مشروع الخطة االستراتيجية
الشبكة العربية لهيئات تنظيم االتصاالت وتقنية المعلومات
{{2020 – 2015م
تمهيد:
تضطلع اهليئات التنظيمية لالتصاالت وتقنية املعلومات يف البلدان العربية مبسئوليات ومهام متعددة
من بينها ،تنفيذ ما أنيط بها من واجبات طبقاً لألنظمة والتشريعات يف كل دولة ،لإلشراف على تنظيم قطاع
االتصاالت وتقنية املعلومات ،ووضع الضوابط التنظيمية لتقديم خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات ،وإصدار
الرتاخيص للمشغلني ومقدمي اخلدمات ،والعمل على جذب االستثمارات للقطاع؛ لدعم اقتصاديات الدول
العربية وتنوع مصادرها ،وكذلك اإلسهام يف زيادة فرص العمل ،وجلب التقنيات وتوطينها ،ورفع مستوى
التعامالت اإلليكرتونية واحلفاظ على خصوصية مستخدميها وسرية معلوماتهم املتداولة ،والتحول جملتمع
رقمي معريف ونشر اخلدمات يف التجمعات السكانية النائية غري املرحبة جتارياً ،وغري ذلك.
كما أن للهيئات يف بلداننا العربية دور تنموي وإجتماعي مهم على صعيد التوعية ونشر املعرفة؛
لكون هيئات التنظيم تُعد مصدراً موثوقاً به يتمتع بالكفاءة واملصداقية ،تزود مجيع األطراف باملعلومات
املوضوعية املوثوقة ،لرفع مستوى الوعي والتعامل حبيادية بوصفها جهةً تنظيمية حترص على املوازنة العادلة
بني ما تؤديه من أعمال ومهام تنظيمية وبني دورها االقتصادي والتنموي والتواصل مع فئات اجملتمع.
فهيئات التنظيم متتلك مقومات كبرية متكنها من رسم االسرتاتيجية اليت ستنفذها يف املدى
املتوسط والبعيد ،وما يصاحب ذلك من خطط وبرامج قابلة للتنفيذ الفوري أو املرحلي من خالل تبنى
إسرتاتيجية فعالة تتناسب مع أدوارها املتعددة ،ومتكنها من وضع خططها وبراجمها بأبعاد تتسق مع طبيعة
عملها األساسي فيما خيص األطراف الرئيسية الثالثة( ،املستهلكني أو املستفيدين) من خدمات االتصاالت
وتقنية املعلومات( ،املشغلني ـ مقدمي اخلدمات) ،و(االقتصاد الوطين واملصلحة العامة) بتوطني التقنيات ونشر
اخلدمات وتوظيفها خلدمة اجملتمع املعلوماتي.
منهجية إعداد اخلطة:
 .1متهيد.
 .2تعريفات.
 .3مراحل إعداد اخلطة.
 .4مدخالت اخلطة.
 .5اخلطة اإلسرتاتيجية.
 .6التوصيات.
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 .2تعريفات:
تسري ذات التعريفات الواردة باملادة الثانية من القواعد األساسية للشبكة على قرينتها من مصطلحات ترد
يف اخلطة االسرتاتيجية ،و يضاف إليها ما يلي من تعريفات ما مل تدل القرينة على غري ذلك:
الخطة:
الهدف:
البرنامج:
المشروع:
القطاع:

اخلطة االسرتاتيجية لشبكة اهليئات العربية لتنظيم قطاع االتصاالت و تقنية املعلومات.
هو أحد األهداف األساسية للخطة االسرتاتيجية.
برنامج عمل اخلطة االسرتاتيجية.
أحد مشروعات برنامج عمل اخلطة االسرتاتيجية.
قطاع االتصاالت أو/و قطاع االتصاالت و تقنيات املعلومات.

 .3مراحل إعداد الخطة:
عمالً باملقررات والتوصيات اليت خلُص إليها االجتماع السنوي العادي (السابع) لشبكة اهليئات العربية لتنظيم
قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات املنعقد باخلرطوم ـ السودان يف يونيو 2010م ،قدمت اجلمهورية اللبنانية
مبادرتها الكرمية باقرتاح مسودة أولية باألهداف اليت سريتكز عليها مشروع اخلطة االسرتاتيجية ،ومت تعميمها
من لبنان ،واألمانة الدائمة للشبكة على كافة الدول األعضاء يف حينة لطلب املرئيات ومقرتحات التعديل
واملالحظات على املسودة ،بهدف إدراج ما يتم استالمه من مقرتحات ومدخالت من األعضاء على مسودة مشروع
اخلطة ،متهيدا لعرضها يف االجتماع السنوي للشبكة ببريوت 2011م.
 .4مدخالت الخطة:
أيدت هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات ـ ـ باململكة العربية السعودية ،مضمون مشروع اخلطة االسرتاتيجية
املقرتحة من لبنان الشقيق ،وأبدت حياهلا اهتماماً كبرياً وأولتها أولوية متقدمة يف أعماهلا إذا بادرت اهليئة
بإجراء مراجعة شاملة ودراسة متخصصة ملسودة اخلطة االسرتاتيجية ،وأضافت مقرتحات عملية لتطويرها
وإعادة ترتيب أبرز األهداف اليت سرتتكز عليها ،وحتديد التحديات اليت ستواجه هيئات تنظيم االتصاالت
العربية خالل الفرتة املقبلة ،كما مت تناول آليات التنفيذ مبفهوم متطور روعي يف إعداده األخذ يف االعتبار
بعدة عوامل رئيسية من بينها التطورات املتالحقة بقطاع االتصاالت وتقنية املعلومات يف البلدان العربية
والعامل ،واملستجد من اخلدمات والتقنيات ،والوضع الراهن للسوق واإلجنازات املتحققة واخلربات املرتاكمة
خالل السنوات املاضية ،وكذلك التطلعات حنو املستقبل ،باإلضافة إىل مقرتحات األعضاء اللذين تقدموا
مبدخالت على املسودة األولية .وبعد تداول الرأي خالل الفرتة املاضية والتعريف باإلسرتاتيجية والتحديات
الرئيسية اليت مشلت سبعة أهداف اسرتاتيجية ،وآليات عدة لتنفيذها ،على النحو املدرج يف امللحق (أ).
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 .5الخطة االستراتيجية:
استنادا إىل مقررات االجتماع (الثاني عشر للشبكة) املنعقد بسلطنة عمان يف أبريل  ، 2014الواردة بالفقرة ()1
من البند الثاني عن مشروع اخلطة االسرتاتيجية للشبكة واليت نصت:
" وبعد أن اطلع اإلجتماع " الثاني عشر " على املقرتحات اجلديدة املقدمة من كلٍ من :سلطنة عمان ودولة
اإلمارات العربية املتحدة واجلمهورية السودانية  ،وكذلك أخذا باالعتبار باملسودة املعدة من اجلمهورية
اللبنانية واملعدلة من قبل اململكة العربية السعودية اليت عرضت يف إجتماع بريوت ،وبعد املناقشة
قرر االجتماع ما يلي:
اإلكتفاء مبا قُدم من وثائق ومرئيات بشأن اخلطة االسرتاتيجية للشبكة.
إعادة تشكيل الفريق بإضافة كل من سلطنة عمان ودولة االمارات العربية املتحدة ليصبح الفريق املشكل
على النحو التالي:
 oلبنان
 oاململكة العربية السعودية
 oمجهورية مصر العربية
 oسلطنة عمان
 oدولة اإلمارات العربية املتحدة.
تكليف الفريق بإجناز الوثيقة خالل  60يوماً من تاريخ هذا اإلجتماع مع تعميمها على كافة الدول
األعضاء بالشبكة ".
قام فريق عمل مشروع اخلطة االسرتاتيجية بعقد اجتماعه بتاريخ  26فرباير 2015م ،جبمهورية مصر العربية
بناءً على دعوة كرمية من جهاز تنظيم االتصاالت وتقنية املعلومات ،وبعد استعراض وثائق ومرئيات األعضاء
حيال اخلطة االسرتاتيجية ،مت إجناز ما أسند إىل الفريق من مهام وفقاً للمقررات املشار إليها أعاله ،وأعد
الفريق مشروع اخلطة االسرتاتيجية يف صيغتها النهائية على النحو الوارد بامللحق (أ).
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امللحق (أ)

الخطة اإلستراتيجية ( 2015ـ 2020م)
حيتوي امللحق (أ) من اخلطة اإلسرتاتيجية للشبكة العربية هليئات تنظيم االتصاالت وتقنية املعلومات
على العناصر التالية:
أوالً :مدة الخطة
(مخس سنوات) للفرتة من ( 2015ـ ـ  ،)2020تدخل اخلطة االسرتاتيجية حيز التنفيذ بدأً من تاريخ اعتماد
حمتوياتها يف اإلجتماع (الثالث عشر) املزمع انعقاده يف نواكشوط ـ ـ موريتانيا أبريل 2015م.
ثانياً :الرؤية
مقاربة اجلوانب التنظيمية يف البلدان العربية من خالل تبادل املعارف واخلربات يف جمال االتصاالت وتقنية
املعلومات واالرتقاء باملستوى التنظيمي العربي إىل املستوى العاملي ،مبا حيقق الطموح والتطلعات يف جمال
االتصاالت وتقنية املعلومات.
ثالثاً :األهداف
أعتمدت الشبكة العربية األهداف الرئيسية التالية ،ضمن مقررات اجتماعاتها للسنوات املاضية واليت
كان أخرها االجتماع (الثاني عشر) بسلطنة عُمان ،على النحو التالي:
الهدف (األول):
رفع مستوى أمن وسرية املعلومات وأمن الشبكات ،واحلفاظ على خصوصية املستخدمني وسرية بياناتهم وحتفيز
اإلبتكار يف هذا اجملال لتجنيب اجملتمعات العربية اساءة االستخدام ،وما ينتج عن ذلك من انعكاسات سلبية.
الهدف (الثاني):
حتويل االقتصاد العربي إىل إقتصاد رقمي لزيادة إنتاجيته ،وتشجيع التصنيع يف جمال االتصاالت وتقنية املعلومات
يف الوطن العربي لبناء صناعة قوية تنافس إقليمياً وعاملياً ،للمنشأت الصغرية واملتوسطة والكبرية املعنية بالقطاع،
ودعم اهليكلة التنظيمية واملعلوماتية املناسبة هلا يف القطاعني العام  /واخلاص ،لكي يصبح أحد أبرز روافد الدخل
القومي الرئيسية.
الهدف (الثالث):
جلب التقنيات احلديثة وتوطينها ،وتوفري الدعم الالزم للبنية التحتية اليت تتطلبها ،وحتفيز جذب اإلستثمارات
األجنبية واإلقليمية لتشجيع الشركات واملستثمرين واملصنعني على تطوير (الصناعة) وفق متطلبات السوق.
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الهدف (الرابع):
تطبيق األساليب احلديثة يف تنظيم وإدارة املوارد الوطنية النادرة كالطيف الرتددي ،وتطبيق التقنيات املطورة
لتحقيق استخدامات أكثر كفاء ًة للطيف الرتددي على مستوى الوطن العربي لتعظيم الفائدة من تلك املوارد.
الهدف (الخامس):
تطوير املنهجية العامة إلعداد القيادات اإلدارية العربية ،وإعداد الكوادر الوطنية املؤهلة ،لرفع كفاءة التعليم
والتدريب املتخصص مبجال االتصاالت وتقنية املعلومات ،لتأهيل الكفاءات املتخصصة املطلوبة لسوق العمل من
خالل شراكة اسرتاتيجية بني اجلهات األكادميية والقطاع اخلاص لإلسهام يف التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية.
الهدف(السادس):
السعي جلعل املناخ العملي يف الدول العربية أكثر جاذبية للشركات العاملية الكربى املصنعة أو املطورة للتقنيات
احلديثة  ،والتفاوض معها لتحفيزهم  ،وإبراز املزايا التنافسية الختاذهم الدول العربية مقاراً رئيسي ًة لشركاتهم.
الهدف (السابع):
عني على املستقبل ،لبلورة الرؤية املستقبلية وتطوير اخلدمات والتطبيقات ملختلف التقنيات احلالية والقادمة بوضع
توجه لتلك للمتغريات ،يكون من بينها تطوير أساليب العمل (عن بعد) املبين على استخدمات الوسائل االليكرتونية
والتقنيات احلديثة ،ووضع األليات والسياسات املناسبة لتوظيف التقنيات القادمة واخلدمات والتطبيقات الناجتة
عنها لتحقيق ذلك لكافة فئات اجملتمع ،واالستعداد هلا وفقًا للمستجدات على الصعيدين اإلقليمي والدولي.
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رابعاً :اآلليات التنفيذية لتحقيق األهداف:
الجزء األول :األمانة العامة للشبكة:
تفعيل دور األمانة العامة للشبكة بالشكل املأمول مبا يستجيب لتطلعات ومتطلبات الدول األعضاء يف الشبكة ،
1

1

ورفع مستوى األداء وإعداد برنامج عمل األمانة العامة للمرحلة القادمة مع اقرتاح سبل حتسني األداء وعرضه

على األعضاء ملناقشته واعتماده.

2

التواصل امليسر والفعال مع أعضاء الشبكة وإعداد آلية تنفيذ األعمال يف مواعيدها.

3

توفري آلية متابعة قوية ودقيقة لتنفيذ الربامج واملشاريع ورفع تقارير دورية عن ذلك لألعضاء.

4

استمرار العمل لتحسني موقع " الشبكة " على شبكة االنرتنت حنو األفضل ،ودعم فريق العمل ملساعدة األمانة
العامة ألداء ذلك على الوجه املطلوب مبا يتوافق وأهداف الشبكة .وفيما يلي بعض اخلطوات اليت ميكن اختاذها:


أعداد دراسة مقارنة حملتوى املوقع مع مواقع هيئات وشبكات أخرى مماثلة/مشابهة.

 حتسني حمتوى املوقع وتطوير تصفحه ( روابط ويب ) تباعاً لذلك.
 حتسني األداء الفين للموقع :من خالل حتسني وقت التحميل واملوارد وسرعة الربط (إذا أمكن).
 حتديد أهداف قابلة للقياس (مؤشرات أداء رئيسية ) )KPISللتحقق من أداء املوقع بشكل عام ،وعدد الزيارات
(املتصفحني) شهريًا أو أسبوعياً.
 تقييم األداء الفين مبؤشرات األداء الرئيسية مثل وقت حتميل الصفحة ،عدد الذهاب واإلياب على الشبكة
واحلجم املنقول.
 إبالغ مؤشرات أداء املوقع للمختصني يف الدول األعضاء (من خالل الربيد االلكرتوني أو نشرها على املوقع
ضمن املنطقة املقفلة/احملمية).
 دراسة مقارنة ملؤشرات األداء الرئيسية ملوقع الشبكة مع (مؤشرات مواقع شبكات ومنظمات مشابهة)
 إعداد تقرير دوري عن املوقع لإلبالغ عن الصعوبات اليت تواجه فريق عمل حتسينه.

5
6

وضع آلية لتحديث أمساء ومعلومات االتصال لرؤساء اهليئات واألعضاء واجلهات بشكل مستمر وتسهيل إجراءات
تبادهلا من خالل األمانة العامة للشبكة.
توحيد إجراءات تغيري املعلومات عرب إرساهلا بربيد الكرتوني إىل األمانة العامة أو مباشرة من خالل املوقع
االلكرتوني (اسم مستخدم وكلمة مرور)
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الجزء الثاني :اآلليات العامة:

.1

حتديث البنية التشريعية والتنظيمية والقانونية لدى اهليئات ومراجعتها باستمرار.

.2

إجياد مؤشرات علمية للمقارنة  ،وللتحول جملتمع معلوماتي.

.3

مراقبة أداء املنافسة بني املرخصني  ،وتطوير آلية التحقق من ذلك للنهوض باجلوانب املكملة خلدمات
االتصاالت وتقنية املعلومات واخلدمات املساندة.

.4

إبراز مزايا التقدم التقين وتطور اخلدمات يف اجملتمع.

.5

وضع الضوابط واإلجراءات الالزمة للحفاظ على سرية وأمن معلومات املستهلكني

.6

رصد الفرص املواتية يف جمال االتصاالت وتقنية املعلومات وتشجيع تسويقها لالستفادة منها ووضع خطط

.7

.8

لتنفيذها بالتعاون مع القطاع اخلاص.
وضع معايري حتافظ على مستوى اخلدمات وتناسب وتتسق مع متطلبات اجلودة والنوعية والتعددية مبا يف
ذلك سياسات التسعري ونسب االنتشار مع املعايري الدولية.
تفعيل ضوابط وإجراءات محاية املستفيدين من اخلدمات بالشكل املطلوب لدى املشغليني ومقدمي اخلدمات
 ،وتطوير أساليب التعامل العملية اليت تطبقها اهليئات معهم  ،للتعامل مع موضوعات املصلحة الوطنية
العامة أو(الشكاوى) حبيادية وشفافية وإجراءات حامسة.

.9

إبراز بعض املقارنات بني الدول العربية والدول األخرى من جوانب إحراز التقدم املرحلي الستخدامات
التقنيات والتطبيقات احلديثة.

 .10رسم خطط لزيادة قدرة قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات على استيعاب العمالة املتخصصة لكونه قطاع قادر
على النمو ويتنامى بسرعة بشكل مطرد من ناحية العوائد املالية واأليدي العاملة.
 .11زيادة وعي األفراد يف اجملتمعات العربية وتفعيل الدور اإلعالمي للهيئات باالنسجام والتنسيق مع الشركات
املرخصة ليصب يف مصلحة املتلقي ،سعياً للوصول إىل االستخدام األمثل للتقنيات احلديثة واالبتعاد
عن الرذائل االليكرتونية.
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 .12االستمرار يف مراجعة وتطوير الضوابط احلالية وحتديث ما يستوجب ذلك للوفاء باملتطلبات التنظيمية
املستقبلية يف املرحلة القادمة
 .13األخذ بزمام املبادرة لتبين سياسة (اهليئات داعم إعالمي) لألطراف املختلفة مشغلني ومستهلكني ومقدمي
خدمات  ،ورسم خططها للتواجد اإلعالمي على أساس منفرد  ،أو باالشرتاك مع املشغلني ومقدمي اخلدمات
 ،وتكثيف التواصل لزيادة اجلوانب التوعوية  ،ووضع قائمة باملوضوعات ذات االهتمام للمتلقي وتناوهلا
بطريقة علمية منظمة واستباقية.
( .14عني على املستقبل) استمرار مراجعة األعمال حتت التنفيذ ،مع النظر إىل األمام والبحث عما هو متطور
وجديد وتسخريه خلدمة اهليئات املنظمة  ،واجملتمعات العربية من خالل تطوير األداء العام للقطاع يف
املستقبل  ،لتكون البلدان العربية سباقة يف جمال االتصاالت وتقنية املعلومات.
 .15زيادة اجلهود املبذولة لتفعيل التواصل بني اهليئات املنظمة والشركات املرخص هلا تقديم اخلدمات
مبختلف أنواعها ،وعقد اجتماعات دورية معهم وتنظيمها بهدف التشاور وتبادل األفكار والرؤى املشرتكة
بينهم وبني اهليئات املنظمة  ،وإجياد أرضية مشرتكة للتعاون مبختلف اجملاالت.
 .16احلفاظ على التواجد يف املسارين اإلقليمي والدولي بتوازن واستمرارية  ،بالتشاور والتنسيق بني اهليئات
واجلهات املعنية األخرى بقطاع االتصاالت وتقنيه املعلومات وتفعيل املشاركة يف اإلجتماعات والندوات
وورش العمل املتخصصة واملعارض اإلقليمية والدولية.
 .17تنظيم ودعم عقد املؤمترات والندوات وورش العمل ( احمللية ) ذات الصلة بأنشطة وأعمال اهليئات املنظمة
لرفع مستوى املعرفة خبدمات االتصاالت وتقنية املعلومات وتطبيقاتها يف بلدانهم.

.18

إجراء املسوحات امليدانية الالزمة بإشراك مقدمي اخلدمة والطلب منهم إدراج بعض متطلبات هيئات
التنظيم ضمن خططهم ملسح السوق ،بهدف التعرف على متطلبات وتطلعات املشرتكني واملستفيدين من
اخلدمات  ،وواجباتهم ومسؤولياتهم واختاذ اإلجراءات املناسبة.

 .19إجياد قاعدة بيانات خاصة (بدراسات السوق) ليست املعدة من قبل اهليئات املنظمة فحسب ،بل واالستعانة
مبا يتم دراسته من قبل الشركات املرخص هلا يف دول الشبكة ،للمساعدة يف تصنيف األسواق إىل فئات
حسب املعلومات وأهمية استخداماتها ،والتخاطب مع كل فئة مبا يليب احتياجاتها ويسهل خدمتها.
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 .20تأسيس قاعدة بيانات اليكرتونية (خاصة باهليئات) ومجع وحتديث حمتوياتها من خمتلف قطاعات اهليئات
وأنشطتها وأعماهلا ،ووضع ضوابط حتدد مبوجبها ما هو ليس للنشر أو املشاركة ويقتصر فقط على
استخدامات اجلهات ،وما هو متاح للنشر وفق رؤيتها ،لتوسيع نطاق االستفادة مما ينشر للعامة ،أو للرجوع
هلا عند احلاجة.
 .21وضع قائمة بأولويات األعمال للهيئات املنظمة يف املرحلة القادمة  ،وجتزئتها إىل جزأين رئيسيني ،فوري
يؤدى يف املنظور القريب ،وآجل يؤدى على املدى الطويل ،مع إيضاح برنامج تنفيذها حسب األهمية ،والتعامل
معها مبوجب أنظمتها.
 .22تنمية ثقافة االستخدام األمثل للموارد الوطنية النادرة واإلسهام يف احلفاظ عليها.
الربامج:


تطوير وحتفيز أوجه التعاون مع اجلامعات ومراكز األحباث والتنمية:

توطيد العالقة بني اهليئات املنظمة لقطاعي االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واجلامعات ومراكز البحث
العلمي على املستوى الوطين واإلقليمي على أن تكون أحد ابرز أهداف املرحلة املقبلة وميكن الرتكيز على
توجيه البحث العلمي يف اجلامعات ملعاجلة مشاكل قطاع االتصاالت يف البلدان العربية واستنباط احللول.
تطوير برامج التعليم تبعاً الحتياجات سوق العمل وتطوير برامج التدريب املستمر مبا خيدم احتياجات
قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات بغية تطوير جمتمع املعلومات.
وضع اطر تنظيمية وقانونية تسهل إصدار الرتاخيص املرتبطة بالبحث العلمي جلهة استرياد األجهزة
واستخدام الرتددات لتجربة وتطوير تقنيات جديدة.
تفعيل الدراسات لتحديد مقاييس ومعايري وطنية والعمل على توحيدها بني دول اجملموعة.
تفعيل التعاون واالستفادة من املختربات وتطويرها لتحديد وقياس املواصفات واملقاييس املعتمدة.
وضع برامج مشرتكة بني خمتلف العاملني يف قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات من املشغلني
واهليئات التنظيمية واجلهات ذات الصلة واجلامعات ومراكز األحباث لبناء تطبيقات تتناسب مع
احتياجات اجملتمع العربي والعمل على إثراء احملتوى الرقمي باللغة العربية.
بناء قاعدة بيانات ومعلومات مشرتكة خاصة مبراكز األحباث واجلامعات وتشجيع العمل على برامج
مشرتكة لتبادل اخلربات وتضييق الفجوة الرقمية بني دول اجملموعة ومع الدول املتطورة.
تفعيل الدراسات واألحباث الستنباط وابتكار وسائل محاية ذاتية لشبكات االتصال واملعلومات ولتطوير
أنظمة محاية الفضاء السيرباني

اخلطة االسرتاتيجية للشبكة العربية هليئات تنظيم االتصاالت وتقنية املعلومات {2020 - 2015} -

الصفحة  9من 12

تشجيع بناء وتطوير الشبكات الوطنية للحوسبة الشبكية ذات األداء العالي وتوفري بنية حتتية لشبكة
متصلة ذات قدرة تؤدي إىل إنتاجية بكفاءة عالية.
وضع سياسات وطنية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املنطقة لتعزيز احلوسبة الشبكية على املستوى
اإلقليمي ،األمر الذي سيسمح بتحسني وزيادة كفاءة وقدرة احلوسبة من خالل تقاسم املوارد بني دول
اجملموعة.
العمل على بناء عالقات جيدة بني القطاعات اجملتمعية املختلفة (صناعية ،اقتصادية ،واجتماعية)
واجلامعات ومراكز األحباث على املستوى الوطين واإلقليمي بغرض االستفادة من إمكانيات تلك
القطاعات لتطوير قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات.
حتفيز هذه القطاعات إلشراك اجلامعات ومراكز األحباث وتوجيهها إلجراء الدراسات اليت حتتاجها
لتطوير عملها وهو ما يساعد أيضاً يف ختريج طالب متخصصني قادرين على استنباط احللول للمشاكل
اليت تواجهها القطاعات املختلفة.
حتفيز القطاعات الصناعية واالقتصادية على ختصيص جزء من موازناتها السنوية للبحث العلمي لتمويل
مشاريع حبثية يف قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.
حتفيز اجلامعات ومراكز األحباث الوطنية واإلقليمية على وضع برامج عمل مشرتكة.


ِّ
تأسيس وتفعيل اجلهود املتعلقة باحلوسةة السحابية واألمن السيرباني

ينطوي اعتماد احلوسبة السحابية بالدول العربية على فوائد مجّة منها املرونة ،والتدرج ،واملوارد املشرتكة،
والتكلفة بقدر االستخدام  ..اخل) ،وكذلك أخطار متعددة منها :سرية وخصوصية املعلومات ،والتوافر،
وحل النزاعات  ..اخل) ،وبالتالي على دول الشبكة أن تقييم الوضع ،والسعي إلعداد برنامج حمدد يهدف إىل
تأسيس وتفعيل اجلهود املتعلقة بإنشاء وادارة ومتابعة أنظمة احلوسبة السحابية من النواحي التالية:
 اختاذ القرار حلسم االجتاه الذي ستعتمده دول الشبكة فيما يتعلق بتنظيم احلوسبة السحابية بأحد
اخليارين التاليني:
 oإتباع املقاييس ( Standardsالتنظيم الذاتي) املعتمد لدى بعض الدول مثل الواليات املتحدة واليابان.
 oإتباع التنظيم  regulationاملعتمد لدى االحتاد األوروبي.
 اختاذ القرار العتماد سحب خاصة  Private Cloudsتعنى بالبيانات احلساسة كالبيانات العامة (احلكومية)
 وضع معايري حمددة وواضحة للسماح ملزودين خارجيني بالعمل يف البالد العربية وفق ضوابط تعتمدها
اجلهات التنظيمية يف الدول ،مثل إلزامها حبد أدنى من االستثمارات ومبشاركة حملية يف هذه الدول
باإلضافة إىل وضع معايري األمن واألمان  ،واالستمرارية وغريها  ،مع االلتفات إىل أهمية تشجيع الشركات
الصغرية واملبتدئة على اعتماد احلوسبة السحابية يف حلوهلا ومنتجاتها وذلك لتخفيف الكلفة عليها
للرتكيز على االبتكار واجلودة.
اخلطة االسرتاتيجية للشبكة العربية هليئات تنظيم االتصاالت وتقنية املعلومات {2020 - 2015} -

الصفحة  10من 12

 وضع التشريعات والقوانني الالزمة حلماية القطاع اخلاص الذي يعتمد على منصات خارجية للحوسبة
السحابية من التهديدات املتمثلة بالسرية  ،وخصوصية املعلومات ،والتوافر وحل النزاعات ،اخل.
 دراسة إنشاء "سحابة عربية" تستفيد من املوارد البشرية واملادية للدول األعضاء واليت تؤمّن العديد من
الفوائد مثل توحيد املوارد وخفض التكاليف وتسهيل أدارة وحل النزاعات.
 تشجيع استضافة احلوسبات السحابية داخل البالد العربية حلساسية املعلومات املرتبطة بها ،وبناء قواعد
معلومات لتلك احلوسبات خاصة احلوسبات السحابية احلكومية.


انتقال اخلربات والتقنيات بني أعضاء الشةكة:

تشجيع أعضاء الشبكة لتبادل املعلومات وتسهيل انتقال اخلربات ليكون فعاالً ومتوافقاً مع اخلطة
اإلسرتاتيجية لتحقيق أهدافهم على الصعيد اإلقليمي ،وفق قدراتهم ،ومبقارنة خرباتهم ذات الصلة باإلطار
التنظيمي واإلدارة واخلدمات واألسواق ،ألجل حتقيق ما يلي:
 تطبيق أفضل إطار تنظيمي يف بلدانهم.
 مواجهة حتديات ومتطلبات األسواق.
 تعزيز املواءمة بني املعايري واألنظمة فيما بني الدول األعضاء.
 حتديد املصاحل اإلقليمية املشرتكة وتوحيد املواقف يف احملافل واملنتديات الدولية.


السوق املشكركة لتقنيات املعلومات وتفعيل االبداع والتصنيع والتسويق يف جماالت التطةيقات واحملتوى والرقمية العربية:

يهدف الربنامج إىل إقامة تعاون مشرتك لكافة أعضاء الشبكة لتعزيز التنمية املستمرة لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت باملنطقة العربية ،وتشجيع "السوق العربية املشرتكة لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات" على
االستثمار يف القطاع لتعزيزه ،باعتبار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت صناعة هامة جداً ،مبا يف ذلك التجارة
اإللكرتونية وتطوير الربجميات ،والتصنيع .وحتفيز االبتكار واإلبداع والتطوير ،وحتديث أساليب التسويق يف
جمال التطبيقات واحملتويات خاصةً " الرقمية العربية " ألجل رفع سقف االستفادة من تكنولوجيا املعلومات
للمواطنني العرب ،مما يساعد على انتشار احملتوى الرقمي العربي والتطبيقات املصاحبة كاحلكومة
اإللكرتونية ،التعليم اإللكرتوني ،الثقافة ،لزيادة االستخدام وسرعة انتشار اللغة العربية ،وتأمني الدعم
للمواطنني واألفراد يف املنطقة العربية ،ملن ال يتكلمون لغات أخرى ،وللمهتمني بالثقافة العربية يف العثور على
معلومات عن العامل العربي .لتطوير اجملتمعات احمللية فضال عن ازدهار قطاع األعمال .وتعزيز الصناعة العربية
الرقمية اليت ستؤدي إىل خلق فرص عمل وتشجيع الشباب العربي الستثمار طاقاتهم يف جمال األعمال
وخباصة األعمال االلكرتونية  ،E-businessوردم الفجوة الرقمية يف العامل العربي.
لتحقيق هذه األهداف وتسهيل تطوير حمتويات وتطبيقات جديدة ،سيكون من الضروري وضع آليات عمل
وإنشاء إطار تنظيمي مشرتك بني كافة الدول العربية بهدف تطوير صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
وذلك من خالل التالي:
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 حتديد الظروف املالئمة ،وحبث سبل دعم وتشجيع استثمارات القطاع اخلاص يف صناعة تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت بشفافية السياسات املعتمدة.
 حتديد األطر اليت تكفل توسيع خدمات االتصاالت بطريقة منهجية وشاملة لتعزيز تطوير خدمات جديدة
ومبتكرة.
 العمل على ضمان جودة خدمات االتصاالت بأسعار مقبولة.
 إنشاء إطار تنظيمي منوذجي تعتمده الدولة العربية لتسهيل وتشجيع احملتوى اإللكرتوني باللغة العربية
والتطبيقات العربية اخلاصة باهلاتف احملمول.
 وضع خطة لتشجيع استخدام أمساء النطاقات العربية.
 oإنشاء فرق عمل تعمل على :التخطيط االسرتاتيجي ،والتحليل التنافسي ،وجمموعات الرتكيز
والتوجيه ووضع السوق
 oإجياد آليات لدعم دراسات خطط العمل ودراسات اجلدوى هلذا النوع من الصناعات
 oتسهيل وتشجيع إجياد الشركاء العامليني واالستعانة خبربات خارجية.
 oمجع األموال االستثمارية ،واإلشراف على عمليات التمويل واالندماج واالستحواذ
االنتقال من الةث التناظري اىل الةث الرقمي


إن الثورة الرقمية يف تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات أتاحت للمستخدم العربي إمكانات كثرية وخدمات
إعالمية بأمناط متعددة ،ووسائط تقنية خمتلفة فرضت االنتقال إىل البث الرقمي بدالً عن البث التناظري
لتضعنا أمام حتديات ال ميكن الرتاجع عنها إلدارة وتنظيم القطاعات املرتبطة بتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ومعاجلة نتائجها على أفضل وجه مُمكن كي ال نتأخر عن الركب العاملي  ،حنقق التنمية وبناء
جمتمع املعرفة.
ولكون تنفيذ عملية االنتقال للبث الرقمي ختتلف من بلد إىل أخر وفقا للظروف الطبيعية
واالقتصادية واالجتماعية اخلاصة بكل بلد ،ولكون أن هذا العمل يعترب من أهم التحديات اليت جيب االستفادة
من جتربة البلدان اليت أجنزت التحول للوصول إىل التخطيط السليم واملتكامل من اجل ضمان جناح هذه
العملية واالستفادة القصوى من التحول إىل البث الرقمي  ،فإننا نؤكد على أهمية تطبيق االساليب احلديثة
يف تنظيم وإدارة املوارد الوطنية النادرة مثل الطيف الرتددي وتطبيق استعماالت التقنيات املطورة لتحقيق
استخدامات أكثر كفاءة للطيف الرتددي على مستوى الوطن العربي وتعظيم الفائدة من تلك املوارد.
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