبكة تحالف مالئمة إلدماج القطاع في المسار االقتصادي عن -
 .االستراتيجية

  
  :وفيما يلي اإلجراءات األساسية التي اتخذت 

  
 تحديد سياسة مراقبةو ،على قواعد المنافسة لإلشراف ١٩٩٩ي عام إنشاء هيئة التنظيم ف -

 األسعار؛
  
ماتيل (موريتانية -الستغالل الشبكة الخلوية التحاد شركات خاصة تونسية أول رخصة منح -

Mattel ( ورخصة ثانية للشركة الموريتانية للهواتف المحمولة ٢٠٠٢في عام ،)Mauritel 
Mobiles(ة؛عروفلموريتانية الم، وهي فرع من الشركة ا 

 
ومساهمة شركة اتصاالت  ،٢٠٠١تحويل شركة موريتل إلى القطاع الخاص في عام  -

 المغرب في رأس مال موريتل؛
 

 ).Access Telecom(إنشاء شركة متخصصة في الرسائل الصوتية  -
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 اقتصادية مباشرة وغير مباشرة فيما يتعلق-وقد أفضت كل هذه اإلجراءات إلى آثار اجتماعية
  .وأيضاً على صعيد ميزان المدفوعات األنشطة الخدمية الجديدة، توفيرو ،العمالة توليدب
  

في ميزان المدفوعات بحوالي ) االستثمار األجنبي المباشر(وتقدر مساهمة رأس المال األجنبي 
مليون دوالر من دوالرات الواليات المتحدة، أي أكثر من متوسط المساهمة السنوية الصافية  ١٢٤

  .قطاعي مصايد األسماك والتعدينل
  

إنجاز خطتها في مجال الهياكل األساسية الوطنية للمعلومات  إلىموريتانيا اآلن تسعى و
في السنوات القادمة ترتكز كما أن آفاق التنمية . واالتصاالت عمالً بتوصية اللجنة االقتصادية ألفريقيا
وإكمال إصالحات  ،لجديدة للمعلومات واالتصاالتعلى عملية متابعة إعادة تنظيم قطاع التكنولوجيات ا

  .اإلطار التشريعي والتنظيمي في هذا المجال
  

ومن ناحية أخرى، تعول الحكومة الموريتانية بقدر كبير على المبادرة الخاصة على الصعيدين 
انتهاج  قطاع المعلومات حتى يستطيع البلد الزمة لتنميةاالستثمارات ال زيادة المحلي والدولي من أجل

  .وخصائصه الثقافية هعلى مميزات المحافظةاالقتصاد الجديد القائم على المعرفة مع  طريق
  

   ٦ودانـالس -٦
  

هي شركة خاصة ال تملك فيها الدولة سوى  )سوداتل(الشركة السودانية لالتصاالت المحدودة 
الخدمات والهياكل  وهي الشركة المسؤولة عن. وما يقابل هذه النسبة من سلطة إدارية ورقابة ،%٢٠

بما فيها االتصاالت السلكية والالسلكية على  ،األساسية في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
سنة كانت بدايته في عام  ١٥وقد أبرمت الشركة عقداً مع الدولة لمدة . الصعيدين المحلي والدولي

١٩٩٤.  
  

ا المعلومات واالتصاالت ترمي خطة لتنمية تكنولوجي ١٩٩٩وقد أعدت هذه الشركة في عام 
  :إلى تحقيق األهداف التالية

  
 خط؛ ٣٠٠٠٠٠زيادة عدد الخطوط الهاتفية لتصبح  - ١
  
 هاتف؛ ١٠٠٠زيادة عدد الهواتف العامة لتصبح  - ٢

 
 هاتف؛ ٢٠٠٠٠زيادة عدد الهواتف الالسلكية لتصبح  - ٣

 
الخدمات إكمال دائرة األلياف البصرية في المنطقتين الشرقية والشمالية لزيادة  - ٤

 فيهما؛
 

:  أكسجين الدولي مشروع(الفائق السرعة لأللياف البصرية  طريقالالربط ب - ٥
Oxygen International Optical Fibre Superhighway (؛ 
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 اتصاالت اإلنمارساتشبكة و ،VSAT الشبكة المحلية فيساتإنشاء نظامي  - ٦
INMARSAT في منطقتي الجنوب والغرب؛ 

 
عربسات، محطة ، وINTELSATائية العالمية إنتلسات توسيع ودعم المحطة الفض - ٧

ARABSAT, ومشروع محطات األقمار األرضية سودسات ،SUDOSAT,   ،
 ؛EWSDنظام التحويل الرقمي و

 
تكنولوجيا الترحيل  باستخدام ة لبث البيانات في كل أنحاء البلدإنشاء شبكة وطني - ٨

ات الطبية عن قبيل الخدم لتقديم خدمات من والتحويل التجميعي السريع للبيانات
عن بعد، وخدمة المؤتمرات عن طريق الفيديو، والتجارة اإللكترونية،  بعد، والتعليم

 والقطاعات الخدمية؛ ،والربط الشبكي الواسع للجمهور
 

إلتاحة الوصول السريع إلى شبكة  ISDNرقمية للخدمات المتكاملة  إنشاء شبكة - ٩
 اإلنترنت وطرق البث المتعدد الوسائط؛

 
 التجارة الدولية؛ إنشاء إطار يشجع نمو -١٠

 
 زيادة االتصال الدولي بشبكة اإلنترنت؛ -١١

 
في المدن الكبيرة للمساعدة في الوصول إلى مساعدة  إنشاء مراكز خدمات -١٢

 .شبكة اإلنترنت
  

  الهواتف المحمولة
  

 ،)١٩٩٧منذ عام (المسؤولة عن تقديم خدمات الهواتف المحمولة  الجهة شركة موبيتل هي
ويشمل نشاط الشركة . %٦٠بنسبة  ومستثمرون محليون، %٤٠ بنسبة تساهم فيها شركة سوداتلو

ومن المتوقع أن توسع الشركة خدماتها لتشمل مدينة . ٢كم ٤٠العاصمة المثلثة على امتداد مساحة تبلغ 
وتسعى موبيتل ). كم من الخرطوم ٨٠٠(بورسودان كم من الخرطوم، ومدينة  ١٨٠على بعد (مدني 

  .إلى إنشاء وصالت دولية مع البلدان العربية الشريكة
  

  س ـتون -٧
  

فيما يتعلق بتنمية قطاع المعلومات واالتصاالت ودعمه، فإن الجهات الرئيسة المسؤولة عن 
  :ذلك هي 
  
 وزارة االتصاالت؛ -
 المكتب الوطني لالتصاالت السلكية والالسلكية؛ -
 المكتب الوطني للبريد؛ -
 ذاعي والتلفزيوني؛المكتب الوطني للبث اإل -
 .الشركاء في القطاع الخاص -
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االقتصادية في البلد، اعتمدت -وإدراكاً لدور تكنولوجيا االتصاالت في التنمية االجتماعية
، استراتيجية ترمي إلى تعجيل خطى تنمية هذا القطاع لتلبية ١٩٩٧الحكومة التونسية منذ عام 

  .لية الجودة من جانب مختلف القطاعاتعاالاالحتياجات المتزايدة للخدمات المتنوعة و
  

في السنة،  %١٦.٦ومنذ ذلك التاريخ، شهد هذا القطاع تنمية هائلة تمثلت في نموه بنسبة 
إلى خدمة الهاتف المحمول، مشترك  ٤٠٠٠٠٠مشترك إلى خدمة الهاتف الثابت، و ٧٠٠٠٠٠وانضمام 
بلغ حجم االستثمارات قد و. كل أنحاء البلدل ، وتغطية البث اإلذاعي والتلفزيونيمكتب بريد ٢٧وافتتاح 
  .مليار دينار ١.٤حوالي 

  
على تنفيذ هياكل  ٢٠٠٧-٢٠٠٢وستركز الخطة العاشرة لتنمية تكنولوجيا االتصاالت للفترة 

أساسية متكاملة وجيدة األداء من حيث توسيع الخدمات وجودتها لتلبية االحتياجات في مجال 
  .القدرة التنافسية لالقتصاد الوطني بصورة عامة االستخدامات المتعددة، وزيادة

  
  :وفي هذا السياق، من المتوقع تحقيق هدفين أساسيين، هما 

  
إلى  %٣.٣القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي من  هذا زيادة القيمة المضافة لمساهمة -

 ؛%٢١.٦، أي بمعدل نمو سنوي متوقع بنسبة %٧
  
 ).وظيفة ٣٠٠٠٠حوالي  فيرتو(العمالة  مساهمة القطاع في توليد -

  
مليون دينار تساهم فيها شركات القطاع  ٢٨٤٠وسيتطلب تحقيق هذه األهداف استثمارات بقيمة 

  .%٤٠الخاص بحوالي 
  

  :وتشمل المشاريع الرئيسية المخططة األنشطة التالية
  

محطة مشتركة،  ٨٠٠٠٠٠توسيع شبكة االتصاالت السلكية والالسلكية عن طريق إنشاء  -
 لة إتاحة التقنيات على الشبكة؛ومواص

  
 مشترك إلى خدمة الهاتف الثابت؛ ٧٠٠٠٠٠زيادة عدد الهواتف بانضمام  -

 
 مشترك جديد؛ ١٦٠٠٠٠٠تطوير شبكة الهواتف المحمولة الحالية بانضمام  -

 
 مشترك؛ ١٠٠٠٠٠٠إنجاز خط ثان للهواتف المحمولة يضم  -

 
 .قديم المشورة عن بعدكالمات الهاتفية وتإنشاء مواقع جديدة لشركات الم -

  
أخرى لتحقيق المزيد من المرونة فيما يتعلق بإدارة الهياكل دعم ومن المتوقع اتخاذ إجراءات 

 من القطاع الخاص تشجيع المنافسة لتمكين الشركاء فيواألساسية الوطنية للمعلومات واالتصاالت، 
غالل العالمة التونسية على صعيد وتطبيق األدوات التنظيمية الست ،المساهمة في تنمية هذا القطاع
  .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
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وفيما يتعلق بالتجارة اإللكترونية في تونس بصفة خاصة، فقد تحققت إنجازات في هذا المجال، 
الدينار اإللكتروني الذي يعتبر بمثابة ابتكار حققته تونس في هذا المجال،  تشمل بصفة خاصة استخدام

  .قاعة التجارة اإللكترونية الحقيقية مشروع فضالً عن
  

وحققت الشركات التونسية التي يقتصر نشاطها على التصدير اندماجاً في التجارة اإللكترونية 
  .١٩٩٩وفقاً لدراسة أجريت في عام  %٦٢بنسبة 

  
وقت استخدام شبكات  من حيثوذلك  ،٤٦٩٠٠٠فقد بلغ  اإلنترنت، أما عدد مستخدمي شبكة 

 ا أن يكون المدير قد تلقى التدريبمقاهي اإلنترنت يشترط في إدارته وهي نوع من نشر المعلومات
  .المناسب في هذا المجال

  
بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، أنشطة تتعلق ضطلع بويوجد في تونس مجمع تكنولوجي ي

  .وهو مجمع الغزالة
  

 ،المشروع ويسعى هذا. يةواالتجاه الحالي في تونس هو إنجاز مشروع شبكة التجارة التونس
إلى تشجيع تبادل  ،الخاص بتوفير الضمانات في هذا المجال ٢٠٠٠م أغسطس لعا/بفضل قانون آب

  .المعلومات بين المؤسسات
  
  

  القيود التي تواجه تنمية التكنولوجيا الجديدة للمعلومات واالتصاالت –باء 
  

سلكية له دور هام ومؤثر في النشاط من الواضح أن قطاع المعلومات واالتصاالت السلكية والال
لالقتصاد، والسيما التطور  ارتباطاً وثيقاً باألداء الكلي ترتبط تنمية هذا القطاع ، فإنولذلك. االقتصادي

وتعزى القيود والعقبات التي تواجه تنمية التكنولوجيات الجديدة للمعلومات . االجتماعي بشكل عام
ياكل المؤسسية واإلنتاجية من ناحية، وحالة التخلف في مجالي واالتصاالت بقدر كبير إلى قصور اله
  .االستثمار والتدريب من ناحية أخرى

  
  القيود المؤسسية  - أ

 
 قتصادالدماجها في انهناك اختالفات واضحة بين بلدان المنطقة دون اإلقليمية فيما يتعلق بإ

  .سياسيةل مؤسسية وأخرى وتعزى هذه االختالفات إلى عوام. المعلومات واالتصاالت القائم على
  

 ،والربط بشبكة اإلنترنت ،بشأن األجهزة الهاتفية) ١٩٩٨(وبالنظر إلى اإلحصاءات المتوفرة 
    :تتضح الحقائق التالية 

  
البلدان التي سعت قبل غيرها إلى تحرير قطاع التكنولوجيات الجديدة للمعلومات  تمكنت

جر األساس للهياكل األساسية للمعلومات وضع ح من واالتصاالت مثل تونس، ومصر، والمغرب
مثل ليبيا،  ،الغرب عليها فرضهيمن الحظر الذي  توفي المقابل، فإن البلدان التي عان. واالتصاالت
من  مضاعفة جهودها خالل السنوات الماضية سياق إلى حد ما صعوبات في ، فقد واجهتوالسودان

  .أجل اللحاق بالركب في هذا المجال
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رة أيضاًَ إلى أنه نظراً للتقدم المطرد للتكنولوجيات الجديدة للمعلومات وتجدر اإلشا
الجديد، ونظراً ألن بعض ا الواقع وضرورة تكيف بلدان المنطقة دون اإلقليمية مع هذ ،واالتصاالت
، تواجه السلطات العامة صعوبات موضوعية أصبحت باليةهذا القطاع قد ة التي تنظم نظمالقوانين واأل

بوضع النصوص التنظيمية التي ال غنى عنها لتنمية قطاع المعلومات واالتصاالت ودعمه  علقفيما يت
  ...).أو عدم التنسيق بين الشركاء  ،بطء اإلجراءات اإلدارية، والتشريعية، وقصور(
  

  القيود االقتصادية  - ب
  

ة للمعلومات الجديدوباإلضافة إلى القيود المؤسسية، ينبغي اإلشارة أيضاً إلى أن التكنولوجيات 
استثمارات مالية ضخمة على الصعيد المحلي، وتتطلب أيضاً، واالتصاالت تتطلب على نحو متزايد 

  .الجنسيات ةالمتعدد جهاتتدفق رأس المال األجنبي من جانب البصفة خاصة، 
  

غير أن فعالية كلفة مشاريع االستثمار تتوقف على حجم السوق المحلية التي تتسم بمحدودية 
  .على صعيد كل بلد من بلدان المنطقة دون اإلقليميةشديدة 

  
وما يقابله  ،ذُكر، هناك أيضاً مستوى اإللمام بالقراءة والكتابة المتدني نسبياًوباإلضافة إلى ما 

من قوة شرائية محدودة للغاية بالنسبة لمعظم السكان المحليين، وهما عامالن يحدان من انتشار 
  .مات واالتصاالت والنهوض بهاوالتكنولوجيات الجديدة للمعل

  
  

  الهياكل األساسية الوطنية ومستوى تنمية قطاع المعلومات واالتصاالت في شمال أفريقيا: ثالثاً 
  

يبدو أن المنطقة دون اإلقليمية ملتزمة تماماً بعملية تنفيذ خطط تنمية الهياكل األساسية الوطنية 
رعت في اتخاذ إجراءات لتحديث قطاع تكنولوجيا وباستثناء ليبيا التي ش. للمعلومات واالتصاالت

المعلومات واالتصاالت دون أن تخصص لهذا القطاع خطة محددة أو استراتيجية تقتصر عليه، تؤكد 
بالفعل خطة لتنمية الهياكل األساسية  وضعت جميع البلدان األخرى في المنطقة دون اإلقليمية أنها

  .و أنها بصدد وضع هذه الخطةأ ،)مثل الجزائر(للمعلومات واالتصاالت 
  

ومن بين بلدان المنطقة دون اإلقليمية السبعة، هناك خمسة بلدان وصلت بالفعل إلى مرحلة 
من حيث مستوى التطور  هذه البلدان على الرغم من حاالت التفاوت التي تتسم بها ،إعداد هذه الخطط

لمعلومات افي مجال لوسائل الحديثة عضاء لاعتماد الشركات وأجهزة اإلنتاج في البلدان األبفيما يتعلق 
  .واالتصاالت

 ١٠٠هواتف لكل  ١٠وفر وإذا أخذنا مجال الهاتف الثابت، نالحظ أن هناك ثالثة بلدان فقط ت
 ثالثة بلدانأما ال. شخص ١٠٠لكل  ١٠و ٥ بينبلد واحد يتراوح فيه عدد هذه الهواتف شخص، و
التي  ربعة بلداناأل أن وتجدر اإلشارة إلى. شخص ١٠٠لكل  ٥ة يبلغ فيها عدد الهواتف الثابتالمتبقية، ف

كما نجد أن البلدان التي . يرتفع فيها متوسط دخل الفرد هي نفس البلدان التي يرتفع فيها عدد الهواتف
تحتل المرتبة األولى من حيث عدد الهواتف، هي البلدان التي يرتفع فيها متوسط دخل الفرد، بينما 

  .ل الفرد في البلدان التي تحتل المرتبة األخيرةينخفض متوسط دخ
  

راً سياسياً أو ويمكن توضيح هذه الحالة بالقول أن استخدام الهاتف الثابت لم يعد اختيا
يتوقف على القدرة الشرائية  تقريباً توفير الخدمة الهاتفية بنفس التكلفة استراتيجياً، ومع ذلك، فإن

وفي البلدان . ت هذه وسيلة تقليدية ال تحتاج إلى جهود لتحديثهاوبذلك تصبح وسيلة االتصاال. للسكان
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أو عدم مرونة  ،التي عانت من بعض التخلف في هذا المجال بسبب قصور الهياكل األساسية
بينما تتطور على  ،اإلجراءات اإلدارية، نالحظ ظاهرة عدم تطور هذه الوسيلة من وسائل االتصاالت

ة في المغرب في ظاهرونالحظ هذه ال. ر حداثة مثل الهواتف المحمولةالوسائل األخرى األكثحسابها 
بينما  ،)%٥>(في المرتبة الثالثة من حيث عدد الهواتف الثابتة  المغرب حيث يصنف ،الوقت الحالي

يحتل المرتبة األولى بين بلدان المنطقة دون اإلقليمية من حيث عدد الهواتف المحمولة التي تبلغ نسبتها 
  .%١٥حوالي 

  
  في شمال أفريقيا ٧فئةعدد الهواتف حسب كل 

 وتصنيف الفئات حسب إنجاز الهياكل األساسية الوطنية للمعلومات واالتصاالت
  
  

  شخص ١٠٠لكل 
  

  الجزائر
  

  مصر
  

  ليبيا
  

  موريتانيا
  

  المغرب
  

  السودان
  

  تونس

  ٢  ٤  ١  ٤  ٣  ٢  ٤  الهواتف المحمولة
: خطوط الهاتف الثابت 

الفئة حسب عدد 
  تفالهوا

١  ٣  ٣  ٤  ١  ١  ٢  

الفئة حسب إنجاز 
الهياكل األساسية 
الوطنية للمعلومات 

  ٨واالتصاالت

١  ١  ١  ١  ٤  ١  ٣  

  ٢٠٠٢/٢٠٠٣الهياكل األساسية والخدمات في أفريقيا للفترة  تقرير:: المصدر 
  
 

وفيما يتعلق بالهواتف المحمولة بصفة أخص، يبدو أن هناك ثالثة عوامل تحدد عددها في كل 
والتحول  ،هذه العوامل هي مستوى الدخل، وتاريخ إجراء اإلصالحات، والسيما سياسة االنفتاحو. بلد

والتي يمكن إيجازها  ،الطلب في كل بلد بمثابة عناصر وحجم األسواق التي تعتبر ،إلى القطاع الخاص
ف الهوات اقتناءأي عدد السكان القادرين على  ،في إمكانية الوصول إلى السوق، وحجم السوق

  .المحمولة
  

غير أن  ،في كل من الجزائر،وموريتانيا، والسودان %١وتقل نسبة الهواتف المحمولة عن 
فبسبب صغر حجم السوق في موريتانيا، لم تهتم الشركات المغربية والتونسية بهذا . األسباب مختلفة

 فإن تكلفة ودان،في الس واآلثار المدمرة للحرب ،ونظراً النخفاض مستوى الدخل. السوق إال مؤخراً
، على الخارجاالنفتاح  ت بمقدور كل الشرائح السكانية، على الرغم منوليس ة،الهاتف المحمول عالي

وحدث االنفتاح في الجزائر أيضاً منذ فترة قريبة . االستثمارات األجنبية المباشرة منذ عهد قريب وتدفق
د كبير من الهواتف الثابتة التي عدوجود عن  مقارنة بالبلدان األخرى في المنطقة دون اإلقليمية، فضالً

والسبب في قلة االهتمام بهذا . مما يحد من الطلب على الهواتف المحمولة ،بالفعل ال تزال مستخدمة
من بطء عملية تنفيذ خطط تنمية الهياكل األساسية الوطنية للمعلومات  ذلك ، كما يتضحقطاعال

                                                 
؛ ١و  ٥بين =  ٣؛ ١٠و  ٥ن بي=  ٢؛ ١٠أكثر  من =  ١. ٢٠٠١، شعبة خدمات المعلومات اإلنمائية، اللجنة االقتصادية ألفريقيا: المصدر. ٥
. ١أقل من =  ٤  

  
.خطة لم ُيعلن عنها بعد=  ٤خطة ُمعلن عنها؛ =  ٣خطة في مرحلة اإلعداد؛ =  ٢خطة قيد التنفيذ؛ =  ١.  ٦   
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ر أخرى من عناصر إعادة هيكلة االقتصاد، مما يعني أن عناصالممنوحة لهو األولوية  ،واالتصاالت
  .عملية إعداد السوق الجزائرية الستقبال خدمات الهاتف المحمول لم تكتمل بعد

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

على اقتناء  وتطبيقها، لاالستراتيجية التي صاحبت هذا التحو ، فضالً عن وضعوتونس ،والمغرب
. في متناول يد المستهلكحتى أصبحت  مما أدى إلى انخفاض األسعار ،وبروز المنافسة ،التكنولوجيا

بنفس  ،وتونس ،الهواتف المحمولة لم تصبح بديالً للهواتف الثابتة في كل من مصر ومع ذلك، فإن
  .مجالتقدم المغرب في هذا ال يدل علىالقدر الذي شهده المغرب، مما 

  
، فإن الشركات أما في ليبيا، فعلى الرغم من أن ارتفاع الدخل قد أفضى إلى زيادة الطلب

األجنبية لم تتشجع على دخول السوق، على الرغم من الحوافز التي ُعرضت مؤخراً في مجال 
واالفتقار إلى خطة لتنمية الهياكل  ،صغر حجم السوقاالستثمار األجنبي المباشر، وذلك نظراً ل
أن تخفض بقدر  ،طريق اإلعانات عن ،وقد استطاعت ليبيا .األساسية الوطنية للمعلومات واالتصاالت

  3%  كبير من أسعار الخدمات الهاتفية مما أفضى إلى زيادة عدد الهواتف ليصل إلى
  

وفيما يتعلق بالربط بشبكة اإلنترنت، تجدر اإلشارة إلى أن البلدان التي شرعت بالفعل في 
ط تنمية الهياكل األساسية الوطنية للمعلومات واالتصاالت قد حققت مستويات تستحق اإلشادة إنجاز خط

ويشير تقرير الهياكل األساسية والخدمات في أفريقيا للفترة . حيث عدد مستخدمي شبكة اإلنترنت من
إلى  ١٩٩٩و ١٩٩٨التقديرات في عامي  كذلك تشير. إلى رقم كبير بالنسبة لمصر ٢٠٠٢/٢٠٠٣

  .موقع على شبكة اإلنترنت في مصر ٢٠٠٠مرتفعة وصلت إلى  قامأر
  

 ٢٠٠٠موقع في عام  ١٠٠٠ويبدو أن المغرب الذي بلغ فيه عدد المواقع على شبكة اإلنترنت 
 .وموريتانيا ،قد حقق بعض التقدم في هذا المجال، وكذلك الحال بالنسبة لكل من تونس

  
  تونس  ودانالس  المغرب  موريتانيا  ليبيا  مصر  الجزائر  

المواقع على 
شبكة اإلنترنت 

)٢٠٠٠(  
٩٦  ١  ٩٥١  ٥٣  ٨  ٥٤٢٢  ٣٤  

الفئة حسب تنفيذ 
خطة تنمية 
الهياكل األساسية 

الوطنية 
للمعلومات 
  واالتصاالت

١  ١  ١  ١  ٤  ١  ٣  

  ٢٠٠٢/٢٠٠٣الهياكل األساسية والخدمات في أفريقيا للفترة  تقرير:: المصدر 
  

هي التي حققت أفضل األداء من حيث  رة في الفقرة السابقةالمذكو ويبدو أن نفس هذه البلدان
وهذا التاريخ هو تقريباً . ١٩٩٩مع ارتفاع هذا العدد باطراد منذ عام  ،عدد مستخدمي شبكة اإلنترنت

  .نفس تاريخ تنفيذ خطط تنمية الهياكل األساسية الوطنية للمعلومات واالتصاالت
  
  

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

  ٠.١٩  ٠.١٦  ٠.٠٧  ٠.٠١  ٠.٠٠  ٠.٠٠  ٠.٠٠  الجزائر
  ٠.٩٣  ٠.٧١  ٠.٣٢  ٠.١٦  ٠.١٠  ٠.٠٧  ٠.٠٣  مصر
  ٠.٣٦  ٠.١٨  ٠.١٣          ليبيا

  ١.٣١  ٠.٧١  ٠.١٨  ٠.١٤  ٠.٠٢  ٠.٠١  ٠.٠٠  المغرب
  ٠.٢٥  ٠.١٩  ٠.١٢  ٠.٠٤  ٠.٠٠      موريتانيا
  ٠.١٨  ٠.١٠  ٠.٠٢  ٠.٠١  ٠.٠٠      السودان
  ٤.١٢  ٢.٦١  ١.٥٩  ٠.١١  ٠.٠٤  ٠.٠٣  ٠.٠١  تونس

  .شعبة اإلحصاء، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، األمم المتحدة: المصدر 
  
  

ويتأهب كل . وفتح معظم بلدان المنطقة دون اإلقليمية هذا القطاع لمشاركة المؤسسات الخاصة
لدراسة  شركات لتقديم خدمات األنترنت،في الوقت الحالي  منهما ، وتُوجد في كلسودان وليبيامن ال

إلى القطاع الخاص في إطار تنمية القطاع الخاص التي يشهدها هذان القطاع إمكانية تحويل هذا 
  .البلدان

  
القطاع  شركات يقتصر تقديمها على ، تجدر اإلشارة إلى أن وجود خدمات أنترنتومع ذلك

، كما يمكن كما هو الحال في الجزائر سابقة، حالة احتكاريكون نتيجة ل يمكن أن دون غيرها الخاص
ويربو عدد . الخدمات هذه من الشركات الخاصة لتقديم متزايدبسبب الترخيص لعدد  أن يكون أيضاً

  .في مصر ١٠مثل هذه الشركات على 
  

وتونس، فإن  ،اوموريتاني ،مثل المغرب ،ومع ذلك، ففي بلدان أخرى في المنطقة دون اإلقليمية
   .ةطتقدمه شركات مختل ثلثي الخدمات على شبكة األنترنت

  
ة في توفرالم على شبكة األنترنت نوع الخدمات وتجدر اإلشارة أيضاً إلى أنه بغض النظر عن

حرز من تقدم بشأن تنفيذ خطط تنمية ُأبلدان شمال أفريقيا، هناك عالقة متبادلة قوية بين مستوى ما 
 على شبكة األنترنت الخدماتشركات  تقديم وعدد  ،ية الوطنية للمعلومات واالتصاالتالهياكل األساس

ات في البلدان التي شرعت بالفعل في تنفيذ هذه ، فإن متوسط عدد هذه الشركولذلك. ة في البلدوجودالم
  .في البلدان األخرى ، في حين ال يتجاوز هذا العدد شركة واحدة٦ الخطط يزيد على
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  حسب نوع الخدمة وحسب كل بلد من بلدان شمال أفريقيانترنت إلخدمات ا
  
السودا  المغرب  موريتانيا  ليبيا  مصر  الجزائر  

  ن
  تونس

شركات تقديم 
الخدمات على 

  األنترنت

١٠  ١> 1  2<n<5  >10  1  6<n<10  

نوع شركات تقديم 
الخدمات على 
  ٩األنترنت حسب الفئة

١  1  3  2  2  3  2  

الفئة حسب تنفيذ خطة 
الهياكل  تنمية

األساسية الوطنية 
للمعلومات 
  واالتصاالت

٣  1  4  1  1  1  1  

  ٢٠٠٢/٢٠٠٣الهياكل األساسية والخدمات في أفريقيا للفترة  تقرير:المصدر 
  

مثل محطات البث اإلذاعي والتلفزيوني، يالحظ أن المنطقة  ،وفيما يتعلق بوسائل االتصاالت
ومن بين البلدان السبعة في المنطقة دون . الخدماتتعاني من تخلف ملحوظ فيما يتعلق بتحرير هذه 

ويوجد في  .، وهو مصرتحريراً كامالًاإلقليمية، ال يوجد سوى بلد واحد حرر هذا القطاع الفرعي 
أكثر عدد من محطات البث  ،عتبر أكثر بلدان المنطقة دون اإلقليمية خبرةً في هذا المجالتُ التي مصر

أفريقيا  لالسودان هما البلدان اآلخران في المنطقة دون اإلقليمية لشماوتونس و. اإلذاعي والتلفزيوني
  .محطات للبث اإلذاعي والتلفزيوني ٥اللذان يوجد فيهما أكثر من 

  
وال يبدو أن خطط تنمية الهياكل األساسية الوطنية للمعلومات واالتصاالت قد أدت دوراً حاسماً 

ألن البلدان التي  لحداثته، نظراً عتباره قطاعاً تقليدياًفي قطاع المعلومات واالتصاالت الذي يمكن ا
وتحريرها ليست هي نفس البلدان التي  اإلذاعي والتلفزيوني حققت تقدماً فيما يتعلق بعدد محطات البث
ويثير هذا الوضع التساؤل ما إذا كانت هذه الخطط انتقائية . أحرزت تقدماً في مجال تنفيذ هذه الخطط

على حساب الوسائل التقليدية التي تعتبر  ةثاحد االتصاالت األكثر كانت تشجع وسائلأم ال، وما إذا 
  .والتي تساعد على التداول األسرع للمعلومات في أوساط الطبقات الفقيرة انتشاراً أكثر

  
لالتصاالت، وهي عملية لم تكتمل بعد في المنطقة على ذلك، يتطلب تحرير هذه الوسائل  ةعالو
نظراً  ،خطط تنمية الهياكل األساسية الوطنية للمعلومات واالتصاالت إعادة النظر في ،دون اإلقليمية

 الحقوق أي، بحقوق الحصول على المعلومات االلتزاملضرورة مواكبة هذه الخطط لمراحل 
  .مبادئ الحكم الصالح التي وافقت عليها بلدان المنطقة دون اإلقليمية في هاالمنصوص علي

  
  

                                                 
شرآات :  ٣. نتشرآات مختلطة تقوم بتقديم الخدمات على شبكة األنتر:  ٢.  شرآات خاصة تقوم بتقديم الخدمات على شبكة  األنترنت:  ١.   ٧  

. يحتكرها القطاع العام تقوم بتقديم الخدمات على شبكة األنترنت  
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  ث اإلذاعي والتلفزيوني ونوعية إدارتهاعدد محطات الب
  
  تونس  السودان  المغرب  موريتانيا  ليبيا  مصر  الجزائر  

عدد محطات البث 
حسب  اإلذاعي
  الفئة

١  ١  ٣  ٣  ٣  ١  ٢  

عدد محطات البث 
حسب  التلفزيوني

  ٨الفئة
١  ٣  ٢  ٣  ٣  ١  ٢  

 نوعية اإلدارة
  حسب الفئة

غير 
  محررة

غير   محررة
  محررة

غير 
  محررة

غير 
  ةمحرر

غير 
  محررة

غير 
  محررة

  ١  ١  ١  ١  ٤  ١  ٣  
  ٢٠٠٢/٢٠٠٣الهياكل األساسية والخدمات في أفريقيا للفترة  تقرير :المصدر

  
  

  ةــخالص
  

يوضح تحليل حالة خطط تنمية الهياكل األساسية الوطنية للمعلومات واالتصاالت في المنطقة 
وتبذل  ،تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت دون اإلقليمية لشمال أفريقيا أن بلدان المنطقة تدرك أهمية

كما أن عملية تنفيذها قطعت  ،وقد تم الشروع في إعداد هذه الخطط. جهوداً كبيرة لتنمية هذا القطاع
  .شوطاً كبيراً

  
بفضل االستراتيجية الواضحة التي  ،ويمكن اعتبار الزيادة الواضحة في عدد الهواتف المحمولة

من اآلثار اإليجابية لتنفيذ خطط تنمية الهياكل األساسية الوطنية  ،ن اإلقليميةانتهجتها بلدان المنطقة دو
  .واالتصاالتللمعلومات 

  
من ثم و ،زيادة عدد المواقع على شبكة اإلنترنتلأيضاً  مهمويبدو أن هذه الخطط هي عامل 

هذا على تنظيم  وساعدت هذه الخطط أيضاً. زيادة عدد مستخدمي هذه الشبكة في المنطقة دون اإلقليمية
على نحو  االستفادة، فضالً عن وانفتاحه لجذب المبادرات الخاصة بفضل رؤية أكثر شموالً ،القطاع
  .جراءات التي اتخذت في هذا المجالمن نتائج اإل أفضل

  
في البلدان التي  على شبكة األنترنتالخدمات شركات تقديم عدد في زيادة أن هناك ويالحظ 

، سواء بانتهاج خيار تحويل هذا ياكل األساسية الوطنية للمعلومات واالتصاالتأعدت خطط تنمية اله
للنشاط المشترك بين القطاعين العام  القطاع أو خيار فتح ،ديوحكخيار لقطاع الخاص إلى ا القطاع

  .والخاص
  

مثل  ،يالحظ أن تنفيذ هذه الخطط لم يكن مصحوباً بتنمية واضحة للمجاالت التقليدية ،ومع ذلك
ويخشى أن يفضي االهتمام بالوسائل الحديثة في مجال . والبث اإلذاعي والتلفزيوني ،الهاتف الثابت

على أقل ركودها ، أو لهذه القطاعات الفرعية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى تراجع نسبي
شير في اُوقد  .أو الحد من حرية االتصاالت ،قلة المعلومات ،بصفة عامة ،، وأن تكون نتيجة ذلكتقدير

  .الذي تعاني منه عملية تحرير هذا القطاع الفرعي في المنطقة دون اإلقليميةباطؤ الواقع إلى بعض الت
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  :وفيما يلي التوصيات التي يمكن تقديمها في هذا الشأن 
  
تعجيل عملية إعداد وتنفيذ خطط تنمية الهياكل األساسية الوطنية للمعلومات واالتصاالت  -

 طقة دون اإلقليمية؛في بلدان المن
  
 والسيما الهواتف الثابتة؛ في االعتبار، أخذ الهياكل األساسية القائمة -
 
المعلومات بوصفها أحد عناصر خطط تنمية الحصول على  القيم المتعلقة بحقاألخذ ب -

 األساسية الوطنية للمعلومات واالتصاالت؛الهياكل 
 
لوطنية للمعلومات واالتصاالت فيما إجراء تقييم شامل لخطط تنمية الهياكل األساسية ا -

 ونشرها في أوساط الجمهور؛ ،يتعلق بحرية تدفق المعلومات
 
وإجراء التقييم  ،رصد خطط تنمية الهياكل األساسية الوطنية للمعلومات واالتصاالت -

  .الدوري بهدف إصالح هذه الخطط عند االقتضاء


