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شيد العالـ ت طورات وتغيرات لـ يشيدىا خالؿ العقود السابقة مجتمعة ،وىذه التطورات والتغيرات التي

شيدىا العالـ شممت تغيرات فى إسموب الحياة بالعمؽ والشموؿ والسرعة التي تشيدىا الدوؿ نتيجة ثورة تكنولوجيا
االتصاالت الحديثة وتفاعميا فى كافة القطاعات والمؤسسات ،حيث اصبح كثير مف االعماؿ خالؿ السنوات

القميمة الماضية تحولت أشكاليا مف حيث إستخداـ القنوات التقميدية الى استخداـ قنوات اكثر مرونة وسيولة
وذكاء وانتشارا ،فبعد اف استقرت ثورة المعمومات واصبحت ممكة يخطب ودىا مف الييئات الدولية والييئات

الخاصة فمف يمتمكيا يمتمؾ القوة والسيطرة ،ومف تقاعس عف التعامؿ معيا اصبح في مؤخرة العالـ  ،وأصبح
السراع الجديد بيف العالـ ىو الوصوؿ السريع الى الممكة (المعمومات ) والوصوؿ الى طرؽ سريعة لتداوليا

وتحميميا مف أجؿ اتخاذ قرار سميـ مبني عمى الدقة والتحميؿ  ،واصبح ىناؾ عمى الساحة ثورة جديدة يطمؽ عمييا

ثورة تقنية االتصاالت التي تسياـ بقدر كبير فى تكويف التيار الجارؼ لمفيوـ العولمو والتى شممت اقتصاديات
العالـ خالؿ العقديف السابقيف ومف المنتظر أف تستمر وتتسع أثارىا لتشمؿ كؿ قطاعات الحياة.

ونظ ار لكؿ ىذه التحويالت التي ظيرت فى عالمنا المعاصر تغيرات حديثة تنطوى عمى أسػاليب وتقنيػات

جديػدة مثػؿ اتقتصػاد الرقمػى  DIGITAL ECONOMYالػذى يعتمػد عمػى الحاسػبات وشػبكة المعمومػات وكػذلؾ

التجػارة اللكترونيػة  ، ELECTRONIC TRADEممـا يجعمنـي اتناوليـا بوصػفيا أحػد أىػـ اتسػاليب لمتعػرؼ
بالتقنيات الحديثة فى مجاؿ تبادؿ المعمومات التجارية (سواء عػف طريػؽ الشػبكات الخاصػة او شػبكة االتترنػت) ،
وكػذلؾ سػوؼ تتطػػرؽ الورقػة الػػى دور الجامعةالعربيػة فػػي المسػاىمة نحػو تيسػػير التبػادؿ التجػػاري االلكترونػي بػػيف

الدوؿ العربية مف خالؿ منظرويف ،أوليما تيسير التبادؿ التجاري وتبسيط االجراءات ،وثانييما العمؿ عمى تطوير

قطاع االتصاالت والمعمومات وتقميؿ الفجوة الرقمية في البالد العربيبة مف خالؿ المجالس الو ازرية المتخصصة .
ونتمنى اف تساىـ تمؾ الورقة مساىمة ايجابية في اعماؿ المنتدى الذي نتمنى لو التوفيؽ والنجاح،
أسرة ادارة قطاعات الخدمات االساسية
واهلل ولي التوفيؽ والسداد،،

الفصل االول :مفاهيم عامة حول التجارة االلكترونية
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ماهية التجارة اإللكترونية What is electronic Commence

مقطعيف-:

قبؿ االسراع نحو تعريؼ التجارة اللكترونية يجب أف نعرؼ أف مفيوـ التجارة اللكترونية يتكوف مػف

األول " :التجػػارة  "Commerceوىػػذا المقطػػع يعبػػر عػػف نشػػاط تجػػارى واقتصػػادى معػػروؼ لػػدينا ويػػتـ مػػف خاللػػو
تداوؿ السمع والخدمات وفقا لقواعد ونظـ متبعة ومتفؽ عمييا.

الثــــان  " :اللكتروني ػػة  " Electronicوالمقص ػػود ب ػػو ى ػػو القي ػػاـ بػ ػ داء النش ػػاط االقتص ػػادى "التج ػػاري" بإس ػػتخداـ
تكنولوجية االتصاالت الحديثة مثؿ شبكة االنترنيت والشبكات واتساليب اللكترونية
ومـ سبؽ يمكف اف نعرؼ التجارة االلكتروني Electronic Commerce


"ىى عمميات االعالف والتعريؼ لمبضائع والخدمات ثػـ تنفيػذ عمميػات عقػد الصػفقات وابػراـ العقػود ثػـ

الشػ ػراء والبي ػػع لتم ػػؾ البض ػػائع والخ ػػدمات ث ػػـ س ػػداد القيم ػػة الشػ ػرائية عب ػػر ش ػػبكات الالتص ػػاؿ المختمف ػػة سػ ػواء
االنترنيت أو غيرىا مف الشبكات التس تربط بيف المشتري والبائع " .
أنماط التجارة اإللكترونية Categories of Electronic Commerce

لمتجارة االلكترونية مجموعة مف االنماط التي تدور حوليا والشكؿ التالي يبيف بعض تمؾ االنماط حيث

يمكف النظر إلي التجػارة اللكترونيػة عمػي أنيػا مفيػوـ متعػدد اتبعػاد يمكػف تطبيقػو واسػتخدامو فػي اكثػر مػف نمػط

وشكؿ كما يمي -:

مؤسسة أعمال

إدارة حكومية

مستيمك

مؤسسة أعمال
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مؤسسة أعمال  -مؤسسة أعمال

Business to Business

وى ػػذا ال ػػنمط ي ػػتـ ب ػػيف مؤسس ػػات اتعم ػػاؿ بعض ػػيا ال ػػبعض م ػػف خ ػػالؿ ش ػػبكات االتص ػػاالت وتكنولوجي ػػا

المعمومات  ،وذلؾ لتقديـ طمبات الشراء لممورديف والعارضيف  ،وتسميـ الفواتير واتماـ عمميات الدفع  ،وىذا النمط
مف التجارة اللكترونية موجود مف سنوات عديدة خاصة في تبادؿ البيانات إلكترونيا مف خالؿ الشػبكات الخاصػة

.

.2

مؤسسة أعمال – مستيمك Business to Consumer

ىذا النمط مف التجارة اللكترونية يمثػؿ البيػع بالتجزئػة فػي التبػادؿ التجػاري العػادي وىػذا النػوع قػد توسػع

بشػػكؿ كبيػػر مػػع ظيػػور شػػبكة النترنػػت  ،فينػػاؾ امف مػػا يسػػمي بػػالمراكز التجاريػػة لمتسػػوؽ Shopping malls

تقػػدـ خػػدماتيا مػػف خػػالؿ عػػرض السػػمع والخػػدمات ،لصػػالح المؤسسػػات وتقػػوـ بتنفيػػذ الصػػفقات التجاريػػة مػػف حيػػث

عمميػػات الشػراء والبيػػع مػػف خػػالؿ شػػبكات النترنػػت ويػػتـ الػػدفع بطػػرؽ مختمفػػة أكثرىػػا شػػيوعاً بطاقػػات االئتمػػاف أو

الشيكات اللكترونية أو نقداً عند التسميـ .

.3

مؤسسة أعمال – إدارة حكومية

Business to Administration

ىذا النمط يغطى كؿ المعامالت بيف الشركات والييئات الحكومية .فعمى سبيؿ المثاؿ ،ففى الواليات

المتحدة يتـ العالف عف المشتريات الحكومية مف خالؿ شبكة االنترنيت ويمكف لمشركات أف تتبادؿ الردود معيا

إليكترونيا .وحاليا يعتبر ىذا النمط فى مرحمو وليده ،لكنو سوؼ يتوسع بسرعة كبيرة اذا قامت الحكومات
باستخداـ عممياتيا بإسموب التجارة اللكترونية.

.4

مستيمك – إدارة حكومية Consumer to Administration

ىذا النمط لـ يبزغ بعد .ولكنو ربما ينتشر مع انتشار التعامؿ اللكترونى ونمو كؿ مف نمط الشركة إلي المستيمؾ
والشركة إلى الييئة الحكومية.
تأثير التجارة اإللكترونية Impact Of Electronic Commerce
لػػـ تعػػد التجػػارة االلكترونيػػة مػػف اتحػػالـ المسػػتقبمية كمػػا كػػاف فػػي القػػرف الماضػػي .فيػػى تػػتـ امف بصػػورة
ناجحة وخاصة في الػدوؿ المتقدمػة تكنولوجيػا ،حيػث تعتبػر كػؿ مػف الواليػات المتحػدة  ،اليابػاف وأوربػا ىػى القائػدة
ليذه التجارة ،فى مفيوميا وتحقيقيا .فيى تتطور بصورة سريعة لدييـ خاصة مع ازدياد االسػتثمارات المباشػرة فػي
تكنولوجيا االتصاالت وتقنية المعمومات وبعد اتاحة االنترت لمعواـ بعد اف كانت قاصرة عمى ىيئة حكومية واحدة

فقط والنمو السريع لالنترنيت سيؤثر بدوره عمى درجة فاعمية التجارة اللكترونية التي ستكوف في المستقبؿ السمة
السػػائدة لممتمػػع التجػػاري فػػي المجتماعػػات ككػػؿ س ػواء كانػػت عربيػػة او غيػػر عربيػػة  ،حيػػث سػػتحاوؿ الشػػركات

إسػػتغالؿ كػػؿ إمكانيتيػػا ف ػي التجػػارة اللكترونيػػة ،ممػػا سػػيؤدي بػػدوره الػػى تقػػدـ العمميػػات التجاريػػة عمػػى مجتمعػػات
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العالـ بصورة تفوؽ كؿ توقعات العمالء والمستيمكيف  ،مف حيث تعريػؼ و تحديػد السػوؽ أو خمػؽ أسػواؽ جديػدة
ب كمميػػا .فكػػؿ الشػػركات التػػي تتجاىػػؿ التكنولوجيػػا الحديثػػة سػػوؼ تتػ ثر بيػػذه التغيػرات فػػى اتسػواؽ  ،وعمػػى حػػد
س ػواء فػػإف أعضػػاء المجتمػػع سػػوؼ يكون ػوا ظػػاىريف بصػػورة جيػػدة لش ػراء السػػمع والوصػػوؿ لممعمومػػات والخػػدمات
والتفاعػػؿ مػػع الييئػػات الحكوميػػة .فاالختيػػار سػػوؼ يكػػوف ممتػػد بصػػورة كبي ػرة وسػػوؼ تسػػتبعد القيػػود والجغرافيػػة

والزمنيػػة – فالت ػ ثير الجمػػالى عمػػى أسػػموب الحيػػاة سػػوؼ يشػػمؿ كػػؿ أمػػور الحيػػاة وسػػوؼ يكػػوف ممحوظػػا خػػالؿ
االعواـ القميمة القادمة ولمتجارة االلكترونية تاثير عمى عدد كبير مف االنشطة التجارية نذكر منيا مايمي :
 التسويؽ ،المبيعات وترويج المبيعات.

 خدمة ما قبؿ البيع ،العقود التي مف الباطف.
 التمويؿ والت ميف.

 المعامالت التجارية :الطمب  ،التوزيع  ،الدفع.
 خدمة وصيانة المنتج.

 استخداـ الخدمات العامة والخاصة.
 النقؿ.

فمف المتوقع أف تؤثر التجارة اللكترونية ت ثي ار كبي ار وسريعا عمى الشكؿ التنافسى لمسمع وعمى شكؿ

االسواؽ وشكؿ حركة اتفراد في االسواؽ التقميدية لمسمع.
السمات المميزة للتجارة اإللكترونية
تتصؼ التجارة اللكترونية والتي ظيرت كمفيوـ جديد نسبيا في القاموس التجاري خالؿ السػبعينيات بعػدة سػمات
ىي-:


عدـ وجود عالقة مباشرة بيف طرفي العممية التجارية.



عدـ وجود أي وثائؽ ورقية متبادلة عند إجػراء وتنفيػذ المعػامالت حيػث أف كافػة عمميػات التفاعػؿ بػيف



التفاعؿ الجماعي أو المتوازي أو بمعني آخر إمكانية التفاعؿ مع أكثر مف مصدر في الوقت نفسو.

طرفي المعاممة تتـ إلكترونياً.

إمكانية تنفيذ كؿ مكونات العممية التجارية بما فييا تسميـ السمع غير المادية عمي الشبكة.

تطور حجم التجارة اإللكترونية
تطور حجـ التجارة اللكترونية وخصوصاً عبر شبكة النترنت فاقت كؿ توقعات الدراسات والبحوث
والتنبؤات ،حيث لوحظ أف ىناؾ تفاوت كبير بيف اترقاـ الصادرة أو المنشورة مف جيات ودراسات مختمفة عف
حجـ التجارة اللكترونية خالؿ الفترة الزمنية الحالية ،وقد أدى ىذا التفاوت في اترقاـ الصادرة إلي عدـ وجود رقـ

محدد لحجـ ىذه التجارة سواء كاف في الماضي أو الحاضر أو المستقبؿ ،وتشير التقديرات إلي أف حجـ ىده
التجارة مف المتوقع أف يصؿ الى  353بميوف دوالر في عاـ  2333بينما أشارت بعض التقديرات اتخرى إلي

إنيا سوؼ تبمغ نحو  2.2تريميوف دوالر .بينما أشارت التقديرات الصادرة مف االتحاد اتوربي أف حجـ التجارة بيف
6

مؤسسات اتعماؿ التي تمت خالؿ شبكة النترنت قدرت بحوالي  7بميوف ايكو ( ،ECUالعممة اتوربية الموحدة
قبؿ استبداليا باليورو  )Euroوأشارت التقديرات انو بحموؿ عاـ  2332سوؼ تبمغ قيمة تجارة السمع والخدمات

الكتروني بيف الشركات نحو  333بميوف ايكو  Ecuوانو مف المتوقع أف تصؿ العوائد المخمقة مف شبكات
االتصاؿ بحموؿ عاـ  2332مقدار ا ترليوف دوالر.

وقػػد أشػػارت د ارسػػة لالتحػػاد اتوربػػي أف التجػػارة اللكترونيػػة وخصوصػاً النترنػػت تنمػػو نمػػو سػريعاً ،فحػوالى

233دولػػة ىػػذه اتيػػاـ تسػػتخدـ النترنػػت وىنػػاؾ ح ػوالي  23مميػػوف شػػركة مضػػيفة ل نترنػػت وح ػوالي 233مميػػوف
مستخدـ حوؿ العالـ ،وانو مف المتوقع أف يزيد معدؿ النمو فػي االقتصػاد الرقمػي فػي الػدوؿ المتقدمػة والناميػة مػف

خالؿ ازدياد عدد مستخدمى النترنت إلي حوالي  253مميوف شخص بحموؿ عاـ .2332

بينمػػا أشػػارت تقػػديرات أخػػرى عمػػي شػػبكة النترنػػت أف عػػدد مسػػتخدمى النترنػػت عمػػي مسػػتوي العػػالـ قػػدر

بنحو 242مميوف فى يناير  ،2333ومف المتوقع أف يبمغ ىذا العدد بنحو  493 ،349مميوف مستخدـ بحموؿ عاـ
 ،2333ونيايػػة عػػاـ  2332عمػػي التػوالي وزيػػادة عػػف  765مميػػوف مسػػتخدـ نيايػػة عػػاـ  .2335وأنػػو بحمػػوؿ عػػاـ
 2332سوؼ يبمغ عدد مستخدمى النترنت في الواليات المتحدة  2/3عدد مستخدمى النترنت في العالـ .وفيمـا

يم جدول يبين أىم وأكبر  50دول مستخدمة لالنترنت عم مستوى العالم خالل عام  2002 ، 5998طبقا

لبيانــات االتحــاد الــدول لمبيانــات  .International Data Corporationوالــذى يتبــين فيــو ان الصــين
سوف تصبح من اىم عشر دول ف عام .2002
2002
عدد
الترتيب
الدولة
المستخدمين

العدد بالمميوف شخص

5998
عدد

الدولة

الترتيب

254.6

الواليات املتحدة

2

73.2

الواليات املتحدة

2

32.9

املانيا

2

23.3

املانيا

2

23.3

اليابان

3

8.9

اململكة املتحدة

3

23.3

اململكة املتحدة

4

8,8

اليابان

4

23.3

فرنسا

5

4.3

فرنسا

5

23.2

ايطاليا

6

4.3

كندا

6

22.3

كندا

7

3.4

اسرتاليا

7

9.4

الصني

8

3.2

ايطاليا

8

7.6

هولندا

9

2.5

السويد

9

5.8

اسرتاليا

23

2.5

هولندا

23

المستخدمين

المصدر APR.1999 International Data Corporation :
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تطور عائدات التجارة اإللكترونية Internet Generated Revenue
توضح الحصاءات الصادرة عف شركة  Active Media Research Groupالصادرة في عاـ،2999
والموضحة بالجدوؿ التالي تبيف التطور الكبير في حجـ التجارة اللكترونية المحقؽ فعمياً مف عاـ  ،96والذي
بمغ أقؿ مف  3بميوف دوالر ،وعاـ  2998والذي بمغ حوالي  84بميوف دوالر بزيادة  28مثؿ  -وتصؿ في

تقديراتيا إلي أف حجـ التجارة اللكترونية سيصؿ في عاـ  2332إلي  2234بميوف دوالر لتكوف الزيادة في 6

سنوات أكثر مف  433مثؿ.

عائدات التجارة اإللكترونية ف العالم خالل الفترة .2002 – 5996

القيمة :بميون دوالر

2002

2000

5998

5996

البيان

2234

377

74

2.9

عائدات التجارة اللكترونية

ومن الواضح ان التطور في التجارة االلكترونية عم مستوى العالم كبير جدا ومن ىنا كان لزاما عم

الدول العربية ان تحاول ان تتقدم في ىذا المجال ولكن مازالت االحصاءات العربية ضئيمة جدا بالنسبة لباقي

دول العالم نظ ار التساع الفجوة الرقمية بين الدول العربية فيما بينيا وبين دول العالم  ،ولكن تشير بعض
المؤشرات ال

تزايد في قدرات العالم العربي فيما يتعمق بالتجارة االلكترونية ،حيث وصل حجم التجارة

االلكترونية من  5515مميون دوالر عام  5997ال 50مميون دوالر عام  5999مع زيادة مستمرة خالل عامي
2005و . 2002

ومما يدفع ال اىمية التواجد العربي في مجال التجارة االلكترونية والعمل باسرع مايمكن نحو تقميل

الفجوة الرقمية في العالم العربي ىو أن ىناك نحو  %92من القادرين عم
يستخدمون مواقع غير عربية مما سيعرض السمع العربية ال

التعامل التجاري االلكتروني

مخاطر جمة ان لم تتجو الدول العربية

(حكومات واشخاص) بقوة نحو إستخدام التجارة االلكترونية لمتعريف بالسمع العربية وتعميق حضورىم
وفعالياتيم ومنافساتيم في االسواق التجارية العالمية المفتوحة عبر شبكات االتصال المختمفة ،كما انو توجد

حاجة ممحة ايضا ال إدراك ان التجارة االلكترونية لم تعد خيا ار نقبل بو او نرفضو وانما اصبح ضرورة حتمية

تفرض وجودىا عم جميع االقتصاديين وأصحاب االعمال في العالم ،واضافة ال ذلك يجب عم العالم العربي
ككل ان يولي اىتماميا كبي ار ال المحتوى العربي من الناحية المغوية والناحية الثقافية لممحافظة عم لغتيم
وثقافاتيم التي تتعرض لمخاطر جمة من عدم قدرتيم عم مجابة التقدم والثورات السريعة والمتالحقة في

عالم تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات .
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الفصل الثاني  :دور الجامعة العربية نحو تنمية وتيسير التبادل التجاربي االلكتروني
المبحث االول  :نبذة قصيرة عن مجال تيسير التبادل التجاري بين الدول العربية
منطقة بالتجارة الحرة العربية الكبرى  -المرجعية القانونية

اتخذ المجمس االقتصادي واالجتماعي لجامعة الدوؿ العربية ق ارره رقػـ  2327بتػاري
 27فب اريػػر  2997بػػالعالف عػػف إقامػػة منطقػػة تجػػارة ح ػرة عربيػػة كبػػرى خػػالؿ مػػدة عشػػر سػػنوات
بػػدءا مػػف  2ينػػاير  . 2998ووافػػؽ المجمػػس فػػي نفػػس القػرار عمػػى البرنػػامج التنفيػػذي القامػػة ىػػذه
المنطق ػػة متض ػػمنا اتس ػػس والقواع ػػد واملي ػػات التنفيذي ػػة والبرن ػػامج الزمن ػػي لمتخف ػػيض ف ػػي الرس ػػوـ
الجمركيػػة والضػرائب ذات اتثػػر المماثػػؿ المفروضػػة عمػػى كافػػة السػػمع العربيػػة ذات المنشػ الػػوطني
المتبادلة بيف الدوؿ العربية اتعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية  .وكاف مؤتمر القمػة العربيػة
المنعق ػػدة ف ػػي الق ػػاىرة بت ػػاري

 ،2996 /7/23كم ػػؼ المجم ػػس االقتص ػػادي واالجتم ػػاعي السػ ػراع

بإقامػػة منطقػػة التجػػارة الح ػرة العربيػػة  .وش ػكؿ ق ػرار القمػػة العربيػػة المظمػػة السياسػػية لتبنػػي المجمػػس
االقتصادي واالجتماعي لق ارره بإقامة منطقة التجارة الحرة العربية .

تعريف منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

ىػي عبػػارة عػف اتفػػاؽ بػيف الػػدوؿ العربيػة التػػي وافقػت عمػػى التبػادؿ الحػػر فيمػا بينيػػا وفقػا التفاقيػػة محػػددة

البنود ""إتفاقية تنمية وتيسير التبادؿ التجاري بػيف الػدوؿ العربيػة " ووفقػا لبرنػامج زمنػي محػدد "البرنػامج التنفيػذي

لمنطق ػػة التج ػػارة الحػ ػرة الحػ ػرة العربي ػػة الكب ػػرى " ال ػػذي يقض ػػي ب ػػالتخفيض الت ػػدريجي لمرس ػػوـ الجمركي ػػة والرس ػػوـ
والضرائب ذات االثر المماثؿ عمى مدار عشر سنوات (مف 2998حتى )2337

الدول االعضاء

قامــت خمســة عشــر دولــة بتطبيــق البرنــامم التنفيــذي لمنطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكبــرى ،واعمنــت

الجميورية الجزائرية انيا ستدخل حيذ التطبيق بعد االنتياء من االجراءات التي تمكنيا مـن التطبيـق والـدول

االعضاء ىي :

االردف  ،االمػػارات ،البح ػريف  ،الج ازئػػر  ،السػػعودية  ،سػػوريا  ،السػػوداف ،الع ػراؽ  ،عمػػاف،
فمسطيف  ،قطر  ،الكويت ،لبناف ،ليبيا ،مصر  ،المغرب.
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اىم ماتوصمت اليو منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

تعرضت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الى بعض المشاكؿ في بدايتيا وىذا يعتبػر امػر
طبيعػػي مثميػػا مثػػؿ بػػاقي التكػػتالت االقتصػػادية فػػي العػػالـ  ،حيػػث كانػػت القػوائـ السػػمبية كثيػرة جػػدا
(اسػػتثناء بعػػض السػػمع مػػف التخفػػيض التػػدريجي نظ ػ ار لظػػروؼ وطبيعػػة تمػػؾ السػػمع ووفقػػا لمعػػايير
محػػددة ) ولمػػدة ثالثػػة سػػنوات فقػػط منػػذ سػػبتمبر  2999وحتػػى سػػبتمبر  2332واصػػبح االف ال
يوجد اي إستثناءات بػيف الػدوؿ العربيػة ،وجػدير بالػذكر اف المجمػس االقتصػادي واالجتمػاعي اتخػذ
ق ػ ارره بنػػاء عمػػى رغبػػة الزعمػػاء العػػرب يتضػػمف تقمػػيص المػػدة الزمنيػػة لتنفيػػذ منطقػػة التجػػارة الح ػرة
العربيػػة الكبػػرى لتنتيػػي فػػي االوؿ مػػف ينػػاير عػػاـ  ،2335حيػػث ال يكػػوف ىنػػاؾ رسػػوـ جمركيػػة بػػيف
الدوؿ العربية لمتبادؿ التجاري.
وص ػػدر قػ ػرار م ػػف مجم ػػس جامع ػػة ال ػػدوؿ العربي ػػة عم ػػى مس ػػتو القمة بعم ػػاف  2332يقض ػػي
بضػػرورة اال ازلػػة الفوريػػة لمقيػػود غيػػر الجمركيػػة االداريػػة والفنيػػة والماليػػة والنقديػػة والكميػػة واخضػػاع
كاف ػػة الرس ػػوـ والضػ ػرائب ذات االث ػػر المماث ػػؿ لمتخف ػػيض الت ػػدريجي المتف ػػؽ عمي ػػو وتع ػػديؿ القػ ػوانيف
والتش ػريعات التػػي تتععػػارض مػػع احكػػاـ اتفاقيػػة تيسػػير وتنميػػة التبػػادؿ التجػػاري بػػيف الػػدوؿ العربيػػة
وبرنامجيا التنفيذي .
وتقوـ االف االمانة العامة بالعمؿ عمى تحريرتجػارة الخػدمات مػف خػالؿ المجػاف الفنيػة التابعػة
لممجمس االقتصادي واالجتماعي والمجالس الو ازرية االخرى المعنية باالمر.
التبادل االلكتروني لمبيانات الجمركية وتبسيط االجراءات

تولي االمانة العامة اىتامػا كبيػ ار لميكنػة الموضػوعات الخاصػة بمنطقػة التجػارة الحػرة العربيػة
الكبػ ػػرى حيػ ػػث شػ ػػكمت لجنػ ػػة دائمػ ػػة تعمػ ػػؿ فػ ػػي اطػ ػػار المجمػ ػػس االقتصػ ػػادي واالجتمػ ػػاعي معنيػ ػػة
بالمعمومػػات وتبسػػيط االجػراءات قامػػت تمػػؾ المجنػػة منػػذ اكثػػر مػػف سػػتة اعػواـ بػػاالطالع عمػػى كافػػة
النظـ المستخدمة مف خالؿ المصالح الجمركية في الدوؿ العربية بغية الوصوؿ الى نظػاـ جمركػي
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عربي وموحد  ،حيث وجدت المجنػة صػعوبات جمػة فػي عمميػة التحميػؿ نظػ ار الخػتالؼ طبيعػة كػؿ
مصمحة جمركية ولكف توصمت المجنة الى مايمي :
-2

ضرورة ميكنة نموذج الترانزيت العربي الموحػد الػذي قامػت االمانػة العامػة باعػداده
ووافؽ عميو المجمس االقتصادي واالجتماع وبالفعػؿ قامػت المجنػة مػف خػالؿ فريػؽ
عرب ػػي تقن ػػي ف ػػي مج ػػاؿ البرمجي ػػات منبث ػػؽ عني ػػا باع ػػداد نظ ػػاـ الكترون ػػي لنم ػػوذج
الترانزيػت العربػػي الموحػػد عمػػى االنترنػت بمغػػة  v.basic & sqlييػػدؼ ىػػذا النظػػاـ
الى تسييؿ عممية الترانزيت بيف الدوؿ العربية .

-2

الوصوؿ الى نموذج جمركي عربي موحد يتـ مف خالؿ التخميص الجمركي لمسػمع
المتبادلة الكترونيا مف خالؿ شبكة االنترنت

-3

قامػػت االمانػػة العامػػة باعػػداد موقػػع عمػػى شػػبكة االنترنػػت خػػاص بمنطقػػة التجػػارة
الحػرة العربيػػة الكبػػرى يػربط ىػػذا الموقػػع كافػػة المواقػػع الخاصػػة بالمصػػالح والييئػػات
والػػدواويف الجمركيػػة فػػي العػػالـ العربػػي ،كمػػا يتضػػمف مجموعػػة قواعػػد بيانػػات منيػػا
قاع ػػدة التعرفةالجمركي ػػة ب ػػثالث لغ ػػات العربي ػػة واالنجميزي ػػة والفرنس ػػية لكاف ػػة الس ػػمع
مصنفة وفقػا لمنظػاـ المنسػؽ لمسػمع  HS.CODEعمػى مسػتوى ثمػاني ارقػاـ ،حيػث
يمكػػف مػػف خػػالؿ ىػػذه القاعػػدة االسػػتعالـ عػػف رمػػز السػػمعة او اسػػـ السػػمعة لمعرفػػة
كافػػة بيانػػات التعرفػػة الجمركيػػة فػػي كافػػة الػػدوؿ العربيػػة االعضػػاء بمنطقػػة التجػػارة
الحرة العربية الكبرى ،كما يحتوى الموقع عمػى مجموعػة اخػرى مػف قواعػد البيانػات
مني ػػا بيان ػػات المص ػػدريف والمس ػػتورديف ف ػػي ال ػػدوؿ العربي ػػة وك ػػذلؾ قواع ػػد بيان ػػات
إحصائية وقواعد بيانات خاصػة بقػ اررات المجمػس االقتصػادي واالجتمػاعي ولجانػو
الفني ػ ػػة (الس ػ ػػادة م ػ ػػدراء الجم ػ ػػارؾ  ،ولجن ػ ػػة المعموم ػ ػػات الجمركي ػ ػػة ولجن ػ ػػة التنفي ػ ػػذ
والمتابعة والمفاوضات التجارية ....ال )

ووما سبؽ ذكره وىو قميؿ القيؿ عف مجيودات االمانة العامة لجامعة الػدوؿ فػي ىػذا المجػاؿ
وعػػف منطقػػة التجػػارة الح ػرة العربيػػةالكبرى وعػػف المجػػاف الفنيػػة التػػي تػػدور فػػي فمكيػػا ،يتػػبف الػػدور
االيجابي الذي تقدمو االمانة العامة في تيسير التبادؿ االلكتروني لممعمومات بصفة عامػة والتجػارة
العربيػػة البينيػػة بصػػفة خاصػػة مػػف خػػالؿ العمػػؿ عمػػى تبسػػيط االجػراءات وميكنػػة النمػػاذج الموحػػدة
لمتخميص الجمركي لمسمع العربية .
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ثانيا  :نبذه قصيرة عن مجال االتصاالت وتقنية المعمومات
تـ إنشاء مجمس الوزراء العرب لالتصاالت والمعمومات عاـ  2992بناء عمى قرار مجمس جامعة الدوؿ

العربية رقـ  5293المبني عمى قرار المجمس االقتصادي واالجتماعي رقـ ،2386وذلؾ لمجموعة أىداؼ نذكرىا
فيما بعد ،وقد أولى الزعماء العرب اىتماما كبي ار بيذا المجمس  ،وفي قمتي عماف ولبناف ألتاف إنعقدا في إطار

جامعة الدوؿ العربية أصدرت ق اررات ىامة عمى المستوى السياسي

بخصوص مجمس الوزراء العرب

لالتصاالت والمعمومات ،نذكرىا فيما يمي :

أوال :مجمس جامعة الدوؿ العربية عمى مستوى القمة الدورة العادية  23بعماف 2332
قرار رقـ  224د.ع  2332/3/28الذي ينص عمى ما يمي:

" -2إيالء مسالة تطوير القدرات العربية في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت أولوية ،واعتبارىا
مجاال حيويا لمتعاوف والتنسيؽ عمى المستوى العربي .

 -2اعتماد وثيقة االستراتيجية العربية لمجتمع االتصاالت والتقنية المعموماتية والتي اقرىا مجمس وزراء
االتصاالت العرب ويكمؼ المجمس ببمورتيا في برامج عمؿ و أنشطة قابمة لمتنفيذ

 -3أف يكوف مجمس وزراء االتصاالت العرب ىو الييئة التنفيذية العميا لتنمية مجتمع االتصاالت وتقنية
المعمومات العربي وعديؿ الفقرة  4مف المادة الثالثة مف النظاـ اتساسي لممجمس الصادر بو قرار
المجمس االقتصادي واالجتماعي رقـ  2386وقرار مجمس الجامعة رقـ  5293بما ينسجـ وذلؾ

 -4إنشاء المنتدى العربي لتكنولوجيا المعمومات تكوف عضويتو باالنضماـ مف الحكومات والقطاع الخاص
ومراكز اتبحاث المعنية بقطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وتكوف ميمتو العمؿ عمى دعـ

اتنشطة الجديدة لمجمس وزراء االتصاالت العرب مف خالؿ :

أ-

ب-

رفع التوصيات واالقتراحات وتقديـ الدراسات والخاصة بالتنمية والتعاوف في مجاؿ
تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت .

المساىمة في تنفيذ اتىداؼ التي يحددىا المجمس الوزاري مف خالؿ التفاعؿ بيف

اتطراؼ الرئيسية المشاركة فيو .
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 -5الترحيب بدعوة دولة المارات العربية المتحدة الستضافة االجتماع اتوؿ لممنتدى العربي لتكنولوجيا
المعمومات .

 -6توجيو اتطراؼ المؤثرة في قطاع االتصاالت إلى العمؿ عمى إيجاد تعرفة معقولة ومتوازنة لخدمات
االتصاالت بيف الدوؿ العربية ،تضمف استمرار وتحديث مرافؽ الخدمة وتدعـ التنمية االقتصادية

واالجتماعية مف خالؿ تيسير أسعار الخدمة التي يتحمميا المستثمروف ورجاؿ اتعماؿ والمواطنوف
في المنطقة العربية .

 -7وضع خطة القامة وتطوير شبكات االتصاالت وشبكات المعمومات وتطوير نظـ المعمومات
المستخدمة عمى المستوى الحكومي و اتجيزة الدارية في الدوؿ العربية والعمؿ عمى احتضاف عدد

المؤسسات البحثية في الدوؿ العربية لمدة زمنية محددة حتى تصؿ الى العالمية في مستواىا.

 -8دعوة صناديؽ التنمية ومؤسسات التمويؿ العربية لدعـ جيود تطوير قطاع تكنولوجيا المعمومات

واالتصاالت عمى النطاؽ العربي ودعوة صناديؽ التنمية ومؤسسات التمويؿ العربية لدعـ جيود تطوير
قطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت عمى النطاؽ العربي ودعوة الدوؿ اتعضاء مف خالؿ ممثمييا
في صناديؽ التمويؿ ومؤسسات التنمية العربية الى اتخاذ الجراءات الالزمة لتوجيو نسبة متزايدة مف

مواردىا لمشروعات التعاوف العربي في ىذا القطاع .

-9تكميؼ اتمانة العامة والمجمس االقتصادي واالجتماعي بالتعاوف مع مجمس وزراء االتصاالت العرب

بمتابعة تنفيذ ىذا القرار وقدـ اتميف العاـ تقري ار الى القمة العربية القادمة عاـ  2332حوؿ ما يتـ إنجازه

مف قبؿ المجمسيف لتنسيؽ وتكثيؼ التعاوف العربي في مجاؿ االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات بما في
ذلؾ اقتراح اتنظمة القانونية الالزمة .

- 23الترحيب باحتضاف تونس لمقمة العالمية حوؿ مجتمع المعمومات في عاـ  2333والتي ينظميا

االتحاد الدولي لالتصاالت والت كيد عمى أىمية ىذا الممتقى الدولي الذي مف شانو اف يعزز الدور العربي

في النيضة المعموماتية في العالـ ودعوة الدوؿ اتعضاء لحضور ىذا الممتقى لممساىمة في إثرائو
ودعمو ماديا باعتبار انعكاساتو اليجابية عمى تطوير تكنولوجيا المعمومات في العالـ العربي.

ثانيا  :مجمس جامعة الدوؿ العربية عمى مستوى القمة الدورة العادية  14بيروت مارس 2332
الفقرة  42مف البياف الختامي التي تنص عمى ما يمي:

" إدراكا لألىمية التي اصبح يحتميا قطاع المعمومات واالتصاالت بعد الثورة اليائمة التي شيدىا ىذا

القطاع خالؿ السنوات اتخيرة ،وت ثيراتو عمى زيادة النتاجية والمنافسة عمى المستوى الدولي الى جانب

توفير الترابط بيف مختمؼ أرجاء الوطف العربي وبينو وبيف العالـ الخارجي يعرب القادة عف ارتياحيـ لمجيود

المبذولة لتطوير وتنمية قطاع المعمومات واالتصاالت ،ويثمنوف جيود مجمس وزراء االتصاالت العرب في
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ىذا الخصوص ويباركوف إنشاء المنظمة العربية لتكنولوجيا االتصاؿ والمعمومات ومقرىا تونس كما يباركوف
إنشاء المنتدى العربي لتكنولوجيا المعمومات ومقره القاىرة.

ويؤكد القادة عمى أىمية المشاركة الفاعمة لمدوؿ العربية في القمة العالمية لمجتمع المعمومات

واالتصاالت عاـ  2335بتونس بدعوة كريمة مف الحكومة التونسية وتحت رعاية االتحاد الدولي لالتصاالت
وذلؾ اعتبار لمدور اليجابي ليذا القطاع في تطوير التعاوف بيف الدوؿ العربية "

مجمس الوزراء العرب لالتصاالت والمعمومات
أىدف المجمس:
 -5تنسيق وتوحيد جيود الدول األعضاء بالمجمس لتحقيق التعاون الوثيق بين الـدول العربيـة فـي إنشـاء
وتطوير وتحسين مرافق وخدمات االتصاالت وتقنية المعمومات.

 -2وضع استراتيجية عربية لتطوير قطاع االتصـاالت بيـدف تيسـير االتصـاالت بـين أجـزاء الـوطن العربـي
وبينو وبين العالم الخارجي  ،وتنمية مجتمع االتصاالت وتقنية المعمومات.

 -3تأمين مصالح الدول العربية في المنظمات الدولية في مجال االتصاالت وتقنية المعمومات  ،بالتنسـيق
المشترك وتوحيد الجيود والمواقف وابداء المشورة والتوصية في ىذا المجال.

 -4تنميـة مجتمـع االتصـاالت وتقنيـة المعمومــات العربـي وتطـوير الوسـائل الفنيــة والبحـث العممـي فـي ىــذا
المجال.

 -5العمل عم توحيد التشريعات واألنظمـة والمصـطمحات المتعمقـة بشـؤون االتصـاالت وتقنيـة المعمومـات
واعتماد مواصفات فنية موحدة.

 -6العمل عم االستفادة من المعاىـد التدريبيـة والمراكـز القوميـة لمبحـوث فـي مجـاالت االتصـاالت وتقنيـة
المعمومات والتنسيق فيما بينيا واعداد الكوادر البشرية التي تتطمبيا احتياجات تشغيل ىذا القطاع.

 -7تعزيز تبادل المساعدات والتعاون الفني بين الدول العربية.

إختصاصات المجمس

 -5تحديد الوسائل الالزمة لتحقيق أىداف المجمس واتخاذ الق اررات حياليا.

 -2رسم السياسات ووضع الخطط وتشجيع المؤسسات الكفيمة بتحقيق أىداف المجمس.
 -3اعتماد الخطط والبرامم والدراسات والبحوث في قطاع االتصاالت وتقنية المعمومات.
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 -4التنسيق لتوحيد المواقف بين الدول العربية في المنظمات الدولية.
 -5السعي لتبادل الخبرات في قطاع االتصاالت وتقنية المعمومات.
 -6انتخاب مكتب تنفيذي إلعداد أعمال المجمس ومتابعتيا.

 -7دراسة توصيات المكتب التنفيذي واتخاذ الق اررات المناسبة بشأنيا.
 -8تحديد موعد ومكان دورات انعقاد المجمس.

 -7تشكيل لجان فنية متخصصة لمساعدتو في تنفيذ أعمالو.

وجدير بالذكر أن المجمس باعتباره الييئة التنفيذية العميا لتنمية مجتمع االتصاالت وتقنية

المعمومات العربي يشرف عم جميع الجيات العربية العاممة في مجال االتصاالت وتقنية المعمومات
ويتول التنسيق فيما بينيا بما يحقق ميام أىداف المجمس.

المراقبـــون
يجوز لممجمس دعوة مف يراه مناسباً مف المنظمات واالتحادات العربية والقميمية والدولية العاممة

في مجاؿ االتصاالت وتقنية المعمومات لحضور اجتماعاتو بصفة مراقب ،واالستفادة مف ارائيـ في
الموضوعات المطروحة عمى جدوؿ اعمالو

المكتب التنفيذي

ولممجمػس مكتػب تنفيػػذي يتكػوف مػػف سػبعة وزراء مػف الػػدوؿ االعضػاء يػػتـ انتخػابيـ مػف قبػػؿ المجمػس نفسػػو

ويمكف التجديد ليـ لمرة واحدة ،ويجوز انتخاب ثالثة مف الدوؿ أعضاء المكتب السابؽ.

ميام المكتب التنفيذي
-2

إعداد مشروع جدوؿ أعماؿ المجمس.

-3

دراسة ما يحيمو إليو المجمس مف موضوعات عمى ضوء توصيات المجاف الفنية الدائمة.

-5

تكميؼ مف يراه مناسباً لمساعدتو في تنفيذ أعمالو.

-2
-4

متابعة تنفيذ ق اررات المجمس  ،وتقديـ تقرير لممجمس عف نشاطو.

أخذ المبادرة في تقديـ اقتراحات وتوصيات بش ف مواضيع ليا عالقة بجدوؿ اتعماؿ.

المجان الفنية الدائمة

يسػػاعد المجمػػس ومكتبػػو التنفيػػذي فػػي أعماليمػػا لجنتػػاف فنيتػػاف دائمتػػاف  ،واحػػدة فػػي مجػػاؿ االتصػػاالت

وتقنيػػة المعمومػػات والثانيػػة فػػي مجػػاؿ البريػػد  ،وتشػػترؾ كػػؿ دولػػة فػػي كػػؿ مػػف ىػػاتيف المجنتػػيف بعضػػو مػػف كبػػار
المختص ػػيف الفني ػػيف المعني ػػيف ،وتق ػػوـ ك ػػؿ لجن ػػة بإع ػػداد الد ارس ػػات الفني ػػة والبح ػػوث الت ػػي يتطمبي ػػا عم ػػؿ المجم ػػس
والمكتب التنفيذي  ،ويمكنيا أف تستعيف بالجيات المناسبة لتحقيؽ ذلؾ بما فييا تشكيؿ فرؽ العمؿ ،كما تقػوـ كػؿ
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لجنة بإعداد خطط وبرامج في مجاؿ التدريب الميني واقامة الندوات العممية وغيرىا مف النشاطات المشتركة التػي
تدعـ التعاوف العربي فػي مجػاؿ االتصػاالت وتقنيػة المعمومػات ،وتجتمػع ىاتػاف المجنتػاف مػرتيف فػي الفتػرة مػا بػيف

دورات انعقاد المجمس وترفع توصياتيا إلى المكتب التنفيذي.
اىتمامات المجمس:

منذ إنشاء مجمس الوزراء العرب لالتصاالت والمعمومات عاـ  2992وىو يعمؿ جاىدا مف خالؿ

الدارات العربية المعنية بمجاؿ االتصاالت والمعمومات إلى إتخاذ ق اررات عممية تطبيقية تسيـ في تطوير
مجاؿ تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات ،و منذ ذالؾ الحيف نجد أف ىناؾ في البالد العربية أقيمت و ازرات
معنية خصيصا باالتصاالت والمعمومات حيث دائرة إىتماميا فقط تطوير ىذا القطاع داخؿ القطر الذي تقع

فيو تمؾ الو ازرة .

ومن أىم الموضوعات التي ييتم بيا المجمس في المرحمة الراىنة ما يمي :
 -5بمورة االستراتيجية العربية لمجتمع االتصاالت وتقنية المعمومات

أقرت وثيقة االستراتيجية العربية لمجتمع االتصاالت وتقنية المعمومات الذي أعدىا مجمس الوزراء العرب

لالتصاالت والمعمومات مف قمة عماف (مارس  ،)2332و تيدؼ االستراتيجية إلى تقميؿ الفجوة الرقمية في

البالد العربية (فيما بينيا وبيف العالـ ككؿ )،وتحويؿ المنطقة العربية إلى منطقة منتجة ومصدرة لتقنية
االتصاالت والمعمومات ،وذلؾ مف اجؿ السراع بالتنمية االقتصادية واالجتماعية ،وتطوير المجتمع بكامؿ
مكوناتو لموصوؿ بو إلى مجتمع يعتمد عمى تقنية االتصاالت والمعمومات متناغما في ذلؾ مع االتجاه المستقبمي

لمعالـ المتقدـ.

وقد ك مؼ مجمس الوزراء العرب لالتصاالت والمعمومات ببمورتيا في برامج عمؿ و أنشطة قابمة لمتنفيذ

وترجمة تمؾ البرامج إلى مياـ محددة قابمة لمتنفيذ ،وذلؾ مف خالؿ محاور سبعة أساسية:
المحور اتوؿ  :تييئة المناخ العاـ وتشجيع االستثمار .

المحور الثاني  :تييئة البنية التحتية لالتصاالت وتقنية المعمومات .
المحور الثالث  :تنمية الموارد البشرية .

المحور الرابع  :توسيع قاعدة أعماؿ تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات .

المحور الخامس :تنمية السوؽ المحمي والتصدير.

المحور السادس :إستخداـ تقنية االتصاالت والمعموماتية لدعـ تطبيقات التنمية االقتصادية واالجتماعية .
المحور السابع  :توسيع مجاالت البحث التطبيقي والتطوير ونقؿ التقنية .

 -2األسعار التحاسبية لممكالمات الياتفية المنتيية عم الشبكات الثابتة والخموية
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تولي اتمانة العامة منذ بداية تطبيؽ البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى اىتماما كبي ار
بتجارة الخدمات وتيسيرىا والعمؿ عمى تحريرىا ،وبيذا الخصوص اصدر مجمس الوزراء العرب لالتصاالت
والمعمومات ق ار ار لدراسة تكمفة إنياء المكالمات لمياتؼ الثابت والخموي بغية وضع أسقؼ جديدة تسعار تحاسب

في اتجاه التخفيض المتدرج إعتبا ار مف . 2333

-3التحضير لمقمة العالمية لمجتمع المعمومات (جنيف-2003تونس )2005

لقد انبثقت فكرة انعقاد قمة عالمية المعمومات في مؤتمر المندوبيف المفوضيف لالتحاد الدولي

لالتصاالت في مينا بوليس عاـ  ،2998ثـ اقر مجمس االتحاد في جمستو عاـ  2332أف تعقد ىذه القمة
عمى مرحمتيف أوالىما في جنيؼ ديسمبر  2333والثانية بتونس عاـ  ،2335ويجرى منذ ذلؾ الوقت العداد
والتحضير ليذه القمة عمى مختمؼ المستويات الوطنية و القميمية والدولية .

دور الجامعة العربية نحو التحضير لمقمة العالمية لمجتمع المعمومات

تنفيذا لق اررات قمتي عماف  2332وبيروت  2332بش ف التحضير العربي الجيد لمقمة العالمية لمجتمع

المعمومات وأىمية المشاركة الفاعمة لمدوؿ العربية في ىذه القمة ،فقد تـ في إطار الجامعة العربية تشكيؿ
فريؽ عمؿ عربي لمتحضير لمقمة العالمية لمجتمع المعمومات (برئاسة تونس ) يعقد اجتماعات دورية

لمتحضير لمقمة حتى نياية مرحمتيا الثانية بتونس  2335عمى اف يتـ عرض نتائجو عمى مجمس الوزراء

العرب لالتصاالت والمعمومات  ،وقد عقد ىذا الفريؽ ثالثة اجتماعات (االجتماع اتوؿ بدمشؽ -22

 ،2332/2/23واالجتماع الثاني بتونس خالؿ الفترة  2332/4/26-25واالجتماع الثالث بالقاىرة خالؿ
الفترة  )2332/9/22-22وسيعقد االجتماع الرابع بالمارات خالؿ شير فبراير  2333حيث توصمت تمؾ
االجتماعات إلى النتائج التالية:

 -تشكيؿ لجاف تحضير وطنية تشارؾ فييا الجيات المعنية بالقمة واالستفادة منيا .

 العمؿ عمى تحسيف البنية التحتية لالتصاالت ،وتشجيع إستخداـ المغة العربية في الموقع والمحتوى. -إشعار اتمانة التنفيذية لمقمة العالمية لمجتمع المعمومات بإحداث فريؽ العمؿ.

 -استكماؿ تشكيؿ لجاف وطنية تتمثؿ فييا الجيات الحكومية والقطاع الخاص والييئات والمجتمع المدني

المعنييف بالتحضير لمقمة والمستفيديف منيا

 تقديـ أوراؽ عمؿ تتضمف تجربة كؿ دولة في تضيؽ الفجوة الرقمية وما اتخذتو مف إجراءت تشريعيةوبرمجية كذلؾ أية مساىمات تتضمف رؤيتيا حوؿ المحاور اتساسية لمقمة العالمية لمجتمع المعمومات .

 -الطمب مف الدارات العربية تحديد نقاط اتصاؿ محددة تعضاء فريؽ العمؿ .

27

 متابعة العداد لمقمة عمى المستوى العربي مف خالؿ لجاف التحضير الوطنية . -4موقع األمانة الفنية لمجمس الوزراء العرب لالتصاالت والمعمومات

قامت اتمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية – اتمانة الفنية لمجمس الوزراء العرب لالتصاالت

وا لمعمومات بإعداد موقع مجمس الوزراء العرب لالتصاالت والمعمومات يتضمف ربط لكافة الدارات العربية
والمنظمات والييئات المعنية بموضوع االتصاالت والمعمومات والتي ليا موقع عمى شبكة النترنت ،وكذلؾ

سيحتوي عمى مجموعة قواعد بيانات منيا ق اررات وتوصيات المجمس والمجاف الدائمة وفرؽ العمؿ التي تعمؿ
في إطاره.

 -5تطوير شبكات االتصاالت وشبكات المعمومات

كمؼ مجمس الوزراء العرب لالتصاالت والمعمومات منتدى اتعماؿ العربي لتكنولوجيا المعمومات

واالتصاالت لعداد دراسة حوؿ استكماؿ الربط بيف الدوؿ العربية بالكوابؿ الضوئية عمى أف ي خذ في

االعتبار كيفية االستفادة مف السعات المتوفرة حاليا وتبسيط إجراءات استغالليا وتقديـ تصور لكيفية تكامؿ

شبكات الربط العربية مع بياف أجور الربط والعبور بتمؾ الشبكات ومقارناتيا بمثيالتيا في الدوؿ المتقدمة.
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