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مقدمة
كانت الدول العربٌة من بٌن أولى المجموعات اإلقلٌمٌة التً أدركت أهمٌة تبنى وتنفٌذ استراتٌجٌة
على المستوى االقلٌمى لبناء مجتمع المعلومات ،األمر الذى انعكس فى اقرار وثٌقة اإلستراتٌجٌة
العربٌة لمجتمع االتصاالت وتقنٌة المعلوماتٌة وذلك فى قمة عمان  ،2002التى استهدفت العمل على
تعزٌز استخدام تكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات كأحد األدوات األساسٌة للتنمٌة االجتماعٌة
واالقتصادٌة.
ولقد أعطى انعقاد القمة العالمٌة حول مجتمع المعلومات بمرحلتٌها فى جنٌف  2003وتونس 2005
زخما ً استثنابٌا ً لعملٌة بناء مجتمع المعلومات على المستوٌات الوطنٌة والدولٌة ،وأسهم بشكل كبٌر فى
زٌادة وعى الحكومات وبقٌة أصحاب المصلحة بأهمٌة تكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات للتنمٌة .بناء
علٌه اتخذت العدٌد من الحكومات خطوات محددة من أجل التوسع فً استخدام تكنولوجٌا االتصاالت
والمعلومات على الصعٌدٌن الرأسً واألفقً ،وذلك عن طرٌق صٌاغة وتنفٌذ استراتٌجٌات وطنٌة
وخطط عمل .وقد لجأت بعض الدول من أقالٌم مختلفة إلى صٌاغة استراتٌجٌات "إقلٌمٌة" لضمان
درجة أكبر من الفاعلٌة فى خلق بٌبة مالبمة لتكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات.
وبعد مضى أكثر من خمس سنوات على اقرار الوثٌقة األولى لالستراتٌجٌة العربٌة تبٌن أنه ثمة حاجة
الى صٌاغة واقرار وثٌقة جدٌدة لتمكٌن الدول العربٌة من العمل على المستوى الوطنى واالقلٌمى
لتعزٌز التفاعل بٌن مختلف األطراف المعنٌة الستخدام تكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات فى عملٌة
التنمٌة المستدامة .ولقد صٌغت هذه الوثٌقة لتكون اطاراً للتنمٌة اإلقلٌمٌة لتكنولوجٌا االتصاالت
والمعلومات فى الدول العربٌة ،أخذة فى االعتبار التطورات االقلٌمٌة والدولٌة ذات الصلة بمجتمع
المعلومات وعلى وجه الخصوص مخرجات القمة العالمٌة حول مجتمع المعلومات بمرحلتٌها فى
جنٌف  2003وتونس  .2005كما تعد بنود هذه الوثٌقة ومحاورها األساس لوضع االطار التنفٌذى من
خالل خطط العمل والمشروعات المشتركة ذات األولوٌة فٌما بٌن الدول العربٌة.

وقد تم تحدٌد الرؤٌة االساسٌة لمجتمع المعلومات العربً  2022على النحو التالى:
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"بناء مجتمع معلومات عربى متكامل من خالل تعظيم االستفادة من تكنولوجيا االتصاالت
والمعلومات وإقامة صناعة عربية فى هذا المجال لدعم التنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة"

أوال :المبادىء العامة لالستراتيجية وأهدافها
ترتكز هذه االستراتٌجٌة على المبادىء التى أقرتها القمة العالمٌة حول مجتمع المعلومات ،وتهدف
الى تمكٌن الدول والمجتمعات العربٌة لالسهام بفاعلٌة مع المجتمع الدولى لبناء مجتمع معلومات
جامع وذى توجه تنموى وٌضع االنسان فى صمٌم اهتماماته على أسس أهداف ومبادىء مٌثاق
األمم المتحدة وفقا لما أقرته القمة.
وتستند االستراتٌجٌة ،التى أخذ فى االعتبار عند وضعها الواقع العربى والمتطلبات ذات الصلة
بمالحقة التطور المستمر والمتسارع لتكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات ،الى:
 التوسع فى تحرير الخدمات من أجل خمق سوق عربى تنافسى يندمج فى االقتصاد العالمى.
 الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية.

 التكامل في تقديم خدمات تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات واإلعالم من اجل اتاحة أفضل
الخدمات لممواطن العربي.

 تعظيم التعاون العربى عمى أسس اقتصادية من أجل خمق كيانات فاعمة فى ىذا المجال.
 التفاعل مع المجتمع الدولى وآلياتو من أجل نقل وتطوير التكنولوجيا وجذب االستثمارات وخمق
فرص العمل.

 تفعيل االتصال والتوعية لضمان نجاح االستراتيجية من حيث تعريف مختمف األطراف من

أصحاب ال مصمحة بمكوناتيا وغاياتيا ومقاصدىا  ،وباألدوار الممقاة عمى عاتق كل منيم نحو

انجاحيا وتطويرىا.

 استحداث وتفعيل آليات لمتابعة التنفيذ باعتبار ذلك من األمور الضرورية لنجاح االستراتيجية.
 استخدام تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات لتحسين حياة االنسان العربى

 مواصمة كافة الجيود التى بذلت فى تعظيم االستفادة من نظم تكنولوجيا االتصاالت
والمعمومات

ونظ ار لمتطور المتسارع فى ىذا المجال ،يتم عمل مراجعة دورية ليذه االستراتيجية لمتأكد من مرونتيا
وتوافقيا مع أحدث االتجاىات التكنولوجية التى تصب فى مصمحة المنطقة العربية وتؤدى الى تعظيم

نتائجيا.
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وقد تم تمخيص المبادئ السابقة فى ثالثة أهداف استراتٌجٌة ،وهى:
 خمق سوق تنافسى لمجتمع المعمومات العربى كجزء من مجتمع المعمومات العالمى.

 تحقيق النفاذ الشامل وتحسين جودة الخدمات لممواطن العربى باستخدام تكنولوجيا االتصاالت
والمعمومات.

 تنمية صناعة تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات بيدف خمق فرص عمل جديدة وتأىيل منتاجاتيا
وخدماتيا لمتصدير فى السوق العالمى.
وٌتطلب تحقٌق هذه األهداف وضع سٌاسات وتشرٌعات متجانسة لخلق بٌبة تمكٌنٌة مالبمة ،تم
تحدٌدها لكل هدف .كما تتضمن االستراتٌجٌة ثالثة عشر محوراً تمثل منهجا ً للعمل على تنفٌذ تلك
االهداف ،وقد تم مراعاة اتفاقها مع خطوط العمل الواردة فى مخرجات القمة العالمٌة حول مجتمع
المعلومات .وذلك على النحو المبٌن الحقا.
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 -2الهدف االستراتيجى األول" :خلق سوق تنافسى لمجتمع المعلومات العربى"
ان إٌجاد بٌبة تنافسٌة فً كافة البلدان العربٌة تصلح لتشجٌع نمو االستثمارات الوطنٌة واإلقلٌمٌة
والعالمٌة فً كافة مجاالت تكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات تعتبر من أهم األهداف االستراتٌجٌة
لخطط التنمٌة المستدامة لدول المنطقة .وٌتطلب هذا العمل من خالل مجموعة متجانسة من السٌاسات
والتشرٌعات التى تهٌا المناخ الالزم لذلك بصورة متوازٌة مع دعم البنٌة التحتٌة والمحتوى الرقمى
وخدمات تكنولوجٌا المعلومات.
 2-2السياسات والتشريعات الخاصة بخلق سوق تنافسى لمجتمع المعلومات العربى
تم تحديد عدد من السٌاسات والتشرٌعات المتجانسة لخلق سوق تنافسى لمجتمع المعلومات العربى،
وهى:
 مراجعة التعرفة الدولٌة بما فٌها التجوال بغرض التخفٌض .
 مراجعة اإلطار التنظٌمى لخدمات االتصاالت من خالل الشبكة العربٌة لهٌبات تنظٌم االتصاالت
من أجل خلق سوق ٌعزز الشفافٌة وٌشجع على التنافس.
 تعظٌم استثمار الطٌف الترددى داخل الوطن العربى بالتنسٌق الالزم مع المجتمع الدولى.
 مراجعة التعرٌفة الدولٌة لخدمات تكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات ( خدمات صوتٌة  -خدمات
مربٌة – خدمات الدعم الفنى – خدمات العمالء –  )....والتجوال الدولى.
 وضع اطر تنظٌمٌة للخدمات المربٌة والسمعٌة وتكاملها مع خدمات تكنولوجٌا المعلومات.
 وضع نماذج اقتصادٌة لخدمات المحتوى العربً المربى والسمعى والمعرفى والفنى.
 وضع آلٌات تنظٌمٌة لضمان مجتمع معلومات آمن.
ولمعمل عمى خمق سوق تنافسى لمجتمع المعمومات فى ظل تمك السياسات والتشريعات يتم العمل عمى

أربعة محاور ،ىى:

 7-2المحور األول :البنية التحتية لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
ٌنبغً بذل الجهود لتوفٌر بنٌة تحتٌة متطورة من شبكات االتصاالت والمعلومات وتطبٌقاتها ،تكون
مهٌأة لمراعاة الظروف اإلقلٌمٌة والوطنٌةٌ ،سهل النفاذ إلٌها بتكلفة معقولة وتستفٌد من إمكانات
تكنولوجٌا النطاق العرٌض فى االنترنت فابق السرعة  Broadbandوالتقارب والتالحم بٌن قطاع
االتصاالت واالعالم  Media Convergenceوغٌرهما من التكنولوجٌات المبتكرة كلما أمكن .وفٌما
ٌلى الخطوط الربٌسٌة لتنفٌذ هذا المحور:
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 تنمٌة وتشجٌع االستثمار من أجل بناء شبكة ربط فقرٌة لأللٌاف الضوبٌة بٌن الدول العربٌة تساعد
على تقدٌم خدمات تكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات بٌن الدول العربٌة بعضها البعض ودول
العالم بكفاءة عالٌة وأسعار مناسبة.
 تشجٌع زٌادة االستثمارات الوطنٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة فى االنترنت فابق السرعة والخدمات
الرقمٌة المتكاملة.
 وضع االطر والخطط الالزمة لتشجٌع انشاء شبكات الجٌل التالى (Next Generation
 )Networksوالعمل على تعظٌم االستفادة منها.
 رفع كثافة خدمات االتصاالت فً المنطقة العربٌة وتنفٌذ سٌاسة الخدمة الشاملة.
 وضع الخطط الهادفة الى رفع معدل انتشار خطوط الهاتف الثابت أو الجوال مع زٌادة انتشار
واستخدامات شبكة اإلنترنت بأسعار مالبمة.
 ربط نقاط تبادل اإلنترنت على الصعٌد اإلقلٌمً مع توفٌر مسارات بدٌلة للربط مع شبكة اإلنترنت
لالستخدام فً حاالت الطوارئ والكوارث الطبٌعٌة.
 تحقٌق التجانس بٌن البنى التحتٌة الوطنٌة والتعامالت اآلمنة والتكامل اإلقلٌمى بالنظر الى كونه
من وسابل وآلٌات خفض التكالٌف والتقلٌل من االزدواجٌة واتاحة الدعم المتبادل فٌما بٌن الدول
العربٌة.
 السعى ضمن اإلستراتٌجٌات الوطنٌة لزٌادة النفاذ إلى شبكات تكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات
من قبل المؤسسات الحكومٌة والمدارس والجامعات ومؤسسات البحث العلمى والمكتبات ومكاتب
البرٌد ومراكز التجمع والنوادى والمؤسسات األخرى المفتوحة أمام الجمهور.
 االستمرار فى تطوٌر البنٌة التحتٌة لالتصاالت والمعلومات وتأمٌن وسابل الربط المباشر بٌن
البالد العربٌة.
 3-2المحور الثانى :تنمية صناعة وخدمات المحتوى الرقمى العربى
ٌجب السعى لخلق وتطوٌر محتوى رقمى عربى بما فى ذلك العمل على زٌادة انتشار وتحسٌن
الوسابط التكنولوجٌة خاصة أن حضور اللغة العربٌة على الشبكة العالمٌة ٌعد ضعٌفا ً مقارنة بحضور
لغات عالمٌة أخرى .كما ان هناك حاجة لبذل المزٌد من الجهود فى سبٌل دعم عملٌات التوثٌق
اإللكترونى للتراث العربى بما ٌدعم الحفاظ على هذا التراث .لذا ٌجب دعم الجهود والمبادرات
الوطنٌة التى بذلت فى بعض دول المنطقة فى هذا الشأن وتشجٌع هذا التوجه لٌشمل التراث العربى
بكافة جوانبه المتضمنة التراث العلمى والتراث اإلسالمى ،والتراث الوثابقى ،والتراث الشعبى
والتراث المعمارى والتراث األدبى وغٌره.
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وفٌما ٌلى الخطوط الربٌسٌة لتنفٌذ المحور:
 استخدام المٌزة التنافسٌة الكامنة فً وحدة اللغة فً العالم العربً وذلك لبناء صناعة محتوى
معلوماتً عربً قوٌة قادرة على المنافسة عالمٌا ً من خالل تشـجٌع الشـراكة بٌن الجهات المعنٌة
لخلق فرص جدٌدة لتحسـٌن العابـد على االسـتثمار فى المحتـوى.


دعم مجتمع المعرفة العربى من خالل برامج تطوٌر المحتوى الرقمى العربى فى صورة
الكترونٌة وٌشمل:

 oالمحتوى الثقافى (التراث) :هو المحتوى الذى له عالقة وثٌقة بتارٌخ األمم متمثال فى حٌاتها
السٌاسٌة واالقتصادٌة والعادات والتقالٌد.
 oالمحتوى المعرفى :هو المحتوى الذى ٌهتم بنشر الفكر الثقافى بٌن أفراد المجتمع وبناء أجٌال علً
درجة عالٌة من الثقافة وسعة األفق.
 oالمحتوى العلمى :هو المحتوى الذى ٌشمل الرسابل العلمٌة والتقارٌر الفنٌة (البحثٌة) واالحصاءات
العلمٌة المتوافرة لدى المراكز والهٌبات البحثٌة.
 oالمحتوى الفنى والترفٌهى :هو المحتوى الذى ٌشمل األعمال الفنٌة والترفٌهٌة سواء كانت أعمال
درامٌة أو أعمال مسرحٌة أو أعمال موسٌقٌة.
 oالمحتوى الخبرىٌ :شتمل على األخبار السٌاسٌة المحلٌة والعالمٌة واألخبار االجتماعٌة والرٌاضٌة
وأخ بار مجتمع المال واألعمال وكل ما ٌهم أفراد المجتمع فى حٌاتهم الٌومٌة مما ٌؤدى إلى بناء
أجٌال على درجة عالٌة من الثقافة وسعة األفق.
 oالمحتوى المجتمعىٌ :ستهدف المناطق الرٌفٌة وشبه الحضرٌة لتمكٌنهم من استخدام أدوات
تكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات فى الحصول على المعارف الالزمة لتحسٌن معٌشتهم.
 وضع النماذج االقتصادٌة بٌن مقدمى ومنتجى وناشرى المحتوى لتقدٌم خدمات المحتوى على
شبكة االنترنت التى تضمن استمرار تطوٌر المحتوى العربى باالعتماد على الوسابط االلكترونٌة
والرقمٌة.
 تضافر جهود الحكومات العربٌة والمنظمات اإلقلٌمٌة والدولٌة للدفع بمشروعات لتطوٌر أدوات
ونظام أسماء النطاقات العربٌة  .Arabic Domain Name Systemكما ٌجب بذل جهود
مكثفة لإلسراع بتطبٌق أسماء النطاقات العربٌة على شبكة اإلنترنت بما ٌتوافق مع القواعد العامة
للغة العربٌة والمعاٌٌر الدولٌة ،واٌالء اهتمام بمسألة خلق نطاق علوى عربى ).).arb
 تنمٌة القدرات البشرٌة لتطوٌر صناعة المحتوى الرقمى العربى والتوعٌة بأهمٌة تطوٌرها.
 4-2المحور الثالث :خدمات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات
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تتمتع المنطقة العربٌة بالعدٌد من المزاٌا والتى ٌمكن استغاللها من أجل دعم خدمات تكنولوجٌا
االتصاالت والمعلومات وتشجٌع االستثمارات الوطنٌة واإلقلٌمٌة فى هذه المجاالت ،حٌث من
الضرورى تعظٌم االستفادة من وحدة اللغة والتقارب الجغرافى .وٌتحقق ذلك من خالل التكامل بٌن
المزاٌا النسبٌة المتوافرة فً المنطقة واستغالل الخبرات المتراكمة فى مختلف البلدان فى سبٌل تحقٌق
نهضة شاملة فى بلدان المنطقة.
وتتمثل أهم الخطوط الربٌسٌة فً هذا المجال فى:
 تشجٌع االستثمار والتكامل فى خدمات تكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات بٌن الدول العربٌة مثل:
 oمراكز خدمات العمالء
 oمراكز الخدمات التكنولوجٌة
 oخدمات التشغٌل للغٌر (التعهٌد)
 وضع النماذج االقتصادٌة لتصدٌر الخدمات التكنولوجٌة من المنطقة العربٌة للعالم الخارجى.
 5-2المحور الرابع :بناء الثقة واألمن فى استخدام تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات
إن تعزٌز إطار الطمأنٌنة الذى ٌشمل أمن المعلومات والشبكات وحماٌة البٌانات والخصوصٌة شرط
أساسً لتنمٌة مجتمع المعلومات وبناء الثقة بٌن المستخدمٌن .وفٌما ٌلى الخطوط الربٌسٌة لتنفٌذ هذا
المحور:
 المساىمة فى تأمين وادارة حقوق النشر الرقمية عمى شبكة االنترنت وصياغة السياسات الممزمة
لمكافحة التعدى عمى حقوق الممكية الفكرية.

 التعاون عمى المستوى الدولى لمكافحة جرائم الفضاء االلكترونى واساءة استخدام تكنولوجيا
االتصاالت والمعمومات.

 وضع وتفعيل تشريعات حماية البيانات وحماية خصوصية المواطن العربى.
 توفير أمن المعمومات والشبكات لضمان خصوصية المستخدم.
 إصدار قوانين وتشريعات تجرم إختراق الشبكات.

 -7الهدف االستراتيجى الثانى" :تحقيق النفاذ الشامل وتحسين جودة الخدمات
باستخدام تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات"
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ان العمل على تٌسٌٌر النفاذ الشامل لكافة القطاعات وفبات المجتمع فى المنطقة لالستفادة من الخدمات
المختلفة لتكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات وتحسٌن جودة هذه الخدمات خاصة فى المناطق المعزولة
والنابٌة ،هو من أهم األهداف االستراتٌجٌة لبناء مجتمع المعلومات والمعرفة .والواقع أن العمل
اإلقلٌمى الجماعى ووضع سٌاسات وتشرٌعات إقلٌمٌة متجانسة ومتكاملة فى هذا المجال ٌؤدى إلى
تخفٌض تكلفة هذه الخدمات وتحسٌنها .وٌمكن االستفادة من تجارب الدول األكثر تقدما ً فى مجاالت
التعلٌم والصحة واألعمال والحكومة االلكترونٌة ،والتنسٌق مع الوزرات المعنٌة فى كافة البلدان
العربٌة لتحقٌق هذه األهداف.
 1-7السياسات والتشريعات الخاصة بتحقيق النفاذ الشامل وتحسين جودة الخدمات
تم تحدٌد عدد من السٌاسات والتشرٌعات لتٌسٌٌر النفاذ الشامل وتحسٌن جودة الخدمات باستخدام
تكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات وتشمل:
 وضع السٌاسات التى تضمن وصول وإتاحة االستخدام األمثل لتكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات
لجمٌع مواطنى العالم العربى.
 تطوٌر مؤسسات البرٌد ووضع اطار للتكامل بٌنها كأساس للخدمات المجتمعٌة االلكترونٌة فى
المنطقة العربٌة.
 وضع سٌاسات استخدام تكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات لتطوٌر الخدمات الحكومٌة فى المنطقة
العربٌة.
 وضع المعاٌٌر القٌاسٌة وتشجٌع االستثمار المشترك لتنمٌة الخدمات بٌن الدول العربٌة فى مجاالت
الخدمات الصحٌة والتعلٌمٌة وغٌرها.
 تعظٌم إتاحة وتبادل الخدمات فى مجال التعلٌم عن بعد والتطبٌب عن بعد وخدمات الحكومة
االلكترونٌة وغٌرها مما ٌساهم فى رفع مستوى معٌشة المواطن العربى.
ولمعمل عمى تيسيير النفاذ الشامل وتحسين جودة الخدمات باستخدام تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات

يتم العمل عمى المحاور الستة التالية:

 7-7المحور الخامس :النفاذ الى المعلومات
إن قدرة الجمٌع على النفاذ إلى المعلومات والمعارف والمساهمة فٌها هو أساس بناء مجتمع المعلومات
والمعرفة لذا ٌجب اتخاذ التدابٌر الالزمة لتعزٌز هذا النفاذ لكل فبات المجتمع بما فى ذلك المرأة
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ومحدودى الدخل وذوى االحتٌاجات الخاصة مع إزالة العوابق التى تحول دون ذلك ،وفٌما ٌلى
الخطوط الربٌسٌة لتنفٌذ هذا المحور:
 زٌادة استخدام تكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات وشبكات االتصاالت لدعم الوصول إلى جمٌع
الخدمات بما فً ذلك الخدمات ذات القٌمة المضافة.
 ضمان المحافظة على التوازن بٌن أسعار الخدمات ومستوى الدخل ،وجعلها فً متناول غالبٌة
مواطنى الدول العربٌة ،خاصة الدول األقل نموا.
 تخفٌض تعرٌفة الخدمات المتبادلة بٌن الدول العربٌة لتعظٌم االستفادة االقلٌمٌة بٌن هذه الدول دون
الحاجة للمرور عبر شبكات االتصاالت العالمٌة.
 إنشاء نقاط نفاذ عمومٌة ،متعددة األغراض ،تتٌح النفاذ مجانا أو بأسعار معقولة للجمهور إلى
مختلف تطبٌقات االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات ،وخصوصا اإلنترنت.
 دعم المبادرات الوطنٌة الرامٌة إلى توفٌر أجهزة تكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات ،وعلى وجه
الخصوص الحاسبات ،بأسعار وشروط مٌسرة.
 3-7المحور السادس :بناء وتنمية القدرات باستخدام التعلم والتدريب اإللكترونى
استمرار التوسع فى استخدام التطبٌقات اإللكترونٌة فى مجال التعلٌم والتدرٌب وتشجٌع البحث العلمى
والتطوٌر فى هذا المجال .وٌنبغً أن ٌتاح لكل شخص فرصة الكتساب المهارات والمعارف الالزمة
لالندماج فى مجتمع المعلومات واالستفادة منه .وتتطلب هذه العملٌة تضافر جهود الحكومات والقطاع
الخاص ومنظمات المجتمع المدنى لتدرٌب الموارد البشرٌة وتأهٌلها ،مع أهمٌة استمرارٌتها بسبب
نمو السكان والحاجة الدابمة لتدرٌب األجٌال المتعاقبة على التكنولوجٌات الجدٌدة واتخاذ التدابٌر
واإلجراءات المناسبة فى هذا الصدد .وفٌما ٌلى الخطوط الربٌسٌة لتنفٌذ هذا المحور:
 تفعٌل التعلم االلكترونى والتعلم عن بعد فى التعلٌم الجامعى بٌن الدول العربٌة من خالل تفعٌل
ودعم جامعة عربٌة للتعلم عن بعد وربط الجامعات العربٌة بشبكات متطورة.
 دمج تكنولوجٌا المعلومات فى العملٌة التعلٌمٌة فى مرحلة التعلٌم قبل الجامعى وتوصٌل جمٌع
المدارس بشبكة االنترنت فابق السرعة وربط المدارس العربٌة اقلٌمٌا بهدف تبادل المعلومات
والتجارب.
 تشجٌع التعلٌم المستمر والتدرٌب من خالل مراكز ونوادى تكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات فى
المكتبات والجمعٌات االهلٌة وتجمعات الشباب.
 نشر المكتبات االلكترونٌة المتعددة الوسابط فى المدارس والجامعات واعتبارها من األولوٌات.
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ربط مؤسسات التعلٌم والتدرٌب والبحوث فً المنطقة العربٌة بهدف التشارك فى االبحاث
ومصادر المعلومات.

 تشجٌع مبادرات تٌسٌر النفاذ إلى المجالت العلمٌة والكتب ونشر الوعى باستخدام تكنولوجٌا
االتصاالت والمعلومات بٌن كل فبات المجتمع ،واستخدام وسابل االعالم واألسالٌب التى تناسب
كل منطقة بما فٌها من أسالٌب مبتكرة وتقلٌدٌة.
 تعزٌز مبادرات محو األمٌة اإللكترونٌة للجمٌع وذلك من خالل تنظٌم دورات تأهٌلٌة للموظفٌن.
 4-7المحور السابع :تنمية خدمات الحكومة اإللكترونية
أصبحت خدمات الحكومة اإللكترونٌة حقٌقة واقعة ومنفذة فى معظم الدول ،وال تقتصر هذه الخدمات
على ربط جمهور المستخدمٌن بنظام إلكترونى حدٌث ومتكامل لتقدٌم الخدمات فحسب ،بل أٌضا ً
لتسهٌل تبادل البٌانات ما بٌن االدارات الحكومٌة وتعزٌز الشفافٌة ومساندة مجهودات محاربة الفساد
والقضاء على البٌروقراطٌة ،وفٌما ٌلى الخطوط الربٌسٌة لتنفٌذ هذا المحور:
 التوسع فً تقدٌم الخدمات االلكترونٌة للمواطن العربى بحٌث ٌتم تغطٌة جمٌع القطاعات.
 االنتهاء من تنفٌذ البوابة االقلٌمٌة الخاصة باإلدارات العربٌة لتوفٌر افضل الممارسات فٌما ٌخص
الحكومة االلكترونٌة.
 إنشاء بوابة إقلٌمٌة للمناقصات والمشترٌات لتعظٌم التبادل التجارى وإنشاء سوق عربٌة مشتركة.
 زٌادة االهتمام ببناء المواطن القادر على التعامل مع الحكومة اإللكترونٌة.
 5-7المحور الثامن :تنمية الخدمات الصحية باستخدام تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات
تؤدى تكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات دوراً أساسٌا ً فى القطاع الصحى ،حٌث تتٌح إمكانٌة الوصول
إلى المعلومات الصحٌة لكل فرد وتسمح بإجراء االستشارات عن بعد بٌن األطباء والخبراء الصحٌٌن
فى مختلف بلدان العالم وتسمح كذلك بمراقبة العملٌات الجراحٌة المعقدة فٌما بٌن البلدان .وعلٌه ٌلزم
تضافر الجهود لزٌادة استخدام تكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات فى الصحة نحو تحسٌن نظم الرعاٌة
الصحٌة ورفع كفاءتها .وفٌما ٌلى الخطوط الربٌسٌة لتنفٌذ هذا المحور:
 تطوٌر خدمات الرعاٌة الصحٌة باستخدام تكنولوجٌا المعلومات مع اتباع المقاٌٌس والمعاٌٌر
الدولٌة لضمان التوافق اقلٌمٌا ودولٌا للتأمٌن الصحى لالنسان العربى.
 وضع المقاٌٌس النمطٌة للصحة اإللكترونٌة فً المنطقة بما ٌضمن التوافق على مستوى السجل
الطبى االلكترونى.
 التوسع فى استخدام البطاقة الصحٌة الذكٌة لالنسان العربى فى أى دولة عربٌة.
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 انشاء شبكة عربٌة للعالج عن بعد تخدم المناطق النابٌة واألماكن التى تنقصها الخبرات
المتخصصة.
 التوسع فى استخدام التعلٌم عن بعد لتدرٌب الكوادر الطبٌة المتخصصة.
 6-7المحور التاسع :تنمية األعمال االلكترونية
ان الوضع الحالى لألعمال اإللكترونٌة فى العالم العربى مازال فى طور النمو وٌرجع ذلك لعدد من
العوامل مثل نقص الوعى بفوابدها ونقص القوانٌن التى تكفل الحماٌة على اإلنترنت .وفٌما ٌلى
الخطوط الربٌسٌة لتنفٌذ هذا المحور:
 اٌجاد المناخ المالبم لنشر التجارة اإللكترونٌة من خالل سن السٌاسات والقوانٌن الالزمة وتعزٌز
اآللٌات االقلٌمٌة لزٌادة التبادل التجاري اإللكترونً بٌن الدول العربٌة ،ورفع العوابق التى تقف
أمام تدفق البضابع والخدمات.
 تشجٌع استخدام تكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات فى الشركات الصغٌرة والمتوسطة الغٌر عاملة
فى مجال تكنولوجٌا المعلومات.
 اعداد نظام إرشادى عربى من أجل المعامالت التجارٌة اإللكترونٌة.
 وضع السٌاسات والتشرٌعات الالزمة لحماٌة حقوق المستهلكٌن والمنتجٌن وتعزٌز اآللٌات
اإلقلٌمٌة لزٌادة التبادل التجارى الكترونٌا ً فٌما بٌن الدول العربٌة.
 7-7المحور العاشر :تطوير مؤسسات البريد
ما زالت خدمات البرٌد فى احتٌاج الى التطوٌر بالدول العربٌة وفٌما بٌنها ،وذلك عند مقارنتها
بمستوٌات الخدمات البرٌدٌة العالمٌة .ونظرا النتشار المنافذ البرٌدٌة وثقة المواطنٌن فٌها وقدرتها
على التواصل مع كافة مستوٌات األفراد والشركات بالبالد العربٌة ،علٌه ٌجب االستفادة من هذه
االمكانٌات والعمل على توسٌع دورها فى النفاذ الشامل وتحسٌن جودة الخدمات وفٌما ٌلى الخطوط
الربٌسٌة لتنفٌذ هذا المحور:
 تطوٌر مؤسسات البرٌد العربٌة وبنٌتها األساسٌة ،وتعزٌز ثقة المواطن العربى فى كفاءة الخدمات
التى تقدمها.
 إٌجاد آلٌة مناسبة للتنسٌق بٌن مؤسسات البرٌد العربٌة .
 تعظٌم االستفادة من الثقة الكامنة فى مؤسسات البرٌد العربٌة العطاء دفعة لنشر التجارة
اإللكترونٌة وزٌادة التبادل التجارى اإللكترونى بٌن الدول العربٌة.
يوليو 7007

23

اإلستراتيجية العربية العامة لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات 7027-7007

 -3الهدف االستراتيجى الثالث :تنمية صناعة تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات"
إن تنمية صناعة تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات في المنطقة العربية تشكل أحد التحديات

الرئيسية التي يجب العمل بفاعمية وسرعة من أجل تحقيقيا ،حيث تعتبر أحد األركان االساسية
فى مستقبل المنطقة .وبقدر النمو الذى يمكن الوصول إليو في ىذا المجال وبخاصة في مجال
تصدير منتجات وخدمات تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات ،تكون النتيجة مباشرة نحو دفع

النمو فى قطاعات وصناعات أخرى متعددة تخدم وتستفيد منيا وتؤدى إلى تحقيق نيضة
شاممة فى المنطقة .ويمكن تحقيق ذلك من خالل تشجيع العمل اإلقميمى فى مجاالت وضع
السياسات والبحث العممى والتطوير واالبتكار وتنمية ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة وتنمية

الكوادر فى ىذا المجال.
 1-3السياسات والتشريعات الخاصة بتنمية الصناعة تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات
تم تحدٌد عدد من السٌاسات والتشرٌعات لتنمٌة صناعة تكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات:
 زٌادة االستثمار فى البحث العلمى واالبتكار والتطوٌر.
 تنمٌة ودعم الشركات الصغٌرة والمتوسطة الحجم فى هذا المجال.
 تشجٌع االستثمارات لتوطٌن التكنولوجٌات المتقدمة بما ٌساهم فى خلق قٌمة مضافة.
 تشجٌع االستثمارات المشتركة فى صنادٌق جدٌدة بنظام رأس المال المخاطر Venture Capital
 Fundبٌن الدول العربٌة.
 تنمٌة القدرات البشرٌة العربٌة والكوادر المتخصصة من أجل إقامة صناعة تصدٌرٌة جدٌدة فى
مجال تكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات.
 مراعاة قواعد الجودة العالمٌة بكافة مجاالت العمل فى تكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات.
ولمعمل عمى تنمية صناعة تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات يتم العمل عمى ثالثة محاور ،ىى:
 7-3المحور الحادى عشر :البحث العلمى واالبتكار والتطوير فى مجال تكنولوجيا االتصاالت
والمعلومات
ٌعد االستثمار فى البحث العلمى وتطوٌر الصناعة والمنتجات المحلٌة من تكنولوجٌا االتصاالت
والمعلومات أحد أهم األولوٌات بالدول العربٌة ،وثمة أمثلة جٌدة تشٌر الى تجارب ناجحة لتجمعات
تكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات ساعدت بالفعل على نمو صناعة تكنولوجٌا المعلومات ،وفٌما ٌلى
الخطوط الربٌسٌة لتنفٌذ هذا المحور:
 وضع برنامج للبحث واالبتكار العربى ٌضم شركاء من البالد العربٌة.
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 التركٌز على البحث والتطوٌر فى مجاالت محددة تضم:
 oالمحتوى العربى ومحركات البحث العربٌة والوسابط االلكترونٌة للمحتوى ومحركات البحث
العربٌة
 oالمحتوى المربى والتالحم بٌن قطاعى االعالم واالتصاالت
 oخدمات المحتوى على الهاتف المحمول
 تشجٌع اقامة المراكز البحثٌة االفتراضٌة فٌما بٌن الدول العربٌة.
 تعزٌز قدرات البحث والتطوٌر والتوسع فى مجاالت البحث التطبٌقى والتطوٌر ونقل التقنٌة
وتوجٌهها لتلبٌة احتٌاجات هذه الصناعة.
 مواكبة التطور العالمى فى تالحم قطاعى االتصاالت واالعالم من حٌث االطر التنظٌمٌة
والقضاٌا التكنولوجٌة ونماذج تطوٌر األعمال ).(Business Models
 معالجة اللغة العربٌة رقمٌا حٌث ٌجب تقدٌم الدعم فى البحث والتطوٌر للبرمجٌات للتعرف على
الحروف والكتابة العربٌة ،وأخرى لتحلٌل النصوص العربٌة ،وبرمجٌات للترجمة اآللٌة من
اللغات األجنبٌة الى اللغة العربٌة والعكس.
 دعم وتنوٌع محركات البحث باللغة العربٌة لتعزٌز عملٌة تطوٌر المحتوى الوطنى حٌث ٌعتمد
علٌها غالبٌة مستخدمى الشبكة كوسٌلة أولى للوصول إلى المعلومات المتاحة.
 3-3المحور الثانى عشر :تنمية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
ٌرتبط جزء كبٌر من النشاط االقتصادى للمنطقة العربٌة بالشركات الصغٌرة والمتوسطة كما هو
الحال فى دول أخرى ،وثمة أمثلة جٌدة على وجود تكتالت لتكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات بالدول
العربٌة ٌلزم توجٌه الدعم لها ومساعدتها على فتح أسواق عربٌا ً وعالمٌا .وفٌما ٌلى الخطوط الربٌسٌة
لتنفٌذ هذا المحور:
 تشجٌع ودعم الحاضنات التكنولوجٌة ).(Incubators
 تشجٌع القطاع الخاص على عمل صنادٌق التموٌل المخصصة للشركات الصغٌرة والمتوسطة
الحجم ).(Venture Capital Funds
 تهٌبة بٌبة لتشجٌع الشركات الناشبة ) (Start Upsالصغٌرة والمتوسطة الحجم ،وتقدٌم القروض
أو اإلعفاءات الضرٌبٌة أو التسهٌالت المرتبطة بالتصدٌر ولفترات مناسبة.
 4-3المحور الثالث عشر :بناء وتنمية الكوادر الالزمة لتنمية صناعة تكنولوجيا االتصاالت
والمعلومات
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تشكل الموارد البشرٌة عماد أٌة خطة لتحقٌق التنمٌة المستدامة ولتطوٌر االقتصاد والمجتمع وٌعد بناء
القدرات البشرٌة الوسٌلة والهدف فى عملٌة تطوٌر تكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات .وفٌما ٌلى
الخطوط الربٌسٌة لتنفٌذ هذا المحور:
 توفٌر الكوادر البشرٌة الالزمة من المحترفٌن من خالل تطوٌر المناهج الدراسٌة بالجامعات طبقا
ل متطلبات سوق العمل اقلٌمٌا وعالمٌا مع االستمرار فى التعلٌم والتدرٌب لشباب الخرٌجٌن فً
مجال تكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات.
 دعم المتمٌزٌن فً مجال تكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات.
 تشجٌع التعاون اإلقلٌمى والدولى فى مجال بناء القدرات والكوادر.
 تزوٌد الشباب بالمهارات الالزمة الستخدام تكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات بما فى ذلك القدرة
على تحلٌل المعلومات ومعالجتها بطرق مبتكرة .مع العمل على إتاحة فرص التعلٌم والتدرٌب
بدون تمٌٌز بٌن الجنسٌن.
 تضمٌن التعلٌم الفنى مناهج مالبمة باستخدام تكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات.
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ثانيا :سياسات التنفيذ
من األهمٌة بمكان الحفاظ على درجة وثٌقة من االرتباط بٌن هذه اإلستراتٌجٌة وآلٌات تنفٌذها
وبٌن المحافل الدولٌة المنوط بها تنفٌذ مقررات القمة العالمٌة حول مجتمع المعلومات كأمرً ها ًم
وضرورى لضمان االنفتاح الدابم على آلٌات وجهود مختلف الشركاء فى المجتمع الدولى.
وتعد الشراكة بٌن مختلف أصحاب المصلحة عنصراً ربٌسٌا ً لنجاح مبادرات مجتمع المعلومات
وبناء قطاع تكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات فى المنطقة حٌث أن تنفٌذ هذه اإلستراتٌجٌة لٌس
منوطا بالحكومات وحدها بل ٌتعٌن على سابر أصحاب المصلحة من مؤسسات القطاع الخاص
والمجتمع المدنى وكذا المنظمات اإلقلٌمٌة والدولٌة المنتشرة فى المنطقة العربٌة التقدم للمساهمة
بأدوارها.
أٌضا ً ثمة أهمٌة خاصة لتوفٌر الدعم المالى الالزم لتنفٌذ بنود ومحاور هذه اإلستراتٌجٌة ال سٌما
من خالل حفز االستثمارات .كما ٌلزم اٌالء اهتمام أكبر بتفعٌل التعاون البٌنى وتبادل الخبرات
والمعلومات وأفضل الممارسات بٌن الدول العربٌة فى هذا الشأن.
أ) دور الحكومات
 تؤدى الحكومات فى المنطقة العربٌة دوراً أساسٌا ً وربٌسٌا ً فى صٌاغة وتنفٌذ استراتٌجٌات
تكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات ،فهى تقوم على توفٌر البٌبة التمكٌنٌة لنمو وتطور هذه
التكنولوجٌا كما توجه استخدامها بما ٌتالبم مع التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة المستدامة ،وتؤدى
دوراًًَ أساسٌا ً فى وضع السٌاسات العامة وفى بناء القدرات وتوجٌه التعلٌم االلكترونى ،كما تقوم
فى معظم الدول العربٌة ببناء البنى التحتٌة الالزمة لتكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات.
 تدلل أكثر التجارب نجاحا ً فى مجال تطوٌر تكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات الى أهمٌة الدعم
الكامل من القٌادات السٌاسٌة الى جانب تمتعها برؤٌة واضحة وأهداف محددة ،وعلٌه فان تبنى
إستراتٌجٌة فاعلة فى مجال تكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات ٌجب أن ٌكون من األولوٌات
السٌاسٌة على كل من المستوٌٌن الوطنى واإلقلٌمى.
 وحٌث أنه من المهم مشاركة كل األطرف المعنٌة فى عملٌة بناء مجتمع المعلومات فان تنفٌذ
السٌاسات ومتابعتها وتقٌٌمها سٌكون مسبولٌة الحكومات فى المقام األول ،وهى التى سٌتعٌن علٌها
الحفاظ من خالل مبادراتها على قوة الدفع الالزمة لجمٌع أطراف مجتمع المعلومات على
المستوٌٌن الوطنى واالقلٌمى ،بل هى التى ستعد مركزاً لجذب القطاع الخاص والمجتمع المدنى
فى اطار من الشراكة.
ب) دور القطاع الخاص
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 ثمة حاجة متزاٌدة للمشاركة الفاعلة للقطاع الخاص العربى والعالمى فى عملٌة بناء مجتمع
المعلومات وٌكتسب تهٌبة المناخ المحفز لتعببة الموارد التكنولوجٌة والمالٌة للقطاع الخاص أهمٌة
خاصة لدوره فى االسراع بتنفٌذ هذه االستراتٌجٌة.
 من ناحٌة أخرى ٌمكن استخدام موارد القطاع الخاص من خالل شراكات بٌن القطاعٌن العام
والخاص فى المشروعات االنتاجٌة والخدمٌة وفى قطاعات الصناعة والتعلٌم والتدرٌب مما
سٌؤدى الى االستفادة من القدرة االستثمارٌة للقطاع الخاص فى تنفٌذ مشروعات تكنولوجٌا
االتصاالت والمعلومات وخلق وسابل ذات جدوى اقتصادٌة القامة البنٌة التحتٌة والخدمات
الالزمة للتطبٌقات.
 وتحقٌقا للتحفٌز المطلوب فى هذا الصدد ٌنبغى ادخال التعدٌالت الالزمة على اللوابح والنظم
الحكومٌة لخلق مناخ أكثر مالبمة لجذب القطاع الخاص وموارده للدخول فى مثل هذه الشراكات.
كما ٌتعٌن على القطاع الخاص االهتمام بدرجة أكبر ببناء شبكة للربط فٌما بٌن مؤسساته بهدف
تبادل الخبرات واالستعانة بالحلول والتطبٌقات الناجحة.
 كذلك ٌبدو من المفٌد استكشاف سبل اقامة الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص العالمٌة لما فى
ذلك من أثر اٌجابى على صعٌد زٌادة تدفقات االستثمار ومزاٌا نقل التكنولوجٌا من الدول المتقدمة
الى المنطقة العربٌة وتوطٌنها.
 كما ٌمكن لمنتدى األعمال العربى لتكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت ،والمنظمة العربٌة
لتكنولوجٌات االتصال والمعلومات أن ٌلعبا دوراً بارزاً فى هذا الصدد وفى كافة مراحل تنفٌذ هذه
االستراتٌجٌة.
جـ) دور المجتمع المدنى
 من المهم أٌضا ً أن تكون كافة األطراف المشاركة وخاصة مؤسسات المجتمع المدنى والمنظمات
غٌر الحكومٌة على وعى ودراٌة بهذه اإلستراتٌجٌة وخططها التنفٌذٌة وذلك من أجل التروٌج لها
وتوضٌح أهدافها لكافة فبات المجتمع والمساهمة فى تنفٌذ البرامج الخاصة بها.
 تعمل العدٌد من المنظمات غٌر الحكومٌة نحو تحقٌق "األهداف اإلنمابٌة لأللفٌة" الصادرة عن
األمم المتحدة .وتساهم هذه المنظمات بالفعل فى مشروعات ومبادرات العمل ،وقد دلت التجارب
فى العدٌد من البلدان النامٌة والمتقدمة على األثر االٌجابى لمؤسسات المجتمع المدنى فى مجال
تكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات وبناء مجتمع المعلومات .
 تقوم المنظمات غٌر الحكومٌة أٌضا بدور هام فى نشر استخدام تكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات
والتوعٌة والتدرٌب.
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د) التعاون اإلقليمي والدولى
 ان للمنظمات االقلٌمٌة والدولٌة دور هام فى نقل التجارب الناجحة لتكنولوجٌا االتصاالت
والمعلومات بٌن الدول المتشابهة فى بنٌتها االقتصادٌة واالجتماعٌة ،كما تساهم فى توفٌر الدعم
الفنى والمالى لدول المنطقة ،وتٌسر من نقل التكنولوجٌا من الدول المتقدمة الى العالم العربى،
وتقوم بالعمل على تنفٌذ بعض المبادرات والمشروعات تنفٌذاً كامالً أو جزبٌاً.
ٌ وجد بالمنطقة العربٌة عددا من مقرات ومراكز ومكاتب المنظمات االقلٌمٌة والدولٌة المعنٌة
بتكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات ،ومن المهم مد روابط قوٌة مع هذه المنظمات التى من أهمها:
جامعة الدول العربٌة ،البرنامج اإلنمابً لألمم المتحدة ،وبصفة خاصة "البرنامج اإلقلٌمً لتقنٌات
المعلومات بالمنطقة العربٌة المسمى "اقتدار" ،واللجنة االقتصادٌة واالجتماعٌة لدول غربى آسٌا،
واللجنة االقتصادٌة الفرٌقٌا ،والٌونسكو ،وااللٌكسو ،والمكتب االقلٌمى لالتحاد الدولى لالتصاالت
وغٌرهم.
هـ) دور مؤسسات التمويل
ٌلزم تنفٌذ هذه اإلستراتٌجٌة تصور واضح لمصادر التموٌل الوطنٌة واالقلٌمٌة والدولٌة المتاحة وكٌفٌة
استغاللها من خالل خطط عمل وآلٌات متابعة  ،حٌث ٌعد ذلك فى مجمله من األمور الهامة لتأمٌن
تموٌل متعدد المصادر لتحقٌق أهدافها.
ٌ مثل رأس مال القطاع الخاص مصدراً هاما ً لالستثمار فى قطاع تكنولوجٌا االتصاالت
والمعلومات حٌث ٌجب خلق الظروف السلٌمة ووضع السٌاسات الجاذبة لهذا االستثمار وتهٌبة
بٌبة داعمة لألعمال التجارٌة وتأمٌن مكاسب اجتماعٌة واقتصادٌة طوٌلة األجل.
 تسجل المنطقة العربٌة حالٌا ً أقل عابد على مستوى العالم من االستثمار األجنبى المباشر ،1وٌبدو
أن االستثمار الحكومى فى المجاالت الربٌسٌة كالبنٌة التحتٌة وبناء القدرات واالطار التشرٌعى
ٌعد من األمور الضرورٌة الالزمة إلٌجاد مناخ جاذب الستثمارات الحقة من القطاع الخاص .لذا
ٌنبغى اٌالء االهتمام الالزم له كونه ٌعزز من امكانٌات تحقٌق نمو فى االستثمار االجنبى المباشر.
 كذلك ٌعد المجتمع الدولى المانح بمثابة الشرٌك اآلخر لتموٌل هذه اإلستراتٌجٌة وٌالحظ أن االتجاه
الحالى ٌشٌر الى مساهمة المانحٌن الدولٌٌن فى استراتٌجٌات التنمٌة الشاملة بما فى ذلك تكنولوجٌا
االتصاالت والمعلومات كأحد عناصر التقدم نحو تحقٌق األهداف اإلنمابٌة لأللفٌة وتفضٌلها على
المشروعات الفردٌة مما سٌؤدى الى خلق فرصة كبٌرة لدمج استراتٌجٌات تكنولوجٌا االتصاالت
والمعلومات واحتٌاجات التموٌل مع خطط التنمٌة بالمنطقة .لذا ٌجب اغتنام الفرص التى تتٌحها
يوليو 7007

29

اإلستراتيجية العربية العامة لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات 7027-7007

مؤسسات التموٌل االقلٌمٌة والدولٌة مثل البنك الدولى والصندوق العربى للتموٌل وبنك التنمٌة
االسالمى لتوفٌر الدعم التكنولوجى والمالى ،وفٌما ٌلى عرض لبعض الشراكات التموٌلٌة المبتكرة
والخطط التى ٌمكن اعتمادها لتحفٌز التموٌل :
 oالبنوك المحمية والمؤسسات المالية :بناء آليات تمويل لمتكنولوجيا مع البنوك والمؤسسات المالية
وذلك بمساندة الحكومة لمشركات ذات الميارة والقدرة عمى المنافسة مع إبرام عقود في األسواق

العربية والعالمية.2

 oالمؤسسات الخاصة :يمكن تفعيل المؤسسات الموجودة وتشجيع المواطنين المقتدرين عمى
انشاء مؤسسات ىدفيا تنمية تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات.3

 oالصناعة :سوف تحقق الصناعات العربية مكاسب من االستثمار فى الموارد الفكرية والبحث
العممى الضرورية لبناء اقتصاد المعرفة بجانب تحقيق األرباح وزيادة االنتاج الصناعى .لذا
يجب التحرى واالستفادة من سياسات ومسؤوليات الشراكات االجتماعية ومطابقة الموارد

المتاحة باألولويات اإلقميمية ،كتمويل تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات في المدارس عمى

سبيل المثال.

 oاستبدال الديون بالتكنولوجيا من أجل التنمية حيث يمكن مبادلة نسبة  %2من مدفوعات ديون
الدول النامية التى قد تزيد عن مميار دوالر وتوجيييا لمبحث والتطوير التكنولوجى.4
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ثالثا :متابعة تنفيذ االستراتيجية
إن ضمان تطبٌق هذه اإلستراتٌجٌة تطبٌقا فعاال وتحقٌق الهدف منها فى خلق مجتمع معلوماتى متكامل
بكل ما ٌحمله من نتابج تنمٌة اجتماعٌة وثقافٌة واقتصادٌة ٌتطلب تحدٌداً واضحا ً للمسؤولٌات وآلٌات
المتابعة ،حٌث تتضمن خطة عمل االستراتٌجٌة آلٌة متابعة دورٌة لمراحل تنفٌذها .كما سٌتم عرضها
على مجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات بشكل دورى لضمان اطالعه على سٌر عملٌة
تنفٌذ االستراتٌجٌة فى مختلف مراحلها وأٌة عقبات قد تعترضها ،بهدف تمكٌنه من أداء دوره الهام فى
التوجٌه بأفضل البدابل التمام تنفٌذها وتذلٌل ما قد ٌعترضها من عقبات.
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رابعا :الخالصة
ارتكزت االستراتٌجٌة على مجموعة من المبادئ والتى شملت المبادئ التى ارستها القمة العالمٌة حول
مجتمع المعلومات ،باالضافة الى متطلبات الواقع العربى والتطور المتسارع لتكنولوجٌا االتصاالت
والمعلومات.
وتم تلخٌص المبادئ التى تم االجماع علٌها فى ثالث اهداف استراتٌجٌة هى:
 خمق سوق تنافسى لمجتمع المعمومات العربى كجزء من مجتمع المعمومات العالمى.
 تحقيق النفاذ الشامل وتحسين جودة الخدمات لممواطن العربى باستخدام تكنولوجيا االتصاالت
والمعمومات.

 تنمية صناعة تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات بيدف خمق فرص عمل جديدة وتأىيميا لمتصدير
فى السوق العالمى.

وقد تم وضع السٌاسات الالزمة لتحقٌق تلك االهداف .هذا باالضافة الى ثالثة عشر محوراٌ ،تم العمل
بها لتعظٌم االستفادة من تكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات فى بناء مجتمع معلومات عربى متكامل
ودعم التنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة المستدامة.
كما تم وضع سٌاسات لتنفٌذ االستراتٌجٌة من خالل مشاركة كافة االطراف المعنٌة من حكومات
وقطاع خاص والمجتمع المدنى والمنظمات االقلٌمٌة والدولٌة ومؤسسات التموٌل.
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