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سرتاتيجياث ردم الفجىة الرلميت يف دول االسكىا
– مع إشارة خاصت للعراق-

د.عمرو هشام محمد
مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية
الجامعة المستنصرية
سرررا

إ ن التغيررررات السرررريعة والبعيررردي المررردي رررع تكنولوجيرررا المعلومرررات ال ابمرررة علررر
االلكترونيات الدقي ة تساعد ع حدوث تحول ع صوري االقتصاد العرالمع وكرلل تسراعد رع تغييرر المزايرا
التنا سية للبلدان وربط المؤسسات البعيدي ببعضها البعض ونشر الخدمات المالية عل نطاق عالمع وكلل
إثاري مشكالت جديدي او العك تح رص جديدي مام تنمية ونمو ر البلدان .

و دت هرررلل التكنولوجيرررا الجديررردي الررر حررردوث تغييرررر ساسرررع رررع تكرررالي

حيرررازي المعلومرررات

وتجهيزها وتوصيلها والبدء بتسمية هرلا المجرال ابالمعلوماتيرة  Informationismا ويسرميها الربعض
بالفضررراء المعلومررراتع و الفضررراء السررريبرانع والخالصرررة تشرررمل المعلوماتيرررة رررع جانرررض العررررض ( جهرررزي
الكومبيوتر والمعدات والمكونات المادية ع االتصاالت السلكية والالسلكية وبرامجها الجاهزي والصرناعات

ال ابمررررررررررررررة علرررررررررررررر االلكترونيررررررررررررررات امررررررررررررررا ررررررررررررررع جانررررررررررررررض الطلررررررررررررررض تشررررررررررررررمل
(التطبي ات ع مختل ال طاعرات مثرل صرنل ال ررار االقتصرادد وخردمات المعلومرات ونررم االداري
واالتصاالت والنشر االلكترونع واستخدام األجهزي االوتوماتية ع الخدمات الصناعية .
مشكلة البحث ال تزال هنرا جروي واسرعة برين مرا تعرد بر" ثروري االمعلوماتيرةا وبرين اسرتخداماتها
الفعلية وانتشارها ع الوقت الحالع ع البلدان النامية مما ينعك سلبا عل وتيري التنميرة رع هرلل
البلدان.
و نطل ت رضية البحث من إن الدول الترع تمكنرت مرن اسرتثمار تكنولوجيرا المعلومرات واالتصراالت
تتمتل بفرص كبر للتغلض عل الع بات البنيوية يها ولها قدري كبر عل تح يق هردا ها االقتصرادية
واالجتماعية.
وتأتع همية البحث من خالل التركيز عل ساليض قيا هرلل الفجروي والترع باترت تعرر برالفجوي
الرقميررة وتررداعياتها عل ر دول االسرركوا بعامررة والعررراق بخاصررة مررن خررالل اسررتخدام عرردي مؤشرررات
وصوال لتحديد درجة نضج المجتمل معلوماتيا واعطاء ترتيض كمع ومن ثم االنطالق لمعالجة وتطوير
االداء ع هلا المجال.
هد البحث تحديد هرم سرتراتيجيات ردم الفجروي الرقميرة إل تحترا البلردان الناميرة لتررويض هرلل
التكنولوجيا الجديدي واستحداث سياسات عامة وبنية ساسرية للتعجيرل باسرتخدام الثروري المعلوماتيرة علر
نطاق وسل خاصة ع العراق اللد دخل هلا الميدان متأخرا.
مررا هيكليررة البحررث تمثلررت بأربعرة مباحررث؛ ركررز األو ل منهررا علر مفهرروم الفجرروي الرقميررة و سرربابها و هررم
مؤشرات قياسها والنتابج المحتملة التسا هلل الفجوي بين الدول المت دمة والنامية ما المبحث الثرانع

د تناول واقل قطا التكنولوجيا والمعلومات ع دول االسكوا من خالل هم المؤشررات الترع توضرح
هررلا الواقررل و مكانيررة قيررام صررناعة محترروي رقمررع ررع دول االسرركوا ررع ح رين جرراء المبحررث الثالررث
ليوضررح اهررم السررتراتيجيات التررع تررم اتخالهررا ومتطلبررات السررتراتيجية الوطنيررة الناجعررة .و خيرررا جرراء
المبحث الرابل ليركز عل العراق ع نشاطات" الدولية ضمن نطاق االسكوا لبنراء الردعابم األولر لهرلا
ال طا
حصرا.

ع بلدنا العزيز .وانته البحث ال جملة مرن االسرتنتاجات والتوصريات الترع يخرتص بعضرها برالعراق
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املبحث األول -الفجىة الرلميت :Digital Divide
تمثل الثوري الرقمية والمعلوماتية رصة تاريخية مام البلدان الناميرة لتح يرق قفرزي كميرة الر
االمررام وتطرروير طاقاتهررا االنتاجيررة واعبداعيررة واالنرردما ررع االقتصرراد العررالمع .وتعك ر الفجرروي
الرقمية الحاليرة رع حرد وجههرا الهروي التكنولوجيرة الترع تفصرل البلردان الغنيرة عرن الف يرري وهرع
الهوي التع بد ت خالل الثوري الصناعية وال يزال األمر ي تضع ردمها قدر المستطا .
الشكل ( 1التسلسل الهرمع للفجوي الرقمية – جوي الفجوات-
الفجوي
الرقمية
الفجوي العلمية
والتكنولوجية
الفجوي التشريعية
جوات الف ر
فجوة الدخل
جوي الغلاء
جوي المأوي
جوي الرعاية الصحية
جوي التعليم
جوي العمل
جوي البن االساسية

مصرردر د نبيررل علررع ود .ناديررة حجررازد الفجرروي الرقميررة رؤيررة عربيررة لمجتمررل المعر ررة عررالم المعر ررة مطررابل
 2005ص .13
السياسة الكويت غسط
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ً
أوال :مفهىم الفجىة الرلميت

رهر مصطلح الفجوي الرقمية ع الواليات المتحدي عام  1995عل ثر ت ريرر وزاري التجراري
االمريكية الشهير بعنوان االس وط من تحات الشبكة  falling through the netا والرلد لفرت
االنرار ال الفارق الكبير بين برات المجتمرل االمريكرع رع اسرتخدام الكومبيروتر بخاصرة برين الفبرات
العرقية وسررعان مرا تجراوز هرلا المفهروم حردود الواليرات المتحردي لينتشرر اسرتخدام" علر مسرتوي
العالم  .ورغم صعوبة تحديرد تعرير جرامل مرانل لمفهروم الفجروي الرقميرة إال نر" يمكرن ال رول بوجرود
(1
تعاري عل ثالث مستويات
 مفهوم ضيق يحصر مفهوم الفجوي الرقمية ع االنفال ال مصرادر المعر رةا مرن منررورتررو ر البن ر التحتيررة الالزمررة للحصررول عل ر مرروارد المعلومررات والمعر ررة بالوسررابل ا ليررة
ساسأ دون إغفال الوسابل غير ا لية مرن خرالل التواصرل البشررد؛ لرلا يركرز هرلا التعرير
عل ر الفررارق بررين مرردي ترروا ر شرربكات االتصرراالت ووسررابل النفررال اليهررا وعناصررر ربطهررا
بالشبكات العالمية وعل ر سها االنترنت.
ض -مفهوم وسرل ويشرمل -بجانرض النفرال الر مصرادر المعر رة -اسرتيعابها مرن خرالل التوعيرة
والتعليم والتدريض وتوريفها اقتصاديا واجتماعيا وث ا يا.
جـ  -مفهوم شمل وهو يغطع النطاق الكامل لدوري اكتساض المعر ة ليشمل يضا توليد المعر رة
الجديدي من خالل مؤسسات البحث والتطوير وكلل ع مؤسسات االنتا والخدمات.

ً
ثانيا :أسباب الفجىة الرلميت
رغم االختال

(2

با تع
-

-

الشديد ع سرباض رهرور الفجروي الرقميرة اال نر" يمكرن تلخريص هرم االسرباض

سررباض تكنولوجيررة؛ تتمثررل (بسرررعة التطررور التكنولرروجع وتنررامع االحتكررار التكنولرروجع
وشدي االندما المعر ع وتفشع االنغالق التكنولوجع .
سررباض اقتصررادية؛ تتمثررل (بارتفررا كلفررة ترروطين تكنولوجيررا المعلومررات والتهررام الشررركات
المتعددي الجنسية لألسواق المحلية وكلفة الملكية الفكرية وانحيراز التكنولوجيرا الر صر
االقوي اقتصاديا .
سررباض سياسررية؛ تتمثررل (بصررعوبة وضررل سياسررات التنميررة المعلوماتيررة وسرريطري ال طررض
الواحد عالميا عل المحيط الجيومعلوماتع وسريطري حكومرات الردول الناميرة علر الوضرل
المعلوماتع محليا وانحياز المنرمات الدولية – مثرل منرمرة حمايرة ح روق الملكيرة الفكريرة
 WIPOواالتحاد الدولع لالتصاالت  – ITUال اص الكبارا .
سررباض اجتماعيررة؛ تتمثررل (بترردنع التعلرريم وعرردم ترروا ر رررص الررتعلم واألميررة والفجرروي
اللغوية والجمود المجتمعع والجمود التنريمع والتشريعع .

ً
ثالثا :مؤشراث لياس الفجىة الرلميت

نتيجة لحداثة مفهروم الفجروي الرقميرة وتبراين تعريفاتهرا وتعردد وجهرات النررر رع شرأنها نجرد
صررعوبات عديرردي ل يررا االفجرروي الرقميررةا منهررا ص رعوبات منهجيررة تتمثررل بصررعوبة إجمررال قرردرات
الشررعوض ررع إحررداث التنميررة بمؤشررر واحررد؛ ومنهررا صررعوبات احصررابية تتمثررل ب صررور جمررل البيانررات
وإدماجها وتمثيل المؤشرات للواقل الفعلع  .ومل لل يمكن اجمال هم المؤشرات با تع(- 3
 -1مؤشررر الكثا ررة االتصررالية  the Tele-Density Indicator( TDIوهررو مررن وضررل
االتحرراد الرردولع لالتصرراالت  ITUوي ررا بعرردد الهوات ر الثابتررة والن الررة لكررل مابررة رررد
وسعة شبكات االتصاالت من ناحية معدل تد ق البيانات عبرها.
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 -2مؤشررر الت رردم التكنولرروجع  Technical Progress Indicator( TPIي ررا بعرردد
الكومبيرروترات وعرردد مسررتخدمع االنترنررت وحيررازي االجهررزي االلكترونيررة كررأجهزي الفرراك
والهوات من قبل اال راد.
 -3مؤشر االنجراز التكنولروجع  (Technical Achievement Indicator( TAIوي را
بعرردد بررراءات االخترررا وعرردد تررراخيص اسررتخدام التكنولوجيررا وحجررم صررادرات منتجررات
التكنولوجيا العالية والمتوسطة منسوبا ال اجمالع الصادرات.
 -4مؤشررر الجاهزيرررة الشررربكية  Network Readiness Indicator ( NRIوي رررا
بمسررتوي البنيررة التحتيررة لمجتمررل المعلومررات ررع ال طاعررات الربيسررة -الحكررومع والخرراص
والعابلع -ومردي تأهرل اال رراد واألسرواق ومردي تجراوض البيبرة التشرريعية والتنريميرة مرل
الن لة النوعية لمجتمل المعلومات.
 -5مؤشر استخدام وسابل االعالم  Media Usage Indicator ( MUSوهو من وضرل
منرمررة اليونسرركو وي ررا بداللررة عرردد وسررابل اععررالم الجمرراهيرد مررن جهررزي الراديررو
والتلفزيونات والصرح والمجرالت وعردد سراعات االسرتما والمشراهدي ومعردالت ال رراءي
ومعدالت استهال الورق وغيرها.
Information
Intelligence
 -6مؤشررررررر م يررررررا الررررررلكاء المعلومرررررراتع ( IIQ
 Quotientوهرررو مرررن صرررعض المؤشررررات نرررررا لحداثرررة مفهررروم الرررلكاء الجمعرررع وليرررد
التفاعليات ا synergeticsا ما بين اال رراد والجماعرات ويمكرن قياسر" بصروري ت ريبيرة
بعدد المجتمعرات الخابليرة و اال تراضرية ا  virtual communitiesا وحل رات الن را
عبر االنترنت وعناصر الربط بين مواقغها.
 -7الرقم ال ياسع للنفرال الرقمرع Standard Number of Digital Access ( SNDA
وهو رقم قياسع جديد من وضل االتحاد الطولع لالتصاالت وي وم عل سا عدي عوامرل
تؤثر ع قدري بلد ما عل النفال ال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مثل البنية التحتية
واالستطاعة المادية والمعر ة والتوعية من ناحية سعة نطاق تبادل المعلومات.
والمالحرة المهمة هو ن" اليكون هاج متخل ال رار الوحيرد هرو هرلل المؤشررات لكرل منهرا
محاسررن" ومثالبرر" عل ر سرربيل المثررال يصررعض ت رردير عرردد مسررتخدمع االنترنررت بصرروري دقي ررة ألن
الشخص الواحد قد يكون لدي" حسابات متعددي مل االنترنت و ن الحساض الواحد قد يكرون لر" عردي
مسررتخدمين .والح ي ررة الثابتررة ن شرربكة االنترنررت مررا زالررت تتنررام بسرررعة غيررر عاديررة ال ان عرردد
المستخدمين المشتركين بصوري مباشري بالشبكة حت نو مبر  2000قرد بلر  400مليرون مسرتخدم
منهم  % 69ع الواليات المتحدي وكندا و وربا .وارتفعت كثا ة استخدام االنترنرت الر مرا يزيرد عرن
 % 53ع الواليات المتحدي وكندا بينما بلغت هلل النسبة  % 1رع الشررق األوسرط و  % 0.4رع
ري يا كما يوضح لل جدول (. 1
وإلا نررنررا بصرروري كثررر تفرراؤال نجررد ن مسررتخدمع االنترنررت قررد زاد عررددهم بحرروالع 100
مليون مستخدم ع العام الواحد نهايرة التسرعينات وإلا اسرتمر هرلا المعردل ران المتصرلين بالشربكة
مباشري سيزيدون من  400مليون ع عام  2000ال  900مليون ع عام  2005اال ان إدخال مبة
مليون مشتر تباعا ال الشبكة سيتطلض موارد مالية وتدريبية كثر أكثر .
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جدول ( 1يبين عدد مستخدمع االنترنت عل المستوي العالمع عام2000
نسبة المستخدمين %
100

نسبة المستخدمين ال السكان
6,8

عدد المستخدمين بالمليون
مجمو المستخدمين عل المستوي
407
العالمع
ري يا
0,7
3
آسيا  /المحيط الهادئ
25,8
105
وربا
27,8
113
الشرق األوسط
0,5
2
مريكا الالتينية
4,2
17
الواليات المتحدي وكندا
41
167
المصدر شفق إسحاق حول الفجوي الرقمية العالمية مجلة التمويل والتنمية سبتمبر 2001

0,4
3,0
14,1
1,1
3,2
53,9
ص.45

كلل إن هيمنة لغة واحدي كاللغرة اعنكليزيرة الترع ال ترزال هرع السرابدي علر مسرتوي الشربكة
يؤدد ال تراجل اللغة األم واحيانا تغيير ث ا ة االشخاص والمجتمعات المحليرة إال ن تنرام الترأثير
المحلع لالنترنت سيجعل المستخدمين الجردد الرلين سريكون غرالبيتهم مرن العرالم النرامع كثرر انجرلابا
وبالتالع يستلزم نشر مواد لات مضمون محلع.
إن شبكة االنترنت ليست ط مكانا الكتسراض المعر رة برل يضرا عبرداعها وتوثي هرا وتخزينهرا
وقد دي تزايد االعتررا باالنترنرت كمسرار واعرد للتنميرة االقتصرادية رع البلردان الف يرري الر برروز
مفهرروم االتنميررة االلكترونيررةا .إل ان المشررهد العررام للتنميررة ررع حالررة تغيررر سررريل ريمكن لرردا عع
الضرابض ت ديم إقراراتهم الضريبية من خالل االنترنت مباشري -علر سربيل المثرال -وهرلا يعكر مرا
يؤكدل منررو النمرو الجردد مرن ان األ كرار والمعرار هرع مردخالت رع معادلرة االنترا اعترا را برأن
االقتصررراد الجديرررد هرررو اقتصررراد إبرررداعع يتميرررز بارتفرررا نمرررو النررراتج المحتمرررل وانخفررراض التوقعرررات
التضخمية .
كرررلل رررأن سرررمات االداري و نماطهرررا قرررد تتغيرررر بفعرررل المعلوماتيرررة ليبررررز مفهررروم جديرررد هرررو
ااالداري االلكترونيةا إل يولد االنترنت  -عل وج" الخصوص -منفلا ألشكال جديدي من التفاعرل مرل
المواطن تسمح بالمشاركة الفورية ع العمليرة الحكوميرة والديم راطيرة .وقرد يتبردل شركل الدولرة مرن
النمال ال ومية لات الث ا ة الواحدي ال دول متعددي الث ا ات مما قد يتعين مع" ان تجرد الحكومرات
طرقرا جديرة للعمررل وطرقرا جديردي للتفاعررل مرل الجمهررور وطرقرا جديردي لتنررريم مسرؤولياتها و شرركاال
جديرردي لل يمررة التررع يمكررن ن ت رردمها للجمهررور .ولعررل بعررض سررمات نرمررة االداري الجديرردي يمك رن ن
يكون كما يرهر ع الجدول(. 2
جدول ( 2التحوالت ع نرمة االداري ع العصر الرقمع
العصر الرقمع
العصر الصناعع
قابمة عل المشاركة
نيابية
الديم راطية
شركاء عالون
مستهلكون سلبيون
المواطنون
شخص  -مل  -شخص
البث اعلاعع والتلفزيونع مست طض
السياسة
عالمية محلية مداري باالنترنت متعددي الث ا ات
قومية لات ث ا ة واحدي
الدول
المصدر دون تاسكوت ودايفيد جنيو نرمة االداري ع االقتصاد الرقمرع مجلرة التمويرل والتنميرة ديسرمبر
 1999ص.36

مررن الجرردول السررابق نجررد إمكانيررة حرردوث تحرروالت مثيررري عل ر جميررل األصررعدي كررلل يعجررل
االندما العالمع بين األسواق واللد تحرك" التكنولوجيا بتأثير قوي السوق عل الحكومات ال وميرة.
ويجعررل نمررو وسررابل اععررالم الجماهيريررة وتطررور االنترنررت الحكومررات كثررر خضرروعا للمس ر لة مررام
الجمهور ويعطيان للمواطنين صوتا عل .

املبحث الثاني -لطاع تكنىلىجيا املعلىماث واالتصاالث يف دول االسكىا
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وال واقل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ع دول االسكوا
ارتفل متوسط بلدان االسكوا عل مؤشر استخدام تكنولوجيا المعلومرات واالتصراالت ICT
( Information& Communication Technologyع العالم العربرع لعرام  2006الصرادر
عن مركز دراسات االقتصاد الرقمع (مدار  -واللد ي ري ربعرة مؤشررات هرع مشرتركع الهواتر
الن الررة وعرردد مشررتركع خطرروط الهوات ر الثابتررة وعرردد مسررتخدمع االنترنررت وقاعرردي الحواسرريض
المركبة -ال  0.67ن طة نهاية عام  2006مسجال بلل ارتفاعا بلغت نسبت"  % 24.07عما كران
علي" ع عام  2005والبال  0.54ن طة .وقد ح رت جميرل بلردان االسركوا نمروا متفاوترا ولعرل كبرر
نسبة مبوية للنمو ح ها العراق (  %51رغم نها لم تكن كبر قيمة للتغير من ناحية مطل ة .وللر
ما يوضح" جدول (. 3
جدول ( 3التطور ع داء دول االسكوا من خالل مؤشر الت نية
ن اط مؤشر الت نية 2006
ن اط مؤشر الت نية
2005
العراق

0.31

0.47

سوريا

0.43

0.55

السعودية

1.05

1.30

مصر

0.40

0.49

االمارات

1..4

2.25

عمان

0..1

0.9.

اليمن

0.20

0.24

األردن

0.91

1.0.

لسطين

0.56

0.65

قطر

1.59

1..1

لبنان

0.64

0.69

البحرين

1.90

2.00

الكويت

1.41

1.40

المعدل

0.54

0.67

المصدر اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربع آسيا المالمح االقليمية لمجتمل المعلومات
ع غربع آسيا 2007 -األمم المتحدي نيويور  2007ص .11
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مرا الجردول ( 4يرهررر ن معردل انتشرار الهواتر المحمولرة قرد رراق نسربة المابرة ررع كرل مررن
األمارات والبحرين وقطر والمالحرة المهمة هنا ترد بشأن العراق إل ن" رغم حداثة هلا ال طا ي"
واللد بد عليا عام  2004إال ن العراق ح ق مرتبة البأ بها ع مجال انتشرار الهواتر الن الرة
بعك معدل انتشار الهوات الثابتة التع حتل المرتبرة األخيرري يهرا ومعردل انتشرار الحواسريض الترع
حتررل المرتبررة قبررل األخيررري يهررا .كررلل يمررا يخررص معرردل انتشررار االنترنررت ورغررم كررون العررراق ررع
المرتبررة قبررل األخيررري بمعرردل بلر  % 6.54إال نرر" نررررا لحداثررة قطررا االنترنررت ررع العررراق والررلد
انطلق بزخم عالع بعد عام  2003نجد ان معدل انتشار االنترنت رع العرراق ي رارض مثيالتهرا رع كرل
من مصر وسوريا وهلا مؤشر يبشر بخير يضا ع مجال انتشار مستخدمع االنترنت ع بلدنا.
جدول ( 4مؤشر الكثا ة االتصالية  TDIومؤشر الت دم التكنولوجع  TPIع دول االسكوا عام 2006

معدل انتشار
الخطوط الثابتة %
االمارات
البحرين
قطر
السعودية
الكويت
األردن
عمان
لسطين
العراق
سوريا
لبنان
مصر
اليمن

29.44
26...
24.9
15.95
16.09
11.79
10.29
..75
4.11
17.53
14.52
14.21
4.44

معدل انتشار
الهوات الن الة
%
124.52
113..3
105.53
.0.41
79.04
72.35
6..91
37.71
33.03
25.26
24.37
23.62
13..7

معدل انتشار
االنترنت %

معدل انتشار
الحواسيض %

46.69
33.97
27.54
21.75
26.59
13..4
11.3
13.64
6.54
..23
1..32
7..9
4.36

24..1
25.34
22.95
12.06
1..75
10.1
7.96
4..7
3.04
3...
11.49
3.02
1.74

المصررردر اللجنرررة االقتصرررادية واالجتماعيرررة لغربرررع آسررريا المالمرررح االقليميرررة لمجتمرررل المعلومرررات
ع غربع آسيا 2007 -األمم المتحدي نيويور  2007ص. 20-14
وإلا انت لنا ال مؤشر آخرمن خالل جدول ( 5بهرد رصرد مالمرح مجتمرل المعلومرات لبلردان
االسرركوا وقيررا مرردي ت رردم كررل منهررا عل ر طريررق بنرراء هررلا المجتمررل نجررد ت سرريم مالمررح مجتمررل
المعلومررات ال ر حررد عشررر مكونررا ساسرريا وجررري تحديررد درجررة نضررج كررل مكررون منهررا و ررق ربررل
مسرتويات إل يشررير المسررتوي األول الر دنر درجررات النضرج (ن طررة واحرردي يمرا يشررير المسررتوي
الرابل ال عل درجات النضج ( ربل ن اط ثم جري قيا مستوي كل بلرد بجمرل الن راط الترع نالهرا
ع المكونات األحد عشر ثم ت سيم الناتج علر حرد عشرر ممرا سرمح بم ارنرة هرلل البلردان وترتيبهرا
و ق مستوي ت دمها ع بناء مجتمل المعلومات.
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جدول ( 5ترتيض بلدان االسكوا و ق مستويات نضجها كمجتمعات معلوماتية لعام 2007

االمارات
قطر
البحرين
الكويت
األردن
السعودية
مصر
لبنان
عمان
سوريا
لسطين
العراق
اليمن

دور
الحكومات

البنيررررررررررررررررة
االساسية

النفال

بنرررررررررررررررررراء
ال درات

بناء الث ة

البيبرررررررررررة
التمكينية

التطبي ات

4
4
4
2
3
3
3
2
2
2
1
1
1

4
3
4
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1

3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1

3
3
3
3
3
2
3
2
2
2
2
2
2

2
2
1
2
1
2
2
1
1
1
1
2
1

3
2
3
2
3
2
3
2
2
1
1
1
1

4
3
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1

التنررررررررررررررررو
الث ررررررررررررررا ع
والمحتوي
3
2
2
3
2
3
3
2
2
3
1
1
1

اععالم

2
3
1
3
2
2
2
3
2
1
2
1
1

التعاون

2
2
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1

األهررردا
االنمابية

المتوسط

3
3
3
3
2
2
1
2
2
2
2
1
1

3.0
2.73
2.64
2.64
2.36
2.27
2.27
1.91
1..2
1.55
1.36
1.1.
1.09

المصدر اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربع آسيا المالمح االقليمية لمجتمرل المعلومرات رع غربرع آسريا-
 2007األمم المتحدي نيويور  2007ص.130

نجد ن االمارات حلّرت رع المرتبرة األولر بإحرازهرا متوسرطا قردرل  3ن راط مرن صرل  4ن راط
وحلت اليمن ع المرتبة األخيري باحرازها  1.09ن طة ط والعراق قبل األخير .وبل المتوسط العام
لبلدان االسركوا  2.06ن طرة وقرد سرجلت دول مجلر التعراون الخليجرع متوسرطا علر مرن متوسرط
مجمررو بلرردان االسرركوا قرردرل  2.52يمررا سررجلت البلرردان غيررر الخليجيررة متوسررطا قررل مررن متوسررط
مجمرو بلردان االسرركوا بلر  1.6.ن طرة ممررا يشرير بوضرو الر ن دول مجلر التعراون الخليجررع
قطعت شوطاً كبر من باقع بلدان االسكوا عل طريق بناء مجتمل المعلومات.

ً
ثانيا :صناعت احملتىي الرلمي

صررناعة المحترروي الرقمررع مررن الصررناعات الحديثررة المبشررري باالزدهررار ررع مجررال تكنولوجيررا
المعلومرات واالتصرراالت .وقررد تاحررت شرربكة االنترنررت وبرامجيرات تصررفح المعلومررات عليهررا ومررن ثررم
خدمات الحزمة العريضة تطرور هرلل الصرناعة ونموهرا وتعزيرز االسرتثمار يهرا .ويتطرور المحتروي
الرقمررع مررل تطررور التكنولوجيررات والبرامجيررات المسرراعدي عل ر نشرررل ومعالجترر" وإدارترر" وتخزينرر"
و رشررفت" وتبادلرر" ويتطررور يضررا مررل إضررا ة خرردمات جديرردي لات هميررة للمسررتثمر النهررابع .ومررن
المتوقرل ن يزيرد الت رارض الناشررا برين تكنولوجيرا المعلومرات واالتصرراالت مرن جهرة وبرين تكنولوجيررا
البث االعالمع من جهرة خرري مرن نمرو صرناعة المحتروي ومرن األثرر الرلد تحدثر" علر الصرعيدين
االقتصادد واالجتماعع.
ويتطلض إنشاء ية صناعة عمال عل تهيبة البيبة التمكينية الضرورية النشابها مرن دراسرات
و بحاث وبن ساسرية وقروانين وتشرريعات إضرا ة الر ترو ير خطروط االنترا  .وينطبرق هرلا الوضرل
عل ر صررناعة المحترروي الرقمررع إال ن خررط االنتررا ررع هررلل الصررناعة يتميررز بكثررري االعتمرراد عل ر
المعلومات والبرمجيات والخدمات د عل المعر ة عموما وهو اللد يكون سلسلة ال يمة المضرا ة
يها.
وتسرراهم عرردي جهررات ررع تهيبررة البيبررة التمكينيررة لصررناعة المحترروي الرقمررع منهررا الحكومررات
والجامعرررات ومراكرررز البحررروث وشرررركات ال طرررا الخررراص ومؤسسرررات المجتمرررل المررردنع والمنرمرررات
االقليمية والدولية والجهات الممولرة والمصرار واال رراد .ويب ر الردور األهرم للحكومرات رع تهيبرة
هلل البيبة ع مرحلة االنطالق -عل األقل. 4(-
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تص سلسلة ال يمة المضا ة لصناعة المحتوي الرقمع مراحرل هرلل الصرناعة وبتحليرل عردد
من مشاريل المحتوي الرقمرع يتبرين ن الشركل العرام لسلسرة ال يمرة المضرا ة لهرلل الصرناعة يحترود
عل ستت مراحل ساسية؛ وبالم ابل تتعدد الجهرات المشراركة رع تطروير المحتروي الرقمرع ابترداءا
مرررن الجهرررة المالكرررة للمعلومرررات والجهرررة الترررع ت ررروم بتطررروير التطبيرررق المعلومررراتع والجهرررة الترررع
تستضيف" وجهات خري .والجدول ( 6يبين كل من المراحل والجهات المناطة بتنفيل كل مرحلة.
جدول ( 6سلسلة عمليات ال يمة المضا ة لصناعة المحتوي والجهات المشاركة يها
المشاركون األساسيون
العملية
الجهة المنتجة للمعلومات
 -1توليد المعلومات الضرورية و جمعها وتحديثها دوريا
 -2رقمنررة المعلومررات وادخالهررا و تحويررل المعلومررات مررن الشرركل الجهة المنتجة للمعلومات
شركات خاصة برقمنة المعلومات
الت ليدد ال الشكل الرقمع
شركات البرمجة
شركات البرمجة
 -3تطوير التطبي ات الضرورية لنشر المحتوي الرقمع
شركات تصميم المواقل
شركات التصميم الفنع االلكترونع
شركات البرمجة
 -4استضا ة تطبي ات المحتوي وادرتها واالشرا عل تشغيلها
شركات استضا ة المحتوي الرقمع
شركات تزويد خدمات االنترنت
شركات استضا ة المحتوي الرقمع
 -5االعالن والتوعية وتدريض المستخدمين
شركات البرمجة
شركات التدريض والتأهيل
شركات استضا ة المحتوي الرقمع
 -6التسويق والبيل بالوسابل االلكترونية
شركات البرمجة

المصدر اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربع آسيا نشري تكنولوجيا المعلومات واالتصراالت العردد
 4االمم المتحدي نيويور  2005ص. .
وبالنرر ال الجدول ( 7وعند الم ارنة يتضح ن قيمة االنفاق رع تركيرا ( 20.9مليرار) تشركل
ضعا قيمة االنفاق ع األردن ومصر والكويرت والسرعودية مجتمعرة مرا كنسربة مبويرة مرن النراتج
أن األردن يتفوق عل باقع الدول وخاصة العربية منهرا ممرا يعطرع مؤشررا علر مردي االهتمرام رع
هرلا المجرال .مررا مرن ناحيررة قيمرة الصررادرات لات الت نيرة العاليرة نجررد ن قيمرة هررلل الصرادرات ررع
يرلندا (والبالغة  30.23مليار) تشكل ضعا قيمتها ع مصر واألردن والكويت وسوريا مجتمعرة
وحت يما يخص تركيا إن نف االستنتا يصح .لكن األردن من ناحية نسبة الصادرات الت نية الر
اجمالع الصادرات الصناعية أن" سجل نسبة عالية نسبيا تصل ال ( %5وهع نسبة تماثل ما ح ت"
الهند وهلا يعزز االعت اد السابق بتطور هلا ال طا النسبع وزيادي االهتمام ي" بهلا البلد.
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جدول ( 7االنفاق عل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والصادرات لات الت نية

مصر
األردن
الكويت
السعودية
عمان
سوريا
الهند
ايرلندا
تركيا

االنفاق عل تكنولوجيا المعلومات
نسبت" ال الناتج
قيمة االنفاق مليون
المحلع %
)US
1.4
1103
..4
967
1.5
.36
2.2
5507
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
3..
26399
3.7
6720
6.9
20.92

قيمة صادرات الت نية
العالية مليون )US

نسبتها ال الصادرات
الصناعية %

15
147
N.A.
N.A.
22
6
2.40
30239
1046

1
5
N.A.
N.A.
1
1
5
34
2

 = N.A.غير متو ري.
المصدر اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربع آسيا نشري تكنولوجيا المعلومات واالتصراالت االمرم
المتحدي العدد  6لبنان بيروت ص . 5-4

خدماث اتصاالث احلزمت العريضت  Broadbandيف منطمت االسكىا:

شرررهدت خررردمات الحزمرررة العريضرررة (ويمكرررن تعريفهرررا بأنهرررا مفهررروم يررردل علررر اتصرررال دابرررم
 غير هاتفع -عالع السرعة باالنترنت وتدل السرعة العالية بدورها عل اتصال يسمح بتنفيل معررمالتطبي ات المتاحة للمستخدم عل الشبكة بسهولة ويسر ويمكن اعتبرار الحزمرة العريضرة بأنهرا تردل
عل ر سرررعة ال ت ررل عررن  256بررت ررع الثانيررة . 5( .وبحسررض إحصرراءات االتحرراد الرردولع لالتصرراالت
السلكية والالسلكية وصل عدد البلدان التع تتو ر يهرا هرلل الخردمات الر  166بلردا رع الربرل األول
من عام  .2006وي دّر عدد مستخدمع الحزمة العريضة ع العالم بنحو  250مليون نسرمة رع عرام
 2006د نحو  %40من عددمن عدد مشتركع االنترنت الكلع.
لكرن التر ّ
روز العرالمع النتشررار خردمات الحزمررة العريضرة مررازال غيرر مترروازن فرع حررين ن وربررا
و مريكررا الشررمالية ومنط ررة آسرريا والمحرريط الهررادئ سررجلت حصصررا للمشررتركين منتصر عررام 2006
بلغررت  30و  24و  40ررع المابررة عل ر الترروالع بالم ابررل ررإن منط ررة ا ري يررا والشرررق األوسررط ال
تسررجل إال نسرربة ال تتجرراوز  %1د مررا يعررادل  2.5مليررون نسررمة .وتعنررع هررلل النتيجررة وجررود رررص
كبيري للنمو وهو ما تشهدل اليوم دوال مثل تركيا وشمال ا ري يا والخليج العربع.
مررا علرر مسررتوي بلرردان االسرركوا ررإن عرردد المشررتركين ررع عررام  2005اليتجرراوز نصرر
المليون د بحدود  0.3مشتر لكل  100نسرمة .غيرر ن هرلل النسربة ليسرت منترمرة هرع األخرري
عبررر المنط ررة؛ إل انهررا ررع البلرردان لات الرردخل العررالع (االمررارات والبحرررين والسررعودية وقطررر
والكويرت نجرد ن النفوليرة تكررون علر  -باسرتثناء السرعودية -مررا رع البلردان لات الردخل المتوسررط
األعل ر نجررد ن لبنرران يتمتررل بنفوليررة عاليررة العتمررادل الكبيررر عل ر تكنولوجيررات الحزمررة العريضررة
الالسررلكية و مررا ررع الرردول لات الرردخل المتوسررط األدن ر  -ومنهررا العررراق -وكررلل الرردول لات الرردخل
المنخفض كراليمن رأن النفوليرة عمومرا تكرون دنر باسرتثناء  -األردن -الرلد يتمترل بنفوليرة عاليرة
نسبيا(. 6
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املبحث الثالث -السرتاتيجياث املطلىبت يف جمال تكنىلىجيا املعلىماث

تتفرراوت بلرردان االسرركوا ررع واقررل سياسررات وسررتراتيجيات تكنولوجيررا المعلومررات واالتصرراالت
تفاوتا كبيرا بينما خطرت بعرض بلردان االسركوا خطروات مت دمرة رع تطروير ونمرو هرلا ال طرا و رع
التحول نحو مجتمل المعلومرات مازالرت دول خرري رع المراحرل األولر مرن تطروير هرلا ال طرا إل
نها ما زالت تعانع بتطوير البن األساسية.
مرررن الجررردول ( .يتضرررح ن معررررم دول االسررركوا تعلرررن عرررن وجرررود سياسرررات وسرررترايجيات
لتكنولوجيرا المعلومرات إال ن ال ليررل منهرا يتررو ر لدير" صررياغة واضرحة وشرراملة لهرلل السررتراتيجيات
عل المستوي الوطنع إل اكتفت بعض دول المنط ة بوضل خطرة عمرل تنفيليرة دون تحديرد األهردا
واالولويات و طل ت دول خري مبادرات ومشاريل طموحة ع بعض ال طاعات الفرعيرة دون تحديرد
سررترايجية و خطررة عمررل شرراملة  -كاالمررارات -وركررزت دول عل ر الحكومررة االلكترونيررة واعتبرتهررا
ولوية سترايجية مثل البحرين والر حردما الكويرت رع حرين هتمرت دول خرري ب طرا التكنولوجيرا
والمعلومرررات بهرررد زيرررادي الصرررادرات منررر" مثرررل مصرررر وركرررز األردن علررر التنميرررة االقتصرررادية
واالجتماعية باالعتماد عل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ضال عن كونها قطا تصديرد ول"
ستراتيجية و هدا و ولويات واضحة ومحددي.
جدول ( .ستراتيجيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ع بلدان األسكوا
مسرررررتوي اعتمررررراد
الجهة التع صاغت الستراتيجية
وجرررود سرررتراتيجية لرررـ السنة
الستراتيجية
ICT
حكومع
الجهاز المركزد للمعلومات
؟
نعم
البحرين
حكومع
وزاري تكنولوجيا االتصاالت
1999
نعم
مصر
والمعلومات
ال
العراق
حكومع
وزاري االتصاالت وتكنولوجيا
2004
نعم
األردن
المعلومات
ال
الكويت
حكومع
مكتض وزير الدولة لشؤون التنمية
2003
نعم
لبنان
االدارية
حكومع
اللجنة الوطنية لتكنولوجيا
1996
نعم
عمان
المعلومات
حكومع
حكومية
2006
نعم
لسطين
حكومع
المجل األعل لالتصاالت
2004
نعم
قطر
وتكنولوجيا المعلومات
حكومع
مدينة المل عبد العزيز للعلوم
قيد اععداد
السعودية
والت نية /وزاري االقتصاد
والتخطيط
حكومع
وزاري االتصاالت والت انة
2004
نعم
سوريا
ال
االمارات
المركز الوطنع للمعلومات
قيد اععداد
اليمن
المصدر اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربع آسيا سياسرات واسرتراتيجيات تكنولوجيرا المعلومرات
واالتصاالت  -دليل توجيهع -األمم المتحدي نيويور  2007ص. 20
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احملاور الرئيست لسرتاتيجيت وطنيت لتكنىلىجيا املعلىماث واالتصاالث

اعتمرررادا علررر مخرجرررات ال مرررة العالميرررة لمجتمرررل المعلومرررات وخطرررة العمرررل االقليميرررة لمجتمرررل
المعلومات التع عدتها االسركوا عرام  2005وتماشريا مرل ولويرات منط تنرا يمكرن اعتبرار المحراور
ا تية ضرورية ع الستراتيجيات الوطنية
 -1البيبرررة ال انونيرررة والتنريميرررة لتكنولوجيرررا المعلومرررات واالتصررراالت و مرررا يسرررميها الررربعض
بتشرريعات الفضراء السريبرانع  -Cyber Legislationوالترع ت سرم الر خمسرة مواضريل
قانونية هع حماية البيانات الشخصية والتجاري االلكترونية والمعامالت االلكترونيرة وجررابم
الفضاء السيبرانع والملكية الفكرية 7(-وتعد بعض ال وانين ضرورية لتحفيز البيبة العامرة
لنمو قطا تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مثل تسهيل شروط االستثمار ع هرلا ال طرا
وتخفيض الضررابض علر منتجرات تكنولوجيرا المعلومرات وعلر الشرركات الناشربة والعاملرة
ع هلا المجال وتشرجيل المنا سرة العادلرة برين شرركات ال طرا الخراص والتطبيرق الرواعع
لح وق الملكية الفكرية وحمايتها وخاصة يما يتعلق بالبرمجيات والمحتوي الرقمع.
كلل إن نمو التعامالت االلكترونية يتطلض وضل عدد مرن ال روانين الخاصرة بالتعاقرد والتفراوض
والبيل والشراء إلكترونيا .ولعل قانون التوقيل االلكترونع وقانون الوثابق /التعامالت االلكترونية مرن
هم ال وانين المطلوبة لتحفيز التعامالت االلكترونية .ما المرحلة التع تلع وضل ال وانين هع ايجراد
الهيبات و المؤسسات و ا ليات التع تطبق هلل ال وانين وتراقض التطبيق عليا.
 -2البنيرررة األساسرررية لتكنولوجيرررا المعلومرررات واالتصررراالت؛ ال ترررزال البنررر األساسرررية ال تل ّبرررع
احتياجرات ال طرا الحكرومع وقطرا األعمرال ررع عديرد مرن بلردان االسركوا – باسرتثناء دول
مجل التعاون الخليجع -وهع ال تلبع احتياجات اال راد يضا إلا ما خل بالحسبان الكلفرة
العالية للوصول ال هلل التكنولوجيا واحتياجات المناطق الريفية والنابية.
وتعد زيادي انتشار الهات الثابت وتحسين الخدمات للزبرابن وتنرو الخردمات الم دمرة علر
الهرررات المحمرررول وزيرررادي انتشرررار االنترنرررت وتحسرررين سرررعات االتصرررال باالنترنرررت علررر
المستوي الروطنع وزيرادي انتشرار الحاسروض وتطبي اتر" مرن االهردا االساسرية ضرمن هرلا
الهرررد الرررربي  .والتكفرررع مؤشررررات البنيرررة األساسرررية للداللرررة علررر الت ررردم رررع مجتمرررل
المعلومات بل البد من خل تكلفرة الوصرول الر خردمات تكنولوجيرا المعلومرات واالتصراالت
ومدي انتشار واستخدام هلل الخدمات ع الحسبان.
 -3بنرراء ال رردرات ررع تكنولوجيررا المعلومررات واالتصرراالت؛ هنررا يررتم التركيررز عل ر تعررديل منرراهج
المدار لتتضمن تعليم مواد مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتأهيرل المعلمرين
والمشرررر ين التربرررويين ال رررابمين علررر العمليرررة التدريسرررية ليصررربحوا قرررادرين علررر إدمرررا
التكنولوجيا ضمن عملهم وبناء الموارد البشرية المتخصصة ع رو واختصاصرات هرلل
التكنولوجيا.
إن عمليررة بنرراء ال رردرات البشرررية عمليررة طويلررة األمررد وتحتررا الر سررنوات عرردي كررع تررؤتع
نتابجها ومن هنا تبرز همية ال يام بالتدريض والتعلريم المسرتمرين وبرالتوازد مرل بنراء ال ردرات
البشرية عن طريق التعليم العام والتعليم العالع.
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بناء قطا تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ يتطلرض وجرود صرناعة مت دمرة رع تكنولوجيرا
المعلومات إنتا منتوجات معلوماتية بجودي عاليرة تتطرابق مرل المواصرفات العالميرة كرلل
تتطلض تطبي ا لمعايير منرمة التجاري العالمية ع التعرامالت التجاريرة ممرا يتطلرض االهتمرام
بالمعررايير الدوليررة وتطبي هررا لرردخول األسررواق العالميررة والمنا سررة يهررا .ومررن المهررم بمكرران
تو ر تسهيالت مالية من جل تشجيل قيام شركات متوسطة وصغيري تعمل ع هلا المجال.
وتشمل هلل التسهيالت المالية إحداث مؤسسرات ر المرال المبرادر Venture Capital
بتعاون بين الحكومة وال طا الخراص والمصرار رع المرحلرة األولر وتسرهيل ال رروض
الخاصة النشاء شركات تكنولوجيا المعلومات وإعفاءات ضريبية للشركات الناشبة والعاملة
ع هلا المجال(. .
التطبي ررات االلكترونيرررة (الحكومرررة االلكترونيرررة -التعلرريم االلكترونرررع -الصرررحة االلكترونيرررة-
األعمال والتجاري االلكترونية ؛ من جل تعريم الفابردي مرن التطبي رات االلكترونيرة يجرض ن
تتالء م مل االحتياجرات الوطنيرة المحليرة ومرن ضرمنها اللغرة والث ا رة العربيتران و ن يكرون
النفرررال اليهرررا متاحرررا ألكبرررر شرررريحة مجتمعيرررة بمرررا يهرررا ال ررراطنون رررع المنررراطق الريفيرررة
والمجموعات المهمشة ويجض ن تكون سهلة االستخدام وتردعم التنميرة المسرتدامة .ولعرل
هم مجاالت هلل التطبي ات يتمثل يما يأتع -
الحكومة االلكترونية يتطلض تطبيق الحكومة االلكترونية إعادي هندسة إجرراءات المعرامالت
الحكومية بما يتوا ق مل الوسابل االلكترونية ووضل معايير للمعلومات وتبادلهرا وتردريض
العاملين ع الدولة للتعامل مل هلل التطبي ات .وقد ترم انشراء قاعردي معلومرات عرن جاهزيرة
الحكومة االلكترونية عل النطاق العالمع مرن قبرل شربكة األمرم المتحردي االلكترونيرة لرالداري
العامة والمالية و عدت البحرة بالممارسرات االبتكاريرة رع الحكومرة االلكترونيرة ضرال عرن
موقل الكترونع لمناقشة خطة العمل الفرعع للحكومة االلكترونية(. 9
التعلرريم االلكترونررع -وهررو مررا يعررر اختصررارا اليرروم بررـ  ICT4Eتكمررن ال يمررة المضررا ة
للتعليم االلكترونع ع إمكانية االستفادي من" ع د وقت ومن د مكان .للا هو داي مفيردي
للتعلم لأل راد االلين برد وا حيراتهم العمليرة ولري لرديهم الوقرت الكرا ع لاللتحراق بمؤسسرات
تعليمية ت ليدية لمتابعة تعليمهم و تطروير معرر تهم ويعرد وسريلة لتحسرين مسرتوي التعلريم
والتعلم ع المناطق الريفية والنابية التع ال يتوا ر يها ساتلي لود كفاءات عالية .ويم ّكرـن
التعليم االلكترونع مرن الحصرول علر شرهادات جامعيرة مرن دول مت دمرة يسرتطيل الطالرض
العربررع الحصررول عل ر شررهادات جامعيررة مررن دول مت دمررة دون مغررادري بلرردل ودون تحمررل
تكررالي ومشرر ة السررفر واالغتررراض .وقررد تسررارعت شررركات تطرروير البرمجيررات الرر بنرراء
برمجيات تمثل بيبة للتعلم االلكترونع ورهرت المنتجات التجارية األول مثرل  WebCtو
 Blackboardالتع نالت رواجا ًكبيرا .لكن تكلفتها المادية عاليرة لرلل رهرر البرمجيرات
المفتوحرررة المصررردرو همها و كثرهرررا انتشرررارا رررع المؤسسرررات التعليميرررة نرمرررة Moodle
ويستخدم رع  196بلردا و Ganeshaرع رنسرا و Clarolineويسرتخدم رع  65بلردا
و ILIASرررع لمانيرررا و Sakaiوهرررو حررردثهم ويمثرررل خالصرررة تضرررا ر جهرررود عررردد مرررن
المؤسسات االكاديمية األمريكية منها جامعة ميشيغان وجامعة إنديانا ومعهد ماساتشوست
للتكنولوجيا  MITوجامعة ستانفورد(. 10
الصحة االلكترونية والهد هنا تسخير التكنولوجيا لتحسين الخدمات الصحية الم دمة ال
المواطنين وتطوير االنرمة الصرحية ونشرر التوعيرة الصرحية رع جميرل المنراطق وتسرهيل
تبادل المعار والخبرات الطبية بين األطباء واألخصابيين الصحيين.
األعمررال والتجرراري االلكترونيررة مررازال مسررتوي التجرراري واألعمررال ررع دول منط ررة االسرركوا
منخفضا جدا هو ال يشكل كثر من  2.2ع المابة مرن النراتج المحلرع االجمرالع رع كثرر الردول
ت دما يها  -االمارات -ما معدل بلدان االسكوا كمجموعرة هرو نحرو  0..4رع المابرة مرن النراتج
المحلع االجمالع بينما المعدل العالمع يتجاوز  7ع المابة( . 11كلل إن نمو التجراري االلكترونيرة
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يتطلض وضل قوانين خاصرة ت تعلرق بالرد ل االلكترونرع وإنشراء مؤسسرات وشرركات للمصرادقة علر
عمليات الد ل االلكترونع .ومن ال وانين األخرري المرتبطرة بالتجراري واألعمرال االلكترونيرة قرانون
التجاري االلكترونية وقانون حماية المستهل .
 -6المحتوي الرقمع العربع؛ تشير بعض االحصاءات ال ن نسبة المحتوي الرقمع العربع ال تتجراوز
 0.1ع المابة من مستخدمع االنترنت رع العرالم و ن عردد سركان العرالم العربرع يتجراوز  4..رع
المابة من سركان العرالم .ونرررا ألهميرة المحتروي الرقمرع العربرع االقتصرادية واالجتماعيرة

البد من تو ير بيبة تمكينيرة تتمثرل بوضرل قروانين حمايرة الملكيرة الفكريرة وانترا وتررويج
ودعم دوات معالجة اللغة العربية وتو ير محركرات بحرث عالرة باللغرة العربيرة واالهتمرام
بمسرألة األسررماء العربيرة للنطاقررات الترع تمكررن المسرتخدم العربررع مرن التعامررل مرل صررفحات
الويرض( . 12اللغرة العربيرة والترراريو والث ا رة المشرتركة تتريح سرروقا واسرعة لهرلل الصررناعة
تتمثل ع كثر من  300مليرون عربرع ناهير عرن المهتمرين باللغرة العربيرة باعتبارهرا لغرة
ال رآن الكريم.

املبحث الرابع -دور تكنىلىجيا املعلىماث واالتصاالث يف حتميك االهداف
وال عل مستوي المؤسسات الدولية

االمنائيت

يؤكد اعالن المبادئ الصادر عن مؤتمر ال مة العالمع لمجتمل المعلومات  -المنع د رع جنير
كانون األول /ديسمبر  - 2003علر دور تكنولوجيرا المعلومرات واالتصراالت رع تح يرق األهردا
االنمابية لأللفية الثالثة والتع يمكن تلخيصها
(بال ضرراء عل ر الف ررر المرردقل والجررو وتح يررق التعلرريم االبترردابع للجميررل وتعزيررز المسرراواي بررين
الجنسررين وتمكررين المررر ي وخفررض معرردالت و يررات األطفررال وتحسررين صررحة األمهررات ومكا حررة
يرو ن ص المناعة البشرية والمالريا وغيرها مرن االمرراض وضرمان االسرتدامة البيبيرة وإقامرة
شراكة عالمية من جل التنمية (. 13
وترهر درجة تطبيرق تكنولوجيرا المعلومرات واالتصراالت مباشرري باالرتبراط مرل الهرد الثرامن
وهرو اإقامررة شرراكة عالميررة مرن جررل التنميرةا وترررتبط مؤشررات هررلا الهرد بمرردي انتشرار الهررات
الثابررت والمحمررول والحاسرروض الشخصررع واالنترنررت -وهررع المؤشرررات التررع وضررحها جرردول (- 4؛
وكلل تؤثر تكنولوجيا المعلومات عل تح يق األهدا االنمابية األخري وتحسين النفال ال الخردمات
الصحية والث ا ية والبيبية وتعزيز المشاركة ع العمليات الحكومية والسياسية.
وقد ضعت خطة عمرل جنير لمرؤتمر ال مرة العرالمع لمجتمرل المعلومرات عشرر ن راط توجيهيرة
لتحسين التوصيل والنفرال الر تكنولوجيرا المعلومرات واالتصراالت مرن جرل تح يرق األهردا اعنمابيرة
لأللفية وكا تع(- 140
 -1توصيل ال ري بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وإقامة ن اط نفال مجتمعية؛
 -2توصرررريل الجامعررررات والكليررررات والمرررردار الثانويررررة واالبتدابيررررة بتكنولوجيررررا المعلومررررات
واالتصاالت؛
 -3توصيل المراكز العلمية والبحثية بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛
 -4تو صرريل المكتبررات العامررة والمراكررز الث ا يررة والمترراح والبريررد واألرشرريفات بتكنولوجيررا
المعلومات واالتصاالت؛
 -5توصيل المراكز الصحية والمستشفيات بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛
 -6توصرريل جميررل االدارت الحكوميررة والمحليررة والمركزيررة بتكنولوجيررا المعلومررات واالتصرراالت
وإنشاء مواقل عل شبكة الويض وعناوين البريد االلكترونع؛
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االبتدابيررة والثانويررة لمواجهررة تحررديات مجتمررل

 -7تكيي ر جميررل المنرراهج الدراسررية للمرردار
المعلومات مل مراعاي الررو الوطنية؛
 -.تأمين نفال جميل سكان العالم ال الخدمات التلفزيونية وااللاعية؛
 -9التشجيل عل تطوير المحتوي وتهيبة الررو الت نية الالزمة لتيسير وجود واسرتخدام كرل
لغررات العررالم ررع شرربكة االنترنررت؛ لتررأمين تمتررل كثررر مررن نص ر سرركان العررالم بالنفررال ال ر
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من ماكن قريبة .

ثانيررا المهررام الم رررري والمنجررزي ررع سرربيل تح يررق االهرردا
العراق-

اعنمابيررة -عل ر مسررتوي

ل د لبـّت منرمة االسكوا طلبات الدول األعضاء يهرا بت رديم خردمات استشرارية تتعلرق بمتابعرة
نتررابج مررؤتمر ال مررة العررالمع لمجتمررل المعلومررات والجرردول ( 9يبررين هررم الخرردمات االستشررارية
الم دمة.
جدول ( 9الخدمات االستشارية الم دمة من قبل منرمة االسكوا العضابها
طبيعة المهمة
الجهة
البلد
دراسة واقل حال المعلوماتية ع قطا التعليم
وزاري االقتصاد والتخطيط
السعودية
وزاري االتصرررررررراالت وتكنولوجيررررررررا المساهمة ع إعداد ستراتيجية وطنية للبحث والتطوير رع
األردن
مجال تكنولوجيا المعلومات
المعلومات
اعررداد إطرررار سرررتراتيجية وخطرررة عمرررل لتسرررخير تكنولوجيرررا
دابري االحصاءات العامة
األردن
المعلومات واالتصاالت
اعررداد إطرررار سرررتراتيجية وخطرررة عمرررل لتسرررخير تكنولوجيرررا
وزاري التخطيط والتعاون الدولع
العراق
المعلومررات واالتصرراالت لتطرروير الجهرراز المركررزد للت يرري
والسيطري النوعية
وزاري التعلرررررريم العررررررالع والبحررررررث مشرررررو كاديميررررات تكنولوجيررررا الشرررربكات ررررع الجامعررررات
العراق
العراقية
العلمع
إعداد وثابق مشرو إنشاء مركز للتطوير ومراكرز لتردريض
وزاري التربية
العراق
المدرسين ع وسابل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
وضل خطة عمل النشاء مستود للبيانات االحصابية
وزاري االقتصاد الوطنع
عمان
منرمرررررررة الخلررررررريج لالستشرررررررارات وضررل خطررة للمؤشررررات الصررناعية ومؤشرررات تكنولوجيرررا
دول مجل
المعلومات واالتصاالت
الصناعية
التعاون
الخليجع
تسخير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للعمل البرلمانع
المجل الوطنع االتحادد
االمارات
المصرردر اللجنررة االقتصررادية واالجتماعيررة لغربررع آسرريا نشررري تكنولوجيررا المعلومررات واالتصرراالت
العدد 6األمم المتحدي بيروت لبنان  2007ص. 2.
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علر صررعيد المشرراريل الميدانيررة باشرررت االسرركوا بتنفيررل خطررة (مشرررو الشرربكات الحاسرروبية
للجامعات العراقية واللد يهد ال بناء ال درات المؤسسرية رع قطرا التعلريم الجرامعع رع العرراق
لتزويد الطالض بتدريض معتر ب" دوليا ع مجال تكنولوجيا االتصال الشبكع .وبد مرحلت" األول ع
آض /غسررط  2004إل تضررمن إنشرراء ربررل كاديميررات إقليميررة ررع ربررل جامعررات عراقيررة (جامعررة
بغررداد جامعررة الموصررل جامعررة البصررري وكليررة المنصررور الجامعررة ررع بغررداد والتخطرريط النشرراء
كاديمية إقليمية خامسة ع جامعة صال الدين ع منط ة كردستان العراق .وتعد كل كاديمية بمثابة
وحدي لتدريض مدربين متخصصين ع مختل العلوم والمهارات الترع يتطلبهرا تصرميم وتنفيرل واداري
شبكات المعلومات واالتصاالت .وتتول كل من االكاديميرات األربرل مسرؤولية إنشراء عشرر كاديميرات
محلية ع كليات ومعاهد مختلفة ع العراق من حل تعميم تدريض الطالض رع الجامعرات والمهندسرين
ع قطا العمل.
ويجرد حاليرا تنفيرل المرحلرة الثانيرة وهرع المكملرة للمرحلرة األولر مرن المشررو وتشرتمل
عل تدريض مجموعة من المدربين وال ادرين عل تصميم وبناء وصيانة الشبكات الحاسوبية .وخالل
صرري  2006نرمررت االسرركوا ضررمن عاليررات المشرررو دورات تدريبيررة تضررمنت محاضرررات نيررة
ومناهج تعليمية من مؤسسة سيسكو ( حد الشركاء الدوليين رع تنفيرل المشررو ضرال عرن منرمرة
اليونسكو والجامعة االمريكية ع جبيل -لبنان  .وتم ع العام نفسر" إنشراء شربكة رع ربيرل وت روم
هلل المراكز الربيسة بدعم  50مركرز تعلرم محلرع لتكنولوجيرا الشربكات .ويفتررض اسرتكمال الردورات
التدريبية ع شباط /براير 2007نررا للررو األمنية التع يمر بها لبنان والعراق.
وقد استكملت االسركوا إنشراء األكاديميرات األربعرة المرلكوري عرالل وتجهيرز هرلل األكاديميرات
بالمعدات الالزمة وربطها بشبكة االنترنت و قرد ترم تردريض مرا يزيرد عرن  600متردرض مرن خرالل مرا
ي ارض  55دوري(. 15
كلل إن حدي المشاريل الطموحة لالسكوا ع العراق هو مشرو التجمعات اللكية وتهد
االسرركوا مررن خاللرر" الر التصرردد الر الررررو العصرريبة التررع يعيشررها المجتمررل المحلررع ررع العررراق.
ويندر هلا المشرو ضمن مشاريل بعثة األمم المتحدي لمساعدي العراق .وقد جري ت ديم" للحصول
علر التمويرل مرن مجموعررة األمرم المتحردي اعنمابيررة وصرندوق ابتمران العررراق عبرر المجموعرة جرريم
( Cluster Cالمعنيررة بررالحكم والتنميررة البشرررية .ونررال المشرررو الموا ررة النهابيررة مررن اللجنررة
التوجيهية ع حزيران /يونيو . 2005
وسرريعتمد مشرررو التجمعررات اللكيررة ررع العررراق ساسررا عل ر الشررراكات وخاصررة تل ر التررع
نشرربت مررل وزاري البلررديات واألشررغال العامررة ومررل وزارات خررري مثررل وزاري العلرروم والتكنولوجيررا
ووزاري الزراعة .و نشأت االسكوا شراكات مل عردد مرن منرمرات األمرم المتحردي منهرا منرمرة األمرم
المتحدي للتنمية الصناعية ومنرمة العمل الدولية وبرنامج األمم المتحدي للمستوطنات البشرية وللر
بهد التعاون ع تصميم الفعاليات وتدريض المدربين(. 16
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االستنتاجاث
-1
-2
-3
-4

-5

إن التحول ال مجتمل المعلومات يتطلض بنية ساسية تكنولوجية واستثمارات ماليرة ضرال
عررن البيبررة التمكينيررة المتمثل رة برراألطر التشررريعية وال انونيررة المالبمررة لرردعم وتحضررير هررلا
التحول.
إن تح يق التنمية االقتصادية البد ن يتم من خالل المرور مرن بوابرة التنميرة البشررية وال
والمفهروم األخيررر يتطلررض برردورل التركيررز علر التنميررة االلكترونيررة واالسررتثمار المباشررر ررع
ر المال البشرد لالسرا ببناء مجتمل المعلومات.
إزدياد مساهمة قطا المحتوي الرقمع ع الناتج المحلع االجمالع ممرا يعكر هميرة دور
العامرررل البشررررد الكفررروء والعامرررل ال مرررادد والبيبرررة الداعمرررة لتطررروير قطرررا المعلومرررات
والتكنولوجيا.
بينت مستويات نضج المجتمعات معلوماتيا تفاوتا واضحا برين دول االسركوا بصروري عامرة
بدءا من المجموعة األولر الترع تضرم معررم دول الخلريج ومصرر الترع سرجلت معردال يفروق
المتوسط البال  2.06ن طرة مرا المجموعرة الثانيرة الترع سرجلت قرل مرن المتوسرط والترع
ينتمررع لهررا العررراق والررلد كرران ترتيبرر" قبررل األخيربواقررل  1.1.ن طررة رررغم هررلا الترتيررض
المتأخر يمكن ال ول ن انطالقة العراق كانرت مترأخري قياسرا لب يرة دول االسركوا ناهير عرن
ررو العزلة االقتصادية والسياسية واالجتماعية التع عاشها منل بداية ع د التسعينات.
عل ر مسررتوي العررراق نالحررر ن هنررا مؤشرررات ايجابيررة ررع بعررض المجرراالت مثررل معرردل
انتشار الهوات المحمولة ومعردل انتشرار اسرتخدام االنترنرت ضرال عرن نسربة التغيرر الترع
ح هررا العررراق عل ر مؤشررر الت نيررة والتررع تجرراوزت  %50بررين عررامع  2005و2006
بررالرغم مررن انطالقترر" المتررأخري نسرربيا عررن ب يررة دول االسرركوا .بالم ابررل رران السررتراتيجية
الوطنيررة العراقيررة لبنرراء مجتمررل معلومرراتع تعررانع مررن غمرروض شررديد إن لررم يكررن غيرراض تررام
لوجودهررا ساس را رغررم وجررود جهررة حكوميررة مهمررة تتمثررل برروزاري العلرروم والتكنولوجيررا.
وبررالرغم مررن المحرراوالت الحثيث رة لعرردد مررن الرروزارات العراقيررة مثررل وزاري التعلرريم العررالع
ووزاري التخطيط وغيرها من التع ورد لكرها الر ارسراء تعراون دولرع النشراء مشرروعات
الشبكات ع عدد من هم الجامعات العراقية وغيرها مرن المشراريل اال انهرا تعرد غيرر كا يرة
بصوري عامة ع بلد مثل العراق .كلل ران غيراض المحراوالت ألد تشرريل و اطرار قرانونع
و تنريمع يدعم البيبة التمكينيرة ل طرا تكنولوجيرا المعلومرات واالتصراالت رع العرراق هرو
مر ع غاية الوضو رغم تعدد مشاريل ال وانين التع طرحت ومازالت تطرر يوميرا علر
البرلمان العراقع.
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التىصياث

 -1تحديد هدا واضحة للستراتيجية  -عل المستوي الروطنع -بحيرث يمكرن قياسرها ومتابعرة
تطورها واعتمراد مبرد الخطرة الزمنيرة المجرز ي علر مراحرل ألنهرا تتريح مرونرة كبرر عنرد
التنفيل وتسمح بتعرديل مسرار السرتراتيجية علر ضروء النترابج الترع يجررد الحصرول عليهرا
عند التطبيق.
 -2تحديد الجهات المشاركة وتل المسرؤولة عرن تنفيرل خطرة العمرل وتفعيرل دور وزاري العلروم
والتكنولوجيررا و هميررة وضررل آليررات للتعرراون والتنسرريق بررين الجهررات المشرراركة ررع تنفيررل
الستراتيجية.
 -3إجراء دراسات بحثية معم ة لتلبية احتياجات المجتمل الحالية والمسرت بلية وعردم االكتفراء
بنسو السياسات والستراتيجيات التع وضعتها بلدان خري.
 -4إشرررا ال طررا الخرراص ومؤسسررات المجتمررل المرردنع ال ابمررة ررع رسررم وتصررحيح ومراقبررة
تنفيل السياسات والستراتيجيات الحكومية.
 -5تخصيص الموارد المالية الالزمة لتح يق السياسرات والسرترايجيات لات الصرلة بتكنولوجيرا
المعلومات واالتصاالت كجزء من الموازنة العامة للدولة.
 -6وضل آليات لمراقبرة مؤشررات تكنولوجيرا المعلومرات واالتصراالت لبنراء مجتمرل المعلومرات
وقيا سرعة ومدي إنجاز السياسات والستراتيجيات الموضوعة واصدار ت رير سنود.
 -7االهتمرررام بمسرررألة األطرررر التشرررريعية والتنريميرررة رررع مجرررال قطرررا تكنولوجيرررا المعلومرررات
واالتصاالت نررا للتخل الشديد اللد يعانع من" العراق ع هلا المجال.
 -.تطرروير مبررادرات التعلرريم االلكترونررع والجامعررات اال تراضررية إل يمكررن ان تكررون مفيرردي ررع
ررو العرراق الحاليرة تحديردا الترع يصرعض علر الطالرض واالسرتال مرن الرلهاض الر مكران
محدد ع وقت محدد.
 -9البداية بانشاء مشرو حكومة الكترونية يمكن ان يخترزل الكثيرر مرن التع يردات رع مجرال
االدراي العام ة والحكومية التع نعانع منها االن ناهي عن ت لريص مجراالت الفسراد المرالع
واعدارد ع مثل هلل الحاالت والمساعدي ع وجود بيبة تمكينية تجلض المستثمر األجنبع
ع المست بل ال ريض.
 -10االهتمام بمراكز البحروث العلميرة والمجمعرات اللغويرة خاصرة ان العرراق يمتلر بامتدادتر"
ا لحضررارية ثررروي بشرررية مررن علمرراء اللغررة العربيررة وعنرردها نسررتطيل مجرراراي التطررورات
السريعة التع تصاحض االستعماالت اليومية لثوري المعلومات.
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اهلىامش واملصادر
( 1د .نبيررل علررع ود.ناديررة حجررازد الفجرروي الرقميررة رؤيررة عربيررة لمجتمررل المعر ررة عررالم المعر ررة مطررابل
 2005ص . 27-26
السياسة الكويت غسط
(  2المصدر السابق ص . 41 -32
(  3المصدر السابق ص . 30 -29
( 4اللجنررة االقتصررادية واالجتماعيررة لغربررع آسرريا نشررري تكنولوجيررا المعلومررات واالتصرراالت العرردد  4األمررم
المتحدي نيويور  2005ص . 7-5
( 5اللجنررة االقتصررادية واالجتماعيررة لغربررع آسرريا نشررري تكنولوجيررا المعلومررات واالتصرراالت العرردد  6األمررم
المتحدي بيروت لبنان  2007ص ..
(  6المصدر السابق ص .9
(  7لمزيد من التفاصيل يرج االطال عل اللجنة نمال تشريعات الفضراء السريبرانع رع الردول االعضراء
باالسكوا األمم المتحدي نيويور  .2007ص.3
( .اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربع آ سريا سياسرات وسرتراتيجيات تكنولوجيرا المعلومرات واالتصراالت -
دليل توجيهع -األمم المتحدي نيويور  2007ص. 50
( 9اللجنررة االقتصررادية واالجتماعيررة لغربررع آسرريا نشررري تكنولوجيررا المعلومررات واالتصرراالت العرردد  7األمررم
المتحدي بيروت لبنان  2007ص .15
( 10اللجنررة االقتصررادية واالجتماعيررة لغربررع آسرريا نشررري تكنولوجيررا المعلومررات واالتصرراالت العرردد  .األمررم
المتحدي بيروت لبنان  200.ص . 23-22
( 11اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربع آسيا سياسات وسرتراتيجيات تكنولوجيرا المعلومرات واالتصراالت -
دليل توجيهع -مصدر سابق ص. 55
(  12د .حسن مرفر الرزو الفضاء المعلوماتع مركز دراسات الوحدي العربيرة بيرروت غسرط 2007
ص .45
(  13اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربع آسيا نشرري تكنولوجيرا المعلومرات واالتصراالت العردد 4مصردر
سابق ص.20
( 14اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربع آسيا سياسات وسرتراتيجيات تكنولوجيرا المعلومرات واالتصراالت -
دليل توجيهع مصدر سابق ص. 5
(  15اللجنررة االقتصررادية واالجتماعيررة لغربررع آسرريا نشررري تكنولوجيررا المعلومررات واالتصرراالت العرردد 6
مصدرسابق ص. 32
(  16اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربرع آسريا نشرري تكنولوجيرا المعلومرات واالتصراالت العردد 4مصردر
سابق ص .46
( 16شفق إسحاق حول الفجوي الرقمية العالمية مجلة التمويل والتنمية سبتمبر .2001
( 17دون تاسرركوت ودايفيررد جنيررو نرمررة االداري ررع االقتصرراد الرقمررع مجلررة التمويررل والتنميررة ديسررمبر
.1999
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