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 تعريف الخطط الوطنية للمعلوماتية وأهميتها  -أوالا 
 

ية وتقنيات المعلومات هذا العصر تقنيات عديدة مثل تقنيات الفضاء وتقنيات الهندسية الوراث فيازدهرت  
ورغم تعدد هذه التقنيات إال أن هذا العصر قد أطلق عليه عصر المعلومات ألن تقنيات المعلومات   الخ. …
ذلك المزيج من تقنية معالجة المعلومات  هيوتقنيات المعلومات   .ياألكثر تأثيراً على مجمل النشاط البشر هي

 فيوجميع هذه التقنيات قد شهدت تطوراً كبيراً وسريعاً   المعلومات. وتقنية حفظ المعلومات وتقنية نقل وتوزيع
 السنوات األخيرة. 

 
فالحاسبات الشخصية قد  . العصريولقد وصل انتشار تقنيات المعلومات إلى مختلف قطاعات المجتمع  

ولكتابة  اليوميالمجتمع يستخدمها لتنظيم جدول أعماله  فيأصبحت اآلن أداة إنتاج أساسية وحيوية لكل فرد 
األبحاث والتقارير ولالتصال باآلخرين وتبادل المعلومات أو االتصال بشبكات الحاسبات وبنوك المعلومات 

 السترجاع ما يحتاجه من معلومات وبيانات.
 

ومن أهم نتاج تقنيات المعلوماتية هو ظهور شبكة اإلنترنت وبنوك المعلومات العالمية وشبكات خدمات   
 المعلومات.

  
وتتمتع تقنيات المعلومات بخصائص إيجابية كثيرة لو أمكن االستفادة منها فإن الدول النامية تستطيع أن  

كبير  إيجابيفهذه التقنية لها تأثير   تضيق من الفجوة العلمية والتقنية واالقتصادية بينها وبين الدول األخرى.
ستغالل األمثل للموارد والثروات الشحيحة مع تخفيض كذلك فإنها تيسر اال  يزيد من إنتاجية الفرد والمجتمع.

وأيضاً فإن هذه التقنية  الهدر منها، كما أن بإمكانها توفير مناخ يعطى أفضل مردود لرؤوس المال العاملة. 
 تساعد على حسن التخطيط وعلى اتخاذ القرارات األصلح واألنسب لحاجة المجتمع. 

 
المستقبل توجه كثير من العلماء نحو  فيلومات وتطورها المضطرد وإدراكاً لتزايد أهمية تقنيات المع 

وقد   تقديم الدراسات ووضع االستراتيجيات والخطط لتطوير هذه التقنيات واستخدامها على أفضل وجه ممكن.
توجهت العديد من الدول نحو دعم وتنفيذ مثل هذه الدراسات والخطط وظهرت من خالل ذلك تعبيرات 

" استراتيجية معلوماتية"مثل "خطة وطنية للحوسبة" أو "خطة وطنية للمعلوماتية" أو  اصطالحية جديدة
ويقصد بذلك وثيقة أو مجموعة وثائق تلتزم بها اإلدارة الحكومية مهمتها تطوير هذه التقنيات بصورة مثلى 

 . ياالقتصادالعالقة بين المجتمع والنشاط  فيللمجتمع مع تحديد دور التقنيات المعلوماتية 
 

مجال المعلومات فإن العديد من الدول قد تمكنت من إقامة  فيوالجدير بالذكر أنه نتيجة للتخطيط الجيد  
ومن هنا تبرز أهمية االستراتيجيات والخطط الوطنية   صناعات معلوماتية تنافس بها صناعات الدول المتقدمة.

المجتمع بصورة تمكن من االستخدام  فيخداماتها تنمية تقنيات المعلومات واست فيللمعلوماتية ودورها الكبير 
 األمثل للموارد وتحقيق رفاهية المجتمعات. 
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 الخطط الوطنية للمعلوماتية وءنش  -ثانياا 
 

وقد صدرت الخطة الوطنية   العالم تهتم بوضع خطة وطنية للمعلومات. فيكانت اليابان أول دولة  
، وكانت تحت عنوان "خطة 5792لتطوير استخدام الحاسبات" عام  نياليابااليابان عن "المعهد  فيللمعلوماتية 

وجاءت هذه الخطة بدعم من وزارة الصناعة والتجارة  ". 2000نحو عام  الوطنيمجتمع المعلوماتية: التوجه 
مشاريع معلوماتية خالل الفترة ما بين عام  فيمليار دوالر  65 حواليالدولية اليابانية، وتضمنت استثمار 

 . 5795وعام  5792
  
ولم تكن جميع هذه الدول من  وبعد اليابان توالت الدول في إعداد خطط وطنية معلوماتية خاصة بها.  

كما أنها لم تكن جميعها من الدول الطامحة إلى  ن،تسعى إلى المزيد من التفوق كاليابا التيالدول المتقدمة 
لت قائمة الدول السباقة إلى وضع خطط وطنية للمعلوماتية وقد شم التقدم، بل كانت هناك دول من كال النوعين. 

فرنسا وبريطانيا واستراليا وتايوان وسنغافورة وكوريا الجنوبية والبرازيل والواليات المتحدة األمريكية وكندا 
  إضافة إلى إسرائيل كذلك قامت السوق األوروبية المشتركة بإعداد خطة مشتركة بين أعضائها لتطوير إمكاناتها

 في  تقنيات المعلوماتية المختلفة. 
 

 عناصر الخطط الوطنية المعلوماتية  -ثالثاا 
 

ولهذه األهداف عادة  تسعى الخطة إلى تحقيقها.  التيخطة وطنية معلوماتية تقع أهدافها  أيفي  قلب   
 . اجتماعي، وآخر اقتصاديتوجهان اثنان: توجه 

 
طط المعلوماتية إلى االهتمام بالتقنية كوسيلة لتعزيز الموقع في األهداف ذات التوجه االقتصادي تسعى خ 

 التيتقدم عمق الفهم والقدرة على التطوير، والعملية  التيويشمل هذا االهتمام الناحيتين العلمية  االقتصادي. 
محور وتسعى األهداف االقتصادية أيضاً إلى التعاون على محورين . ال  تختص بالتصنيع واإلنتاج واالستخدام.

 الخارجييضم شتى المؤسسات، من حكومية وخاصة، داخل الدولة صاحبة الخطة. ثم المحور  الداخلي الذي
 يشمل التعاون مع الدول األخرى ومؤسساتها.  الذي

 
وقد ركزت كل من  فتهتم بمسألة اإلنسان في مجتمع المعلوماتية.  االجتماعيأما األهداف ذات التوجه  

وأشارت  . االجتماعين، والخطة الوطنية لفرنسا على عدد من األهداف ذات التوجه الخطة الوطنية لليابا
 مع الثقافة البرازيلية.  البرازيليالخطة البرازيلية أيضاً إلى الحرص على توافق الحوسبة في المجتمع 

 
امل نجاحها في فأحد عو االجتماعية في التخطيط للمعلوماتية.  يوقد كان طبيعياً أن تهتم اليابان بالنواح 

ولعله من هذا المنطلق جاء اهتمام اليابان  وسعيه إلى ذلك.  يالتقنية عموماً هو قناعة شعبها بهدف التفوق التقن
 يوقد شملت خطة "اليابان" مشروعاً خاصاً لبناء نموذج حاسوب االجتماعية في الخطة المعلوماتية.  يبالنواح

 وتضمنت أيضاً العمل على توعية الناس بوسائل المعلوماتية.   تهم.يمثل المجتمع، ودراسة آراء الناس وتحفظا
 وأخطارها وكيفية تجنبها. 

 
وجاء اهتمام فرنسا باألهداف االجتماعية انعكاساً لتاريخ شعبها ومشاعره. فالروح الوطنية روح عالية  

تركته أدبيات الثورة  يالذيضاف إلى ذلك األثر الكبير  تعززها الثقافة الفرنسية المتراكمة عبر العصور. 
، جاءت األهداف االجتماعية للخطة الفرنسية يالفرنسية في العقلية الفرنسية. من هذا المنظور االجتماع

لفرنسا، والحرص أيضاً على المساواة  في  توفير  يللمعلوماتية لتقول بضرورة االهتمام باالستقالل المعلومات
 المعلومات لالستخدام. 
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األهداف االقتصادية واالجتماعية للخطط الوطنية للمعلوماتية، عوامل متعددة، يمكن وتتجمع حول  

 : يتحديدها على النحو التال
 

 عوامل اجتماعية  -
 الثقافة المعلوماتية  -
 التعليم والتدريب  -
  يالبحث العلم -
 التطبيقات والخدمات المعلوماتية  -
  يأولويات االهتمام التقن -
  يالتعاون الداخل -
  يالخارجالتعاون  -
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 بعض التجارة العالمية األولى لالستراتيجيات والخطط المعلوماتية  -رابعاا 
 

ويشمل  ( عرضاً مختصراً للخطط الوطنية األولى للمعلوماتية في  بعض الدول. 5يبين الجدول رقم ) 
ن توجهها، يمكن أن يعطى فكرة ع يهذا العرض سكان الدولة المعنية، تاريخ نشر الخطة، عنوان الخطة الذ

ونالحظ أن بعض الدول الطامحة إلى التقدم حرصت   مصدر إعداد الخطة، والجهة الحكومية المسئولة عنها.
على ربط مسئولية خطتها الوطنية برئيس الدولة لدعم تنفيذ الخطة في شتى المجاالت، خصوصاً وأن 

 المعلوماتية تشبعت لتغزو معظم شئون الحياة. 
   

 لوطنية األولى للمعلوماتيةالخطط ا  -5الجدول 
 

 الدولة

 )عدد السكان(

تاريخ نشر 

 الخطــة
 يالدعم الحكوم مصـدرها عنــوانها

 اليابان 

 مليون(  520)

خطة مجتمع المعلوماتية: التوجه  5792

 2000نحو عام  يالوطن

لتطوير  يالمعهد اليابان

 استخدام الحاسبات 

وزارة الصناعة والتجارة 

 الدولية 

 فرنسا 

 مليون(  52)

حوسبة المجتمع )تقرير  5799

 ( التتصاالا

 التتصاالزارة لإنشاء و هيئة حكومية خاصة 

 تايوان 

 مليون( 20)

 خطة الصناعة المعلوماتية  5790

 في  تايوان لعشر سنوات  

معهد الصناعة المعلوماتية  

 في  تايوان 

 توسيع المعهد وتعزيز 

 دوره  في  تنفيذ الخطة 

 سنغافورة 

 مليون(  2.5)

 يالدعوة إلنشاء مجلس وطن 5790

 للحوسبة  يحكوم

 اللجنة السنغافورية 

 للحوسبة الوطنية 

  يس وطنإنشاء مجل

 للحوسبة  يحكوم

كوريا 

 الجنوبية 

 مليون(  22)

 التوجه نحو الصناعات  5792

 دون تقليد اإللكترونية والحاسبات 

  يالمعهد الكور

 للتقنية اإللكترونية 

مسئولية مجلس دعم التقنية 

 يرأسه رئيس الدولة  يالذ

 بريطانيا 

 مليون(  56)

برنامج للتقنية المعلوماتية  5792

 المتقدمة 

 إنشاء إدارة خاصة ضمن  ي فلجنة ال

 وزارة الصناعة 

 البرازيل 

 مليون(  520)

 ية خطة وطنية للمعلومات 5792

 وتنظيمات أخرى 

 مجلس األمة 

 )السلطة التشريعية(

 يإنشاء مجلس وطن

للمعلوماتية ويرأسه رئيس 

 الدولة 

 استراليا 

 مليون(  59)

حصيلة عدد من المؤتمرات  خطة التقنية الوطنية  5792

 حول التقنية الوطنية 

مسئولية وزارة العلوم 

 والتقنية 

 ل إسرائي

 مليون(  2.5)

مؤتمر تقنية المعلوماتية  مشروع خطة معلوماتية  5792

 بالقدس 

 دعم قوى من الدولة  
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 نموذج لتطوير خطط وطنية معلوماتية للدول العربية  -خامساا 
 

مما سبق تتضح األهمية القصوى لتطوير خطط وطنية للمعلوماتية للدول العربية حتى تصبح لديها قدرة  
لوماتية السريع ذاتية على التصنيع واإلنتاج والبحث والتطوير مما يمكنها من اللحاق بصورة إيجابية بعالم المع

 التطور واالنتشار . 
 

وقبل الدخول  في  تفاصيل تطوير خطة وطنية للمعلوماتية يكون من المفيد فهم المكونات األساسية  
 لتقنية المعلوماتية من خالل معرفة مكوناتها وأشكالها ومجاالتها المختلفة . 

 
 نموذج تقنية المعلوماتية  -ألف

 (Information Technology Model) 
 

 ( نموذج مقترح لتمثيل تقنية المعلوماتية ، حيث يتضمن العناصر التالية: 5)رقم يوضح الشكل  
 

 موارد تقنية المعلوماتية -1
Information Technology Resources 

 
 بصفة عامة يوجد نوعين رئيسيين من الموارد الالزمة لتطوير تقنية المعلوماتية: 

 
 ،الهواء ،الماء، ( وتشمل الموارد الطبيعية )األرضPhysical Resources)الموارد الفيزيائية  )أ( 

( …التسهيالت ، الهياكل ،المنتجات ،، والموارد المنتجة )اآلالتNatureware( ويرمز لها …المواد الخام 
 .Technowareويرمز لها 

 
 –بشرية )مثل المهندسين ( وتشمل القوى الPeople based Resourcesالموارد البشرية والمعرفية ) )ب( 
معاهد البحوث والتطوير ، المكتبات، ، والتنظيمات )الجامعاتHumanware( ويرمز لها …الفنيين  –العلماء 

( ويرمز لها …واألساليب  الطرق  –، ومصادر المعلومات )مثل قواعد البيانات Orgaware( ويرمز لها …
Infoware . 

 

 أشكال تقنية المعلوماتية -2
 Forms of Information Technology 

 
 وتشمل:

 
 Knowledge  المعرفة

 Techniques  األساليب

  Equipment  األجهزة والمعدات

 Skills المهارات

 Services الخدمات
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 مجاالت تقنية المعلوماتية -2
Fields of Information Technology 

 
 وتشمل: 

 
 Computers الحاسبات

 Telecommunications االتصاالت

 Press الطباعة

 Storage Media  أوساط التخزين

  

 
 نموذج تطوير خطط وطنية للمعلوماتية للدول العربية  -باء

(Model for Informatics National Planning for Arab Countries - MINPAC) 

 
عربية حيث يوضح مراحل ( نموذج مقترح لتطوير خطط وطنية للمعلوماتية للدول ال2)رقم يبين الشكل  

تطوير خطة وطنية للمعلوماتية ومكوناتها وأهمية التعاون بين الدول العربية لتنفيذ وتكامل الخطط الوطنية فيما 
( من أربعة مكونات رئيسية على MINPAC) ويتكون النموذج المقترح لتطوير خطة وطنية للمعلوماتية بينها. 

 : يالنحو التال
 

 معلوماتيةالهيئة العليا لل -5
Supreme Authority for Informatics  - SAI 

 
المقترح حيث تبنى عليها المراحل الالحقة.  MINPACيتكون منها نموذج  ياألولى الت كبةوهى المر 

وتتضمن   وبقدر ما يكون هذا األساس صلباً وقوياً تكون فرص نجاح تطوير الخطة وتحقيقها ألهدافها كبيرة.
، ويجب أن تشكل على أرفع المستويات حتى تكتسب القوة SAIهيئة عليا للمعلوماتية هذه المرحلة إنشاء 

 السياسية المطلوبة لتنفيذ المراحل التالية ولضمان تجاوب الجهات المختلفة مع متطلبات الخطة. 
 

ات كذلك يفضل أن يكون وزراء الوزار أن ُتمثل مختلف قطاعات المجتمع في هذه الهيئة العليا.  يوينبغ 
تحتاجها الخطة.   يمشاركين في الهيئة إلعطائها القوة السياسية والتنفيذية الت يالمعنية ببناء المجتمع المعلومات

  .كذلك يفضل أن ترتبط الهيئة مباشرة برئيس الدولة
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ماتيةمجاالت تقنية المعلو  
Fields of  IT 

 حاسبات  -
 أوساط تخزين  -

 اتصاالت -
 طباعة  -

 أشكال تقنية المعلوماتية
Forms of IT 

 أساليب  -معرفة     -
 خدمات -مهارات   -
  أجهزة ومعدات -

 
 تقنية المعلوماتية

Information 

Technology  

(IT) 

 

 موارد منتجـة
Technoware 

 التسهيالت -اآلالت   -
 المنتجات -الهياكل   -

التنظيمات   Orgaware 
 المكتبات -الجامعات  -
 معاهد البحوث  -
  يالدعم الماد -

 موارد طبيعية
Natureware 

 أرض، ماء، هواء -
 مواد خام  -
 مصادر الطاقة -

رد فيزيائية موا  Physical Resources 

بشرية ومعرفية موارد   People-Bases Resources 

 IT Resources          موارد تقنية المعلومات

  Infoware  المعلومات 
 المعرفة العلمية  -
 قواعد البيانات  -
  الطرق واألساليب -

القوى البشرية    Humanware 
 لعلماءا -الخبراء         -

 القدرات اإلدارية -

 نموذج تقنية المعلوماتية  -1شكل ال
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 : يوتكون مهمة هذه الهيئة ما يل 
 

 يق ألهداف الخطة الوطنية للمعلوماتية وضع وتحديد دق -5
 اإلشراف العام على وضع الخطة وإجراء الدراسات الالزمة لها  -2
 لمشاريعها ومراحلها المختلفة  يوالماد يوضع الخطة موضع التنفيذ وتوفير الدعم المعنو -2
 متابعة وتقييم الخطة وتحديثها  -2

 
تحتاجها عند وضع  ية للقيام بعمل الدراسات التوتنبثق عن الهيئة العليا للمعلوماتية فرق عمل مختلف 

 الخطة الوطنية للمعلوماتية وكذلك مباشرة الجوانب التنفيذية لها. 
 

 التحليل والدراسات -2
Analysis and Studies 

 
وهى المركبة الثانية لمنظومة تطوير الخطة الوطنية للمعلوماتية حيث بعد إنشاء الهيئة العليا للمعلوماتية  

يد أهداف الخطة المعلوماتية تقوم الهيئة العليا للمعلوماتية بتحديد الدراسات الالزمة لوضع الخطة الوطنية وتحد
تتضمن بصفة عامة  يتقوم بإعداد هذه الدراسات والت يكما تقوم الهيئة بتشكيل فرق العمل والفرق البحثية الت

 ثالثة محاور رئيسية على األقل: 
 

للمجتمع والخروج بدراسة متكاملة مدعومة باألرقام واإلحصائيات عن  يوماتتحليل الواقع المعل )أ( 
 للمجتمع.  يالواقع المعلومات

 
للمعلوماتية ودراسة تجارب الدول األخرى في وضع خطط معلوماتية  يتحليل الواقع العالم )ب( 

 خاصة بها. 
 

ثار االقتصادية واالستراتيجية في تقنيات المعلوماتية واآل يتحليل اتجاهات التطور المستقبل )ج( 
 والتقنية لهذه التطورات. 

 
 وضع الخطة للمعلوماتية -2
 Forming Informatics Plan 

 
يجب أن  يبعد إجراء الدراسات الالزمة يتم في هذه المرحلة وضع الخطة الوطنية للمعلوماتية والت 

 يق األهداف العامة للخطة : يجب أن تتكامل فيما بينها لتحق يتشتمل على الخطط التالية والت
 

 خطة أولويات التقنية  )أ( 
 

استخدامها مع  يينبغ ييتم في هذا الجزء وضع خطة متكاملة ألولويات التقنية المعلوماتية الت  
 تحديد هذه األولويات بحسب تأثير هذه التقانات من الناحية االقتصادية واالستراتيجية . 
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  ماتيةخطة إدخال تقنيات المعلو )ب( 
 

يتم في هذا الجزء وضع خطة متكاملة لتطوير الخدمات الحكومية باستخدام الحاسب والتقنيات   
 الحديثة وتنظيم استخدامات الحاسب  في  القطاعات المختلفة مع وضع مراحل لتطبيقها. 

 
 خطة دعم وتشجيع الصناعة الوطنية  )ج( 

 
جيع الصناعة الوطنية إليجاد القاعدة األساسية يتم  في  هذا الجزء وضع خطة متكاملة لدعم وتش  

لصناعة المعلوماتية محلياً مع وضع اللبنات األساسية العتماد البالد على مصادر وطنية إلنتاج وتطوير 
 الصناعات المعلوماتية حتى ال تصبح مرهونة للمتغيرات الخارجية ولتجنب االعتماد على الغير.

 
  يخطة دعم البحث العلم )د( 

 
لما له من أهمية كبيرة  في  تطوير  ييتم  في  هذا الجزء وضع خطة متكاملة لدعم البحث العلم  

 : يما يل يتقنيات المعلوماتية واالستفادة منها وتطويعها لخدمة المجتمع ويجب أن تتضمن خطة دعم البحث العلم
 

ت المعلوماتية بما يخدم يجب االهتمام بها في مجال تقنيا يتحديد سياسات وأطر عامة للبحوث الت -
 ؛المجتمع

 ؛وضع أولويات لتنفيذ البحوث ومتابعتها -
 ؛تدبير التمويل الالزم لدعم إجراء البحوث -
 ؛متابعة تنفيذ البحوث واإلشراف عليها -
 .وضع تصورات نحو كيفية ربط البحوث وتطبيقاتها في إطار الخطة الوطنية للمعلوماتية -

 
  بخطة التعليم والتدري (ه) 

 
يتضمن هذا الجزء وضع خطة متكاملة لتطوير برامج التعليم والتدريب في جميع المستويات   

وإعداد الكوادر المؤهلة للتعامل مع تقنيات المعلوماتية وتطوير تطبيقاتها بما يخدم المجتمع ويجب أن تتضمن 
 مختلفة. هذه الخطة برامج تطوير التعليم والتدريب في جميع القطاعات والمستويات ال

 
  خطة المواصفات والمقاييس )و( 

 
يتم في هذا الجزء وضع خطة متكاملة للمواصفات والمقاييس للمنتجات في مجال المعلوماتية بما   

 يتناسب مع احتياجات المجتمع ويتوافق مع خصائص ولغات االستخدام مع التركيز على استخدام اللغة العربية. 
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 الهيئة العليا للمعلوماتية

 وضع الخطة

 للمعلوماتية

تنفيذ وإدارة 
 الخطة

التحليــل 
 والدراسات

 أهداف الخطة المعلوماتية

دعم وتشجيع الصناعة 

 الوطنية  

 تحليل اتجاهات 

 التطوير لتقنيات 

  المعلوماتية

 تحليل الواقع

 المعلوماتى للمجتمع
 

 تحليل الواقع

  العالمى للمعلوماتية
 

خطة التعليم والتدريب 

  

خطة إدخال تقنيات 

 المعلوماتية 

خطة الثقافة 

 المعلوماتية 
خطة المواصفات 

 والمقاييس  

خطة دعم البحث 

 العلمى  

خطة أولويات 

 التقنية  

 التكامل والتعاون 

 بين الدول العربية 

 
 

خطة للتعاون 

 الدولى  

تقويم 
 وإشراف

 متابعة

 إشراف

نموذج مقترح لتطوير خطط وطنية للمعلوماتية للدول العربية -2 شكلال  
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 الثقافة المعلوماتية  خطة )ز( 
 

يتم  في  هذا الجزء وضع األطر العامة لخطة ونشر الثقافة المعلوماتية في المجتمع بهدف رفع   
مكن المجتمع بأكمله من التعامل مع التقانات والثقافات المعلوماتية بالصورة ي وتمستوى المجتمع المعلومات

 المثلى. 
 

  العربيةخطة للتكامل والتعاون بين الدول  )ح( 
 

من أجل تعزيز الفائدة من تطوير الخطط الوطنية للمعلوماتية للدول العربية فإنه يكون من المهم   
 وضع توصيات وخطط محددة لتحقيق التكامل بين الدول العربية في مجاالت عدة منها:  يوالضرور

 

 للمنتجات المعلوماتية. يالتعاون في مجال التكامل الصناع -
 التعليم والتدريب . التعاون في مجال -
 .يالتعاون في مجال دعم البحث العلم -
 التعاون في مجال المواصفات والمقاييس. -
 التعاون في مجال نشر الثقافة المعلوماتية. -

 
 يمكن أن تقوم به كل من:  يوفي هذا المجال يجب وضع أطر عامة وتوصيات لالستفادة من التنسيق الذ 
 الجامعة العربية  -
 للتربية والثقافة والعلوم )اليسكو(  المنظمة العربية -

 منظمة اإلِسكوا -

 وغيرها من المنظمات العربية والدولية 
 

  يخطة للتعاون الدول )ط( 
 

يتم في هذا الجزء وضع خطة للتعاون واالستفادة من الخبرات العالمية والمؤسسات األجنبية من   
 أجل تحقيق حوسبة المجتمع بالصورة المثلى.

 
  ارة الخطةتنفيذ وإد -2

Plan of Implementation and Management 
 

بعد وضع الخطة الوطنية للمعلوماتية وإعداد التقارير والدراسات الالزمة تتولى الهيئة العليا للمعلوماتية  
يكون لها دور تنفيذ مشاريع حوسبة المجتمع فعلى سبيل  يتنفيذ وإدارة الخطة عن طريق التنسيق مع الجهات الت

 ل: المثا
 

المشاريع والخطط المتعلقة بنشر الثقافة المعلوماتية تكون مسئولية تنفيذها لوزارات اإلعالم والثقافة  )أ(
 ي.والقطاع التعليم

 
 تكون مسئولية تنفيذها للجهات البحثية والجامعات.  يمشاريع وخطط البحث العلم )ب(

 
 .الصناعة وخطط التصنيع للمعلوماتية تكون مسئولية وزارة مشاريع )ج(
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مشاريع وخطط التعليم والتدريب تكون مسئولية الجامعات ووزارة التربية والتعليم والجهات المسئولة  )د(

 عن التدريب.
 
 مشاريع وخطط المواصفات والمقاييس تكون مسئولية الهيئات المعنية بالمواصفات والمقاييس .  (ه)
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 حاالت دراسية  -سادساا 
 

بدأت مصر في حيث لما قامت به مصر لوضع الخطة الوطنية المعلوماتية  يتضمن هذا الجزء ملخص 
وتهدف الخطة القومية  5777ديسمبر كانون األول/وضع مشروع الخطة القومية لالتصاالت والمعلومات في 

 لي تحقيق ما يلي: إلالتصاالت والمعلومات في مصر 
 

اعة متقدمة تعتمد على فكر وعقول تشجيع وتنمية صناعة االتصاالت والمعلومات لبناء صن )أ(
 الشباب المصري وتحتل مكانة متقدمة بين الصادرات المصرية.

 
بناء مجتمع المعلومات الذي يستطيع مالحقة واستيعاب التدفق الهائل في المعلومات والمعارف  )ب(

 المتطورة وتحسين االستفادة منها. 

 
ة القضايا القومية المرتبطة بإصالح ونمو توفير وتطوير نظم االتصاالت والمعلومات لخدم )ج(

 االقتصاد المصرية ورفع مستوي المعيشة للمواطن واألسرة. 

 
 .توفير الكوادر الالزمة لقطاعات االتصاالت المعلومات )د(

 
 ن أجل التوجه نحو مجتمع المعلومات تم تحديد األولويات القومية التالية: م 

 
 ؛في قطاعات الدولة المختلفة نولوجيا االتصاالت والمعلوماتتنمية الطلب المحلي على استخدام تك  
 ؛تنمية وتطوير القوي البشرية في مجاالت االتصاالت والمعلومات واستخداماتها المختلفة 

 ؛تحديث البنية األساسية لالتصاالت بمصر 
 امة زيادة الصادرات المصرية في مجال االتصاالت والمعلومات والتوجه لألسواق العالمية وإق

 ؛التحالفات مع الصناعات العالمية في هذا المجال

 تهيئة المناخ التشريعي المالئم للتوجه نحو مجتمع المعلومات.  
 

 تضمنت الخطة القومية لالتصاالت المعلومات في مصر المحاور التالية: وقد  
 

 تنمية الطلب الوطني على المعلومات واستخداماتها    المحور األول: 
 التوجه إلى األسواق العالمية سعياً وراء الحصول على نصيب من الطلب العالمي   اني: المحور الث 
 تنمية الموارد البشرية   المحور الثالث:  
 إقامة التحالفات مع الصناعات العالمية   المحور الرابع:  
 تحديث البنية األساسية لالتصاالت   المحور الخامس: 
 التشريعي النطالق الصناعة  تهيئة المناخ  المحور السادس: 

 



 

 

-14- 

 : تنمية الطلب الوطني على المعلومات واستخداماتها المحور األول
 

يمثل السوق المحلي نقطة الجذب األولي لبناء صناعة متقدمة لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات ويمثل  
المصري يتطلب طرح العديد الطلب الحكومي جزءاً كبيراً من السوق المحلي حيث أن بناء مجتمع المعلومات 

من المشروعات القومية والمشروعات القطاعية بالوزارات والهيئات والمحافظات لتنفيذ نظم المعلومات وقواعد 
البيانات وشبكات لالتصاالت وما يتبعها من خدمات كالتدريب واالستشارات والدعم الفني وما يتصل بها من 

 ت والبرمجيات. صناعات إلنتاج أجهزة الحاسبات واالتصاال
 

 : التوجه إلى األسواق العالمية سعياً وراء الحصول على نصيب من الطلب العالمي المحور الثاني
 

 ويتم ذلك من خالل:  
 

  إنشاء هيئة تنمية صادرات البرمجيات 
  إنشاء الحضانات التكنولوجية 
  التجارة اإللكترونية 
  إنشاء تجمعات صناعة المعلومات 

 
 تنمية الموارد البشرية  :المحور الثالث

 
 ويشمل ذلك ما يلي:  

 
  توفير الكوادر المتخصصة الالزمة لنمو صناعة االتصاالت والمعلومات 

 
 20آالف دوالر سنوياً إلى  50فرد سنوياً مع زيادة إنتاجية الفرد من  5000تهدف الخطة إلى تأهيل  

 . 2002مليون دوالر عام  500ألف دوالر مما يحقق زيادة في حجم الصناعة لتصل إلى 
 

  تأهيل الشباب واألطفال لدخول عصر المعلومات 
 

يتطلب الحال التعاون مع وزارة الشباب والصندوق االجتماعي بالتوسع في إنشاء مراكز تدريب الشباب  
 25مركز جديد سنوياً مع االستمرار في إنشاء نوادي طفل القرن  200على تكنولوجيا المعلومات وبمعدل 

 مركز سنوياً وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والجمعيات األهلية.  500دل بمع
 

 بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  عيزيادة الوعي المجتم 
 

 : إقامة التحالفات مع الصناعات العالمية المحور الرابع
 

وتؤدي   اكز التدريب.نتاج ومراكز الهندسة والتصميم ومرإلمن خالل خلق كيانات ثابتة مثل مراكز ا 
هذه المراكز إلى خلق فرص عمل للخريجين كما تساهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة ورفع مستوي الجودة 

 للصناعة المحلية.
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 تحديث البنية األساسية لالتصاالت  :  المحور الخامس
 

ربطها بدول تهدف الخطة إلى إقامة أحدث شبكة لالتصاالت لنقل المعلومات داخل وخارج مصر و 
العالم ويواكب ذلك تحرير صناعة االتصاالت من خالل تطوير وتحديث الشركة المصرية لالتصاالت وتفعيل 
دور جهاز تنظيم مرفق االتصاالت في دعم الصناعة ومنع االحتكار ومراقبة جودة الخدمات وتطوير تعريفة 

 االتصاالت المحلية والدولية. 
 

 التشريعي النطالق الصناعة  تهيئة المناخ : المحور السادس
 

توفر الحماية  يترتبط صناعة تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات بعدد من التشريعات المنظمة لها والت 
تكفل تنفيذه  يجراءات التإلللمبدع والمنتج والمسوق، ومن أهم هذه التشريعات قانون حماية الملكية الفكرية وا

ولكي تكتمل الصورة التشريعية أمام المستثمرين ورجال األعمال   مجيات.بكفاءة لتوفير الحماية لصانعي البر
والصناعة، يجب إعداد مشروع قانون متكامل للمعلومات ومشروع قانون لالتصاالت ليتواكب مع ما يتم من 

 تطوير وتحرير لألنشطة والخدمات. 
 

 تضمنت الخطة المشروعات التالية:كما  
 

 تصاالت والمعلوماتمشروعات تنمية صناعة اال -ألف
 

 تضمنت مشروعات تنمية صناعة االتصاالت والمعلومات المشروعات التالية:  
 

 تنمية صادرات البرمجيات المصرية  -5

 إنشاء مناطق وحضانات لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات -2

 تشجيع الشراكة مع الشركات العالمية  -2

 لوماتتهيئة المناخ التشريعي لنمو صناعة االتصاالت والمع -2

 تهيئة مناخ االستثمار  -5

 تطوير البحوث التطبيقية لالتصاالت والمعلومات -6
 

 مشروعات خطة التنمية البشرية -باء
 

 تضمنت مشروعات خطة التنمية البشرية المشروعات التالية: 
 

 التدريب المتخصص للخريجين  -5
 إنشاء مراكز تدريب للشباب على تكنولوجيا المعلومات  -2
  25القرن  إنشاء نوادي طفل -2

 معلومات واالتصاالت لإنشاء المراكز المجتمعية لخدمات ا -2

 تدريب الشباب بالخارج على التكنولوجيا المتقدمة  -5

 تدريب العاملين بالحكومة على تكنولوجيا المعلومات  -6

 تطوير محتوى التعليم الجامعي لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات  -9

 



 

 

-16- 

 لالتصاالتمشروعات البنية األساسية  -جيم
 

 تضمنت مشروعات البنية األساسية لالتصاالت والمعلومات المشروعات التالية: 
 

 المتكامل لتطوير شبكة االتصاالت المشروع  -5

 تطوير أداء جهاز تنظيم مرفق االتصاالت  -2

 اإلطار المتكامل لخدمات وتعريفة االتصاالت  -2

 
 ليمشروعات البنية المعلوماتية وزيادة الطلب المح -دال

 
 مشروعات قومية تشرف الوزارة على تنفيذها -5

 
 تشرف عليها الوزارة المشروعات التالية: يتضمنت المشروعات القومية الت 

 
  يالرقم القوم -5

 مشروعات السجل العيني  -2

 شبكة معلومات الخدمات  -2
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