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  ناشران دیباچه

  
هاي هاي ناشی از استراتژي   اي که مشحون از آشفتگی    اگر هابز در فرداي دوره    

 مـؤدي گوناگون قدرت بود با فرض وضع طبیعی و ضرورت انتظام اجتماعی       
 امروزه غـول مهیبـی   ،به صیانت ذات انسان نوید تکوین هیوالي لویتان را داد       

اتی یا ارتباطی بیدار شده است که ذهن آدمی در برابـر     به نام تکنولوژي اطالع   
اي از آیــا دوره. اش عـاجز اسـت   پیامـدهاي پیـدایش آن از وصـف و نامیــدن   

هرچـه  . اي از نظـم جدیـد     آورد یـا دوره   آشوب و آشفتگی را به ارمغـان مـی        
 فناوري اطالعات به تحـول بنیـادین همـه سـاحات حیـات فـردي و                 ،هست

انواده، فرهنـگ، هویـت، اقتـصاد، دولـت، سیاسـت،      خ: انجامدجمعی بشر می  
توان گفت تجربـه حیـات در ایـن دوران بـا تجربـه              می... فضا، زمان، مکان و   

حیات در هـر دوران دیگـري تفـاوت بنیـادي دارد زیـرا شـیوة اندیـشیدن را             
  .متحول ساخته است

هـایی کـه بـا کارسـازيِ نـوعی          داللت این فناوري براي جوامع و فرهنگ      
هاي کنـونی   مند کردن تجارب زیستی نسل    القی، درصدد چارچوب  زیست اخ 

ـ  و آتی خود هستند حالتی از خوف و رجـاء را در مواجهـه بـا                  وجـود  ه  آن ب
 شدن از جهان جدیدي که مـصبوغ بـه غلبـه            از یک طرف ایزوله   . آورده است 
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 از سـوي دیگـر ورود در آن متـضمن           ،پذیر نیست این تکنولوژي است امکان   
  .است که غفلت از آن پرمخاطره و زیانبار استاي  عوارض جدي

اینکه اگر ایجاد یا تقویـت تـوانش پـردازش و تحلیـل و تعمـق را بـه         گو
اي بـدانیم کـه رشـد و        عنوان بخش دیگري از تربیت فرهنگی الزم و بایـسته         

اي منوط و مبتنی بر آن است در شرایط و فضاي شکوفایی فرهنگی هر جامعه  
هاي خام، و سلب فرصت تأمل و تـدبر        آدمیان از داده   محاباي ذهن بمباران بی 

ها و اطالعات مـذکور   شدن خرد و روان آدمیان زیر آوار داده         دربارة آنها، خفه  
شـود  اي تبدیل می  کننده آدمی یا شهروند به مصرف     ،در این فضا  . حتمی است 

انـدازي  که باید میل به هوس مصرف را در او تیزتر کرد و ایـن منـوط بـه راه           
هـا،  رغـم همـه مخالفـت    امـا بـه  . کن زنـگ و بانـگ اسـت     یل عظیم و بنیان   س

این تکنولـوژي و ملزومـات    سیطره توان در واقعیتتحفظات و تردیدها، نمی   
اي که غلبه این واقعیـت ولـو در     آن بر زندگی کنونی بشر تردید کرد، به گونه        

رسازي شرایط عدم مشروعیت و تردید در سودمندي آن، ضرورت تعبیه و کا            
  .نحوة مواجهه، ساماندهی و زیستن با آن را موضوعیت بخشیده است

پژوهـشکده مطالعــات فرهنگــی و اجتمــاعی وزارت علــوم، تحقیقــات و  
فناوري با اهتمام به ضرورت توانمندسازي جامعه و فرهنگ ایرانی براي فهـم        

 هاي سیاستگذاري بـا ایـن پدیـده و اتخـاذ    این پدیده و نیز آشناسازي دستگاه  
اي که نیاز مشترك جوامع اسالمی است به تمهید بـسترها و      راهبردهاي بایسته 

. هاي مـذکور مبـادرت کـرده اسـت    تري فراروي دستگاه  هاي گسترده ارائه افق 
توانـد  اسـت کـه مـی   » مرکز فناوري کشور مالزي «این کتاب حاصل مطالعات     

بـه  هـا  خـصوص سیاسـتگذاران کـشور را در تمـامی حـوزه            ذهن مخاطبان به  
هـاي نـاظر بـه    چیستی، چگونگی و چرایی پرداختن به این پدیده و استراتژي    

 .آن هوشیار سازد
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  پیشگفتار
  

کوشد موجد توسعه  اي است که می المللی   بین بانک توسعه اسالمی، نهاد مالی    
هاي عضو خود و نیز جوامع مـسلمان   اقتصادي و پیشرفت اجتماعی در کشور    

صـورت   اساس شـریعت و قـوانین اسـالم، چـه بـه      رعضو، ب  در کشورهاي غیر  
  . انفرادي و چه با مشارکت دیگران، باشد

هـاي    هـاي عـضو در زمینـه        چه بیشتر بین کشور     منظور تضمین همکاري هر     به
اسالمی و نهادهاي مرتبط با آن، که اینک       اجتماعی، اقتصادي و مالی، بانک توسعه       

هـاي   اند، از جملـه، در فعالیـت        آمده  هم  اسالمی گرد   تحت نام گروه بانک توسعه      
 و اجـالس سـران   )OIC(هاي مختلف وابسته به سازمان کنفرانس اسالمی       سازمان

رو، بانک توسعه اسالمی مشارکت فعالی  از این. جویند اسالمی، مجدانه شرکت می  
هـاي   ، در زمینـه همکـاري  21اسالمی براي سـده    سازي امت     در تدوین سند آماده   

 داشـته  1هاي عضو سازمان کنفـرانس اسـالمی     ي و مالی بین کشور    اقتصادي، تجار 
  رجب28حکام که در  سومین مجمع ساالنه هیئت       و  سپس در جریان بیست   . است
شـد، بانـک، نهمـین        در کوتونو، بنین، برگزار مـی     ) 1998نوامبر  17( هجري   1419

یکـم،   و سازي امـت بـراي سـده بیـست     آماده«سمپوزیوم ساالنه خود را با موضوع    
  . ، ترتیب داد»ترویج فناوري اطالعات با هدف توسعه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Islamic Development Bank ( IDB) 
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راهنماي تـدوین   «هاي این سمپوزیوم، از بانک خواسته شده بود که            در توصیه 
. هـاي عـضو تـدوین کنـد          را براي کمک به کشور     1»راهبرد ملی فنّاوري اطالعات   
از اي در این زمینه، افزایش آگـاهی کـشورهاي عـضو     هدف اصلی از انجام مطالعه 

فناوري اطالعات و مشخص ساختن مرکزي نمونه در قلمرو فناوري اطالعات بود 
  . که بتواند با همکاري این کشورها به استفاده بهینه از خدمات و منابع آنها بپردازد

برگزیـده    مالزي انجام داده و به کمـک گروهـی         MSCاین مطالعه را مرکز فنّاوري      
هاي عـضو در طـول یـک          نیز از برخی کشور   از متخصصان فنّاوري اطالعات بانک و       

ـاه دو  روزه کـه در مقـر اداره مرکـزي بانـک توسـعه اسـالمی در جـده عربـستان          کارگ
ـابی شـده اسـت   2003 ژانویه 20 تا  19سعودي، از    برگـزاري ایـن   . ، برگزارگشت، ارزی

  . کارگاه تأثیري بسزا در بهبود محتواي این تحقیق داشت
ها و نیـز اهـداف    گیري ها، جهت   ها، مسئولیت   شرفتضعف، پی   در این مطالعه نقاط     

ـات در اقتـصاد نـوین،           ـاوري اطالع اجرایی فراروي اعضا در مسیر اسـتفاده مـؤثر از فنّ
ـاي عـضو      این مطالعه چارچوبی را فراهم ساخت کـه در آن کـشور           . شناسایی شدند  ه

ـ                    می ـاوري را توسـعه داده و آن را ب ه اجـرا  توانند راهبردهاي ملـی خـود در عرصـه فنّ
  . درآورند، و همچنین این منبع جدید را براي توسعه اقتصادي خود به خدمت گیرند

هـاي مختلـف نظیـر تغییـرات در           هـا و فرصـت      این مطالعه همچنین چـالش    
سازد و نیز توسعه  هاي اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادي را برجسته می         زمینه

. دهـد   یل و بررسی قـرار مـی      فناوري اطالعات در کشورهاي منتخب را مورد تحل       
آمیـز    عالوه، عناصر و عوامل حساس موفقیت در توسعه یـک راهبـرد موفقیـت               به

  وها هاي قانونی، محتوا و شباهت ها و چارچوب مشی فنّاوري اطالعات از نظر خط
هاي ملی    هاي فنّاوري اطالعات و توسعه منابع انسانی و گروه          ساخت  همچنین زیر 

  . گیرند لعه مورد دقت و بررسی قرار میابتکارات، در این مطا
  

  علی دکتر احمد محمد
  رئیس بانک توسعه اسالمی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Guideline for a National IT Strategy 
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  مقدمه

  
اسالمی از مشاوره و مـشارکت        ترین هدف بانک توسعه       با توجه به اینکه مهم    

در این مطالعه، افزایش هرچه بیشتر آگاهی کشورهاي عـضو دربـاره اهمیـت              
جـاي پاسـخ بـه چگـونگی، بیـشتر بـر             ه به فناوري اطالعات است، این مطالع    
ایــن گــزارش در نظــر دارد . هــا تأکیــد دارد چیــستایی، زمــان، و برخــی چــرا

 بـه ایـن امیـد کـه      اي برپایه دانش گذشته و حال این قلمرو بنیان نهـد،   مطالعه
و دانـشگاهیان    تجـاري، اجتمـاعی،     ریزان، رهبران دولتی،    سیاستگذاران، برنامه 

تـري بـراي      اي عضو بانک توسعه اسـالمی بـه درك عمیـق          ویژه در کشوره    به
اي  در چنـین زمینـه  . جمعی دست یابند هاي آگاهانه و کنش دسته  گیري  تصمیم

و با درنظرگرفتن اینکه بیشتر کشورهاي عضو فاصله زیادي از برخـورداري از   
هاي کلی زیر در این گـزارش بـه           محور دارند، تعریف    فناوري و اقتصاد دانش   

  .اند  شدهکار برده
گیري  کار تنهایی در این متن به کار رفته باشد، به معناي به اگر فنّاوري به :فنّاوري

هاي ملی بـه کمـک     ها و دولت    هاي موجودي است که سازمان      دانش و فرآیند  
طبیعی و اطالعات خود براي نیل بـه اهـداف      کار، سرمایه، منابع      آنها از نیروي  

  . کنند  را سازماندهی و مدیریت میگیري کرده، آنها خاص خود، بهره
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ها به کمـک   ها و سازمان نوعی از فنّاوري است که دولت    : (IT)فنّاوري اطالعات   
کارگیري کرده و   دهی، پردازش، مدیریت و به      آن، دانش و اطالعات را سازمان     

افـزار   افـزار و نـرم   ها، مرتباً در سـخت  ها و فرآیند این دانش. دهند  گسترش می 
  . شوند ها گنجانده می ها، و پردازش داده هاي اتباط داده  سیستمها، رایانه

 تعریـف کلـی و رایـج فنّـاوري اطالعـات            :(ICT)فنّاوري اطالعات و ارتباطـات      
هـا،   ها و انتشار داده هاي مرتبط با ارتباط از راه دور و فرستنده    عالوه فناوري   به

مـراه و دسـتیاران     شامل اینترنت و تجهیزات الکترونیکی مصرفی مثل تلفن ه        
  . ها است PDAs)(دیجیتالی شخصی

مـدت و    میـان  شـده در  هاي انجـام  گذاري ها و سرمایه   تصمیمات، گزینه  :راهبرد
هاي رقابتی، متفـاوت و متمـایز    براي نیل به مزیت)  سال و بیشتر   5(مدت    بلند

  . گیرد برمی ها و رویکردها با هدف تحقق راهبرد را در مشی است و خط
 چارچوب کلی مفهومی جمعی، که به تشریح عناصـر اصـلی و روابـط            :راهنما

  . کند آنها با یکدیگر کمک می
فنـاوري  و  فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات   در این گـزارش اصـطالحات     

افـزون   انـد، تـا بازتـاب همگرایـی روز     جاي یکدیگر به کـار رفتـه    بهاطالعات  
  .اطالعات باشندها و فنّاوري  هاي ارتباط از راه دور، فرستنده بخش
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1  
  چکیده اجرایی

  
  دیباچه

هـاي اطالعـات و     رغـم درآمیختگـی فنّـاوري       یکم، به   و  در سرآغاز سده بیست   
 و سـناریوهاي نـامطمئن   2000کام درسال    در پی بحران دات    (ICT)ارتباطات  

  –  همچنـان در توسـعه اجتمـاعی       فناوري اطالعات و ارتباطـات    اخیر جهانی،   
بانـک   متأسفانه اکثر کشورهاي عـضو    . وري، نقشی بسزا دارد   اقتصادي هر کش  

 فناوري اطالعات و ارتباطـات    لنگان در پس قافله توسعه        توسعه اسالمی لنگ  
. شـود   تـر مـی     بین آنها و دیگران عمیق    » شکاف دیجیتالی «اند و هر روزه       روان

این شکاف بین کسانی که ظرفیت و منابع کافی براي دسترسـی و اسـتفاده از               
هاي نهفته در آن را در اختیار دارند و آنهایی کـه از    نش، اطالعات و فنّاوري   دا

رشـد، نیازمنـد     به این بحران رو  . کند  اند، تفاوت ایجاد می     بهره  ها بی   این فرصت 
  .اقدامی جمعی است

عنوان سـازمانی کـه بـا هـدف کمـک بـه توسـعه                اسالمی به   بانک توسعه   
، سرپرسـتی ایـن     2001ر مـاه مـه      کشورهاي عضو خود تأسیس شده است، د      

مطالعه را به عهده گرفت تا بـه توسـعه الگـویی بـراي راهبـرد ملـی فنـاوري           
هـاي   اطالعات بپردازد، تا از این طریق به کشورهاي عضو، در توسـعه برنامـه           
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  . یاري رساندفناوري اطالعات و ارتباطات
شـد کـه بـه    کو ویژه مـی  ، به 1راهنماي تدوین راهبرد ملّی فنّاوري اطالعات 

  :اهداف ذیل نائل آید
هاي خود از فنّاوري اطالعـات، بـه    هاي عضو را به افزایش آگاهی  کشور ◄

کمک تدوین راهنماي راهبرد ملی فنّاوري اطالعات ترغیب نماید و برمبنـاي            
درخواست کشورهاي عضوي که مایل هستند این الگوها را با نیـاز و شـرایط         

 فنی ارائه کند؛خود منطبق نمایند، به آنها کمک 
منظور ایجاد هماهنگی هرچه بیـشتر و اسـتفاده           مراکز نمونه پیشرو را به     ◄

 .هرچه بهتر از منابع و خدمات خود آنها شناسایی نماید

  
  هاي آن  و ویژگی و ارتباطاتانقالب فناوري اطالعات

 انقالبمعنی و پیامد بسیاري امواج  ، همفناوري اطالعات و ارتباطاتانقالب 

 از بدو کاربرد خود در قالـب        فناوري اطالعات و ارتباطات   . هاست    نّاوريدر ف 
هاي بزرگ براي تحقیقات علمی، در خودکارسـازي فرآینـدهاي پیچیـده      رایانه

  .رفته است تجاري نیز به کار می
ـ دانیم که رشد اقتصادي خوبی می امروزه به  اجتماعی یـک کـشور، رابطـه     

 .  در آن کـشور دارد اطالعـات و ارتباطـات  فناوري مثبتی با پیشرفت کاربرد 

ICT و ایجـاد  2وري اي براي کاهش هزینـه، افـزایش بهـره        هاي بالقوه   از توانایی 
 به فرآینـدهاي نـوین و پیـشرفته     ICT. ارزش افزوده اقتصادي برخوردار است    

دهد که خدمات و محصوالت خود را با کارایی و اثربخـشی        تجاري امکان می  
 کـار در کنـار اسـتفاده         هـاي نیـروي     دانش و مهارت  . نندچه بیشتر عرضه ک     هر

 و فـراورش در  پـذیري  هـاي اصـلی بهبـوى رقابـت     مؤثر از فنّاوري، از محرك   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. GNITS 
2. Productivity 
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بـسیاري از   . مؤسسات، صـنایع و درنهایـت، کـل اقتـصاد یـک کـشور اسـت               
هـاي گـسترده و کـاربرد مفیـد      گـذاري  یافته، به لطف سرمایه    کشورهاي توسعه 
  .اند  مقام راهبري نائل آمده، به فناوري اطالعات

 به کمک اینترنـت   و ارتباطاتهاي فناوري اطالعات    ، نوآوري 1990از دهه 
هـاي    فعالیـت . انـد   سـازي بازارهـا همـوار سـاخته         راه را براي افزایش جهـانی     

مهـارت یـا      کار ارزان اما کـم      زحمت به کشورهاي داراي نیروي      ارزش و پر    کم
ارزش از آن  درآمد و پـر  هاي پر که شغل   حالی شوند، در   مهارت سوق داده می     بی

اي و مـــدیریت،  شـــوند کـــه داراي اســـتعدادهاي حرفـــه کـــشورهایی مـــی
هـاي تجـاري     و محـیط    و ارتباطـات   هاي خوب فناوري اطالعـات      زیرساخت

  .بخش هستند الهام
 بـسیار آشـکار اسـت، امـا بـه         فناوري اطالعات و ارتباطـات    چند تأثیر     هر

هایی   درك ویژگی  اثربخش در زمینه فناوري اطالعات،    منظور تدوین راهبردي    
  . و ارتباطات به همراه دارند، مفید خواهد بودکه توسعه فناوري اطالعات

 شبکه است؛ بـه  1هاي بیرونی  تابع بازده   و ارتباطات  فناوري اطالعات . الف
این معنا که پس از آنکه انبوهی از کاربران از یک فنّاوري یـا برنامـه اسـتقبال                  

مودند، شبکه رشد قابل تـوجهی را از نظـر کـاربرد و تعـداد کـاربران شـاهد           ن
  .نتیجه، از ارزش بیشتري برخوردار خواهد شد خواهد بود و در

 اســت، چراکــه 2اي آشــوبگر  پدیــده و ارتباطــات فنــاوري اطالعــات.ب
شده بین  ها و روابط ایجاد نوردد و قادر است شبکه     می  هاي مختلف را در     بخش
سـازي   کنندگان و فروشندگان و کـاربران نهـایی را بهینـه         ندگان، توزیع کن  تولید
،  و ارتباطـات ها و الگوهاي تجـاري مبتنـی بـر فنـاوري اطالعـات           برنامه. کند

  .هاي ناکارآمد خواهند شد ها و تجارت جایگزین سازمان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Xternalities 
2. Disruptive 
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کاربردهاي موفق فناوري اطالعات و ارتباطات ممکن اسـت از منـابع           . ت
  .ظره سرچشمه بگیرند غیرمنت کامالً

هـا   بهترین کاربرد در اغلب اوقات، ریشه در بهترین یا آخرین فنّـاوري  . ث
هـا و آن دسـته از         ها، مهارت   ندارد، بلکه عمدتاً ناشی از کاربرد نوآورانه دانش       

  .کاربردهاي فنّاوري است که پاسخگوي نیازهاي بازار هستند
ریـزي بـراي     هستند که برنامـه    یادشده در باال، مبین آن      ها و پویایی    ویژگی

ــه معنــی ســر و ارتباطــاتفنــاوري اطالعــات ــا ســرعت،   ، ب ــار داشــتن ب وک
پـس راهبـرد    .  عـدم قطعیـت و مخـاطره اسـت         ،1عملیـاتی   میاناستانداردهاي  

طلبانـه باشـد و بـا پـذیرش      نوعی فرصت  باید به   و ارتباطات  فناوري اطالعات 
ق یادگیري و اکتشاف بـا رونـد   منتظره و نیز تلفی هاي غیر  ها و شکست    موفقیت

  .رشد خود، تکامل یابد
  

  در کشورهاي عضو بانک توسعه اسالمی ارتباطات   وفناوري اطالعاتهاي  چالش
 و ارتباطات   ، فناوري اطالعات  بانک توسعه اسالمی  در اغلب کشورهاي عضو     

شاهد این . تري در توسعه اقتصادي این کشورها ایفا کند       هنوز باید نقش عمده   
  :هاي زیر هستند ، شاخصامر

کلـی و     طـور     به(صرف هزینه اندك براي فناوري اطالعات و ارتباطات         ـ  1
  ؛)نیز به تناسب درآمد ناخالص ملی

 ضریب نفوذ اندك اینترنت و ارتباطات از راه دور؛ـ 2
 .هاي انسانی توسعه نامناسب سرمایهـ 3

، (LDMC) یافتـه  توسـعه  ویژه اعـضاي کمتـر   بسیاري از کشورهاي عضو، به 
سـوادي دسـت بـه        هاي خـارجی، فقـر، و کـم         هنوز با مشکالت بنیادي بدهی    

که این کشورها ناچار از اختصاص انـدك منـابع توسـعه     آنجا  از. گریبان هستند 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Inter-operability 
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خود به حل این مشکالت بنیادي و داراي اولویت هستند، تردیدي نیست کـه           
 ه فناوري اطالعات هاي توسع   شرط  هاي ثانویه و پیش     براي پرداختن به اولویت   

ها شامل ثبات دولتـی       شرط  این پیش . با مضیقه روبرو خواهند بود    و ارتباطات   
و محیط مناسـب   و ارتباطات هاي پایه فناوري اطالعات     و سیاسی، زیرساخت  

  .اند  داده شده نمایش1-1ها در جدول شماره  شرط پیشتمام این . بازار هستند
  

  1هاي راهبرد فناوري اطالعات شرط ین ـ پیشهاي نخستین و دوم  اولویت.1-1جدول 
  

  هاي اولویت زیرساخت پایه فناوري اطالعات
خت دوم

سا
زیر

 
اي
ه

 و  
کی
یزی
ف

ري
جا
ت

 محیط بنیادي تجاري ثبات سیاسی و دولتی 

برابري جنسیتی و توانمندسازي 
 زنان

هاي جهانی  گسترش همکاري
 سعهبراي تو

 سطوح پایه سواد بهبود سالمت مادران
اطمینان از پایداري 

 محیط زیست
هاي  اولویت

ت نخست
اخ
رس
زی

 
یه 
 پا
اي
ه عی
تما
اج

 

مبارزه با ایدز، ماالریا و دیگر  فقر و گرسنگی
ها بیماري  

کاهش میزان مرگ 
 کودکان

عوامل فرهنگی، معنوي و اجتماعی نیـز از دیگـر دالیـل ایجـاد و تعمیـق                
  : اند شکاف دیجیتالی، برشمرده شده

مومی جوامع مسلمان از تأثیر ناخوشایند اطالعات و محتواي         تفکر ع . الف
ویژه آن دسته از اطالعات که از نظر فرهنگی و اخالقـی   نشده، به   باز و پاالیش  

  با اسالم ناسازگار هستند؛ 
منظـور جلـوگیري از       هاي سیاسـی یـا دولتـی تحمیلـی بـه            محدودیت. ب

ود بیان و جریانات آزاد، محد هایی که ممکن است در نتیجه آزادي نا      نارضایتی
 آنی و باز به وجود آیند؛

 اقتصادي و تکنولوژیکی غرب در برخی جوامع مـسلمانان،   نفی برتري . پ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2000اجالس سران هزاره در سال » اهداف هزاره توسعه«شده از  برگرفته. 1
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نتیجـه،   آینـد و در  ها، شکل جدیدي از استعمار به شمار مـی         چراکه این برتري  
 کنند؛  آمیز جلوه می تهدید
یکی مـسلمانان،  نیـافتگی علمـی و تکنولـوژ    نظر معنوي، توسعه   از نقطه . ت

شـان دربـاره دانـش و هـدف غـایی             بینی متفـاوت و باورهـاي       ناشی از جهان  
داري که معتقد است سودجویی       نادرستی الگوي سرمایه  . وجودي انسان است  

و توجه به منافع فردي، به سود جامعه خواهد بود، اکنون ثابـت شـده اسـت؛                
خـوبی شـاهد    ي بـه افزون بین غنی و فقیر در جوامع امروز       چراکه شکاف روز  

 . این امر است
بنابراین، نخستین چالش براي کشورهاي عضو بانک توسـعه اسـالمی، آن            

اي گروهی، اصالحات الزم را در فـضاي آموزشـی،         است که ترجیحاً به شیوه    
اقتصادي، سیاسی و اجتماعی خود پدید آورند و درصدد آشتی و تجمیع بـین   

داري و اسـالمی برآینـد الزم    ي سـرمایه  ها  بینی و باورهاي زیربنایی نظام      جهان
است علم و رویکرد خردورزانه برآمده از آن نسبت به دانش، موجب شود تـا    
. جایگاه خود را بسان دوره شکوفایی تمدن اسـالمی دوبـاره بـه دسـت آورد               

دیگر مسئله توازن در کار نیست، بلکه کشورهاي مسلمان نیازمندنـد در عـین          
طـور همزمـان بـه یـادگیري و      ورزند، به ي تأکید می حالی که بر بقایاي راهبرد    

  .عمل بپردازند
  

  نماي کلی تحلیل راهبردي 
 مـستند در مـورد پیـشرفت     ها در این مطالعه با درك رویکردهاي کامالً     تحلیل
.  و ارتباطات در کشورهاي در حال توسعه آغـاز شـدند  فناوري اطالعاتملی  

دلیـل بافـت،     ایـن کـشورها، بـه   شـده در  رویکردها و راهبردهاي اصلی اتخـاذ   
یـک از آنهـا، از تنـوع زیـادي برخـوردار              اهداف و موقعیت رقابتی خاص هر     

  : بندي کرد توان در دو گروه کلی طبقه این رویکردها را می. هستند
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  مثابه بخش تولیدي  به  اطالعات و ارتباطاتفناوري ـ1
شـود کـه در    مـی ، یکی از آن صنایع اصلی درنظر گرفته        ICTدر این رویکرد،    

این رویکرد نیازمنـد تـأمین انگیـزه بـراي توسـعه و      . اقتصاد سهمی بسزا دارد   
شکوفایی صنعت نوپایی است که اغلب هـدف نهـایی آن صـادرات تولیـد و             

  .  استICTخدمات
  مثابه محرك توسعه اقتصادي ـ اجتماعی   بهفناوري اطالعات و ارتباطاتـ 2

ICT   دیـسی و پیـشرفت محـیط اجتمـاعی و     تواند دگر  درمقام یک محرك، می
هایی اسـت   ها و انگیزه مشی این راهبرد مشتمل بر خط. اقتصادي را تسریع کند  

. کننـد  هـاي کلیـدي اقتـصاد را دنبـال مـی       در تمامی بخش   ICTکه هدف نشر    
فناوري اطالعات و برآمده از اتخاذ چنین راهبردي در زمینه      ) ستانده(داد    برون

هـاي   وري در کلیه بخـش  ساختن و یا حتی بهبود و بهره      پذیر    ، امکان ارتباطات
  .کلیدي است

، فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات   هـاي   در این مطالعه، نقش و تأثیر قطـب    
اند کـه موجـب    اي طراحی شده گونه اقتصادي که به  / یعنی مناطق ویژة صنعتی   

ــانی ــاوري اطالعــات و چندرســانه  جــذب کمپ ــان  اي هــاي فن هــا و کارآفرین
 شوند و همچنین محیط مناسبی بـراي نـوآوري فـراهم    ICTنده محلیکن  تغذیه

  . اند آورند نیز، مورد بررسی قرار گرفته
کـشورهاي منتخـب عـضو     فناوري اطالعـات و ارتباطـات  تحلیل راهبرد 

بانک توسعه اسالمی، دربارة مالزي، امـارات متحـده عربـی، مـصر، عربـستان           
برخی ابتکـارات موفـق در      . ستسعودي، بنگالدش، اردن و گینه انجام شده ا       

. انـد    در سطوح محلی کشورهاي در حال توسعه نیز، بررسی گشته          ICTزمینه  
هایی اسـت کـه از        هاي مشترك و نیز درس      ها، کشف چالش    هدف این تحلیل  

داد در تدوین  مثابه درون شوند، تا بعدها بتوان از آنها به   این رهگذر آموخته می   
  : اند از ها عبارت این درسعمده . الگوهاي آتی بهره برد
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کننده و راهبر بـازار توسـط دولـت؛ چراکـه در          لزوم ایفاي نقش تسریع     ◄
  اند؛  اغلب کشورهاي عضو، بازارها توسعه نیافته

عنـوان یـک بخـش تولیـدي       و ارتباطـات بـه    اطالعات تأکید بر فناوري   ◄
در مـورد آن  برداشته باشد، اما ایـن مـسئله فقـط      مدتی در   تواند منافع کوتاه    می

فنـاوري  هـاي کـافی    یابـد کـه از مهـارت    دسته کشورهاي عضو مـصداق مـی      
 اي برخوردار باشند؛   و ارتباطات و تقاضاي بازار داخلی و منطقهاطالعات

 -عنوان محرك رشد اقتصادي  و ارتباطات به فناوري اطالعات نگرش به    ◄
 به این ترتیب    تواند مفید باشد؛ چراکه     اجتماعی، در بیشتر کشورهاي عضو می     

تـدریج موجـب بهبـود     توان اطمینان حاصل نمود که دانـش و فنّـاوري بـه     می
حال، این رویکرد نیازمند تعهد و        هر  به. هاي اقتصادي خواهد شد     تمامی بخش 

 نگرش درازمدت به مسئله است؛
 و ارتباطـات،    فنـاوري اطالعـات   هـاي     سـاخت   توسعه منابع انسانی و زیر    

هـا،   الزم است کـه در جامعـه و سـازمان   . کافی نیستندشروط الزم هستند، اما  
 سازي شده و محیطی مشوق همکاري و نوآوري پدید آورده شود؛  ظرفیت

ــژوهش و توســعه   ◄ ــزایش پ ــه ) R&D(اف ــاتدر زمین ــاوري اطالع  و فن
کـار   ایـن . ارتباطات، نیازمند افزایش ظرفیت محلی و مالکیـت معنـوي اسـت           

 کاهد؛  هاي خارجی می  و ظرفیتتدریج از وابستگی به فناوري به
فنـاوري  ریزي و اجراي راهبرد ملی  رویکردي منسجم و جامع در برنامه    ◄

فنـاوري   ضروري است، تا بتوان از مزیـت تـأثیر چندگانـه و قـاطع           اطالعات
 برداري کافی نمود؛   بهرهاطالعات

 مـستلزم همـاهنگی و همکـاري بــین    فنـاوري اطالعــات راهبـرد مـؤثر    ◄
هاي دولتـی و خـصوصی و    همکاري بین بخش . ختلف طرح است  نفعان م   ذي

اي و جهـانی تـشویق و         اجتماع، باید در سطوح جوامع محلـی، ملـی، منطقـه          
 . پذیر باشد ترغیب گردد، تا فراگیري مشترك و اشتراك اطالعات امکان
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  فناوري اطالعات راهنماي تدوین راهبرد ملی 
رخــی کــشورهاي عــضو و براســاس تحلیــل راهبردهــا، توســعه و موفقیــت ب

وسیله آن بتوان به اهـداف مـورد نظـر            شود تا به    عضو، الگویی طراحی می     غیر
سعی بر این بوده است که این راهنما تمـام  . بانک توسعه اسالمی دست یافت    

نظـر قـرار گیرنـد، در     باید در یک راهبرد موفق مـد  عناصر و عواملی را که می    
قدر بـسنده نیـست کـه         راهنما خود آن  چند که این      هر. خود جمع داشته باشد   

منزلـۀ چـارچوبی بـراي هـدایت      توانـد بـه     یک راهبرد خوانده شـود، امـا مـی        
فنـاوري  هـاي ملـی     مشی و برنامه    کشورهاي عضو در تالش براي تدوین خط      

 ITراهنماهاي تدوین راهبرد ملـی      .  خاص خود، در نظر گرفته شود      اطالعات
  :اند  زیر نمایش داده شدهنمایهدر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فناوري اطالعاتیک راهبرد ملی براي راهنمایی .1-1 نمایه

 هاي مشترك ـ اصول و ارزش1

شـود کــه یکـی از دالیـل اصـلی شــکاف دیجیتـالی، شـکاف بــین        گفتـه مـی  
هـا و   مـشی  نوبـۀ خـود ناشـی از خـط        اقتصادهاي قوي و ضعیف است که بـه       
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بینـی   تنی بر جهان ها، مب   مشی  این خط . هاي الگوي حاکم بر توسعه است       روش
بایــسته بــر آزادي فــردي،  هــایی اســت کــه تأکیــدي نــا ســکوالر یــا پــارادایم

  . مداري دارند هاي شخصی و ثروت جویی سود
، لحاظ کردن   فناوري اطالعات بنابراین، نقطه آغاز الگویی براي راهبرد ملی        

هـاي   ایـن ارزش  . هاي مشترك اسـالم اسـت       و محترم شمردن اصول و ارزش     
مل مـساوات، عـدالت، خـانواده و جامعـه، صـلح، دانـش و رشـد         مشترك شا 

گر اعتماد، احترام و دلسوزي براي خلـق        اصول هدایت . جانبه انسان است    همه
پایـه و   شرط پیدایش یک اقتصاد دانش یک شبکه نیرومند اجتماعی که بر پیش   

  . باشند دیجیتال استوار هستند، ضروري می
 ـ هدف و نگرش 2

راستا با اهداف و راهبردهاي کلـی          هم  فناوري اطالعات  لیاهداف و دیدگاه م   
 و فنـاوري اطالعـات  گرایانه بـراي توسـعه        ملی توسعه در تعیین اهدافی واقع     

چه بیشتر کردن شانس موفقیـت، دیـدگاه و           براي هر . ارتباطات، الزامی هستند  
هـا، فرهنـگ     و ارتباطات باید با درنظرگرفتن ظرفیت   فناوري اطالعات اهداف  

 و ارتباطـات و     فنـاوري اطالعـات   پـارادایم   . نیازهاي محلی تدوین گردنـد    و  
ـ توسعه اقتصادي و مفهـومی  ) و جهـانی ( اجتماعی بایـد بـا اصـول اسـالمی      

بـه ایـن ترتیـب، راه بـراي     . ساز باشند تر از دانش و هدف غایی بشر هم     جامع
واقعـی  سازي  هاي راهبردي متمرکزتر بر منافع جمعی، ظرفیت     اهداف و برنامه  

  .شود ها هموار می و توانمندسازي و درنتیجه پایدارتر شدن برنامه
  هاي راهبردي  ـ شالوده3

ها و ابتکارات باید بر پایۀ چندین شالوده راهبردي، خلق و اجرا گردنـد              برنامه
شاید در برخی مقاطع،    . ها و اهداف راهبرد فراهم گردد       تا امکان تحقق دیدگاه   

یارانـه، پویـایی رونـد         الزم باشند، این مداخالت هـم      برهایی  ها و میان    دخالت
چندکه بسیاري کشورها ممکن است فاقد منابع     هر. شوند  توسعه را موجب می   
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  هـا باشـند، امـا بـا     هـایی در تمـام ایـن زمینـه       الزم براي طراحی و آغاز برنامه     
  . حال، ضروري است که این عوامل در راهبرد لحاظ شوند این
بنـاي راهبـرد، خلـق           شـالوده اصـلی و نخـستین سـنگ         :تها و مقـررا     مشی  خط
ها و مقررات باید به شـکلی         مشی  خط. ها و مقررات انگیزاننده است      مشی  خط

سازي در تمام ابعاد نظیر تدارکات، تقاضا و   واسطۀ ظرفیت   طراحی شوند که به   
 و ارتباطـات و بالنـدگی آن را فـراهم     فناوري اطالعـات  مدیریت، زمینۀ رشد    

 و ارتباطات همگام و گاه حتـی  فناوري اطالعاتها و مقررات  مشی  طخ. کنند
. اي، مخابراتی، صنعتی و تکنولـوژیکی هـستند         هاي رسانه   مشی  پوشان خط   هم

هـاي   عنـوان یکـی از محـرك     و ارتباطـات بـه  فناوري اطالعات هاي    مشی  خط
هاي آموزشی، اجتمـاعی و       مشی  بایست با خط     اجتماعی، می  ـتوسعه اقتصادي 

  . خوان باشند تصادي نیز هماق
 فنـاوري    وجود منابع انسانی ماهر بـراي اسـتفاده مـؤثر از           :توسعه منابع انسانی  

 و ارتباطات، چه از طریـق آمـوزش یـا توسـعه دادن مهـارت آنهـا،                  اطالعات
باید براي حصول اطمینان از نیـل راهبـرد بـه     دومین عنصر مهمی است که می 

 و فناوري اطالعـات منظور ترویج  به. شوداهداف مطلوب خود، در نظر گرفته  
 الزم اسـت   وري شـود،   اي که موجب افزایش بهره      گونه  ارتباطات در اقتصاد به   

شـده بـراي تولیـد و تغذیـه دانـشگران کـاربر فنـاوري                 ریزي  رویکردي برنامه 
  .  داشت1اطالعات و کارآفرینان

 و فناوري اطالعاتهاي  ساخت  تحقق زیر:ساختار فناوري اطالعات و ارتباطات  زیر
هاي کالن  گذاري ریزي مناسب است؛ چراکه با سرمایه ارتباطات، مستلزم برنامه  

هـا و تـدابیري نظیـر رقابـت و           مـشی   بنابراین خـط  . مدت سروکار دارد    و دراز 
 باید به شکل جدي مورد توجه قرار گیرند، اما محتاطانه اجـرا             2زدایی  مقررات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Enterpreneurs 
2. Deregulation 
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هـاي درسـت،    مـشی  بدون وجود خـط . ددساخت اجرا و اداره گر      شوند تا زیر  
هاي پرهزینه   گذاري  هاي قانونی و الگوهاي تجاري نوآورانه، سرمایه        چارچوب

بانک تواند به باري سنگین براي بسیاري از کشورهاي عضو  ساخت، می در زیر
  . تبدیل شود که درنتیجه این زیرساخت پایدار باقی نخواهد ماند توسعه اسالمی

هـاي     و ارتباطات و برنامـه     فناوري اطالعات هاي مناسب     نامه بر :محتوا و محیط  
 فناوري اطالعات منظور تسریع و نشر کاربرد        مرتبط با محتوا و محیط، باید به      

هـا بایـد بـا هـدف       این برنامـه  . و ارتباطات در کشورها، طراحی و اجرا شوند       
ین تشویق مشارکت شهروندان محلی، کاربران، بازرگانـان و کارآفرینـان، تـدو     

نتیجـه   این کار سبب توسعۀ فنّاوري و تخصص در سطوح محلی و در      . گردند
. هـا و منـابع بیگانـه خواهـد شـد            ایجاد توازن در وابستگی کشور به فنـاوري       

هـاي محتـوا و محـیط، سـکویی را بـراي پیونـد             دسـتانه برنامـه     تدوین چیـره  
موجـب  آورد کـه   هایی فـراهم مـی   ها، منابع انسانی ماهر و زیرساخت  سیاست

دستیابی به منافع اقتصادي همراه با نوآوري در کاالهـا و خـدمات مبتنـی بـر                 
  .شود فناوري اطالعات و ارتباطات پیشرفته می

سازي و توسعه واحدهاي مختلف، امـا    به معنی روابط، شبکه:هاي نوآوري  شبکه
بسته نظیر آموزش، تحقیق و توسـعه، صـنایع، نهادهـاي مـالی و خـدمات                هم

چند نظـام     هر. اي کارا از نوآوري و کارآفرینی است        راي خلق چرخه  پشتیبان ب 
گیرد، این راهنما بـر خلـق    ابتکارات سنتی معموالً در میان یک ملت شکل می       

، یـا بـه عبـارتی       بانک توسعه اسالمی  هاي نوآوري بین کشورهاي عضو        هسته
، 1روسـت کـه مراکـز نمونـه       از ایـن  . اي تأکیـد دارد     هاي نوآوري منطقـه     شبکه
بایست نقطه اشتراك کانونی براي  که در این تحقیق پیشنهاد شده، می گونه  همان

بندي بـا حمایـت دیگـر         این رویکرد مبتنی بر بخش    . هر شبکه نوآوري باشند   
ساز رقابت سالم و همکاري بین بسیاري         هاي راهبردي، زمینه    عناصر و شالوده  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Center Of Excellence (COE) 
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یک به    هاي هر   و قابلیت ها    به این ترتیب، توانایی   . کشورهاي عضو خواهد شد   
اي  حقیقت از این طریق یک راهبرد بادوام منطقه کمک دیگري خواهد آمد و در
  .عرب شکل خواهد گرفت  پانITفنّاوري اطالعات، نظیر راهبرد 

 عوامل اصلی موفقیت 

 وجـود داشـته     ITاین مطالعه سه عامل اصلی را که باید در هر راهبـرد مـؤثر               
  : ه استباشند، چنین شناسایی کرد

فنـاوري  هـاي    براي انگیزش و بالنـدگی نـوآوري  :اراده سیاسی و رهبري قوي      ◄
ها الزم است، چراکـه    و ارتباطات و گذر دادن آنها از موانع و چالش   اطالعات
گـذاري کـالن و تعهـد        و ارتباطات نیازمنـد سـرمایه      فناوري اطالعات توسعه  

 .درازمدت است
ییرات براي خلق آگـاهی، تعهـد پایـدار و           مدیریت این تغ   :تغییرات مشارکتی  ◄

نفعان، کلیدي است که خود نیازمند عزمی پایدار       احساس مالکیت در میان ذي    
یک رویکـرد جـامع و مـشارکتی بـه تغییـر، در       . هاي گوناگون است    در برنامه 

دهی، براي حصول اطمینـان از گـذار مـؤثر و     قیاس با رویکردهاي فاقد جهت   
 . بانی اصول راهنما الزم استراستایی با نگرش و م هم

هـاي    هـا و طـرح      منظور برخورداري از اطمینان نسبت بـه اجـراي برنامـه            به ◄
گوناگون، الزم است ساختار اداري و مدیریتی صحیح و ظرفیـت الزم ایجـاد              

ایجاد چنین ساختار و ظرفیتی، نیازمند ایجاد زیرساخت اداري نـوین و             . شود
عـال و ازخودگذشـته اسـت تـا بتوانـد بـه         چارچوبی نهادي از جمله نیروي ف     

طراحی و مـدیریت کاربـست راهبـرد ملـی فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات                 
 . بپردازد

  مراکز نمونه
هـاي راهبـردي و عناصـر         هایی هستند که برخی شـالوده       ، سازمان   نمونهمراکز  

تواننـد در تـأمین       ایـن مراکـز مـی     . انـد   اصول راهنما را با موفقیت سامان داده      
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هـاي مختلـف مـرتبط بـا توسـعه       هاي برتر در زمینه ص، دانش و روش متخص
ICT   هـاي   ساخت فون در پدید آوردن زیر      براي مثال، گرامین  .  مفید واقع شوند

ویـژه زنـان، در حاشـیه شـهرهاي        ارتباطات از راه دور به سود مردم فقیـر بـه          
مـدیا در     شـرکت توسـعه مـالتی     . ، عملکرد چشمگیري داشته است    1بنگالدش

انـدرکاران   هاي مرتبط با محتوا و محیط، با مشارکت دست          راي موفق برنامه  اج
تجربیـات و  . ، تجربیـات شـایان ذکـري دارد    )موسوم به گـل سرسـبد     (متعدد  

عنوان الگوي مرجـع، بـراي    توان به شده از مراکز نمونه را می     دروس گردآوري 
دیگـر  کمک به برآوردن نیازهاي توسـعه فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات در               

در چارچوب ایـن راهنمـا،   . کشورهاي عضو بانک توسعه اقتصادي به کار برد     
تـوان نقـاط مرکـزي همـاهنگی و همکـاري بـراي اسـتقرار                 این مراکز را مـی    

اي بـین کـشورهاي عـضو بانـک توسـعه اقتـصادي               هاي نوآوري منطقه    هسته
 .دانست
سـعه   نیست، اما نقطه آغـازي بـراي بانـک تو   فهرست زیر کامل چندکه    هر

کند تا همکاري بهتر و استفاده بهینه از خدمات و منـابع را       اقتصادي فراهم می  
  . در دستورکار خود قرار دهد

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 .Suburban 
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  مراکز نمونه پیشنهادي. 1-2جدول 
  

  هاي مورد تأکید نمونه  کشور  سازمان

زیرساخت، محتوا و محیط، تأمین امتیـاز     بنگالدش  بانک فون، گرامین گرامین
  ي افراد شهريامور مالی خود برا

مرکز اطالعات و پشتیبانی 
زیرســـــاخت اطالعـــــاتی دولتـــــی،   مصر  )IDSC(گیري تصمیم

  آموزي فناوري اطالعات مهارت

اتحادیه فناوري اطالعات اردن 
(intaj) 

  اردن
همکاري هوشمندانه بین دولت و بخش      
خصوصی براي تکوین و اجراي ابتکـار       

REACH  ــنعت ــی توســعه ص ــرح مل ، ط
  فناوري اطالعات

  اردن  )(NICمرکز اطالعات ملی
زیرساخت شبکه، برنامه توسـعه محـیط،     

هـا و   مشی آموزش فناوري اطالعات خط   
  استانداردهاي اطالعاتی

کمیسیون ارتباطات و 
  مالزي  )CMC(ها چندرسانه

سیاست، توسـعه زیرسـاخت، مقـررات،       
گرایی   قوانین سپهر مجازي، مدیریت هم    

راه در فنــاوري اطالعــات، ارتباطــات از 
  ها دور و فرستنده

شرکت توسعه 
  مالزي  )MDC(اي چندرسانه

ریزي راهبـردي، محـیط و محتـوا،        برنامه
ــاوري    ــه فن ــارآفرینی در زمین ــعه ک توس

  هاي نوآوري اطالعات و ارتباطات، شبکه
شوراي ملی فناوري 

  مالزي  )NITC(اطالعات
اي فناوري   مشی وکالتی، منبع اندیشه     خط

ــات، بر  ــات و ارتباط ــهاطالع ــزي  نام ری
  راهبردي، محتوا و محیط

ـ وزارت علوم  وزارت آموزش
 و فناوري

توسعه منابع انسانی، سیاسـت تحقیـق و          پاکستان
  توسعه

شهر علوم و فناوري ملک 
مـشی   حمایت از تحقیق و توسـعه، خـط     عربستان سعودي  عبدالعزیر

  تحقیق و توسعه
مرکز آمار و پژوهشهاي اقتصادي، 

موزي آ  مهارت اجتماعی و
  کشورهاي اسالمی

ـ اجتماعی، حمایت از  تحقیقات اقتصادي  ترکیه
  ها و تعاون همکاري

امارات متحده   شهرك اینترنتی دوبی
  هاي نوآوري زیرساخت، شبکه  عربی
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  مالحظات راهبردي 
عنوان یک چـارچوب راهبـردي در نظـر     شده، باید به      داده  الگوي عمومی شرح  

هـاي خـاص راهبـردي را مطـابق بـا       برنامـه توان اهـداف و   گرفته شود که می 
  . هاي هر کشور، استخراج کرد و به کار گرفت الزامات و قابلیت

هـاي    از داده و بـا اسـتفاده    ) 4پیوسـت   (مطالعه  شناسی این     براساس روش 
،  ICT، سطوح آمـادگی کـشورهاي عـضو بـراي پـذیرش     2002 و 2001سال 
هـایی دوري   بنـدي  نـین کـران  چندکـه ایـن مطالعـه از چ      هر. اند  بندي شده   رتبه
  : توان به سه دسته کلی زیر تقسیم کرد گزیند، اما کشورهاي عضو را می می

کـشورهاي متعلـق   .  و رهبران بالقوه،کشورهاي در حاشیه، پذیرندگان پویا  
هاي خـاص خـود در زمینـۀ     به هر دسته، نیازمند مجموعه راهبردها و اولویت      

  .  هستند ICTتوسعه
هـاي   بایـست بـا چـالش     کشورهاي عضو ایـن گـروه، مـی   :هکشورهاي در حاشی 

پنجـه نـرم     و  هاي ضعیف دست ساخت سوادي و زیر    تري از قبیل فقر، بی      بزرگ
فنـاوري   که منابع در این کشورها بسیار محـدود هـستند، راهبـرد    آنجا از. کنند

 و ارتباطات در این کشورها، باید عمـدتاً بـه خلـق آگـاهی، توسـعه         اطالعات
هاي بنیـادي در جامعـه و تجـارت، معطـوف         ساخت  انسانی و ایجاد زیر   منابع  
هـاي   ویژه متمرکز بـر آن دسـته بخـش    شود که این راهبرد، به      توصیه می . شود

در میـان ایـن   . گذارنـد   اصلی شـود کـه تـأثیر مـشهود و مهمـی برجـاي مـی               
هاي اندك، توجه باید منحصر به اهرم کردن منابع جامعـه محلـی بـراي           بخش
  . ویی به نیازهاي همان جامعه باشدپاسخگ

هـاي   سـاخت    هدف اصلی براي این گروه، ایجاد قابلیـت، زیـر          :پذیرندگان پویا 
فناوري اطالعات و ارتباطات، تقاضا و مهارت فناوري اطالعات و ارتباطـات           

واسـطه اسـتفاده    این کار به. منظور افزایش کاربري و توسعه است  در کشور، به  
 و افزایش شمار کاربران فنـاوري اطالعـات و       ITدف نشر   هایی که ه    از برنامه 
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در تمامی ابعاد اقتصاد، نظیـر رفـع موانـع و محـذورهاي اقتبـاس و       ارتباطات
پذیرش فناوري اطالعات و ارتباطات، تولید، و افزایش دسترسی به اینترنـت،           

  . گردد پذیر می کنند، امکان دانش و یادگیري مستمر را دنبال می
هـاي الزم   سـاخت   بسیاري کشورهاي این گروه، از منـابع و زیـر       :هرهبران بالقو 

 هـاي توسـعه فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات      براي اجـراي گـسترده برنامـه   

در این مرحله کانون توجه کشورها معطوف به افـزایش اسـتفاده          . برخوردارند
هـاي بـا ارزش    و دانش در بازار فعالیت مؤثر از فناوري اطالعات و ارتباطات

در این . پذیري است چه بیشتر کردن فراورش و رقابت       منظور هر   زوده باال، به  اف
چندکه کـشورها در تـالش بـراي ایجـاد تـوازن بـین پـنج شـالوده                  بخش، هر 

زمـان بایـد بـر     تر بـه آنهـا اشـاره کـردیم هـستند، امـا هـم                راهبردي، که پیش  
 مرتبط بـا  هاي و برنامه هاي فناوري اطالعات و ارتباطات گیري نوآوري شتاب

این کار به آنهـا امکـان خواهـد داد کـه دانـش و      . بافت و محتوا، تأکید ورزند 
هـاي تـأمین منـابع        برها بیاموزند، بر قابلیـت      هاي روز را از طریق میان       فنّاوري

سرعت در زنجیره ارزش فنّاوري پیشرفت کرده، به نوآوران           خود بیفزایند و به   
  . ات تبدیل شوندو پیشگامان فناوري اطالعات و ارتباط

  
  نقش بانک توسعه اسالمی 

عنوان مبتکـر اصـول راهنمـاي راهبـرد ملـی فنـاوري               بانک توسعه اسالمی به   
کننده را در تـشویق کـشورهاي عـضو بـه توسـعه       اطالعات، باید نقش تسریع   

برخی ابتکاراتی که به این منظور بایـد        .  و ارتباطات ایفا کند    فناوري اطالعات 
  :اند  قرار گیرند، به این شرحدر دستور کار بانک

ریـزي و اجـراي    افزایش منابع مالی بانـک توسـعه اسـالمی، بـراي برنامـه          ◄
   و ارتباطات؛فناوري اطالعاتهاي توسعه  برنامه

 و ارتباطـات و     فنـاوري اطالعـات   هـاي توسـعه صـاحبان مـشاغل           برنامه ◄
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هاي شغلی و مدیریتی      هاي کوچک و متوسط براي افزایش مهارت        شرکت
  و ارتباطات؛فناوري اطالعات

حمایت از الگوهاي جایگزین توسـعه کـه بـا اصـول اسـالمی انـصاف و                  ◄
 خوانی بیشتري دارند؛ عدالت اجتماعی، هم

منظور تأمین منابع خطرپـذیر        به 1گذاري خطرپذیر   کاربست فناوري سرمایه   ◄
  و ارتباطات؛فناوري اطالعاتبراي بازرگانی نوین 

 و ارتباطـات  فنـاوري اطالعـات  منابع انسانی و آموزش    هاي توسعه     برنامه ◄
 و ارتباطات و کمک     فناوري اطالعات براي ترویج آموزش عالی در رشته       

هاي درسی ملی خود و تأکیـد       سازي برنامه   به کشورهاي عضو براي مدرن    
 هاي مرتبط با علوم آینده؛  بیشتر بر علوم، ریاضیات و رشته

هاي مرتبط با محـیط و        و توسعه پروژه  کمک مالی بدون عوض به تحقیق        ◄
منظـور فـراهم آوردن       هاي تحقیـق و توسـعه بـه         محتوا، براي تأمین هزینه   

 هاي سازگار با جوامع محلی؛  محتوا و برنامه
 و یـک سـازمان   ITتواند خود یک کـاربر نمونـه         بانک توسعه اسالمی می    ◄

 یادگیرنده با هدف افزایش کارآیی و فراورش باشد؛ 
هـاي سـازمان      هاي بانک توسعه اسالمی نظیر شـبکه        گیري از نوآوري   بهره ◄

الیـن، تـسهیم اطالعـات،       کنفرانس یـادگیري بـراي تـرویج ارتباطـات آن         
 . یادگیري و تجارت بین کشورهاي عضو

 
  پیش به سوي آگاهی و کنش جمعی : گیري نتیجه

فناوري ر پایه مبتنی ب   تدوین این اصول راهنما، مؤید آن است که اقتصاد دانش         
هـا پدیـد    هاي جدیدي را براي جوامـع و ملـت      و ارتباطات، فرصت   اطالعات

تنهـایی پـی    تـوان بـه   راهبردهاي ملی فناوري اطالعات را دیگر نمـی . آورد  می
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.Venture Capital 
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گرفت و الزم است که این راهبردها در سناریوي جهانی گنجانده شـوند، امـا         
ویـژه   ت محلـی، بـه  گرفتـه از بافـ   هاي نـشئت  در عین حال به نیازها و فرصت  

  . زمان پرداخته شود طور هم شرایط اجتماعی، فرهنگی و معنوي مسلمانان، به
سپس رهبران بخش خصوصی و جوامـع مـدنی کـشورهاي عـضو بانـک        

هـاي جهـانی و    توسعه اسالمی باید با همکـاري یکـدیگر بـراي رفـع چـالش       
ه در اقتصاد زمان به نیازهاي توسع  ها و نیروهاي چپاولگر بکوشند و هم        رقابت

کـشورهاي عـضو بانـک توسـعه اسـالمی بایـد در       . داخلی خود نیز بپردازنـد   
گفتگوهاي جهـانی در ایـن راسـتا، مـشارکت و بـا کمـک یکـدیگر نگرشـی              

ایـن  . جایگزین که براي پرکـردن شـکاف موجـود الزم اسـت، ایجـاد نماینـد        
چالش جهانی نیازمند پاسخی جمعی از سوي کشورهاي عضو بانـک توسـعه        

  . المی استاس
عنـوان    کـه از آن بـه         گونه  بنابراین، اصول راهنماي پیشنهادي، درست همان     

رود، در اصل یـک چـارچوب    یک استراتژي حامی نوآوري و تغییر انتظار می       
به این دلیـل اسـت کـه        . جمعی است   راهبردي براي یادگیري و اکتشاف دسته     

ه اسـالمی را   در بسیاري کشورهاي عضو بانـک توسـع    1نیازهاي جوامع هدف  
هـاي   ، راهبردهـا و طـرح   هاي نخـستین  نفعان در ایده توان قبل از آنکه ذي      نمی

اگر این تحقیـق و  . دقت و درستی شناسایی کرد    نمونه مشارکت داده شوند، به    
سازي مباحثات بیشتر دربـاره امکانـات و         الگوهاي پیشنهادي آن قادر به زمینه     

لیه خود دست یافتـه اسـت کـه همانـا           حقیقت به اهداف او     ها باشند، در    گزینه
هاي ناشی از فناوري اطالعات و       ترویج آگاهی بیشتر دربارة اهمیت و فرصت      

نهایت ایفاي نقش در نیل به آگاهی و کـنش جمعـی از سـوي کـشورهاي                   در
  .عضو است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Target Community  
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2  
  انقالب فناوري اطالعات و ارتباطات

  
عات و ارتباطات، به ابـزاري  هاي اطال خوبی آشکار است که فنّاوري   امروزه، به 

. انـد  اقتصادي و فراورش کـشورها، بـدل شـده    ـ   براي بهبود وضعیت اجتماعی   
توان آن را بـه    و ارتباطات یک ابزار جهانی است، چراکه می      فناوري اطالعات 

هاي سـاده و تـسهیم اطالعـات     از اتوماسیون. هاي مختلف به کار گرفت    شیوه
هایی ماننـد کـشاورزي،    تحقیق و توسعه در زمینههاي پیشرفته    گرفته تا فرآیند  

فنـاوري  ایـن بخـش بـه چگـونگی تحـول      . صنعت، علوم زیستی و آمـوزش     
ــا توســعه، فــراورش و جهــانی اطالعــات ســازي   و ارتباطــات و رابطــه آن ب

 و  فناوري اطالعات هاي اصلی     پایان بخش این بحث، شرح ویژگی     . پردازد  می
 و ارتباطات در هـر راهبـرد        اوري اطالعات فنارتباطات و اینکه چرا گنجاندن      

  . توسعه از اهمیت بسیاري برخوردار است، خواهد بود
  

  تحول فنّاورانه 
هـاي   هاي متعدد انقالب  و ارتباطات از جمله زنجیره    فناوري اطالعات انقالب  

ایـن امـواج    . انـد   فنّاوري است که از زمان انقالب صنعتی بـه بعـد، روي داده            
اي   اند و بیشتر تحوالت، دوره       در سراسر جهان منتشر نشده     انقالبی، به تساوي  

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ راهبرد ملی فناوري اطالعات راهنماي تدوین/ 22

 

ایـن  . بودند که نمرات آنهـا فقـط نـصیب معـدودي از کـشورها شـده اسـت               
هاي رشد سریع اقتصادي و تغییرات بنیادي اجتماعی         هاي زمانی، فرصت    برهه

هـاي فنـی      ها خـود وابـسته بـه برخـی نـوآوري            این انقالب . را در پی داشتند   
هاي مختلـف، از   هاي اجتماعی در زمینه    پشتیبان بودند که نوآوري   زمینه و     پس

ها و مدیریت گرفته تا نظـام پرداخـت مالیـات و قـانون کـار، آنهـا را              سازمان
هـا در قـالبی سـاده اسـت و       ، نشانگر این انقالب   2-1 نمایه. کردند  میتقویت  

ل، نظیـر  صنایع عام. شمارد  آفرین در هر موج انقالب فنی را برمی         صنایع نقش 
هاي همیشه در حال کاهش، منـابع در دسـترس و     پنبه، فوالد و نفت، با قیمت     

  . شوند تأثیر گسترده بر اقتصاد، از دیگران متمایز می
  

  
  )1770-1990( توسعۀ فناورانه  امواج.2-1 نمایه

  
   و ارتباطاتفناوري اطالعاتتکوین و تکامل 

، )IT( فنـاوري اطالعـات      توان گفت که نخستین مـورد اسـتفاده عمـده از            می
هاي با اندازه بـزرگ بـراي پاسـخگویی بـه نیـاز تحقیقـات               ظهور اولین رایانه  

جـایی کـه    . هاي آماري دولتی بـوده اسـت        علمی و گردآوري و پردازش داده     
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هـا   ایـن تکنیـک  . فنّاوري به تسریع حصول نتیجه و پیشبرد امور، کمـک کـرد      
و  هاي با اندازه بـزرگ  ند و رایانههاي تجاري به کار گرفته شد بعدها در محیط 

هـاي رقـومی مـورد        ابزارهاي روباتیک، براي فرآیند تجـاري و پـردازش داده         
پس از خودکارسازي فرآینـدهاي تجـاري، نوبـت بـه آن     . استفاده قرار گرفتند  

هاي داراي ارزش افزوده بیشتر نظیـر      رسید که فناوري اطالعات براي عملکرد     
، و کارکردهـاي اصـلی عملیـات پیچیـده تولیـد، و             ریزي منابع   طراحی، برنامه 

، وراي  ITتوسـعه و کـاربرد      . هاي بسیار دشوار به کمک طلبیده شـود         کارویژه
هـا در   این تکامل، به همراه رشد سـریع و نـوآوري       . تخیل و انتظار بوده است    

فنّاوري ارتباطات از راه دور و اینترنت، در بسیاري الگوها و کاربردهاي نوین            
  .  ادغام شده استتجاري،

توان آن   و ارتباطات در آن نهفته است که می        فناوري اطالعات نقطه قوت   
هاي گوناگون به کار گرفت و محدودیت آن فقط منحصر بـه تـوان    را به شیوه 

 و ارتباطات، مرزهاي فیزیکی از      فناوري اطالعات به کمک   . ذهنی آدمی است  
 و با کنترل کمتري از خالل رسانه چنان آزادانه روند؛ چراکه اطالعات آن بین می

نظیر  هاي جمعی موجود، بی یابد که در مقایسه با دیگر رسانه دیجیتال جریان می
 و فنـاوري اطالعـات  واسـطه   سـازي بـه   شود که رونـد جهـانی   گفته می . است

هـایی بـا    تر شـده و بـراي تجـارت         ارتباطات تسریع شده است، بازارها بزرگ     
ها با  تجارت. تر هستند و فنّاوري کافی در دسترس    پشتوانه مالی قوي مدیریت     

هاي مالی فقط  تجارت الکترونیک، به شکل مجازي آغاز شده است و تراکنش       
نتـایج  . دهنـد  با یک اشاره موشواره، در هـر زمـان و در هـر مکـان روي مـی                 

کـه   شـوند؛ چـرا   هـاي علمـی زودتـر منتـشر مـی      ها و یافته   اکتشافات، نوآوري 
عنـوان    این فنّاوري که به   . اند  ، فراگیرتر شده  ICTها به کمک      لهها و مقا    روزنامه

هاي آماري قدم به عرصه وجود نهاد،  ها و محاسبه   تر پردازش داده    روش سریع 
  . کند امروزه در اغلب ابعاد زندگی ما، نقش شایان توجهی ایفا می
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   و ارتباطات در توسعه اقتصادي فناوري اطالعاتاهمیت 
اند که فنّـاوري اطالعـات،    ها و کشورها نشان داده     شرکتمطالعات در سطوح    

رشـد  . هـا داشـته اسـت    تأثیري مثبت در عملکرد اقتصادي مؤسسات و ملـت        
 از منابع کشورها، شامل     2 و کارآمد  1اقتصادي تا حد زیادي به استفاده اثربخش      

تـر از هـر چیـز در روزگـار        هاي طبیعی، نیروي کـار و مهـم         سرزمین، سرمایه 
پیشرفت فنّاوري خـود در    . انش و فنّاوري موجود در آن بستگی دارد       امروز، د 

نـشده یـا انجـام کارهـا بـه       پی تالش براي پاسخگویی به برخی نیازهاي ارضا    
  . شود اي بهتر و مؤثرتر، حاصل می شیوه

تـأثیر قـرار      نوآوري تکنولوژیکی توسـعه بـشري را بـه دو شـکل تحـت               
هـاي بـشر؛      یم و با ارتقا دادن قابلیت     طور مستق    به نخست): 2-2نمایه  (دهد  می

هـا،   هاي گیاهی مقاوم به آفـات در برخـی اقلـیم    ها، نظیر گونه بسیاري فنّاوري 
پـز، دسترسـی بـه     و  هاي عفونی، منابع پاك انرژي بـراي پخـت          واکسن بیماري 

اینترنت براي کسب اطالعات و برقراري ارتباط به شـکل مـستقیم، سـالمت،              
بخشد و بر توانایی افراد  اردهاي زندگی بشر را بهبود می تغذیه، دانش و استاند   
  . افزاید تر در ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادي جامعه می براي مشارکت فعال

دلیل تـأثیر آن بـر رشـد اقتـصادي           در حالت دوم، نوآوري تکنولوژیکی به     
. یـد آ  وري، از جمله ابزارهاي توسعه انسانی به شمار می          واسطه افزایش بهره    به

ــه    ــارایی کارخان ــازده و ک ــزارع، ب ــوژیکی، محــصول م ــوآوري تکنول ــا و  ن ه
فنـاوري  . دهـد  هـاي کوچـک را افـزایش مـی      دهندگان خدمات و شرکت     ارائه

سـازي   دهـی و بهینـه   اطالعات و ارتباطات ابزارهایی براي دستکاري، سـازمان   
. ازدسـ   وري را فـراهم مـی       نحوه استفاده از منابع موجود با هدف افزایش بهره        

هاي رشد اقتصادي کشور و اسـتانداردهاي زنـدگی       این امر به نوبه خود زمینه     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Efficient 
2. Effective 
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ها و صنایع، نظیر  فناوري اطالعات نقطه آغاز برخی فعالیت    . کند  تقویت می را  
 و ارتباطات اسـت کـه در رشـد اقتـصادي و ایجـاد         فناوري اطالعات صنعت  
   .هاي اشتغال، سهمی بسزا دارند فرصت

ز مـصداق دارد، توسـعه منـابع انـسانی نیـز یکـی از               عکس این مسئله نیـ    
نــوآوري تکنولــوژیکی، تجلــی . ابزارهــاي مهــم توســعه تکنولــوژیکی اســت

آمـوزش عـالی، نقـش مهمـی در خلـق و نـشر             . هاي بالقوه بشر است     توانایی
تواننـد بـه کـار تحقیـق و توسـعه       دانشمندان بیشتري مـی . کند فنّاوري ایفا می  

تـر    هاي نو را آسان     توانند تکنیک   کارگران باسوادتر می  بپردازند و کشاورزان و     
دسترسـی بیـشتر بـه منـابع دانـش و      . و مؤثرتر بیاموزند و در آنها خبره شوند  

  . کند آورد که خالقیت افراد را تشویق می اطالعات، فضایی را پدید می
صـورت   توانند یکدیگر را به هاي تکنولوژیکی می توسعه بشري و پیشرفت  

هـاي    نـوآوري . اي سـازنده بـه وجـود آورنـد          قویت کرده و چرخـه    دوجانبه ت 
تکنولوژیکی در کشاورزي، پزشـکی، بخـش انـرژي، سـاخت و ارتباطـات از          

چندکه تنها عواملی نیستند که موجب توسـعه      اهمیت بسیاري برخوردارند؛ هر   
هـا موانـع پیـشرفت، نظیـر          ایـن نـوآوري   . شـوند   منابع انسانی و محو فقر می     

  . دارند می دك و محدودیت بنیادي را از میان بردرآمدهاي ان
  
  
  
  
  
  
  

  هاي بشري  و تقویت تواناییفناوري. 2-2 نمایه

  فرآوري
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  صنعت فناوري اطالعات و ارتباطات
فناوري اطالعات و ارتباطات عـالوه بـر ایفـاي نقـش ابـزاري کارآمـد بـراي              

 صـنعت  سازي فراورش بیشتر و استفاده بهینه از منابع، امروزه خود یـک    زمینه
دلیـل ترکیـدن    چندکـه بـه   هـر . افزون و سـریع اسـت   پویا و در حال رشد روز    

دلیـل       و رکود فزاینده در بسیاري اقتصادها بـه        2000در سال   » کام  حباب دات «
، بخـش فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات بـا        2001رخدادهاي جهانی در سال     

 ارتباطـات  مشکالتی روبرو شده است، اما بازار جهـانی فنـاوري اطالعـات و      
  . کندي، ولی هنوز در حال رشد است  چند به هر

شـود، از     ها در این بخش ارزیابی مـی        مبناي هزینه   ، که بر  ICTبازار جهانی   
، رشـد  2001 تریلیـون دالر در سـال   4/2، تـا  1993 تریلیون دالر در سال  3/1

 درصـد در    6/7اي معـادل      این تغییر، نشانگر رشد مرکب سـاالنه      . داشته است 
هـاي اینترنتـی در سـال     شـود کـه تـراکنش    بینی می پیش. ل این دوره است  طو

از ایـن  % 95رود کـه منـشأ    گمـان مـی   .  تریلیون دالر بـالغ شـوند      6، بر   2004
  . ها آمریکاي شمالی، حاشیه اقیانوس آرام و اروپاي غربی باشد تراکنش

رود کـه     توسعه این صنعت، فرآیندي همچنـان پویـا اسـت و انتظـار مـی              
لیل ادامـه رونـد رشـد فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات درسراسـر جهـان                  د  به
گــذاري و وجــود  هــاي سیاســت واســطه تــدوین و پــشتیبانی چــارچوب بــه
  . ها، نیروي کار ماهر و مشارکت، به رشد خود ادامه دهد ساخت زیر

هـا، شـامل      فناوري اطالعات و ارتباطات امروزه طیف وسیعی از فعالیـت         
 کـاربرد . آموزشی، علمی و تجاري را دربرگرفتـه اسـت        هاي فرهنگی،     فعالیت

ها به معنی آن  هاي عمودي و فعالیت  و ارتباطات در کارویژه    فناوري اطالعات 
بـرداري کـشورهاي مختلـف از آن     هاي نامحدودي براي بهره     است که فرصت  

  . منظور توسعه اقتصاد و جوامع خود، موجود است به
انـد و اقـداماتی    یافته  ن واقعیت را در   بسیاري کشورهاي در حال توسعه، ای     
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جدي را با هدف مشارکت در اقتصاد مبتنی بر فناوري اطالعات و ارتباطـات              
این رویکرد در تقابـل کامـل بـا    . اند عنوان راهی به سوي موفقیت آغاز کرده     به

هاي در حال توسـعه، در   ملی در بسیاري کشور   رویکرد تأکید بر خودبسندگی     
 کشورهایی نظیر چین، برزیـل و هندوسـتان    ).2-3نمایه  (هاي اخیر است      دهه

سـازي    را براي تقویت روند صنعتی     1گرانه  که پیش از این راهبردهایی حمایت     
در پیش گرفتـه بودنـد، در حـال کاسـتن از موانـع موجـود بـراي تجـارت و             

زدایـی از   سـازي و مقـررات   گذاري خارجی هستند و در راه خصوصی        سرمایه
 2هـاي چنـدملیتی     نتیجـه، شـرکت     در. دارنـد   تی، گام برمی  هاي مهم صنع    بخش

گذاري در این کـشورهاي در حـال توسـعه،          افزون در حال سرمایه     طور روز   به
بـه ایـن    . براي دستیابی به بازارهـاي جدیـد و امکانـات تولیـد ارزان هـستند              

هایی نو براي مشارکت در اقتـصاد جهـانی           ترتیب، این کشورها نیز به فرصت     
  . بندیا دست می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
در کشورهاي )  دالر آمریکا1000(، 1999 در  فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  هزینه.2-3 نمایه

  درحال توسعه منتخب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Protectionst 
2. Multi National Coporation (MNC) 

  نرخ ترکیبی 
 رشد ساالنه
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  وري فناوري اطالعات و ارتباطات و بهره
وري، نقـشی شـایان    واسطه بهبـود بهـره      رفت که فنّاوري به     از دیرباز گمان می   

هـاي   گـذاري  ا مطالعات بدوي پیرامون سرمایه  توجه در رشد اقتصادي دارد، ام     
شده در بخش فنّاوري اطالعات و رشد اقتصادي، رابطه معنـاداري را در          انجام

هـاي کـالن در ایـن     گذاري رغم سرمایه حقیقت، به در. این زمینه برمال نساخت 
 و 1970هـاي  وري در ایاالت متحده آمریکا، در دهه   بخش، نرخ رشد ملی بهره    

نظران این وضعیت   افولی داشت و سبب شد که برخی صاحب        ، روندي 1980
تـرین توضـیح نظـري بـراي ایـن         کننـده   قانع.  بنامند 1وري  نماي بهره     را تناقض 

هـا در بخـش فنـاوري اطالعـات، بـسیار             گذاري  تناقض، این است که سرمایه    
  .تر از آنی بوده است که بتواند تأثیر قابل سنجشی داشته باشد اندك

اند کـه رابطـه مـستقیم بـین کـاربرد فنـاوري اطالعـات و         ن دادهتحقیقات نشا 
کـاربرد  . مدت قابل مشاهده اسـت  وري، تنها در دراز ارتباطات و بهبود و رشد بهره   

MRP, CRMواسـطه   انـد بـه   هـا و خودکارسـازي اداري، توانـسته    هاي داده ، پایگاه
  . وري را افزایش دهند سازي استفاده از دیگر منابع، بهره کاهش زمان تولید و بهینه

گــذاري در بخــش فنــاوري اطالعــات و  ، ســرمایه1990در اواســط دهــه 
 درصد تولید ناخـالص  5 تا  4یافته، به     ارتباطات، در بسیاري کشورهاي توسعه    

گـذاري کـالن در    براي مثال، در ایاالت متحده آمریکـا، سـرمایه     . داخلی رسید 
هـاي    که در بین سال   ) دماتافزار و خ    تجهیزات، نرم (بخش فناوري اطالعات    

 ،)2-4نمایـه   ( درصد نرخ ترکیبی رشد ساالنه بالغ شـد          11 به   1995 تا   1987
وري نیروي کار در همـان      درصدي بهره  4/1در دستیابی به میانگین نرخ رشد       

، زمانی که نرخ ترکیبی     2000 تا   1995در دوره   . دوره زمانی کمک کرده است    
 درصـد بـود،   2/20طـور متوسـط    ، بـه ITگذاري در بخش    رشد ساالنه سرمایه  

  .  درصد رسید5/2رشد فراورش نیروي کار به 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Productivity Paradox 
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  وري  بدون درنظرگرفتن بخش کشاورزي و دولتی، بهره
  .داد ساعات کاري ارائه شده است در اینجا برحسب برون

  وري در آمریکا گذاري در فناوري اطالعات و بهره رشد سرمایه .2-4 نمایه

  
وري ناشی از توانـایی نـوآوري و ارائـه مـؤثرتر محـصوالت                ش بهره این افزای 

کننـدگان،   هـا در کـل شـبکه تـأمین     هـا و نظـام   پذیري مهـارت  بهتر و نیز دسترسی  
هـاي ارتباطـات و    گرایی بـین بخـش      هم. کنندگان و حتی نهادهاي مالی بود       توزیع

بـرداري   هیم و بهـره واسطه افزایش نرخ امکان تس رایانه نیز این فرآیند نوآوري را به  
تـر اینکـه فـراورش و        نکتـه مهـم   . هاي گوناگون، تسریع نمـود      از دانش و فنّاوري   

 ـ   یابـد کـه کـل نظـام      پذیري کلی یک تجارت یا صنعت، زمانی بهبـود مـی    رقابت
 ـ   گـذاران و دولـت   کنندگان، مشتریان، قانون شامل عملیات داخلی، ارتباط با تأمین

  . اس کرده یا مورد استفاده قرار داده باشد را اقتبICTبه شکلی مؤثر 
  

  سازي  و جهانی فناوري اطالعات و ارتباطات
سـازي   فناوري اطالعات و ارتباطات ابـزاري اصـلی در رونـد سـریع جهـانی            

هـاي    چراکه به کمک پهنـاي زیـاد شـبکه ارتباطـات از راه دور، پایگـاه        ؛است
واسـطه   تواننـد بـه     یملیتـی مـ     هـاي چنـد     هاي منـسجم، شـرکت      ها و نظام    داده
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هایی که بهترین صرفه      دهی منابع و استقرار واحدهاي تجاري در مکان         سازمان
. بردارند، در سطوح جهانی براي خود مزیت رقابتی ایجاد کننـد  اقتصادي را در 

تواند کارخانه تولیدي خود را در جایی بنا نهـد کـه     براي مثال یک شرکت می    
 عوض، واحدهاي تحقیق و توسعه خود را         کار ارزان است و در      داراي نیروي 

. در مناطقی مستقر نماید که انبوهی از متخصصان ماهر در آن سکونت دارنـد             
آورنده امکان  کنند، فراهم هایی که این واحدهاي دور را به هم متصل می           شبکه

  . گیري خواهند بود ارتباط، کنترل و تصمیم
ي و ایرلنـد بـا اتخـاذ ایـن          کشورهایی نظیر سنگاپور، تایوان، تایلند، مـالز      

 به رشد و توسـعه سـریع        1گذاري مستقیم خارجی   راهبرد یعنی جذب سرمایه   
کـه    چرا؛اند دست نیامدهه  رایگان ب ،مزایاي نهفته در این راهبرد    . اند دست یافته 

 در .کند هاي گزاف دیگري را طلب می      جامعه، خود هزینه  و  سازي اقتصاد    آزاد
هاي داخلی خود را بـا کـاهش سـهم بـازار و              شرکت ممکن است    مدت کوتاه

ممکـن اسـت کـه    . رو ببیننـد  عدم توان پایداري در مقابل رقباي خارجی روبه       
ملیتی فقط به واردات کاال به بازارهاي محلی بـسنده کننـد و              هاي چند  شرکت

حتـی  . نکننـد سـازي   درات یـا انتقـال فنّـاوري را زمینـه    ا صـ  ،گونه تولیـد   هیچ
هـایی بـا    تواند منحصر به مونتاژ، ایجـاد شـغل    نها نیز می  هاي تولیدي آ   فعالیت

حـال، در   هـر  در. ط ناهنجار کـاري شـود  یدرآمد بسیار اندك و حتی ایجاد شرا 
شـده   درازمدت، شرکت داخلی عواید سرشاري را از بابت وقت و پول هزینـه      

فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات     هاي رقابتی خود به کمک       براي توسعه مزیت  
  .اهد آورددست خوه ب

هاي جهانی عالوه بر حفظ توانایی رقابت در بـازار داخلـی، خـود          این شرکت 
هاي تولید جهانی بسیاري صـنایع       شبکه .کنند  می را آماده ورود به بازارهاي جهانی     

کـی  رونیسرعت به سـوي ادغـام الکت   به) ها، خودروسازيرسانا  ها، نیمه  مانند رایانه (
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. FDI 
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ام گـ تبادل الکترونیکی اطالعات تنهـا یـک        . درون مین خود پیش می   أکل زنجیره ت  
واحـدهاي طراحـی،   کـردن    ملیتی در حال مرتبط هاي چند   اکنون شرکت  .اولیه بود 

هاي مبتنی بر اینترنـت   اوريمین، ساخت، ترابري و بازاریابی خود با استفاده از فنّ    أت
ره عنـوان مـدیریت زنجیـ    عمومـاً بـه   1سراسريهاي  این نوع جدید از نظام  . هستند

پایین نظیـر نـساجی یـا     هاي دست اوريحتی صنایعی با فنّ   . دنشو  نامیده می  2مینأت
تجارت اینترنتی این فرصـت را حتـی در   . کنند کفاشی نیز همین مسیر را دنبال می    

 تـا از راه دور بـه بازاریـابی کاالهـا و     ،هاي کوچـک گذاشـته اسـت    اختیار شرکت 
  .خدمات خود در سراسر جهان بپردازند

 و پرداختن به چالشفناوري اطالعات و ارتباطات برداري از  نظور بهرهم  به
رقابت جهانی، کشورهاي در حال توسعه باید مزیتی رقابتی، عالوه بر نیـروي        

تـوان از طریـق      هاي رقابتی را مـی     این مزیت . کار ارزان براي خود ایجاد کنند     
فناوري اطالعات  هاي ریزي زیرساخت توسعه منابع انسانی بسیار ماهر، شالوده

اي از امکانـات     سازي شبکه  استانداردهاي جهانی، نهادینه   مطابق با و ارتباطات   
گذاري  سرمایه. دست آورده کار ب و  هاي کسب تحقیق و توسعه و تقویت مهارت

تواند به دستیابی به رشد پایدار و مبتنی        هاي رقابتی می   براي توسعه این مزیت   
گـذاري کـرده و    آنها که در این کار سـرمایه   . ودکشور منجر ش  در   وري  بهرهبر  

 خواهند شد مند بهرهسازي  یند جهانیآاند، از فر  دادهتوسعههاي خود را  قابلیت
  .شوند  کنار گذاشته می،اند و آنها که غفلت کرده

  
  فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي توسعه  ویژگی

 آن تـا    نخـستین هاي  ، از کاربرد  فناوري اطالعات و ارتباطات   گیري سریع    اوج
توانـد    برعهده دارد، می انگیزانندهکننده و    عنوان یک تسریع    نقشی که امروزه به   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. End to End 
2. Supply Chain Management (SCM) 
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 هـاي   مشخصهوفناوري اطالعات و ارتباطات هاي خود     برخی از ویژگی   ةثمر
  .انگاشته شودآن بازار و جامعه مهد 

 مرتبط بازار براي هر سازمان یا کـشوري  هاي پویاییها و    درك این ویژگی  
  .نماید است، ضروري میفناوري اطالعات که در پی تدوین راهبرد 

شـبکه اسـت،   یـک   بازده بیرونـی  تابع  فناوري اطالعات و ارتباطات.الف
یعنی پس از آنکه شمار کاربران یک فنّـاوري یـا یـک برنامـه از حـد معینـی                   

 چراکـه کـاربران   کـرد؛ تجاوز کرد، شبکه رشد قابل توجهی را تجربه خواهـد           
ـ  ،آن ی برقراري ارتبـاط بـا دیگـران در        نسبدلیل سهولت      به بیشتري دسـت  ه   ب

.  آموزش و پشتیبانی به اتصال به آن ترغیـب خواهنـد شـد             و ها، آوردن برنامه 
هـاي    هـا یـا فنّـاوري    این امر ارزش کل شبکه را افزایش خواهـد داد و شـبکه          

  ؛د دیگر را امري دشوار خواهند یافتیرقیب، ایجاد استاندارد جد
ها، صنایع وحتی مرزهاي ملـی را       بخش فناوري اطالعات و ارتباطات   . ب

یافتـه   اسـتقرار  هـاي  قادر است شبکهفناوري اطالعات و ارتباطات   . نوردد می در
 را از وجـود      نهایی کنندگان کنندگان و مصرف   ین تولیدکنندگان، توزیع  بروابط  
 الگوهـاي  موجب پیـدایش  فناوري اطالعات و ارتباطات. ها خالی کند واسطه

کننـدگی    نظیـر عرضـه  مـشارکتی و صنایع نوین مانند خـدمات       جدید تجاري 
 فناوري اطالعات و ارتباطاتاز این دیدگاه، .  شده است(ASP)1خدمات برنامه 

 داشـته و    اخاللگـر براي بسیاري بازارها و جوامع و اقتصادهاي موجود، نقش          
  ؛نتقل کرده است ارزش و ثروت را به روابط و ساختارهاي جدیدي م،قدرت
ــابعی  فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات کاربردهــاي موفــق .پ گــاه از من

فنـاوري  هـاي   نگاهی به تاریخچه بسیاري نوآوري . گیرند ت می ئمنتظره نش  غیر
آمیـز آن اغلـب از    موفقیـت دهد که کاربردهاي  نشان می اطالعات و ارتباطات

، بلکـه عمـدتاً     ه اسـت  بازاري که فناوري در آن توسعه یافته، سرچشمه نگرفت        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Application Service Provider 
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 .بوده است) اي از کاربران  مجموعه(ناشی از تقاضاي بازاري متفاوت یا جدید        
شناسی در نظـر گرفتـه شـده          براي مطالعات ستاره   IBM بزرگنخستین رایانه   

هـاي حقـوق و دسـتمزد بـه          اما در کاربردهاي تجـاري و تهیـه فهرسـت          ،بود
 در ابتدا فقط ابزاري براي اسـتفاده   در سالیان اخیر نیز، اینترنت    . موفقیت رسید 

 براي مطلوب اما امروزه به یک فنّاوري     ،شد محققان و دانشگاهیان پنداشته می    
  ؛ها و نهادها تبدیل شده است تمام انواع تجارت

 تاریخ در اینجا نیز  . بهترین فنّاوري نیست  ة   همیشه ثمر  ، بهترین کاربرد  .ت
نظیري است که بازار مناسب خود  هاي بی  فنّاورياز بسیار ي ها نمونهعلم پر از 

 هـاي   هاي موفق، اغلب با استفاده از فنّاوري عبارت دیگر، برنامهه  ب. اند را نیافته 
هـاي پـشتیبانی،      ولی از زیرسـاخت    ،اند که الزاماً جدیدترین نبوده     ساخته شده 

پذیري و سازگاري عملیاتی با  تر قابلیت اتصال مهم  خدمات و از همه  ،آموزش
هـا،   خالصه اینکه بهترین برنامـه    . اند ها برخوردار بوده   ها و برنامه   گر سیستم دی

  .حلی واقعی ارائه دهند آنهایی هستند که براي پاسخگویی به نیازهاي بازار، راه
انـد کـه     واقعیـت  نـشانگر ایـن      یاددشده و پویایی نهفته در آن     هاي   ویژگی

 بـا عـدم   درگیـر شـدن  ی بـه معنـ   فناوري اطالعـات و ارتباطـات  ریزي  برنامه
براي اینکه یـک فنّـاوري مـورد اقبـال         . خاطرات گوناگون است  مها و    قطعیت

واقع شود، مواردي نظیر سهولت     ) انبوهی تأثیرگذار از کاربران اصلی    (کاربران  
چند  هر. گیرند استفاده، استانداردها و سازگاري عملیاتی باید مورد توجه قرار        

بایست مبتنی بـر وجـود نیـاز     می و ارتباطات فناوري اطالعات هاي   حل که راه 
حقیقـت از کجـا       کـه نیـاز در     کـرد توان تعیـین      اما در اغلب موارد نمی     ،باشند

بایـد   فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات   راهبـرد   بنـابراین،  .گیـرد  سرچشمه مـی 
 باشد و زمینـه  دور از انتظارهاي  ها و شکست   طلبانه و پذیراي موفقیت    فرصت

  . و اکتشاف مساعد نمایديرا براي یادگیر
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3  
  هاي کشورهاي عضو  چالش

  بانک توسعه اسالمی
  

فناوري اطالعات و ویژه در زمینه توسعه  وضعیت فعلی کشورهاي مسلمان، به   
بـودن از پـی قافلـه بـسیاري کـشورهاي         لنگـان روان    ، همچنان لنـگ   ارتباطات

د در ایـن راه،  هـاي موجـو   اگـر چـالش  . توسـعه اسـت    حال    یافته و در    توسعه
هـاي   درستی شناخته و شیوه فائق آمدن بر آنها به موقع یافته نشود، فرصـت     به

، از کـف  آنو اجـراي راهبردهـاي مـؤثر    فناوري اطالعـات  استفاده از مزایاي    
ها و موانـع عمـده ایـن     هدف از این فصل، بحث دربارة چالش  . خواهند رفت 
  .مسیر است

  
  طالعات و ارتباطاتفناوري انیافتگی  هاي توسعه شاخص

ــابی ســطح   ــراي ارزی ــات و ارتباطــات  ب ــاوري اطالع ــشور، از فن در یــک ک
اي گـسترده از   هـا، دامنـه   این شـاخص . توان بهره برد    هاي بسیاري می    شاخص
در سطح ملی گرفتـه     فناوري اطالعات و ارتباطات     شده براي     هاي انجام   هزینه

 را 4پیوسـت  (گیرنـد   مـی هاي شخصی در یک کـشور را دربـر    تا تعداد رایانه 
  : در این فصل به دو شاخص بسنده شده است).ببینید
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  شده براي فناوري اطالعات و ارتباطات؛ مخارج انجامـ 1
 .گسترش اینترنتـ 2

  شده براي فناوري اطالعات و ارتباطات مخارج انجام
شـده توسـط    هـاي انجـام   به معنی هزینه  فناوري اطالعات و ارتباطات     مخارج  

  :هاي ذیل است خصوصی و اشخاص در زمینهدولت، بخش 
ها، مـاهواره، خطـوط تلفـن و          زیرساختارهاي مخابرات نظیر گیرنده   . الف

  غیره؛
هـاي   هـا و سـرورها گرفتـه تـا بنیـان         افزاري از رایانه    تجهیزات سخت . ب

  خطوط ارتباطی؛
  افزارهاي شبکه؛ وري اداري، نرم افزارهاي بهره افزار مانند نرم نرم. پ
اند، مانند   مرتبط ICTمستقیم با طور مستقیم یا غیر  خدماتی که بهدیگر. ت

هـا   هـاي بیرونـی گـروه     اي کـه دربرگیرنـده هزینـه        سیستم پشتیبانی و مشاوره   
  .شود می

ــارج  ــات  مخ ــات و ارتباط ــاوري اطالع ــعهفن ــشورهاي توس ــه،  در ک یافت
  . دهندة دیدگاه جهان از فنّاوري اطالعات و ارتباطات است شکل

گـذاري در   تـوان دیـد، سـرمایه     مـی 3-2 و 3-1هاي  نمایهکه در    طور همان
تـرین   تـرین و مـشتاق   حتـی در پیـشرفته  فناوري اطالعات و ارتباطـات    زمینه  

صورت کلی و چه در مقایسه بـا       کشورهاي عضو بانک توسعه اسالمی، چه به      
 میـانگین  و نـه حتـی    تولید ناخالص ملـی، بـسیار کمتـر از میـانگین جهـانی              

، 2001درسال  . است) سازمان همکاري و توسعه اقتصادي     (OECDايکشوره
از تولید ناخـالص ملـی    % 9/7 میلیارد دالر یا     812  ایاالت متحده آمریکا تقریباً   

 میلیـارد دالري  3/9 برابر مخارج 87 کرده است که ICTخود را صرف توسعه   
  .ترکیه بوده است
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هاي منتخب عضو بانک توسعه   و ارتباطات در کشورفناوري اطالعاتهاي  هزینه. 3-1 نمایه

  اسالمی در قیاس با میانگین جهانی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
فناوري اطالعات و ارتباطات برحسب تولید ناخالص ملی در کشورهاي عضو مخارج . 3-2 نمایه

  بانک توسعه اسالمی در قیاس با میانگین جهانی

  
فناوري اطالعات  گذاري در     تر رشد سرمایه    تر، نرخ حتی پایین     کننده  نگران

مبنـاي نـرخ رشـد        بـر  بانک توسـعه اسـالمی      در کشورهاي عضو   و ارتباطات 
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 درصـدي جهـانی و   2/9 و 6/7هـاي   در مقایـسه بـا میـانگین    1ترکیبی سـاالنه 
نمایـه   (2001 تا   1993هاي    سازمان همکاري و توسعه اقتصادي در دوره سال       

جــود بــین کــشورهاي بــه ایــن ترتیــب، شــکاف دیجیتــالی مو.  اســت)1-3
یافته و کشورهاي عضو بانک توسعه اسالمی همچنان افـزایش خواهـد        توسعه
تنها استثناها در این میان، کشورهاي مصر، ترکیه و مـالزي هـستند کـه           . یافت

، در فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات   نرخ رشد ترکیبی سـاالنه آنهـا در زمینـه          
سـازمان توسـعه   جهـانی و    ، از میـانگین نـرخ رشـد         2001 تا   1993هاي    سال

  ).3-2نمایه (است  نیز فراتر رفته هاي اقتصادي همکاري
براي اغلب کشورهاي عضو بانک توسعه اسـالمی، ایـن شـکاف فزاینـده              

افـزون بـه    نظـر از دیگـر پیامـدها، بـه معنـی وابـستگی روز          دیجیتالی، صـرف  
ایـن  . استیافته    ها، استانداردها و محتواي دیجیتالی کشورهاي توسعه        فنّاوري

گـذاري   وابستگی شدید در کشورهاي عضو، همچنان منجر به هزینـه سـرمایه          
آشـکار اسـت کـه تـأمین        . زیاد در تجهیزات و محتواي دیجیتال خواهد شـد        

خود یک چـالش بـزرگ      فناوري اطالعات و ارتباطات     هاي    اعتبار براي هزینه  
  .باقی خواهد ماند

  رواج اینترنت
کاربران و میزبانان اینترنت، در مقایـسه بـا دیگـر       مبناي شمار     رواج اینترنت بر  

  2)3-3نمایه . (کشورها، بسیار اندك است
اصطالح میزبان اینترنت بـه نـام قلمـرو اینترنتـی اشـاره دارد کـه قلمـرو                  

 بـراي  sa که براي مـالزي و  myشود؛ مانند  اینترنتی کشور برمبناي آن ثبت می     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. CAGR 

تمامی  (2002ر اتحادیه جهانی فناوري اطالعات و خدمات  سیاره دیجیتالی        داده این فصل ا   . 2
گرفتـه  ) هاي اقتصادي به غیر از لوکزامبورگ و ایسلند       کشورهاي عضو سازمان توسعه همکاري    

  .شده است
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سه با میانگین کشورهاي عـضو  در مقای. عربستان سعودي به ثبت رسیده است     
سازمان همکاري و توسـعه اقتـصادي، میـانگین تعـداد میزبانـان اینترنتـی در                

 درصد است که حکایت از تفاوتی   5/0کشورهاي عضو بانک توسعه اسالمی،      
ترین   یافته  حتی کشورهایی نظیر ترکیه و مالزي که از توسعه        . بسیار بزرگ دارد  

شـوند، در مقایـسه بـا        محـسوب مـی    کشورهاي عضو بانک توسـعه اسـالمی      
. انـد   درصد را به خود اختـصاص داده 7 و 11، تنها به ترتیب     OECDمیانگین  

  )3-3نمایه .(ترکیه است برابر 14تعداد میزبانان اینترنتی استرالیا، 
  

  
  کاربران و میزبانان اینترنت در کشورهاي منتخب  .3-3 نمایه

  2001 در سال OECDدر مقایسه با میانگین 

  
این تفاوت بزرگ حتی در میان شمار کاربران اینترنتی این کشورها نیز مشاهده 

کشورهاي داراي تعداد بیشتر میزبانان اینترنتی، بالطبع تعداد کـاربران          . شود  می
، میانگین تعداد کـل    در مقایسه با میانگین   . اینترنت بیشتري نیز خواهند داشت    

. است% 2بانک توسعه اسالمی، فقط کاربران اینترنت در تمام کشورهاي عضو  
، میانگین تعداد کل کاربران اینترنت فقط (LDMC)یافته  در اعضاي کمتر توسعه

  . درصد کشورهاي عضو سازمان همکاري و توسعه اقتصادي است1/0
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یکی از مـشکالت شـایع     . اند  دالیل چندي سبب ایجاد وضعیت اخیر بوده      
در اروپا و سایر نقاط   . راه دور است  ساخت ارتباطات از      در رشد اینترنت، زیر   

اي مکالمـات تلفنـی داخلـی     جهان، این مشکل به شکل هزینه سـنگین دقیقـه     
یافته نیز با این معـضل       چندکه کشورهاي توسعه    حال، هر   هر  در. نماید  چهره می 

 توسـعه عـدم       حـال   هـاي در    ترین مشکل در اغلب کـشور       روبرو هستند، مهم  
تی عدم وجود خطـوط تلفـن اسـت کـه بـه             وجود خطوط تلفن مطمئن یا ح     

  .شود هزینه سنگین مکالمات تلفنی اضافه می
هـاي متـصل بـه اینترنـت،      ظرفیت محدود پهناي باند و دسترسی به رایانه      

هاي عمده براي بسیاري کشورهاي عـضو بانـک توسـعه             یکی دیگر از چالش   
 مـانع    سرعت پـایین دسترسـی،     1.ویژه کشورهاي قاره آفریقا است      اسالمی، به 

هـا   شـود و بـسیاري تجـارت     محلی مـی   2هایی با نام قلمرو     سایت  تأسیس وب 
دهند که نام دومین خود را در سرورهاي متعلق به کشورهاي دیگر           ترجیح می 

  .ویژه ایاالت متحده آمریکا و کانادا به ثبت برسانند به
  

  سوادي فقر و بی
ــه    ــالمی، ب ــعه اس ــک توس ــضو بان ــشورهاي ع ــسیاري از ک ــ  ب ــژه اع ضاي وی

یافته، دست به گریبـان مـشکالت بنیـادي دیـون خـارجی، فقـر و        توسعه  کمتر
عـالوه دیگـر مـسائل مـرتبط بـا بهداشـت و        این مسائل بـه . سوادي هستند   بی

بایـست   دهنده زیرساخت پایه اجتماعی هستند که می شرایط اجتماعی، تشکیل 
 ایـن ). 3-4یـه  نما(گردد  برقرار   ICTهاي اولیه توسعه    عنوان یکی از اولویت     به

هـاي   یافتـه را درگیـر چـالش    توسـعه   اولویت اولیه، بسیاري از کشورهاي کمتر     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اینترنـت و   اطالعات و فناوري اطالعات، ارتباطـات از راه دور،  پذیري اینترنت آفریقا،    ارتباط. 1
  : اي درآفریقا  رایانهزیرساخت

http:// demiurge.wn.ape.org/africal 
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فوري و ضروري در راه کوشش براي تأمین شرایط اولیه زندگی بـراي مـردم              
که باید منابع محدود خـود را صـرف مـسائل     آنجا این کشورها از. کند  خود می 

 فنـاوري  هـاي توسـعه   طشـر  توسعه اجتماعی کنند، در پدید آوردن حتی پیش     
شـوند، راهبـرد ملـی      نیز با دردسرهاي فراوان روبرو می     اطالعات و ارتباطات  

هـاي گـسترده همچنـان در          و توسعه در مقیاس    فناوري اطالعات و ارتباطات   
  .ها تحقق یابند شرط مانند، تا زمانی که برخی پیش زمینه باقی می پس

  
اولویت  رساخت پایه فناوري اطالعات و ارتباطاتزی
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  1هاي راهبرد فناوري اطالعات شرط ـ پیش  هاي نخستین و دومین  اولویت.3-4 نمایه
  

  ها شرط دستیابی به پیش
سـوادي، یــا بـه عبـارت دیگــر،     عـالوه بـر اهــداف اولیـه کـاهش فقــر و بـی     

تماعی، الزم اسـت کـه بـسیاري از کـشورهاي عـضو،             هاي پایه اج    زیرساخت
عنوان اولویـت دوم در دسـتور      هاي فیزیکی و تجاري را به       ساخت  استقرار زیر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )UNDP(برگرفته شده از اهداف هزاره توسعه از برنامه توسعه سازمان ملل متحد . 1
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هـاي    شـرط   حقیقت همان پیش    هاي ثانویه، در    این اولویت . کار خود قرار دهند   
 چراکـه وجودشـان بـراي      ؛ هـستند   فناوري اطالعات و ارتباطـات     راهبرد ملی 

  :اند از ها عبارت شرط این پیش.  مناسب تجاري الزامی استدستیابی به محیط
  محیط پایه تجاري؛  ◄
 ثبات سیاسی و دولتی؛  ◄
 ؛فناوري اطالعات و ارتباطاتزیرساخت پایه   ◄
 .منابع انسانی ماهر  ◄

از دیدگاه اقتصادي، محیط پایـه تجـاري، بـه معنـی توسـعه محیطـی مـشوق               
هـاي تجـاري و      مقررات، زیرساخت  این محیط شامل قوانین و    . تجارت است 

ــاخت    ــات از راه دور، زیرس ــات، ارتباط ــاوري اطالع ــر از فن ــالی غی ــاي  م ه
هـاي   ترابري، ثبات سیاسی و دولتـی و وجـود منـابع انـسانی بـا مهـارت              و  راه

  :پردازیم در زیر به بحث درباره این عوامل می. بازرگانی و فنی الزم است
 فنـاوري اطالعـات و    تـوان بـالقوه  نخست، الزم است که کشورها دریابند 

پـذیري آنهـا، فقـط در     عنـوان محـرك بهـسازي موقعیـت رقابـت       به ارتباطات
فنـاوري اطالعـات و   هـاي   یابد کـه کـانون توجـه نـوآوري     صورتی تحقق می  

هـاي متوسـط و       ویـژه شـرکت     هـاي محلـی، بـه        نیز، توسعه تجارت   ارتباطات
دوام و در درازمـدت    بـا ITهـاي   در غیر این صورت، نـوآوري .  باشد 1کوچک

در اینجا چالش اصلی بـراي کـشورهاي عـضو، نیـاز بـه              . پایدار نخواهند بود  
عنوان تجـارتی،    به فناوري اطالعاتکسب دانش و مهارت مدیریت و کاربري   

اي بـراي   هاي مدیریتی، سازمانی و حرفـه  در کنار چالش مداوم توسعه مهارت   
  . است فناوري اطالعاتمبتنی بر هاي غیر تجارت

دوم، ثبات سیاسی و دولتی به معنی وجود تعهد و رهبري سیاسی منسجم     
هاي سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فنـی      براي هدایت کشور به سوي پیشرفت     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Small and Medium Enterprise 
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این رهبري در سطح عالی، توسط رهبران و نهادهاي دولتی بـه همـراه               . است
دادن گذاران و رهبـران صـنایع، بـه سـوق          تفکر راهبردي و کنش نزد سیاست     

 بـراي   فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات      دستور کار ملی کشور به سوي کاربرد        
پایـه    نهایـت تحقـق کامـل تـوان بـالقوه اقتـصاد دانـش               افزایش فراورش و در   

  .انجامد می
شـرط توسـعه     پـیش فناوري اطالعـات و ارتباطـات  سوم، زیرساخت پایه    

جا شامل تـأمین    ساخت در این    زیر.  است فناوري اطالعات و ارتباطات   ابتدایی  
و دیگـــر ) تلفـــن و فـــاکس(بـــرق، خـــدمات اصـــلی ارتبـــاط از راه دور، 

پـذیري    هاي مرتبط است، که همگی از شرایط الزم براي دسترسـی            زیرساخت
 در یـک کـشور بـه شـمار     فناوري اطالعات و ارتباطاتبه اینترنت و پذیرش   

 ایجـاد  ، در اغلب کشورهاي عـضو،  گفتیمقبلکه در بخش    طور  همان. روند  می
کـه در      چـرا  ؛ یک چالش عمده است    فناوري اطالعات و ارتباطات   زیرساخت  

 در ایـن کـشورها     فناوري اطالعات و ارتباطات   ساخت    اصل چیزي به نام زیر    
  . وجود ندارد

. کننـد  چهارم، منابع انسانی ماهر، نقش مهمی در توسعه فنّـاوري ایفـا مـی       
ازگاري با تغییـرات فنّـاوري و   ها در س منابع انسانی ماهر در کنار دیگر محرك 

ایـن جمـع   . رسـانند   تأمین استعدادهاي الزم براي نوآوري به کشور یاري مـی         
تر شدن نیازهایشان رشد  با پیچیدهاي هستند که      استعدادها، همان کاربران اولیه   

در . دهنـد   هایـشان را شـکل مـی        کنندگان برمبناي آنها مهارت     کنند و تأمین    می
، تأکید بر علم و فنّاوري از دوران انقـالب صـنعتی بـه              یافته  کشورهاي توسعه 

تأکیـد بـر علـم و    . بعد، محرك اصلی پیشرفت اقتصادي و نوآوري بوده است    
کننـده    ویژه در آموزش، بخشی از چرخه نوآوري اسـت کـه تـأمین              فنّاوري به 

  .هاي تازه است منابع الزم براي خلق دانش، فنّاوري و نوآوري
هاي فیزیکـی     هاي ثانویه، یعنی ایجاد زیرساخت      یتخالصه اینکه این اولو   
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 اقتـصادي   ــ هـاي اجتمـاعی       و تجاري بایـد بـه منزلـه گـسترش زیرسـاخت           
آشـکار اسـت کـه      . الـذکر محـسوب و در پـی آنهـا توسـعه داده شـوند                فوق

ها و اهداف خاص هـر کـشور عـضو، وابـستگی زیـادي بـه اهـداف،             اولویت
پس از تحقق ایـن     . هاي آن کشور دارد    ها، منابع، فرهنگ و قابلیت      گیري  جهت

تـر     جامع ITهاي اولیه و ثانویه، کشور خود را آماده توسعه راهبردهاي           اولویت
ـ وري، قابلیت رقابـت و بیـشتر دانـش    منظور افزایش بهره به  محـور سـاختن    

نتیجه قادر است از عمق شـکاف دیجیتـالی موجـود         بیند و در    اقتصاد خود می  
  .دبین خود و دیگران بکاه

  
  عوامل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 

فنـاوري  تـوان خـالء عظـیم موجـود در پـذیرش و اسـتفاده از        که می    حالی  در
سـوادي،   در بسیاري کشورهاي عضو را به معضالتی از قبیل فقر، بی   اطالعات  

هاي نامناسب منتـسب دانـست، امـا عوامـل حیـاتی دیگـري در            و زیرساخت 
، حتـی در اعـضاي ثروتمنـد بانـک توسـعه             فناوري اطالعـات  نیافتگی    توسعه

ریزي راهبـردي     ، برنامه  فناوري اطالعات چند فقدان     هر. اسالمی دخالت دارند  
ایـم،   تر نیز به آنها پرداختـه      ها از جمله عمده مسائلی هستند که پیش         و مهارت 

دیگر عوامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی معنوي نیز باید در این زمینـه        
اند که جوامع زمانی      تحقیقات ثابت کرده  . ر گرفته، تحلیل شوند   مورد دقت قرا  

هـا و منـافع     زنند که آن نـوآوري بـراي ارزش         هاي فنّاوري را پس می      نوآوري
در . مورد احترام آن کشورها، تهدید به حساب آید، یا با آنهـا ناسـازگار باشـد     

  :شود که این عوامل اصلی مورد کندوکاو قرار گیرند زیر کوشش می
سـوادي، جـو حــاکم در     عـالوه بـر مـشکالت مانـدگار فقـر و بـی      .لـف ا

اعتمـادي و   ، تـوأم بـا بـی   ITهاي مرتبط بـا   کشورهاي عضو نسبت به نوآوري  
هاي قبل و جوامع سنتی بیشتر نگران تأثیرات منفـی جریـان    نسل. تردید است 
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جهـان غنـی   . آزاد اطالعات و نفوذ خارجی بین نـسل جـوان کـشور هـستند             
هاي متنوع آن، بسته به نوع تعـابیر مختلفـی کـه از آنهـا بـه            گزینه اطالعات و 

  آید، داراي جوانب مثبت و منفی هستند؛ عمل می
سـاالري میانـه     رهبران سیاسی و دولتـی در کـشورهایی کـه بـا مـردم         .ب

 نگران آن هستند که دسـتیابی بیـشتر عمـوم مـردم بـه                چندانی ندارند، مسلماً  
. هـاي بیـشتر در آنـان شـود          واند موجب نارضایتی  ت  اطالعات و ارتباطات، می   

 را  ICTکوشـند دسترسـی بـه         گذاران می   بنابراین، این قبیل راهبران و سیاست     
چه بیشتر محدود کنند و یا در بهتـرین حالـت در تـأمین دسترسـی بـراي                    هر

  شهروندان خود بسیار آهسته و با احتیاط عمل کنند؛
رود کـه از جملـه    صادي، گمان مـی  اقت-تر اجتماعی  از دیدگاه گسترده .پ

دالیل وجود شکاف دیجیتالی، شکاف بین اقتصادهاي ثروتمند و فقیر است که 
هاي حاکم بر جریان اصلی توسعه اقتـصادي    خود ناشی از اقدامات و سیاست     

است که بر آزادي    ) سکوالر(بینی یا دیدمانی غیردینی       است که مبتنی بر جهان    
بینـی در   ایـن جهـان  . ورزد دي و فیزیکی تأکید می فردي، دنبال کردن منافع فر    

. هاي اغلب جوامع مـسلمان اسـت   بینی، اعتقادات و ارزش تضاد کامل با جهان 
سـازي، از   جویی از طریق جهانی برتري فنّاوري غرب و آزادي بازارها و سلطه 

ویژه کشورهاي مسلمان، تهدیـدي   هاي در حال توسعه، به سوي بسیاري کشور 
 براي حیات اجتمـاعی و اقتـصادي کـه حتـی هویـت معنـوي و       فقط  جدي نه 

این دیدگاه سبب شده است که بسیاري جوامع و . شود فرهنگی ایشان تلقی می
    برگزینند؛2 یا حتی حمایتی1هایی انزواطلبانه مشی کشورهاي مسلمان، خط

هـاي    باور نسبت به دانش و هدف بشر زیربناي نکته      در سطح معنوي،  . ت
  .دهد تشکیل مییادشده را 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Isolationis 
2. Protectionist 
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 و فنّـاوري از   دانـش ، انتشار    فناوري اطالعات و ارتباطات    در پس انقالب  
هـایی   آید، هنوز در کشورهاي اسالمی، علم و فنّاوري کـه بـا شـاخص         می پی

عنوان یک نهاد مولد و یک عنـصر اصـلی در        در تولید به  » ارزش افزوده « نظیر
بـاز هـم    .  ضعیف دارد   تصویري مبهم و   ،شود نظام آموزش کشور سنجیده می    

 و فنـی، ریـشه در تفـاوت بـین           ینیـافتگی علمـ    شود که این توسـعه     گفته می 
ویژه   مفهوم نوین دانش به   .  دارد یبینی اسالم  بینی مدرن و علمی و جهان      جهان

 اسـت کـه   کبینی بسیار مکانیستی در معناي علم و فنّاوري مبتنی بر یک جهان      
رو در پـی کـسب دانـش      قـط از آن    کـه ف   فرو کاسته شده  در آن بشر به حدي      

ـ است که بتواند به ثروت بیشتر و در پی آن موقعیت اجتماعی بهتر نا         . ل آیـد ئ
بینی باور دارد که تالش بشر براي دسـتیابی بـه علـم و فنّـاوري بـا                 این جهان 

نهایت به منافع و ثروتـی خواهیـد انجامیـد کـه          هدف سودجویی شخصی، در   
ینـده بـین غنـی و فقیـر از       ااما شکاف فز  . ردندگ مند می  عموم مردم از آن بهره    
  .دهد که این فرضیه غلط است روشنی نشان می زمان انقالب صنعتی به

توان دریافت که براي بسیاري از اجتماعـات مـسلمان            راحتی می   امروزه به 
داري و پیامدهاي آن  ها و باورهاي مبتنی بر نظام سرمایه دشوار است که ارزش 
 .هاي اسالمی آشتی دهند بینی و ارزش بر توسعه را با جهاننظیر الگوهاي حاکم 

پیامدهاي ) چند دهه قبل(براي آن دسته از کشورهاي در حال توسعه که اخیراً 
واسطه استعمار، جنگ، یا حتی محو نامـشهود هویـت           منفی تسلط غرب را به    

سازي برمبناي فرهنگ    نتیجه ترویج و تبلیغ جهانی      فرهنگی و معنوي خود در    
فناوري اطالعـات و   طبیعی است که     ،اند  بوده  شاهد  مصرفی غرب  طلب  سلطه

  .ی ببینندفعیا حتی تداو ترس دیده شک و تردید ه را ب ارتباطات
ویـژه کـشورهاي    امروزه بسیاري رهبران کـشورهاي در حـال توسـعه، بـه         

شکاف مادي و دیجیتالی، نماد نظام معیوبی اسـت کـه           ه  اند ک   دریافته ،اسالمی
این نظـام از  . کند  اکثریت غالب جامعه، دنبال می ه ضرر  جمع اندکی را ب    منافع
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نهایـت بـه      شود که باور دارد سودجویی شخـصی در        رو معیوب شمرده می    آن
 بدل خواهد شد، اما این نظام هنوز نتوانسته است اصول احترام، 1کاالي عمومی

 دادهـا   برونرست و شفافیت را که براي تضمین نتایج بهینه و د       برابرياعتماد،  
 دشـوار  ،عضو براي بسیاري کشورهاي عضو و غیر . الزامی هستند، حاکم نماید   

شـده از سـوي کـشورهاي         اصـول جهـانی بـه مـورد اجـرا گذاشـته           است که   
هـا و   مـشی  خـط . یافته که اکثر آنهـا نیـز غربـی هـستند را تأییـد کننـد              توسعه

هاي پیشگام  ثیر شرکتأیافته تا حد زیادي تحت ت راهبردهاي اقتصادهاي توسعه
 در   فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات       جهانی آنها است کـه همگـی بـه کمـک          

تر نیروي کار و منـابع طبیعـی، بـراي       نابع ارزان مجستجوي بازارهاي جدید و     
 چراکه تـابع  ،کنند ها چنین رفتار می    این شرکت . دستیابی به سود بیشتر هستند    

 کسب سود بیشتر و ترجیح منـافع        ،این نظام . داري هستند  نظام جهانی سرمایه  
را در ایـن  » آزاد«اصـطالح    نهد و بازار بـه     شخصی به منافع عمومی را ارج می      

  .داند میان، تنها مالك داوري می
  

  ها  بر چالشپیروزي
بانک   وظایف دشواري که کشورهاي عضو رشده در این فصل، ب موارد عنوان

. انـد  کید داشـته  أه دارند، ت   براي کاهش شکاف دیجیتالی برعهد     توسعه اسالمی 
 ، آنینـد آ پیعوامل و منشأ شکاف فزاینده بین غنی و فقیر و شکاف دیجیتالی        

وجهی هستند و از عوامل ساده و بنیـادي اقتـصادي و اجتمـاعی تـا              همه چند 
هویت . گیرند برمی ها و باورها را در     تر مربوط به ارزش    موارد پیچیده و ظریف   

با استفاده از الگوهاي  به عبارت بهتر،    د حفظ و یا     فرهنگی و اصالت اسالم بای    
  .توسعه منطبق با اصول اخالقی، خلقیات و اصول بنیادین مذهب توسعه یابد

، درك بانک توسـعه اسـالمی  پس، نخستین گام براي بسیاري کشورهاي عضو  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Public Good 
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 علـوم و   ،نیـافتگی در آمـوزش     اي و پیامـدهاي توسـعه      درست این عوامـل ریـشه     
ك و اراده به حل معضالت، بالقوه مستلزم اصـالحات الزم           ااین ادر . فنّاوري است 

 تــا بتــوان از ایــن راه، ، سیاســی و فرهنگــی اســت،، اقتــصاديیدر جــو آموزشــ
چنـد رویکردهـاي    هـر .  نظام را با یکدیگر آشـتی داد  وهاي این د  وربینی و با   جهان

زول محـیط  اصلی توسعه، نقاط ضعفی دارند که به عدم توازن در توزیع ثروت و ن   
 جوامـع   گرایانهکشورهاي فقیر انجامیده است، اما رفتار واپـس        و شرایط زندگی در   

دلیـل سـکوالر یـا حتـی بـدتر از آن              مسلمان نسبت به ذهنیت علمی و منطقی، به       
انجـام ایـن    . بایـد مـورد بـازنگري اساسـی قـرار گیـرد            اسالمی بودن آن، مـی    غیر

 سازگار کـردن علـم و رویکـرد    ترین چالش است، اما   حقیقت بزرگ   اصالحات در 
 اگـر ایـن دو در اصـل سـازگار     .منطقی آن به دانش با اسالم، بسیار ضروري است 

قابـل توجـه و   سهمی توانست  نبودند، مسلماً اسالم در دوران اوج تمدن خود نمی   
  .ویژه ریاضیات و پزشکی داشته باشد دیرپا در پیشرفت علم، به

بانـک  مروزه براي کشورهاي عـضو  ت که ا فتوان گ  نتیجه این بحث می   در  
تحــریم تجـاري یــا در انتظـار تحقــق تمــام   دیگـر مــسئله،  ، توسـعه اســالمی 

.  نیـست ICT پیش از پرداختن به تدوین راهبردهاي ملـی        ماندن، ها شرط پیش
زمان و با     طور موازي و هم     ها به   بر تمام این چالش    چیره شدن نیازي فوري به    

  . وجود داردها یتو به اولبعاختصاص درست منا
از بانـک توسـعه اسـالمی    به عبارت دیگر، الزم است که کشورهاي عضو     

  .نظر راهبردي کامالً متمرکز عمل کنند
 ی از شــرایطدر فـصل بعــد بـه رویکردهــاي راهبـردي ممکــن در سـطح    

بانـک توسـعه     کـشورهاي عـضو      هاقتصادي خواهیم پرداخـت کـ      ـ   اجتماعی
الـذکر در    هاي فـوق   ي پرداختن به چالش   هایشان برا  زمان با تالش    ، هم اسالمی
فنـاوري  منظـور توسـعه       توانند بـه   هاي اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، می      زمینه

  .از آنها بهره گیرند اطالعات و ارتباطات
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4  
  مروري بر تحلیل راهبرد

  
انـد، فهـم     کـه در ایـن تحقیـق ذکـر شـده           ITدرك راهبردهاي مختلـف     د  کلی

ریزي راهبردي و توسعه از آنهـا        منظور برنامه   وان به ت رویکردهایی است که می   
انـدیش، تـدوین    ، برخی کشورهاي در حال توسعه دور 1980از دهه   . بهره برد 

 )4-1نمایـه  (متمـایز   در سطح ملی را با دو رویکرد         ICTهاي   و اجراي برنامه  
  :ند ازا این رویکردها عبارت. آغاز کردند

  ؛نوان یک بخش تولیديع به  اطالعات و ارتباطاتفناوري  ◄
  .اجتماعی   ـعنوان محرك توسعه اقتصادي به  اطالعات و ارتباطاتفناوري  ◄

  
  

  
  
  
  
  

 شده در کشورها  مختلف اتخاذ راهبردهاي.4-1 نمایه
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   بخش تولیديمثابه به فناوري اطالعات و ارتباطات
ک خـود یـ    خودي هب فناوري اطالعات و ارتباطات که نکتهاین گرفتن با درنظر

 و هـدف قـرار دادن       سرعت در حال رشد اسـت، توسـعه        صنعت جهانی و به   
فنـاوري  بنـاي راهبـرد     سـنگ  ،عنوان یک بخش تولیـدي راهبـردي        دادن آن به   

ایـن رویکـرد شـامل      .  بسیاري کشورهاي در حال توسعه شده است       اطالعات
فنـاوري  هایی است که متمرکز بر توسعه و ترویج صنایع مـرتبط بـا             مشی خط

ارتباطـات  افزار رایانه، تجهیـزات   افزار و نرم نظیر سخت ات و ارتباطاتاطالع
این کـار،  . هستند فناوري اطالعات و ارتباطات و خدمات مبتنی بر از راه دور

اي غنـی   وعـه ممج  ترکیبی از یک نظام مالیاتی رقابتی و  نیازمند برخورداري از  
ــار  ــروي ک ــاز نی ــاهر اســت اهر و نیمــهم ــ. م رد، جــذب هــدف از ایــن راهب

و صـنایع   فناوري اطالعات و ارتباطـات گذاري خارجی براي استقرار  سرمایه
  .برق و الکترونیک است

 زویـژه آن گـروه ا   این روش، نقطه آغاز مناسبی براي بسیاري کشورها، بـه    
مـاهر هـستند، در راه        که داراي شمار زیادي از کـارگران ارزان و نیمـه           ییآنها

هاي  زمینههنگامی که سازندگان با  .ستا باطاتفناوري اطالعات و ارتتوسعه 
 و اجزا   قطعات ظریف فعالیت نیازمند نیروي کار فراوان و ارزان، مانند مونتاژ          

هـاي مناسـب رقـابتی، قـدم در         و قطعات الکترونیکی با برخورداري از مزیت      
  .هاي اشتغال نیز افزایش خواهند یافت خاك کشوري بگذارند، فرصت

در ایاالت متحده که  فناوري اطالعات و ارتباطاتت شواهد ارزش تولیدا
، بـرآورد  نـد ا شـده   سازي  ستند م  وزارت تجارت آمریکا   1998در گزارش سال    

 وجودآورنده به، 1996در سال  فناوري اطالعات و ارتباطاتکند که صنایع  می
 درصـد از    5/7دهنـده     درصد رشد در تولیـد ناخـالص ملـی و تـشکیل            8/15

بـه همـین ترتیـب، کـشورهاي دیگـر نیـز نتـایج              . انـد   بوده اقتصاد این کشور  
. اند دست آوردهه خود ب فناوري اطالعات و ارتباطاتچشمگیري از تولیدات 
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 ادهـاي د یکـی از منـابع مهـم بـرون     فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات   صـنعت  
اقتصادي، صادرات و ایجاد اشـتغال در کـشورهایی نظیـر تـایوان، سـنگاپور،               

  .و ایرلند بوده استکنگ، مالزي  هنگ
توانـد   مـی فـرد    بـه  در این رویکرد، دو نقطه کانونی متفاوت اما نه منحـصر      

منظور افزایش صـادرات   ، توسعه این بخش، بهنقطه کانونی. وجود داشته باشد  
نقطـه  کـه   حـالی   در؛است فناوري اطالعات و ارتباطاتمحصوالت و خدمات 

 د کلیـ  پایـداري، با این همه،    . ستهاي ملی ا   دوم متوجه توسعه قابلیت   کانونی  
 فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات   رقابت در عرصه این راهبرد، یعنـی توسـعه   

سازندگان در تـالش بـراي حفـظ توانـایی          . عنوان یک بخش تولیدي است      به
 هـاي  انگیـزه  اول جـذب  رجـه رقابت در بازار و ایجاد صـرفه اقتـصادي، در د   

ورهاي در حال شکوفایی مانند چـین  کش. شوند مالیاتی و نیروي کار ارزان می     
انـد حجـم وسـیعی از     دلیل برخـورداري از ایـن دو عامـل، توانـسته     و هند، به  
  .کنندهاي خارجی را جذب  گذاري سرمایه

سرعت در حال توسعه     یافته یا به   این گرایش، بسیاري از کشورهاي توسعه     
د را  بـسیاري توجـه خـو     . ردهاي خـود کـرده اسـت      برا ناچار از بازنگري راه    

 .انـد  هایی با ارزش افـزوده بیـشتر در زنجیـره ارزش کـرده          معطوف به فعالیت  
به شکل    –  آنها   بیشتري به همراه داشته و مزایاي      بازدههایی که بتوانند     فعالیت

تـر و دیرپـاتر     بـا دوام -تمایز تحقیق و توسعه و وري بهرهابتکار، ثبت اختراع،    
  .باشند
  

  اجتماعی ـ   توسعه اقتصاديمحرك مثابه ه بطالعات و ارتباطاتفناوري ا
 مستلزم ،عنوان یک محرك هب فناوري اطالعات و ارتباطاترویکرد استفاده از 

گیـري از خـصوصیات     با هدف بهره1بخشی میانتر و  اقتباس راهبردهاي جامع  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Cross-Sector 
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در ایـن  . تـر اسـت   ینـد توسـعه گـسترده   آ براي تسریع یک فرآنفرد   به منحصر
ـ توا  مـی  هـاي راهبـردي     جهش از   رویکرد بنیادي، یکی   فنـاوري  د اسـتفاده از   ن
 موقعیـت نتیجـه تغییـر    بـراي سـاختاردهی مجـدد و در    اطالعات و ارتباطات

کریدور ســوپربرنامــه . هــانی باشــداد یــک ملــت در عرصــه رقابــت جصاقتــ
 اي چندرسانهو  ICT  در مالزي پیرو همین رویکرد بود و   (MSC) اي  چندرسانه

  .گرفت ید رشد اقتصادي در نظر میعنوان موتور جد را به
ـ      یکی دیگر از کـانون    فنـاوري  کـارگیري   ههـاي توجـه در ایـن رویکـرد، ب

هـایی   براي دستیابی به اهداف خـاص توسـعه در زمینـه    اطالعات و ارتباطات
هـاي زیـر نـشانگر     نمونـه . نظیر آموزش، بهداشـت و خـدمات دولتـی اسـت        

نـوان محـرك نیـل بـه اهـداف      ع بـه  فناوري اطالعات و ارتباطـات استفاده از 
 اقتـصادي،   وري  بهرهخاص توسعه اقتصادي، اجتماعی، مشارکت در آموزش،        

 و یبهداشــتهــاي  مراقبــت،  فنــاوري اطالعــات و ارتباطــاتزیرســاختارهاي 
  1.توسعه پایدار هستند

  آموزش
در ) اي و اینترنـت  هـاي رایانـه   ماننـد شـبکه  ( فناوري اطالعـات و ارتباطـات  

ها و جوامع تحقیقـاتی    در دانشگاه  ،توسعه، در اغلب موارد   کشورهاي در حال    
هـاي   سـنجی  بـراي مثـال، در نظـر   .  پاگرفته است،ثیر مثبتی داشته أکه در آنها ت   

رتباطـات  اشـده در اتیـوپی، اوگانـدا، زامبیـا و سـنگال دربـاره فنّـاوري              امجان
قـادر بـه انجـام       سسات دانـشگاهی و تحقیقـاتی     ؤ ثابت شد که م    ،الکترونیکی

ها به شکلی مؤثر، بهبود بسیج منابع و انجام تحقیقات در مراکزي  مشترك پروژه
   (NRC, 1996). اي اندك هستند ، با صرف هزینهفاصله زیاد جغرافیاییبا 

در مـدارس ابتـدایی    فناوري اطالعات و ارتباطات موفق کاربرد يها نمونه
و کـشور سـوابق   هـر د . توان در کوبا و شیلی مـشاهده کـرد    و راهنمایی را می   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).1999( ،اقتصاد مدرسه: ، لندنکنشی کشف هم: اقتصادي -رنت و توسعه اجتماعیاینت ،شیرین مادون.1
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طور مـستمر بـه    گذاري بر روي منابع انسانی خود دارند و به       خوبی در سرمایه  
درسـال  : انـد  ینـد آمـوزش اقـدام کـرده      آسـازي فر   اختصاص منابع براي شبکه   

 سـاله را بـا هـدف توسـعه و ارزیـابی            5اي   ، دانشگاهی در شیلی پروژه    1992
شده و    سازي مدرسه شبکه  144امروزه  . کردیک مدرسه ابتدایی آغاز      شبکه در 

نـت  رتین رایانـه و یـک شـبکه ا   10 تا 3کدام مجهز به     متصل به یکدیگر که هر    
برخی از آنها حتی به اینترنت نیز دسترسی . کشور وجود دارند    در این  ،هستند
  .دارند

 خـدمات متنـوعی را در اختیـار آنهـا           فناوري اطالعات و ارتباطات    شبکه
افزارهـاي آموزشـی،    آمـوزي و معلمـان، نـرم    انـش هاي د روزنامه: دهد  قرار می 
هـاي   میل و دسترسـی بـه پایگـاه     اي، اي   هاي رایانه   هاي درسی، کنفرانس    برنامه
ارزیابی این شبکه نـشان داد کـه اسـتقرار آن تـأثیر قابـل تـوجهی بـر                . ها  داده

گـذاري بانـک جهـانی،       اکنـون بـا سـرمایه     . آموزان داشته است    خالقیت دانش 
ادن شبکه به تمام مدارس راهنمایی و نیمی از مدارس ابتدایی           هدف، توسعه د  

  . است2000کشور تا سال 
 آغـاز شـد و هـدف    1987سـازي مـدارس در کوبـا در سـال        پروژه شبکه 

 150،  1996در سـال    . کـرد   مشارکت مدارس در مناطق روستایی را دنبال مـی        
یـن میـان،    در سراسر کشور تأسیس شده بودند که از ا    صورت پراکنده    به مرکز

هـاي داراي سیـستم عامـل     هایی براي اتصال به رایانـه   مرکز مجهز به مودم    80
 (Press, 1996). یونیکس در هاوانا و از آن طریق، دسترسی به اینترنت بودند

در اوگاندا، بانک جهانی، امکان دسترسـی بـه اینترنـت را در اختیـار سـه                 
ش و فراگیـري مـدارس را       این اقدام، کیفیـت آمـوز     . مدرسه راهنمایی قرارداد  

  .ارتقا داد
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    اوگاندا  
  

، اوگاندا نخستین کشوري بود که از پروژه بانک جهانی براي توسعه 1996در ژوئیه 
ICT در این اقدام، سه مدرسه راهنمایی از دسترسی به اینترنت برخـوردار       . مند شد    بهره
 و اینترنت، استفاده از اینترنت   آموزان با رایانه    هدف از این کار، آشنا کردن دانش      . شدند

هاي بین مدارس در داخل و خارج از اوگاندا و ایجاد امکان تبـادل           براي آموزش پروژه  
اي در   پروازانه این ابتکار مدرسه به مدرسه، بعدها به پروژه بلند. تجربیات بین معلمان بود

  . تبدیل شد(WorLD)بانک جهانی با نام ارتباطات جهانی براي توسعه 
 (http://www.worldbank. Org/world links/english/html/uganda.htm 

آموزان و معلمان را در سراسر جهـان بـه    اي است که دانش  شبکهاستقرارWorLD هدف 
 WorLD کـشور در حـال توسـعه، اکنـون در    15 مدرسـه در  320حدود  . یکدیگر متصل کند  

کوشد کـه حـوزه     مدرسه را تحت پوشش دارد و میWorLD  ،20در اوگاندا   . ارندمشارکت د 
هـاي   سـاخت  هاي ناشی از زیر محدودیت. پوشش خود را به تمام مدارس کشور تسري دهد        

. انـد  را در اوگانـدا سـد کـرده   WorLD  منابع انسانی و وضعیت اجتماعی، راه پیشرفت پروژه 
ان، مـدت زمـان اسـتفاده از خطـوط تلفـن و تعـداد          آمـوز   هـا نـسبت بـه دانـش         تعداد رایانه 
میـل و    محـدود بـه ارسـال اي    نـوع اسـتفاده عمومـاً   . هاي برق، بسیار محدود است      خروجی

 تحقـق   استفاده از اینترنت براي تـدریس هنـوز کـامالً   . جستجوي اطالعات در اینترنت است  
دیـده؛ و نیـز مـدت     ي تعلـیم یکی کمبود نیرو: نیافته، که این امر ناشی از دو دلیل عمده است 

  ).فقط یک ساعت در روز(زمان محدود دسترسی به اینترنت 
. انـد  سافت انکارتـا، کـاربرد وسـیعی یافتـه       الین نظیر مایکرو    هاي آف   CDنتیجه،    در

هـا و سـنجش و مقایـسه      پروژه همچنـین سـبب بـروز انقـالب فرهنگـی در اولویـت             
براي مثال برخی . مکنشی شده استآموزي و ه هاي سنتی تدریس با روش تجربه روش

دهنـد کـه در طـول سـاعات درس از آزمایـشگاه        آموزان اجازه نمی    از مدارس به دانش   
رایانه استفاده کنند، چراکه معتقدند کودکان باید برنامه درس سـنتی را بگذراننـد و بـر               

ـ   از سوي دیگر، معلمان مهارت    . نتایج امتحانات رایج تمرکز کنند     ه را از هاي کار با رایان
  .آموزند اند، می هاي جدید داشته آموزانی که فراغت بیشتري براي فراگیري فنّاوري دانش

این برنامه در بین بسیاري از والدین که وجود آن را موجب افزایش وجهه مدرسه و 
والدین مایـل بودنـد کـه    . دانند، طرفداران زیادي یافته است    هاي مهم می    آموزش مهارت 

آمیز اینکه  طنز. ها، هزینه بیشتري بپردازند  کارگیري و نگهداري رایانه      به براي تأمین هزینه  
هاي دیجیتالی بسیاري بین مدارس با خارج از کـشور برقـرار شـده اسـت، امـا        همکاري

  .تعامل بسیار اندکی بین مدارس اوگاندایی وجود دارد
   مدرسه به مدرسه در اوگاندارات ابتکا.4-1کادر 
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  ها و توسعه زیرساختوري اقتصادي  بهره
اقتـصادي اسـت؛ چراکـه امـروزه       وري   بهـره  هاي  ارتباط تجاري، یکی از بنیان    

تر با مشتریان،     ها در حال برقراري ارتباطات نزدیک       اي از شرکت    شمار فزاینده 
نتیجه هرچـه   در. هاي تجاري، فروشندگان و منابع اطالعاتی خود هستند    طرف

) داخلـی و خـارجی  (اقتـصادي خـود   هـاي   کیفیت ارتباط یک کشور با طرف    
فنـاوري  . تر خواهـد بـود      بهتر باشد، امکان افزایش توسعه اقتصادي نیز فراهم       

مرکوب ابزارهایی است کـه اینترنـت ارزش آنهـا را در     اطالعات و ارتباطات،
ها در بازارهاي محلی و جهانی کاالها و خـدمات           ارتقاء امکان حضور شرکت   

  .روشنی اثبات کرده است تصادي، بهنتیجه بهبود فراورش اق و در
هـا بـراي ارائـه کاالهـا و خـدمات       هاي اقتصادي، شرکت با توسعه فعالیت 

ــشتریان خــود، ســرمایه  ــه م ــر ب ــن   بهت ــرد و ای ــد ک ــشتري خواهن ــذاري بی گ
هـایی نظیـر      سـاخت   ها در کمک بـه تـأمین منـابع توسـعه زیـر              گذاري  سرمایه

  . داشتارتباطات اینترنتی بهتر نقش بسزایی خواهند
  بهداشت

 فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات   دهـد   هاي خوب که نـشان مـی      یکی از نمونه  
.  است1تواند در بخش بهداشت منشأاثر باشد، پروژه شبکه سالمتی          چگونه می 

 4 کـشور آفریقـایی و       16هـاي بهداشـتی در        شبکه سالمتی، کارکنان مراقبـت    
اده مربوط به کشورهاي    هاي د   کشور آسیایی را با یکدیگر و همکاران و پایگاه        

هـاي گونـاگون ارتبـاط از راه دور مـرتبط       یافته، با اسـتفاده از پروتکـل        توسعه
میـل، فهرسـتی از    این شبکه امکان ارسـال اي . (Penos1995-1998)ساخت   می

منظـور کمـک بـه     ها را بـه  سرورها، نشر الکترونیکی و دسترسی به پایگاه داده    
  .ساخت قیرتر مهیا میارتقاء خدمات بهداشتی در جوامع ف

 و دوران اوج  1993هـا در سـال        مثال دیگر، برنامه پـایش شـیوع بیمـاري        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Health net 
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هـاي پـستی    گیري ویروس ابوال در زییر بود که به استقرار فهرست نـشانه    همه
اعضاي ایـن  .  کشور جهان دارد 80 عضو در    1600این شبکه بیش از     . انجامید

 این بیماري آگـاه شـدند و بـه          از وجود  1976بار در سال     گروه براي نخستین  
هاي بهداشت جهانی مختلـف بـا کـشورهاي        تبادل اطالعات از طریق سازمان    

اطالعات میان کشورهاي مبتال به بیماري ردوبـدل و موجـب           . مبتال پرداختند 
براي مثال زامبیا توانست از  . کنترل و عدم شیوع ویروس و درمان بیماري شد        

  .  استفاده کند1وارد مشابه در منطقه کاپربلتاینترنت براي آگاهی از جزئیات م
شود، از سـوي   کلی، اغلب ارتباطاتی که در شبکه سالمتی برقرار می    طور  به

  .یافته است کشورهاي درحال توسعه با منابع اطالعاتی در کشورهاي توسعه
  2کاهش فقر

 توانند در مدیریت بحران و کاهش فقر نیز مؤثر واقع      ارتباطات الکترونیکی می  
هایی پروژه شبکه ارتباطات الکترونیـک       هاي چنین تالش    یکی از نمونه  . شوند

منظـور   کوشد کشورهاي عضو خـود در منطقـه را بـه         شاخ آفریقا است که می    
یکـی دیگـر از     . ها، بـه یکـدیگر مـرتبط کنـد          تبادل اطالعات مربوط با بحران    

د امنیـت   هـاي الکترونیکـی، مـسئله نبـو         هاي مساعد براي کاربرد شـبکه       زمینه
هـاي    ترین مشکالتی که به یکی از ویژگی        یکی از مهم  . غذایی در آفریقا است   

وضعیت اقتصادي آفریقا بدل شده، همین معضل عدم امنیت غذایی است کـه         
ها بر سر منابع که اغلب به جنگ  هاي محلی بین گروه   نقشی اساسی در رقابت   

توانـد اطالعـات    ی مـی سـازي الکترونیکـ   شبکه. کند  انجامد، ایفا می    داخلی می 
هـاي   مهمی را در اختیار کشاورزان، کارگران و محققانی که به مبارزه با بحران          

در  (Panson, 1998, Adaw,1996). ناشی از قحطی مشغول هستند، قرار دهـد 
بانـک در بـنگالدش       زمینه محو فقر، برنامه دهکده اینترنتی به ابتکـار گـرامین          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Copprebelt Region 
2. Poverty alleviation 
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مهاجرت از روستاها بـه شـهرها، ایجـاد         واسطه کاهش     هدف کاهش فقر را به    
بـراي روسـتاییان فقیـر و نیـز         فناوري اطالعات   هاي اشتغال مرتبط با       فرصت

  .کند ایجاد آشنایی بین جمعیت روستانشین کشور با رایانه دنبال می
عنوان یک پروژه نمونه در سال         است که به   1»شبکه زنبورعسل «مثال دیگر   

کوشد منبعی از دانش   شبکه الکترونیکی می  این.  در هندوستان اجرا شد    1990
بومی خلق و ابتکارات بنیادي غنـی از ایـن دانـش را در منطقـه بـه یکـدیگر                 

هـاي باصـرفه اقتـصادي و سـازگار بـا             مربوط کند، تا بـدین ترتیـب فعالیـت        
  .زیست در جوامع فقیر، ترویج و تشویق شوند  محیط
  
   2هاي فناوري اطالعات و ارتباطات کانون
هـاي فنـاوري    کـانون  شاهد رشد قابل تـوجهی در پیـدایش و اسـتقرار    1990دهه  

ایـن  امـروزه، ایجـاد   . در کـشورهاي در حـال توسـعه بـود     اطالعات و ارتباطـات 
در  فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات   هـاي   ناپـذیر برنامـه   به بخش جـدایی  ها کانون

، اغلب منـاطقی  هاي فنّاوري ها یا پارك این کانون . بسیاري کشورها بدل شده است    
هـاي جهـانی    ها توسعه داده شده و با هدف جذب شرکت هستند که توسط دولت   

فنـاوري  انـدرکاران محلـی       هایـشان و تغذیـه علمـی دسـت          براي اسـتقرار پایگـاه    
ایـن  . انـد   تعیـین گـشته  ICTعنوان منطقه اقتصادي ویـژه     ، به اطالعات و ارتباطات  

روت   خـوزه کالیفرنیـا و بوسـتون        ان در سـ   3والی  راهبرد سرمنشأ موفقیت سیلیکون   
فناوري اطالعـات  هاي پیشگام  اند مهد شرکت این مناطق توانسته.  بوده است  1284

  .دهنده این صنعت در سطح جهانی هستند، باشند ، که امروزه شکلو ارتباطات
والی مدیون تأثیر چندگانه و هماهنـگ عوامـل بـسیاري           موفقیت سیلیکون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Hony Bee Network 
2. The ICT Hubs 
3. Silicon Valley 
4. Boston Route 128 
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زیست کـه       وزشی و تحقیق و توسعه، فرهنگ، و محیط        ارتباط با مراکز آم    :بود
گـذاري کـالن دولـت در     کرد و نقش مهم سرمایه پذیري را تشویق می    مخاطره

ترین این عوامل بودنـد کـه مـورد            از جمله مهم   فناوري اطالعات و ارتباطات   
والی از مزیت مجـاورت بـا مراکـز آمـوزش             سیلیکون. گرفتند  تشویق قرار می  

 و انـستیتو    2، دانـشگاه کالیفرنیـا در برکلـی       1انشگاه اسـتنفورد  یک نظیر د    درجه
 و نیـز آب  نظامیرساناهاي  فنّاوري کالیفرنیا، دانشمندان طراز اول و تأمین نیم       

ترین عامل، تقاضاي  اما مهم. مند بود بخش کالیفرنیاي شمالی بهره     و هواي فرح  
  .ظامی منطقه بودهاي ن هاي با فنّاوري باال ازسوي پایگاه زیاد براي سیستم

فناوري اطالعات والی، سبب شد که کشورهاي بسیاري تأثیر  موفقیت سیلیکون
در این میان شماري از کـشورها  . در اقتصاد ایالت متحده را درك کنند و ارتباطات

هاي فناوري اطالعات و ارتباطات خویش از این ابتکارات پیروي  در طراحی کانون
 از راهبرد توسعه ظرفیـت تولیـد فنـاوري اطالعـات،     مثابه بخشی کردند و آن را به   

هایی با طراز جهانی قرار دادند تا بتوانند به رقابت در  سازي و ایجاد شرکت     ظرفیت
 ICTهاي جهانی   از آن دسته شرکت4 و ساتیام3نوکیا. گستره اقتصاد جهانی بپردازند

  .اند  در فنالند و هندوستان متولد شدهICTهاي  هستند که از هاب
 پوشش دادن صنعتی خاص نظیر ارتباطات هدفها، با     برخی از این کانون   

اي در  که بقیـه ماننـد ابرکریـدور چندرسـانه     حالی از راه دور تأسیس شدند، در     
تـري از صـنایع را هـدف گرفتـه و      مالزي و شهر اینترنتی دوبی، دامنه گسترده  

ـ . مـدیا را جـذب نماینـد        افزار و مالتی    کوشیدند صنایع نرم   ا ترکیـدن حبـاب    ب
ها وضـعیت اقتـصادي را مـورد ارزیـابی        ، برخی کانون  2000سال   کام در   دات

هاي  دادن دیگر فنّاوري  منظور پوشش   مجدد قرار داده و کانون توجه خود را به        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Stanford University 
2. California Institue of Technology 
3. Nokia 
4. Satyam 
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  .نوین مانند نانوتکنولوژي و بیوتکنولوژي گسترش دادند
زیـر  هاي عمده فنّاوري در نقاط مختلـف جهـان در جـدول               برخی کانون 
  :اند نشان داده شده

  هاي فناوري اطالعات کانون. 4-1جدول 
  زمینه تخصصی  هاي جهانی کانون  کشور

  فناوري اطالعات، ارتباطات از راه دور  بلورن، کوئیزلند، ویکتوریا  استرالیا
  صنایع خودروسازي، داروسازي  گراتس  اتریش
  ارتباطات  فالندر، ایپر  بلژیک
  فناوري اطالعات و ارتباطات  اسسانوپائولو، کامپین  برزیل
  ها اي چندرسانه  مونترال  کانادا
فنـــاوري اطالعـــات، الکترونیــــک،     پودونگ، شانگهاي  چین

  ارتباطات از راه دور
  ارتباطات از راه دور  اولو، هلسینکی  فنالند
ــبورگ     فرانسه ــل، استراسـ ــاریس، گرنوبـ پـ

  خدمات تولیدفناوري اطالعات،   پولیس تولوز، پواتید، سوفیا آنتی نیس

باواریا، بالن و ورتمبـرگ، ساکـسونی         آلمان
  ینا، درسرن

فنـــاوري اطالعـــات، بیوتکنولـــوژي، 
  هاي محیطی فناوري

  الکترونیک  سایبرپورت  کنگ هنگ
  افزار، توسعه بنادر نرم  بنگالور، حیدرآباد  هندوستان

ــات و    وست دوبلین، سیتی  ایرلند ــاوري اطالعـ ــک، فنـ الکترونیـ
  ارتباطات

  الکترونیک، مخابرات  توکیو، کیوتو  ژاپن
  ها اي چندرسانه  اینچون  جمهوري کره

هـا، فنـاوري اطالعـات و         اي  چندرسانه  اي، سایبرجایا سوپرکریدور چندرسانه  مالزي
  ارتباطات

  هاي شیمیایی مکانیک، فناوري  تروندهایم  نروژ
  ساخت، فناوري اطالعات  وي سابیک  فیلیپین

  یک، بیوتکنولوژيالکترون  سنگاپور  سنگاپور
  صنایع خودروسازي، فناوري اطالعات  گوتنگ  آفریقاي جنوبی

  فناوري اطالعات  بارسلون  اسپانیا
  ارتباطات از راه دور  استکهلم  سوئد
  فناوري اطالعات، خدمات ساخت  سو، تایپه هین  تایوان

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ راهبرد ملی فناوري اطالعات راهنماي تدوین/ 60

 

 
  زمینه تخصصی  هاي جهانی کانون  کشور

  طاتفناوري اطالعات و ارتبا  بانکوك  تایلند
  فناوري اطالعات و ارتباطات  الغزاله  تونس

امــارات متحــده 
  فناوري اطالعات و ارتباطات  شهر اینترنتی دوبی، دهکده علوم دوبی  عربی

لندن، کمبریج، گالسکو، ادینبـورو، تیمـز      انگلستان
  والی

فناوري اطالعات، ارتباطات از راه دور،      
  بیوتکنولوژي

ــده  ــاالت متح ای
  آمریکا

لی، بوستون، رالـی دورهـام،      سیلیکون وا 
فرانسیـسکو،    هیـل، اوسـتین، سـان       چاپل

آنجلس،  نیویورك، آلبوکرك، سیاتل، لوس
  ویرجینیا، شیکاگو، سانتافه، سالتالیک سیتی

ارتباطـــات از راه دور، بیوتکنولـــوژي، 
  الکترونیک

  
  

  کشورهاي منتخب عضوفناوري اطالعات در بازنگري راهبردهاي 
فنـاوري اطالعـات در بـسیاري    هـایی کـه در راه توسـعه        رغم موانـع و چـالش       به

هاي ملـی   هاي اخیر برنامه  وجود دارد، برخی از آنها در سال       IDB هاي عضو   کشور
کشورهایی نظیر مالزي و امارات . اند شایان توجهی را اجرا نمودهفناوري اطالعات   

گـذاري    یه سـرما  فناوري اطالعات و ارتباطات   هاي    متحده عربی در ایجاد ابرکانون    
ها و  اي و شهر اینترنتی دوبی، هدف توسعه قابلیت کریدور چندرسانه سوپر. اند کرده

هاي خارجی در این      گذاري   و جذب سرمایه   فناوري اطالعات و ارتباطات   صنعت  
 خود را ICTهاي  ، راهبردها و برنامه2 و بنگالدش1پاکستان. کنند صنعت را دنبال می

ریزي و  اي را مأمور برنامه  و بحرین نهادهاي دولتی ویژهمصر، اردن. اند منتشر نموده
  .اند خود کردهفناوري اطالعات بررسی برنامه ملی 

. اند آهسته تأثیر خود بر اقتصاد این کشورها را نمایان کرده        این ابتکارات، آهسته  
عنوان الگوهاي مرجع بالقوه  هایی آموخت و آنها را به توان درس از این ابتکارات می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، وزارت علوم و فناوري2000، اوت سیاست فناوري اطالعات و برنامه کنشیدولت پاکستان، . 1
  ).(BCC، شوراي رایانه بنگالدش سیاست فناوري بنگالدشدولت بنگالدش، . 2
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فنـاوري  هاي توجه راهبردهاي  ترین کانون  نشانگر مهم4-1جدول  . نظر گرفت ر  د
کشورهاي عضو بانک توسعه اسالمی است، کـه در ایـن تحقیـق مـورد           اطالعات  

  . شده است آورده1باره در پیوست  تري در این شرح کامل. اند تحلیل قرار گرفته
 

 فناوري اطالعات و ارتباطاته کشورهاي منتخب عضو بانک توسعه اسالمی، راهبرد برنام

  

    مالزي  
  

  محرك و بخش: تمرکز راهبردي
  :کند  را دنبال میICTمالزي دو برنامه ملی 

  ؛(NITA)فناوري اطالعات  ملی برنامه  ◄
 .(MSC)اي  سوپرکریدور چندرسانه  ◄

 بـراي فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات    ، استفاده از فناوري اطالعات  ملی   برنامهدیدگاه    ◄
. هاي مبتنی بـر دانـش اسـت       اي با ارزش    دگردیسی تمام جامعه مالزي به شکل جامعه      

را از سـه محـور   فناوري اطالعـات و ارتباطـات   ، توسعه  فناوري اطالعات  ملی   برنامه
 . ها؛ و کاربردها مردم؛ زیرساخت: کند دنبال می

 بسیاري از » بورسبرنامه کاربست«واسطه تأمین اعتبارات الزم از سوي دولت در چارچوب        به
  .اند ، تحقق یافتهفناوري اطالعات ملی برنامهگرفته از خود جامعه در چارچوب  ابتکارات نشئت

اي که از شهرت بیشتري برخوردار است، متـشکل از چنـدین     برنامه ابرکریدور چندرسانه  
 هایی است که با هدف خلـق بهتـرین   مشی مرتبط و قوانین سپهر مجازي و محرك      برنامه، خط 

 فناوري اطالعات و هاي هاي جهانی و نیز تقویت شرکت     راهروي هدایتی براي جذب شرکت    
. منظور عرضه در بازار جهانی، به وجود آمده است  مالزیایی براي تولید محصوالتی به    ارتباطات

اي، خلق محصوالت و استعدادهایی  از جمله مشهورترین دستاوردهاي سوپرکریدور چندرسانه
  :هاي زیر اشاره کرد توان به نمونه هاي زیرمجموعه خود است که از آن جمله می از طریق برنامه

  ؛ت الکترونیکلدو  ◄
◄  Telehealth؛ 
 ؛Smart school) (مدرسه هوشمند  ◄
  ؛Multi purpose smart card)(هاي هوشمند چندمنظوره  کارت  ◄
 ).E-Business Cluster(شبکه بازرگانی الکترونیکی   ◄

رغم رکود جهانی، رشـد    مالزي بهفناوري اطالعات و ارتباطاتین دو برنامه صنعت    در نتیجه ا  
هـا    در آن، از جمله بهترین    فناوري اطالعات و ارتباطات   جالب توجهی داشت و ضریب نفوذ       

  .در بین کشورهاي درحال توسعه و جهان اسالم است
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    امارات متحدة عربی  
  

  هاي منسجم نبخش زیرساخت، کانو: تمرکز راهبردي
طور خودگردان و     در امارات متحده عربی عمدتاً به      فناوري اطالعات و ارتباطات   توسعه  

  . ابوظبی صورت گرفته است ً ویژه دوبی و اخیرا ها به سطح امیرنشین  در پیشگامانه
منظـور    بـه  1999 در سـال     (DMC)اي دوبـی       و شهر رسانه   (DIC)شهر اینترنتی دوبی    

و استفاده از مزیـت و موقعیـت   فناوري اطالعات و ارتباطات   هاي جهانی   جذب شرکت 
تـسهیالت  . عنوان کانون فناوري در منطقه خاورمیانه تأسیس شـدند          استراتژیک دوبی به  

هاي جهانی  اند که قادر به جذب شرکت     به شکلی تنظیم شده   ) قوانین مالیاتی و مالکیت   (
  .باشند

 خاورمیانـه و  ري اطالعات و ارتباطاتفناوساخت   ترین زیر   شهر اینترنتی دوبی بزرگ   
ترین سیستم پروتکل تلفنی اینترنت تجاري در جهـان و نیـز مالـک یـک              داراي گسترده 

  .اینترنتی اختصاصی است اي و غیر ایستگاه ماهواره
. اي اسـت  سرعت در حال تبدیل به یک شهر جهانی رسـانه  اي دوبی نیز به شهر رسانه 

اي  هـاي رسـانه   اي از جمله غول  شرکت رسانه550ز درحال حاضر، این شهر مقر بیش ا   
گراوهیل، برتلسمن،  ، رویترز، اخبار و حرفه سونی، انتشارات مک)CNN(نظیر سی ان ان 

  .اي و نوظهور است هاي منطقه در کنار شرکت) MBC(ام بی سی 
 ایـن دهکـده  . آغاز کرده است  را نیز   1»دهکده علوم « توسعه    شهر اینترنتی دوبی اخیراً   

. اي دوبی قـرار دارد       هکتاري شهر اینترنتی دوبی و شهر رسانه       400در مجاورت مجتمع    
اي طراحی شده است کـه اسـتانداردهاي الزم بـراي روش یـادگیري             گونه  این دهکده به  

 محور را از طریق تأمین زیرساخت بـراي توسـعه، مـشارکت و کـاربرد دانـش          -صنعت
بسیار مقید است و ایجاد دولـت  ناوري اطالعات فدولت دوبی به استفاده از . داشته باشد 

منظـور ارائـه خـدمات      بـه tejari.comسـایت  . الکترونیکی را در دسـتور کـار خـود دارد        
  .اندازي شده است هاي تجارت الکترونیکی تجارت به تجارت، راه تراکنش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Knowledge Village 
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    مصر  
  

  افزار، زیرساخت، کانون منسجم بخش نرم: تمرکز راهبردي
انـدازي مرکـز پـشتیبانی     را بـا راه فنـاوري اطالعـات   د خود بـه کـاربرد   دولت مصر تعه 

  : عبارتند اززاین مرکاهداف . اطالعات و خدمات اثبات کرده است
  اجتماعی؛  – دولت در زمینه توسعه اقتصادي گیري هیئت پشتیبانی از فرآیند تصمیم -1
 افزار و تکنولوژي پیشرفته؛ مدیریت توسعه صنایع نرم -2
 کننده در ساخت زیرساخت اطالعاتی مصر؛ تسریعهاي  فعالیت -3
 .آموزي فناوري اطالعات هاي تخصصی و مهارت تأمین آموزش -4

افـزار و فنّـاوري اطالعـات را       اي مهندسـی نـرم      دولت مصر همچنین مرکـز منطقـه      
گذاري کرده و سپس با مشارکت دیگران، شـبکه منطقـه فنّـاوري اطالعـات عـرب        بنیان

(RAITnet)  اي در زمینـه     بخشی از راهبرد خود براي ایفاي نقش رهبر منطقـه         عنوان     را به
  .افزاري تأسیس کرده است هاي نرم مهارت

هـاي عـالی و ایجـاد چهـار      هاي مالیاتی، زیرساخت هاي دیگري نظیر معافیت     انگیزه
  :ها عبارت است از شود؛ اسامی این پارك پارك فنّاوري، دنبال می

1دره فنّاوري سینا  -1
(STV) 

 2م اکتبرشهر شش -2
  3ناگ حمادي -3
  4سوهاگ -4

هاي خارجی براي بـسیاري صـنایع        گذاري  ویژه درجذب سرمایه    دره فنّاوري سینا به   
پایه مانند فنّاوري اطالعات، فنّاوري ارتباطات، فنّاوري پزشکی، فنّـاوري خودکارسـازي     

زیـست و بـسیاري دیگـر از         ، فنّـاوري محـیط    )فنـاوري زیـستی   (صنعتی، بیوتکنولوژي   
ویکـم ضـروري هـستند، تـالش        هایی که براي توسعه و گام نهادن در سدة بیست           زمینه
  .کند می

 در  ICTهـاي     تـرین بخـش      مصر، یکی از بـزرگ     فناوري اطالعات و ارتباطات   بخش  
افـزار   اي بسیار قدرتمندي در صـنعت نـرم    امروزه مصر حضور منطقه   . جهان عرب است  

سازي محتواي موجود بـراي   ربه در عربیاین برتري به لطف نیروي کار ماهر و تج   . دارد
  .اي حاصل شده است خوانی با نیازهاي محلی و منطقه هم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Sina Technology Valley 
2. City of 6th of October 
3. Nag Hemmady 
4. Sohag 
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    عربستان سعودي  
  

  زیرساخت، امنیت: تمرکز راهبردي
سـازي و   دولت عربستان سعودي زیرساخت شبکه ارتباطات از راه دور خـود را مـدرن        

هاست که قوانین حمایت از  اجراي آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است و مدت     
هر دو (برداري  ، قانون ثبت و نسخه)1984(مالکیت معنوي یعنی قانون عالمات تجاري     

را به معرض اجرا گذاشته است اما در هـر حـال، اجـراي ایـن قـوانین        ) 1989در سال   
  .که باید و شاید، با قاطعیت همراه نبوده است  چنان آن

عنـوان یـک مرکـز تحقیقـات و       بـه (KACST) شهر علوم و فنّاوري ملک عبدالعزیز 
چندکه این شهر در ابتدا با هدف پرداختن بـه    هر. فنّاوري داراي سابقه قابل قبولی است     

شناسی، انرژي اتمی، رایانـه و الکترونیـک را         بخش نفت آغاز به کار کرد، امروزه ستاره       
  .نیز در دستور کار خود دارد

منظور تـدوین طـرح و    ، به2001واخر سال پروژه طرح ملی فناوري اطالعات، در ا     
هاي فناوري اطالعات آغاز شد، این طـرح شـامل نماینـدگانی از سـوي دولـت،                  برنامه

. دهـد  تـیم پـروژه بـه وزارت کـشور گـزارش مـی      . ها و بخش خصوصی است  دانشگاه
بـر تـأمین امنیـت     هاي فناوري اطالعـات  وزارت کشور در نظر دارد که راهبرد و برنامه    

ریزهـاي اینترنـت را    دولت سعودي، تمام درون(و مدیریت محتوا متمرکز باشند      داخلی  
  ).کند سانسور می

اهداف فعلی آن شـامل تـرویج   . ساله است  یک طرح پنجطرح ملی فناوري اطالعات 
، استفاده از تجارت الکترونیکی، ایجـاد اشـتغال، بهبـود ارائـه             فناوري اطالعات صنعت  

قلب این طرح پیـشنهادي، تأسـیس نهـادي       . آموزش است خدمات ارتباط از راه دور و       
نظر بـه  .  استفناوري اطالعاتگذاري و اجراي طرح ملی      مستقل براي مدیریت، قانون   

  .جدید بودن طرح، پیشرفت یا تأثیر چشمگیري نداشته است
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    بنگالدش  
  

   محرك و بخش: تمرکز راهبردي
سـازي بـازار، بـنگالدش      و آزادرتباطـات فناوري اطالعات و ا  از لحاظ تعهد به توسعه      

مشی آزادسـازي، امکـان    خط. یافته، یک الگو است     توسعه  براي بسیاري از اعضاي کمتر    
انتشار و ارائه خدمات ارتباط از راه دور به بسیاري از مناطق روستایی و حومه شـهرها          

 در زمینـه  دیدگاه بنگالدش، تبدیل شدن به ملتی با انگیزه قـوي         . را فراهم ساخته است   
 محـور  -اي دانـش   به جامعـه 2006اي که بتواند تا سال        گونه  فناوري اطالعات است به   

  .بدل شود
مشی، تـرویج و تـسهیل       با هدف تدوین خط    (NCIT)فناوري اطالعات   شوراي ملی   

هاي اقتـصاد و ایجـاد شـفافیت،      در تمام بخشفناوري اطالعات و ارتباطات  استفاده از   
منـدي از     واسطه بهره   افزار به   بخش نرم . هاست  یی در این عرصه   حاکمیت مناسب و کارا   

افـزار، تـسهیالت انبـارش و     تأمین بودجه با بهره کم، واردات معاف از مالیـات سـخت     
  .ها برخوردار شده است هاي نقدي از بیشترین حمایت کمک

نکته شایان ذکر دیگر در برنامه بنگالدش، مشارکت با بخش خـصوصی، اسـتفاده از      
کار متخصص بنگالدش در خـارج    ها، جوامع روستایی و حتی نیروي       NGOهاي    کمک

  .از کشور است
پردازي در  افزار با گرایش صادراتی و خدمات داده در نتیجه این اقدامات، صنعت نرم    

تـوان بـه تقاضـاي        هاي پیشرفت مـی     از دیگر نشانه  . بنگالدش در حال شکوفایی است    
العــات، شــمار بیــشتر نهادهــاي فراگیرنــده و فنــاوري اط فزاینــده بــراي محــصوالت

مشارکت با بخش خصوصی به زنان . اشاره کردفناوري اطالعات آموختگان رشته    دانش
 فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  فعال در جامعه تجاري اجازه داده است که در برنامه

ون، درایـن  فـ  برنامه روستایی گـرامین . مشارکت نموده و از این راه کسب درآمد نمایند      
  .شود زمینه بهترین مثال محسوب می
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    گینه  
  

  زیرساختی براي انسجام اجتماعی : تمرکز راهبردي
هـاي قبـل و بـا هـدف         سازي بخش ارتباطات از راه دور خود را از سال           گینه خصوصی 

امروزه، بسیاري از خـدمات ارتباطـات از راه دور        . ها آغاز کرد    ساخت  تسریع توسعه زیر  
گـذاري مـشترك    شوند که بیشتر آنهـا بـا سـرمایه          هاي خصوصی ارائه می     شرکتتوسط  
  .اند هاي خارجی به کار مشغول شرکت

به کمک منابع خارجی، اقدامات متعددي براي بهبود دسترسی به اینترنـت صـورت         
هاي اصلی و برخی مناطق روستایی کشور، امکان دسترسی  گرفته است و اکنون در شهر     

مشی استواري نیز محرك بهبود آموزش و افزایش  ها، خط عالوه بر این. به آن وجود دارد
  . سوادي است  سطح پوشش مدارس و آمار با

نیافتـه   همچنان توسـعه  ساخت فناوري اطالعات و ارتباطات ها، زیر رغم این تالش به
گینه هنوز براي نیل به    . است و صنعت فناوري اطالعات حضور فعالی در کشور ندارد         

اجتمـاعی خـود راه درازي در       -ساخت و دیگر ابعاد اقتصادي       منابع انسانی، زیر   توسعه
  .پیش دارد
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    اردن  
  

  بخش و زیرساخت : تمرکز راهبردي
گیـري بیـشتر از نیـروي کـار جـوان و       دولت اردن در تالش براي تغییر اقتصاد خـود و بهـره        

هاست که اردن مرکـز ملـی    سال. ستسازي بازار ا    کرده در پی انجام اصالحات و آزاد        تحصیل
ویژه براي بخـش دولتـی،    ساخت ملی اطالعات، به اطالعات را با هدف توسعه و مدیریت زیر      

در ) MoICT(تأسیس وزارتخانه جدید فنّـاوري اطالعـات و ارتباطـات           . اندازي کرده است    راه
ر حمایت از چندین قانون د. هاي توسعه، سهم بسزایی داشته است     دهی تالش   تسریع و جهت  

برنامـه اصـلی و ملـی فنـاوري     . انـد  به تـصویب رسـیده   توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات
هاي نزدیک بین دولت، بخش خـصوصی و    ، نتیجه همکاري  REACHاطالعات اردن، یا همان     

هـاي   هـاي چـارچوب    ساله بـه تعیـین اقـدامات الزم در زمینـه      5این طرح   . جامعه بوده است  
هاي ملی فناوري اطالعات، سـرمایه و   ساخت مناسب، پیشبرد برنامه ط و زیرقانونی، ایجاد محی  

  . پردازد تأمین منابع مالی و توسعه منابع انسانی، می
، داراي برنامه کـنش شـفافی بـراي تقویـت بخـش نوپـاي فنـاوري           REACHبرنامه  

اي  هاطالعات کشور و به حداکثر رساندن توان آن براي رقابت در بازارهاي محلی، منطق            
  :  به اهداف زیردست یافته باشد2004رود که این برنامه تا سال  انتظار می. و جهانی است

   شغل مرتبط با فناوري اطالعات؛000/20ایجاد   ◄
افـزار و    میلیـون دالر از محـل صـادرات نـرم         550کسب درآمد صادراتی سـاالنه        ◄

 ؛فناوري اطالعات

 . تقیم خارجیگذاري مس  میلیون دالر سرمایه150جذب   ◄

در سـال  . مند شده است تا به امروز، صنعت فناوري اطالعات، از این اقدام ملی بهره      
کـه کـل درآمـد      حالی  میلیون دالر برآورد شده است، در38افزار بر   ، صادرات نرم  2001

این دستاورد براي کشوري کوچـک     .  میلیون دالر بیشتر نبوده است     168صنعتی کشور   
  . شایان توجه استمانند اردن، بسیار

   مروري بر راهبرد و تأثیرات فناوري اطالعات و ارتباطات کشورها.4-2جدول 

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ راهبرد ملی فناوري اطالعات راهنماي تدوین/ 68

 

   فناوري اطالعات و ارتباطات آموخته شدهایی که از ابتکارات درس
از ابتکـارات در زمینـه فنـاوري اطالعــات و ارتباطـات در کـشورهاي عــضو      

شورهاي در حال توسـعه  یادشده در باال و همچنین ابتکارات گوناگون دیگر ک 
تـوان   هایی مـی  که موردکاوي آنها در منابع عمومی قابل دسترسی است، درس     

  :ازهاي مربوط به راهبرد فناوري اطالعات عبارتند  ترین درس اصلی. برگرفت
 نقـشی   بانک توسعه اسالمی  هاي کشورهاي عضو       الزم است که دولت    ـ1

ایفـا    اطالعـات و ارتباطـات  فنـاوري کننده در توسعه پایـدار   مرکزي و تسریع  
. انـد   ها در اغلب این کشورها توسـعه نیافتـه          ساخت   چراکه بازارها و زیر    ؛کنند

سـازي اقتـصاد، دسترسـی شـهروندان      شـدن رونـد آزاد    حتی به فرض دنبـال      
، بدون مداخله و حمایت دولت در    فناوري اطالعات و ارتباطات   روستایی به   

درآمـد  / سازي سـود  فیف مالیاتی یا یکپارچه   هاي ویژه، تخ    اشکالی مانند یارانه  
  . شکل نوعی از خدمات پولی فراگیر محقق نخواهد شد بخش خصوصی به

عنـوان یـک      بـه  و تمرکـز بـر آن     اطالعات و ارتباطات     فناوري توسعه   ـ2
مدت و به شکل ایجاد اشتغال و تولید داخلی         تواند در کوتاه    بخش تولیدي می  

بـا  . اطات از راه دور، منافعی را دربرداشـته باشـد       افزارهاي ارتب   رایانه یا سخت  
عنوان محرك   کارگیري آن به    حال، منافع این دیدگاه، مشهودتر از دیدگاه به         این

صورت، دیگر منافع بالقوه نظیر تـأثیر   هر در.  اجتماعی است  ـ  توسعه اقتصادي
ده در ها، افزایش ارزش افزو    جانبه بر رشد اقتصادي، بهبود توازن پرداخت        همه

تواند در طول سـالیان دراز       درآمد، می   هاي تخصصی و پر     صنایع و ایجاد شغل   
براي مثـال، صـنعت   . مدت است تحقق یابد و به همین دلیل نیازمند تعهد بلند      

افـزار در بـنگالدش و مـالزي، تنهـا در سـالیان اخیـر اسـت کـه              صادرات نرم 
هاي جدیـد،    شغل هاي خارجی و ایجاد     گذاري  توانسته از طریق جذب سرمایه    

  . جاي بگذارد تأثیر مشهودي در اقتصاد از خود به
اطالعـات و   فنـاوري چند تمرکز بر صنعت تولیـدي        پیرو نکته باال، هر    ـ3

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com



  69/ مروري بر تحلیل راهبرد   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

تـر   ، منافعی را براي صنعت دربردارد، اما تأثیر آن بر توسعه گـسترده            ارتباطات
وتـاه تـا   ویـژه در ک  ایـن امـر بـه   . هاي ملی ناچیز اسـت  ها و قابلیت  زیرساخت

هـاي آمـاده و    مدت صادق است، و دلیل آن در درجه اول، کمبود مـشوق     میان
حیـدرآباد و بنگلـور   . هاي بازار داخلی اسـت  ساخت  فوري براي تمرکز بر زیر    

دهـه از   هایی از این دست هستند، که حتی پس از گذشت بـیش از یـک      نمونه
ــرم ــ  موفقیــت در صــادرات ن ی توســعه افــزار، ایجــاد اشــتغال و ارزش و حت

زیرســاخت، تــأثیر بــسیار انــدکی از خــود در دیگــر نقــاط هندوســتان برجــا 
  .اند گذاشته

عنـوان محـرك توسـعه      بـه اطالعـات و ارتباطـات       فنـاوري  تمرکز بـر     ـ4
اقتصادي، اگر نه در مورد همـه اعـضا، دربـاره اغلـب کـشورهاي         ـ  اجتماعی

انـد    ثابـت کـرده   چراکه تحقیقات  ؛، قابل اجرا است   بانک توسعه اسالمی  عضو  
. عنوان یک کل بهبود بخشد      وري در اقتصاد را به      تواند بهره   که این رویکرد می   

مدت است و الزم اسـت   حال، این رویکرد نیازمند دیدگاه و تعهدي دراز هر  در
. که اقدامات در جهت توسعه، اهداف و مقاصد روشن و شفافی داشته باشـند           

 و دیگـر کـشورهاي   وسعه اسـالمی بانک تراهبردهایی که در کشورهاي عضو  
انـد کـه از رویکـردي         هـایی بـوده     انـد، همـان     در حال توسعه، موثر نشان داده     

شان استفاده شده بوده است؛ به این معنا که در تدوین آنهـا،       تدوین تجاري در 
هـاي کلیـدي    هـاي مـشخص و شـاخص       ها و راهبردهـایی بـا سـنجه         از طرح 

مدت تـضمین   شان در دراز ام و پایداري بهره گرفته شده تا دو    KPI(1(عملکرد  
  . گردد
، اطالعـات و ارتباطـات     فنـاوري چنـد در رونـد پـذیرش و نـشر              هـر  ـ5
رونـد،   انسانی از جمله عوامل اصلی به شمار مـی  ها و توسعه منابع      ساخت  زیر

اطالعـات و    فنـاوري منظور حداکثر تأثیرگـذاري، راهبـرد         به. اما کافی نیستند  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Key Performance Indicator 
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هـا و اقـداماتی در جهـت ایجـاد            گذاري  ید شامل سرمایه   همچنین با  ارتباطات
هـا، و حمایـت از محیطـی مـشوق      سازي در جامعه و سـازمان       تقاضا، ظرفیت 

  . نوآوري و کارآفرینی نیز باشد
اطالعـات   فناوريگذاري و گسترش تحقیق و توسعه در زمینه            سرمایه ـ6

ي داخلی بیفزایـد و  هاي معنوي و محتوا    تواند بر میزان دارایی     ، می و ارتباطات 
.  را بیـشتر کنـد  اطالعات و ارتباطات فناوريانسجام کاالها و خدمات داخلی    

تحقق این امر براي پاسخگویی به نیازهاي داخلی و تشویق جوامع و کـاربران    
در غیـر ایـن   . ، مفیـد خواهـد بـود     اطالعات و ارتباطات   فناوريبه استفاده از    

و محتـواي خـارجی وابـسته بمانـد و     صورت، کشور باید همچنان به فنّاوري   
هایی از جامعه متمرکز خواهند بـود کـه      ، فقط بر بخش   ICTهاي توسعه     برنامه

  . از تحصیالت کافی برخوردارند و توانایی استفاده از فنّاوري خارجی را دارند
مدت است و بـه   ، اقدامی درازاطالعات و ارتباطات   فناوريبرنامه ملی    ـ7

دهـد کـه     هـا نـشان مـی       تحلیل. اهبري و پنداره قوي دارد    همین دلیل نیاز به ر    
توانـد دامنـه گـسترش      درستی طراحی و اجرا شود، مـی        اي اگر به    چنین برنامه 

هـاي    ها، فرصـت    خود را افزایش داده و تأثیرات مثبتی از قبیل توسعه ظرفیت          
  .هاي مبتنی بر تجارت پدید آورد شغلی بیشتر و برنامه

هـا، الزم اسـت       ریزي و اجراي این برنامـه       نامه کشورهاي عضو براي بر    ـ8
نگـر     از رویکـردي منـسجم و کـل        1افزایانـه   منظـور تـضمین گـسترش هـم         به

هـایی کـه از      عرصـه . برخوردار باشند تا بتوانند به نتیجه خـوبی دسـت یابنـد           
هـاي   توسعه منـابع انـسانی، تـدوین سیاسـت       : اولویت برخوردارند عبارتند از   

حتوا و کاربردهایی کـه پاسـخگوي نیازهـاي بـومی     شفاف و همساز، توسعه م 
  .  و فراهم ساختن فضایی که مشوق تغییر و نوآوري باشد باشند،
ریزیی و به اجـرا درآوردن اثـربخش راهبـرد فنـاوري اطالعـات               برنامه ـ9

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Synergistic 

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com



  71/ مروري بر تحلیل راهبرد   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نفعان گوناگون ایفا  هایی است ك ذي    نیازمند به رسمیت شناختن اهمیت نقش     
وکاري بـراي همـاهنگی، بـه بحـث گذارنـدن      کنند که خـود نیازمنـد سـاز        می

فناوري اطالعـات   توسعه  . نظرات، حل مسئله و به دنبال اتفاق آرا بودن است         
نفع   هاي ذي   مستلزم هماهنگی و مشارکت گستره وسیعی از طرف        و ارتباطات 

یافتـه بـراي تـرویج        سـامان   تحت یک رهبري قدرتمند و سازوکارهاي خـوب       
مـشارکت هوشـمندانه بـین دولـت، بخـش      ایـن  . مشارکت هرچه بیشتر است 
اي و جهـانی   فقط در سطح ملی، که در سطح منطقه  خصوصی و جامعه باید نه 

این شیوه مـشارکت، فراگیـري مـشترك و بـه اشـتراك      . تشویق و ترویج شود 
 تقویــت و بانـک توســعه اسـالمی  ویــژه بـین کــشورهاي عـضو    نهـادن را بـه  

  .هدد هاي رقابتی هر کشور را افزایش می مزیت

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com



  

 

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com



  

 

  
  
  
 
 
 

5  
  فناوري اطالعاتعناصر راهبرد 

   
 غیرعضو به اصـول  و کشورهاي) 1پیوست (برخی از اعضا توسعه و دستیابی  

راهنمایی در مورد راهبرد فناوري اطالعات، نیازمند آشنایی با اهـدافی اسـت             
اي  گونه این اصول راهنما به . که توسط بانک توسعه اسالمی تدوین شده است       

ست که دربرگیرنده تمامی عناصر و عواملی است که الزم اسـت  تدوین شده ا  
چند که ایـن اصـول راهنمـا          هر. براي یک راهبرد اثربخش در نظر گرفته شود       

عنـوان یـک راهبـرد      قدر ریزبینانه نیست کـه بتـوان از آن بـه            خود آن     خودي  به
ان و تواند چارچوبی مفید و راهبردي براي سیاستگذار    اجرایی بهره برد، اما می    

 فنـاوري اطالعـات  هـاي ملـی    طراحان در کشورهاي عضو براي تدوین طرح

بـه کمـک ایـن اصـول راهنمـا، کـشورهاي عـضو              . کشورشان قلمـداد گـردد    
تر بیندیـشند   هایی علمی تر داشته باشند و به طرح    بینانه  اي واقع   توانند پنداره   می

 موجـود  دیجیتـالی  نتیجه از فرصت بهتري بـراي گـذر کـردن از شـکاف      و در 
  . برخوردار شوند

 از عناصـر  صفحۀ بعد خالصه شده است، متـشکل نمایه که در    راهنمااین  
  : است زیر

  هاي مشترك؛  اصول و ارزش -1
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 واهداف؛  پنداره -2
 هاي راهبردي؛  شالوده -3
 . عوامل اصلی موفقیت -4
 
 
  
  
  
  
  
  
  

   عناصر راهبرد ملی فناوري اطالعات.5-1 نمایه

  
  هاي مشترك  اصول و ارزش

، تـشویق  فنـاوري اطالعـات   هدف اصلی راهنمـاي تـدوین راهبـرد ملـی       اگر
هاي فکري نوین بـر روي یـادگیري، علـوم و      کشورهاي عضو به گشایش افق    

باشـد، نقطـه آغـاز طراحـی و      فناوري اطالعاتگرفته از  امکانات جدید نشان
باید لحاظ کردن و سـازگار نمـودن    فناوري اطالعاتاجراي یک راهبرد موثر 

چنـد باورهـاي معنـوي و       هـر . هاي مشترك و اصول اسالم باشـد         ارزش آن با 
بینی درباره هدف غایی بشر، توحیـد، و مفهـوم دانـش در دیـن اسـالم                   جهان

هـایی کـه مـسلمانان آنهـا را محتـرم        فرد است، امـا اصـول و ارزش         منحصربه
هـاي   ایـن ارزش .  جهانی مشترك است  شمارند، بین بسیاري جوامع جامعه      می

  :  عبارتند ازمشترك
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  مساوات؛  عدالت و  ◄
 خانواده و زندگی اجتماعی؛   ◄
 صلح جهانی؛   ◄
 دانش؛  ◄
خوشبختی کامل بشر، که فقط به رفاه فیزیکی، ذهنی و مـادي محـدود         ◄

  .گیرد هاي معنوي و فرهنگی را نیز دربرمی شود، بلکه جنبه نمی
  نیازهـاي سیاسـی،  هـا و   با نگاهی به اصول جوامع مسلمان و همچنـین ارزش    

  انـد،  هایی که بر بنیاد اعتمـاد و اطمینـان بنـا شـده             ها، فرایندها و سیستم     روش
ایـن اصـول فراگیـر کـه موجـب          . دارنـد   یابیم که دوسـتی را پـاس مـی          درمی
گیري جوامع قـوي و ارتباطـات فرهنگـی و معنـوي جوامـع مـدنی در                   شکل

اقتصاد دانش دیجیتالی تواند در ساخت  گذشته و حال بوده است، حال نیز می  
 اعتمـاد و مراقبـت از    درحقیقـت، . هاي لرزان دارد به کار گرفتـه شـود         که پایه 

جامعه و منافع عمومی از جمله شرایط اساسی بـراي اثـربخش بـودن واقعـی               
اگر بنا باشد کـه جوامـع مـسلمان بـه آمـوختن،          . بودن آن است  » آزاد«بازار و   

هـا و اغلـب بـا افـرادي      وین، در شـبکه   هاي ن   برقراري ارتباط تجارت به شیوه    
 ناشــناس در دیگــر کــشورها روي آورنــد، وجــود و اعتقــاد بــه ایــن اصــول،

، حـامی   فنـاوري اطالعـات   اگر قرار است که راهبـرد       . ناپذیر خواهد بود    گریز
نوآوري، مشوق تغییر، مدیریت خطرات و نشر علم و فنّاوري باشد، مراقبـت             

    . ته باشندبایست وجود داش و اعتماد نیز می
گیرند، امـا جـایگزین       هاي اجتماعی شکل می     مبناي شبکه   هاي دیجیتال بر    شبکه

بدون وجود اعتماد، روابط دوسویه و اجتماعی و جمعیتـی کـه جامعـه        . آنها نیستند 
ثمر خواهد  کند، وجود خطوط مجازي با پهناي باند نامحدود، بی        اجتماعی ایجاد می  

  ).د، فضایل اجتماعی و ایجاد شکوفاییفرانسیس فوکایاما، اعتما. (بود

   ضرورت اعتماد در اقتصاد دانش.5-1کادر 
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  راستا ها و اهداف هم پنداره
بینانه، بخـش منـسجم    اي از اهداف واقع    بخش همراه با مجموعه     اي الهام   پنداره

دهـد کـه توسـط     دیگري از فناوري ملی اطالعات و ارتباطـات را شـکل مـی         
و ) پنـداره (و شهروندان با اهـداف نهـایی مـشترك       ها، بازرگانی      دولت -ملت

تـوان بـه     ها می   شود و برمبناي آن     تأمین می ) اهداف(معیارها و ضوابط خاص     
کـه بـا    فنـاوري اطالعـات  دیدگاه و اهـداف ملـی   . ها پرداخت سنجش برنامه

راسـتا باشـند، نقـشی اساسـی در        اهداف و راهبردهاي کلی توسعه کشور هـم       
خواهند  فناوري اطالعات و ارتباطاتینانه براي توسعه ب تعیین یک هدف واقع

آمیز  توان در کارنامه بسیاري اقدامات موفقیت  روشنی می   این نکته را به   . داشت
  . المللی مشاهده کرد ، چه در سطح ملی و چه در سطح بینفناوري اطالعات

  
  در بنگالدش مشی فناوري اطالعات پنداره خط

اي مبتنی بـر دانـش تـا     مشتمل بر جامعه اوري اطالعاتهاي فن ملتی مسلح به انگیزه
ساخت سراسري فناوري اطالعـات و ارتباطـات    به این منظور، یک زیر  . 2006سال  

به این . باید در کشور به وجود آید تا ضامن دسترسی هر شهروند به اطالعات باشد  
پایـدار و  هاي توسعه     ساالرانه و شیوه    هاي مردم   ترتیب، نقش مردم تقویت، و ارزش     

ساخت براي توسعه منابع انـسانی، حاکمیـت،      واسطه استفاده از این زیر      اقتصادي، به 
الیـن   تجارت الکترونیکی، بانکداري، خدمات اجتماعی و دیگـر انـواع خـدمات آن         

    .مبتنی بر فناوري اطالعات و ارتباطات، اعتال خواهند یافت
  تصور فناوري اطالعات براي بنگالدش .5-2کادر 

  
اطالعـات و   فنـاوري اي افزودن بر فرصت موفقیـت، پنـداره و اهـداف     بر

هـاي محلـی      بایست با درنظرگـرفتن نیازهـا، فرهنـگ و قابلیـت            می ارتباطات
، دیدگاه ملی   بانک توسعه اسالمی  ویژه براي کشورهاي عضو       به. تدوین شوند 

بینی اسالمی و به شـکلی تعریـف        و اهداف کلی توسعه باید با توجه به جهان        
تر آن از دانش و هـدف غـایی بـشر،        شوند که با اصول اسالم و تعریف جامع       
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این پنداره جایگزین باید بکوشد تا باورهاي مسلمانان درباره         . هماهنگ باشند 
دانش، منابع طبیعی و هدف غایی بشر بر روي زمین را با نیـاز بـه توسـعه در         

سـی، معنـوي و     تمامی ابعاد زندگی مسلمانان یعنـی فیزیکـی، اقتـصادي، سیا          
پنـداره و اهـداف مـرتبط بـا آن بایـد برمبنـاي اصـول         . اجتماعی، آشتی دهـد   

 احتـرام و برتـري دادن بـه منـافع             اطمینان،  شمول اسالمی نظیر عدالت،     جهان
اي مبتنـی بـر       پنـداره . عمومی نسبت به منـافع فـردي تـدوین شـوند          / جمعی
ا خواهد داشـت    هاي مشترك مسلمانان فرصت آن ر       بینی هدف و ارزش     جهان

نتیجـه    شان را افزایش دهـد و در        که قلب و ذهن آنان را تسخیر کند، هشیاري        
  . شان را براي اقدام، کسب دانش و فنّاوري بیشتر کند هاي توانایی

 کردن پنداره کلی ملی و اهداف توسعه و الگوهاي حاصل     راستا  پس از هم  
ن به تـدوین راهبـرد ملـی    توا هاي جوامع مسلمان، می  از آن، با نیازها و ارزش     

با هدف تـشویق و حتـی تـسریع پیـشرفت بـه              اطالعات و ارتباطات   فناوري
بایـد   اطالعات و ارتباطـات    فناوري. شده توسعه پرداخت    سوي اهداف تعیین  

ابزارهاي الزم را براي برقراري ارتباط بین جوامع محلی، اقتـصادهاي ملـی و               
نتیجـه، همکـاري    راهم نماید تـا در نهایت شبکه اقتصاد جهانی ف اي و در  منطقه

  . در راستاي تحقق اهداف توسعه پدید آید
باید بکوشد بهترین رویکـرد و      بانک توسعه اسالمی    پس، هر کشور عضو     

بسته بـه میـزان     . کانون راهبرد را براي نیل به اهداف مطلوب خود، تعیین کند          
 فنـاوري تن  تواند شامل درنظرگـرف     ظرفیت و آمادگی کشور، کانون راهبرد می      

عنوان یک بخش تولیـدي یـا محرکـی بـراي نیـل بـه        به اطالعات و ارتباطات  
در برخـی کـشورها، توجـه       . اقتـصادي باشـد       -سطوح باالتر رفـاه اجتمـاعی     

  . پذیر است زمان به هر دو رویکرد نیز امکان هم
تواننـد در تعیـین اهـداف درازمـدت و         هرچند دیدگاه و کانون راهبرد می     

هاي ملی مفید واقع شوند، اما همچنان نیاز  فاق آرا درباره اولویت  دستیابی به ات  
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مدتی نیـز تعریـف شـوند کـه بتواننـد       بینانه کوتاه و میان   است که اهداف واقع   
. اندرکاران اصلی درپـی داشـته باشـند         دستاوردهاي سریع و مثبتی براي دست     

مدت،   درازدستاوردهاي سریع و اقداماتی با تأثیر گسترده در چارچوب دیدگاه
تر توسعه، الزامی  آهنگ حرکت به سوي اهداف بزرگ براي حفظ تعهد و ضرب

این کار، نیازمند برخورداري از فرایندي انضمامی در تدوین پنـداره و          . هستند
ویـژه اهـداف      نفعـان و بـه      گذاري و حساس بودن نسبت به نیازهاي ذي         هدف

یابی بـه اهـداف و تحقـق    این کار، راه را بـراي دسـت  . اجتماعات کاربران است 
سازي و توانمندسازي تمرکـز       هاي راهبردي که بر منافع جامعه، ظرفیت        برنامه
  . آمده، پایدارتر خواهد بود درنتیجه توسعه حاصل.  هموار خواهد نمود دارد،

  
  هاي راهبردي  شالوده

، الزم اسـت کـه      اطالعـات و ارتباطـات     فنـاوري براي تحقق پنداره و اهداف      
 و بـه  ، طراحـی )5-2نمایـه  (هاي راهبردي ت در ساختار شالوده برخی مداخال 

  : هاي راهبردي عبارتند از این شالوده. یار اجرا شوند خوان و هم اي هم شیوه
  مشی و مقررات؛  خط -1
 توسعه منابع انسانی؛  -2
 ؛اطالعات و ارتباطات فناوريزیرساخت  -3
 محیط و محتوا؛ -4
 .هاي نوآوري فناوري ارتباطات شبکه -5

اخالت در هر پنج شالوده راهبردي براي برخورداري از راهبـرد   هرچند مد 
تـر و مـؤثرتر مطلـوب اسـت، امـا             جـامع  اطالعات و ارتباطـات    فناوريملی  

فاقـد منـابع و ظرفیـت الزم        بانک توسعه اسالمی    بسیاري از کشورهاي عضو     
کنـد کـه کـشورهاي        مسلماً این راهنما نیز پیشنهاد نمـی      . براي این کار هستند   

زمان در هر پنچ شالوده راهبردي        صورت هم   یز براي نیل به موفقیت، به     عضو ن 
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یافتـه و بـسیاري از        توسـعه   ویـژه، تمـام اعـضاي کمتـر         به. گذاري کنند   سرمایه
هـاي   بایست ابتدا به اولویـت  ، میبانک توسعه اسالمی اعضاي در حال توسعه     

طمینـان  هـاي اصـلی کـار، ا    شـرط  اول و دوم خود بپردازند تا از تحقـق پـیش        
ها براي شروع به کار و آغـاز بـه          شرط  هرچند تحقق تمام پیش   . حاصل نمایند 

ضـروري نیـست،     اطالعـات و ارتباطـات     فنـاوري تدوین برنامه ملی توسعه     
هـا بـراي پـرداختن بـه      گـذاري  اختصاص میزان مشخصی از منـابع و سـرمایه     

غیره الزم هاي پایه، ثبات سیاسی و        هایی نظیر سوادآموزي، زیرساخت     اولویت
  .اند ، تحلیل شده3هاي مربوط در فصل  چالش. است

هـاي    پس از آنکه کشور عضو بانک توسعه اسالمی، در چـارچوب ارزش           
بینانـه بـراي خـود تعریـف نمـود،            الذکر، پنداره و اهـدافی واقـع        مشترك فوق 

ریـزي و انجـام مـداخالت دربـاره هریـک از پـنج شـالوده                  تواند به برنامه    می
بـه سـطوح میـانی و سـپس          نمـوده و  دازد و از سطوح پایه آغاز       راهبردي بپر 
   ).5-2نمایه (ل آیدئپیشرفته نا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ITهاي راهبردي براي راهبرد ملی  شالوده. 5-2 نمایه

  ها و مقررات سیاست)1

  منابع انسانی )2

 ICTزیرساخت )3

 محتوا و اجتماع )4

 فناوري هاي نوآوري شبکه)5
 5 (اطالعات

 سطح توسعه

 مرحله پیشرفته یانیمرحله م
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هـاي ملـی کـشور،        و اولویـت   هـا   ظرفیـت اقدامات، بسته به میزان منـابع،       
ت هماننـد   طراحـی مـداخال   . بنـدي و تعیـین تـوالی شـوند         بایست مرحله  می

اي انجـام شـود کـه     گونـه  ها در هر شالوده راهبردي باید بـه  ها و طرح    سیاست
. هاي دیگر باشد  صورت دوسویه موجب تقویت و تکمیل شالوده        مداخالت به 
 بـه سـرعت   3اي  شـالوده  - ناشی از ابتکارات میـان     2افزایی   و هم  1آثار سرریزي 

این کـار بـه کمـک    . یدبخشیدن در دستیابی به اهداف مداخالت خواهد انجام    
هـاي مـشترك قابـل     این اصول راهنماي پیـشنهادي، پنـداره، اهـداف و ارزش      

اي کـه بـه تقویـت     سازي منابع و ابتکـارات بـه شـیوه       یکپارچه. دستیابی است 
 موجب به واقعیت پیوستن اهداف راهبردي فنـاوري          دوسویه آنها منجر شود،   

  .هاست  این توصیهاطالعات و ارتباطات کشور خواهد شد که ترجمان
هایی که در پی خواهند آمد، این پنج شالوده راهبـردي و اهمیـت    در فصل 

هـاي   آنها در راهبرد فناوري اطالعات و ارتباطات تشریح و برمبناي آن توصیه 
  .کلی براي کشورهاي عضو بانک توسعه ملی ارائه خواهد شد

   و مقرراتسیاستـ 1
درسـتی طراحـی و    ت مربوط به آن بـه     شالوده راهبردي که اگر اقداما     نخستین

  فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات   اي بر توسـعه ملـی      ثیرات عمده أاجرا شوند ت  
بانـک توسـعه    کـشورهاي   .  اسـت  قلمرو سیاسـت و مقـررات     خواهد داشت،   

، قوانین و مقـررات را کـه مـشوق      ها  سیاستباید مجموعه مناسبی از     اسالمی  
و هـا   سیاست. اشند، اتخاذ نمایندب فناوري اطالعات و ارتباطات      و نشر  جذب

را  فناوري اطالعات و ارتباطـات  مقررات باید به شکلی تدوین شوند که رشد
، تقویـت   حکمرانـی مین تقاضـا و     أها، تـ   سازي در تمام زمینه    واسطه ظرفیت  به

  .کنند
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Spill-over 
2. Synergy 
3. Inter-Pillar 
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فنـاوري   حاکی از اولویت توسـعه  سیاستنخستین گام پیشنهادي، تعیین 
توســعه گــذاري،  وراست کــه شــامل ســرمایهدر کــش اطالعــات و ارتباطــات

هـا بـراي تـرویج       یکی از بهتـرین راه    . شود ها، زیرساخت و کاربرد می     مهارت
 حذف یا کاهش موانع اسـتفاده از آن  ، فناوري اطالعات و ارتباطات ه از داستفا
 امد، استفاده ازنجها بی شدن قیمت رایانه تر دولتی که به گران  سیاستهر. است

ـ  و در ات و ارتباطاتفناوري اطالع لقوه نهفتـه در آن را خواهـد   انتیجه منافع ب
هـا، حـذف دیگـر موانـع تجـاري و تـشویق        ها و مالیات کاهش تعرفه . کاست

تر خواهد   را جذاب فناوري اطالعات   گذاري در    رقابت منصفانه، انجام سرمایه   
هاي مداخالتی باید بـه دقـت    براي اغلب کشورهاي عضو چنین سیاست    . کرد
وان به مرحله اجرا گذارده شود؛ چراکه باید در نظر داشت که این کشورها              فرا

پـذیري    از ظرفیت نهادي متناسبی براي همراهی با تغییـرات سـریع و رقابـت             
  .برخوردار نیستند

چهار سیاسـت ملـی بایـد         ها و مقررات،    منظور اثربخش ساختن سیاست     به
عت ارتباطات از راه دور، و      فناوري، صن : مورد توجه قرار بگیرد که عبارتند از      

  )5-3 نمایه(ها  رسانه
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي مختلف مشی  با درنظر گرفتن خطICTهاي   مشی خط.5-3نمایه 
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ایـن  .  فنّاوري باید جوي پذیرا و مشتاق نوآوري پدیـد آورد       سیاست ابتدا،
و مقـررات مـشوق نـوآوري، خالقیـت و      هـا  سیاسـت تواند از طریـق      کار می 

  ؛هاي آموزش، علوم، فنّاوري و تجارت صورت گیرد زمینهحمایت معنوي در 
هاي رشد از طریـق صـنایع       مین فرصت أصنعتی هدف ت   هاي  سیاست ،دوم

  ؛دنکن جدید را دنبال می
ارتبـاط از راه  کوشد ارائه خدمات   می ارتباط از راه دور    هاي  سیاست ،سوم

  کند؛صرفه اقتصادي را تضمین  هاي به ساخت زیر  ودور
مین چارچوبی بـراي توسـعه خـدمات        أاي در پی ت     رسانه استسی ،چهارم

  .نشر و اطالعات است
 -پخـش برنامـه  و ارتباط از راه دور     صنایع فنّاوري اطالعات،     یبا همگرای 

مجزاي فوق را  هاي سیاست - فناوري اطالعات و ارتباطات  یا به عبارت دیگر   
تحقـق اهـداف    یـک مـانع از       باید به شکلی همگرا تدوین و اجرا نمود تا هـر          

  .شوندندیگر 
 هـایی   سیاسـت زدایـی، برخـی از        و مقررات  2 آزادسازي ،1سازي خصوصی

فنـاوري اطالعـات بایـد    هاي راهبـردي ملـی    هستند که در بسیاري چارچوب  
 ثیرأزدایـی، تـ    د مقـررات  نـ ده شواهدي وجود دارند که نشان مـی      . شوند دنبال  

ال توسـعه داشـته    حـ  در هـا در اغلـب کـشورهاي       مثبتی بر توسعه زیرساخت   
، فقــط بــه بهبــود پــذیر رقابــتســازي  بــراي مثــال، منــافع خــصوصی. اســت

 هـاي خـارجی را نیـز       گـذاري  ها خالصه نشد، بلکه افزایش سرمایه      ساخت زیر
  . درپی داشت

، در بسیاري موارد منجر بـه  ISPمحیطی رقابتی در بازار   ایجاد  سازي و    آزاد
اي مقرراتــی کــه در هــ کــنشبــرعکس، . گــسترش ســریع بــازار شــده اســت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Privitization 
2. Liberalization 
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ثیر چـشمگیري در ممانعـت از    أ، تـ  کردنـد   پذیري محدودیت ایجاد مـی      رقابت
  .اند رشد خدمات اینترنتی داشته

هاي  گذاري ستد و سرمایه   و تواند داد  استقرار یک محیط مساعد تجاري، می     
هرچند از نظر تاریخی، بسیاري از کشورهاي    . مستقیم خارجی را افزایش دهد    

کوس و اغماض در اجراي حقـوق  عیند مهندسی مآ از فر اًظاهردرحال توسعه   
 امـا در درازمـدت،   ،انـد  ، منافع سرشاري نـصیب خـود سـاخته   فکريمالکیت  

توسعه صنایع نیازمند به دانش زیاد، بدون وجـود و اجـراي قـوانین مناسـب                 
هاي حقوقی و قانونی باید   این محیط . نماید نمی پذیر ، امکان تمالکیت و تجار  

 اجـرا،  قابلیـت اطمینـان در  شده انصاف، سـرعت و      یرنده اصول پذیرفته  برگ در
المللـی دربـاره حمایـت از حقـوق        خوانی با عرف بـین     اجراي موثر، و نیز هم    

گذاران باید تمهیدي بیندیشند کـه نظـام         سیاست. باشند) IPR (فکريمالکیت  
هـاي   کوشـش گـذاري و   وجه مـانع سـرمایه   هیچ  شفاف بوده و به    مالیاتی کامالً 
فنـاوري اطالعـات و     هـاي قـانونی در توسـعه         چـارچوب .  نـشود  کارآفرینانه
ثیر بسزایی در نوع و تعـداد  أ چراکه ت؛ باشندگرباید سازگار و حمایت ارتباطات

ه رویژه دربـا   این نکته، به  . المللی دارند  موانع موجود در بازارهاي داخلی و بین      
سنتی اسـت و      صنعتی غیر  ، چراکه این صنعت   ؛مصداق دارد فناوري اطالعات   

دارند و یا شبهات حقوقی جدیدي درباره       نقوانین موجود یا درباره آن کاربرد       
  .توان به تجارت الکترونیکی اشاره کرد هاي آن می که از نمونهاست آن مطرح 

ي دیگـر در    دکلیـ  هـاي   سیاسـت گذاري فوق،    هاي سیاست  عالوه بر زمینه  
توسعه منابع انـسانی، آمـوزش، علـوم و        هاي راهبردي مرتبط نظیر       زمینه سایر

  بـراي پـشتیبانی از گـذار       هـایی   ها و همچنـین سیاسـت       بنگاهاوري، توسعه   فنّ
به صنایع مبتنی بر   اجتماعی از دوران تفوق کشاورزي یا صنایع مبتنی بر منابع       

بـراي مثـال، کـارگران    . وین گردنـد  بایـد تـد     نیز دانش و مستلزم مهارت زیاد    
 که نیازمند نیـروي هایی    بنگاهد تا بتوانند در     نوزش مجدد ببین  شده باید آم   اریکب
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براي کمک بـه صـنایعی کـه در         .  به کار مشغول شوند    ،کار ماهر بیشتر هستند    
هرچندکه ایـن  . سیس شودأاجتماعی ت  تأمینهاي    باید شبکه  ،د هستند وحال رک 

 فنـاوري اي کمک بـه توسـعه       رسازي بازار را ب    سازي و آزاد   تحقیق، خصوصی 
ها بایـد بادقـت و    اما تدوین این سیاستکند،  توصیه می اطالعات و ارتباطات
  ها و اثرات منفی ناشی از جابجایی کـارگران، مهـاجرت،     با درنظرگرفتن هزینه  

  .مهاجرت به شهرها و ساخت اجتماعی انجام گیرد
بانـک   ، کـشورهاي عـضو  فکـري نظر حقـوق مالکیـت     براي مثال، از نقطه   

 قوي اتخـاذ کننـد تـا بتواننـد از حقـوق             سیاستی اًید ترجیح باتوسعه اسالمی   
حقوق مربوط بـه کاالهـاي عمـومی     ازبومی و نیز آن دسته فکري  هاي   دارایی

بـسیاري  . فـردي نباشـند  فکـري  فقط مـدافع حقـوق مالکیـت        وحمایت کند   
هاي  از منابع طبیعی سرشار و تنوع گونه بانک توسعه اسالمیکشورهاي عضو   

ایـن  . و تجربه کهن در طـب سـنتی برخوردارنـد           بسیار هاي  یچاشنگیاهی و   
سـسات تحقیقـاتی    ؤهـاي جهـانی و م      ها پیش از آنکه به دست شرکت       دارایی

طلبی شخصی استفاده شود، باید توسط  خصوصی بیفتند و از آنها براي منفعت  
  .بندي و مدیریت شوند  کشورهاي مالک آنها، طبقهمردم یا نهادهاي دولتی

شوق مـ د کـه  ن باید به شکلی انجام شوهاي توسعه  ات سیاست تمامی عملی 
اتخاذ چنـین   . دشنهاي دولتی با   مشارکت و ایجاد شفافیت بین صنایع و بخش       

ثیرات جـانبی  أو هـم تـ   فناوري اطالعات و ارتباطاتروشی، هم براي توسعه 
تـوان بـراي     براي مثال، اینترنت را مـی     . ها مفید خواهد بود    آن در دیگر عرصه   

 شفاف به قوانین، مقررات مالیاتی و خدمات دولتی بـه کـار             ین دسترس تضمی
کنندگان و شهروندان را بـه     مصرف دادهاي  درون میزان   ،گرفت و از این طریق    
  .یا خصوصی، افزایش داد هاي یک بخش دولتی و یندآشیوه حاکمیت و فر
مـدت بـراي     هاي کوتاه و بلنـد     مشی  اي متناسب از خط    همیزعاقبت اینکه، آ  

، بـه   ITشـده در     هاي انجام  گذاري خلق محیطی ملی که در آن بتوان از سرمایه        
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  رویکرد و کانون توجه هرچه کـه باشـد،        . منافعی دست یافت، ضروري است    
 مسئول هماهنگی و اجرا باید این نکتـه را دریابنـد            نهادهايگذاران و    سیاست

 خواهد بـود    یرچشمگشان براي اقتصاد ملی، زمانی       هاي که منافع نهایی تالش   
سـطحی  بـه   فناوري اطالعات و ارتباطاتها و توسعه  گذاري که میزان سرمایه

  .اي برسد نسبتاً توده
  توسعه منابع انسانیـ 2

آشکار است که برخورداري از حداقل سواد، از اهمیتی حیـاتی بـراي توسـعه           
گرچه برخورداري از نرخ باالي سـوادآموزي       . هر نوع اقتصاد برخوردار است    

مثابه  آمیز فناوري اطالعات به آید، توسعه موفقیت  ورتی مطلق به شمار نمی    ضر
بخش و یا یک محرك، هر دو به کیفیـت و ظرفیتـی بـستگی دارد کـه ملتـی                   

  .توانایی توسعه آن را داشته باشد
باید اقداماتی تـشویقی    بانک توسعه اسالمی    به این دلیل، کشورهاي عضو      

که توسط اسالم توصیه     گونه  انش، همان به جهت ترغیب شهروندان به کسب د      
بانک  براي بـسیاري کـشورهاي عـضو   گامنخستین . شده است، به عمل آورند  

هاي   نظام رویژه اگ    به ؛تواند انجام اصالحات آموزشی باشد     ، می توسعه اسالمی 
 مدرن و سنتی یا مذهبی، از ساختارهاي سازمانی جداگانه و متفاوتی         یآموزش

 رسمی که امروزه وجـود دارنـد، و حتـی           یهاي آموزش  نظام. برخوردار باشند 
 در کـشورهاي درحـال      ریـزي   برنامهبسیاري از آنهایی که در مراحل مقدماتی        

، در حال از دسـت دادن ارتبـاط خـود بـا دیگـر               اند  به فعالیت مشغول  توسعه  
براي این کشورها مهم اسـت  .  هستند »جامعه مبتنی بر دانش   «الزامات پیدایش   

هـاي   اولویـت  اي شکل دهند کـه بـا    خود را از نو و به شیوه      یشکه نظام آموز  
  .خوان باشد توسعه آنها هم

بینـی علمـی و    کـردن جهـان    بـراي سـازگار  هـایی   و برنامهها باید سیاست 
 معنـوي، تـدوین   روشـنگري هاي اسالم براي کسب دانـش و         منطقی با تالش  
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  .گرفته شودسازي اشتباه  سازي نباید با غربی نو  و در عین حال،شوند
، مـدیران  کیفـی هایی بـراي پـرورش معلمـان        گذاري الزم است که سرمایه   

 آغـازین اقـدامات بایـد       هقطن.  مناسب انجام پذیرد   یهاي درس  آمد و برنامه   کار
راگیري علوم فن باید به تدریس و   اموزآ  معلمان و دانش  . مدارس ابتدایی باشند  

کیـد  أي آموزشـی، بایـد ت     در سطوح بـاالتر نهادهـا     . و ریاضیات تشویق شوند   
 و ارتباطـات از راه دور بیشتري بر تدریس علوم، مهندسـی، پزشـکی، رایانـه،        

  .اوري، انجام شودمدیریت فنّ
  مـستمر آمـوزي  مهـارت کشورها باید تـالش خـود را صـرف آمـوزش و             

 فنـاوري اطالعـات   متخصـصان فنّـاوري و  ، گروهی قابل توجه از دانشمندان

 براي مراحل ابتـدایی کـار، پـرورش    دانشگرانالزم از  نتیجه شمار     نمایند تا در  
بایـد بـراي ایـن دانـشمندان و     بانـک توسـعه اسـالمی    کشورهاي عضو   . یابند

 تا آنها بتوانند جوامعی براي انجـام        هایی ایجاد کنند    انگیزهمتخصصان فنّاوري   
  .شان تشکیل دهند هاي مورد عالقه عملیات تحقیق و توسعه، در زمینه

ها باید به   ، راهبردها و برنامه   فناوري اطالعات و ارتباطات   زمینه  ویژه در    به
 هـاي مـدیریتی و    متخصصان با قابلیـت    ازشکلی انجام پذیرند که تعداد کافی       

و فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات    ی، براي ایجـاد و نگهـداري زیرسـاخت        فن
 بـه  منظور پاسـخگویی    هاي نوین به   اوريخدمات مرتبط با آن و نیز اقتباس فنّ       

 هـر دو    آموزي گروهی    و مهارت  1آموزش عالی . نیازهاي محلی، پرورش یابند   
. هـستند فناوري اطالعات و ارتباطـات     هاي   یند توسعه مهارت  آاجزاي مهم فر  

، تـرویج  نهادهاي آموزش عالیها مستلزم افزایش تعداد      پیشرفت در این زمینه   
کیـد خـاص بـر    أهاي درسی مرتبط و خلق تسهیالت جدید آموزش با ت   برنامه

 توسـعه   ، این کار  دکلی. است  فناوري اطالعات و ارتباطات    هاي توسعه مهارت 
ها را   هایی که تجارت   مشی  خط. کار موجود است   ها و بازآموزي نیروي    مهارت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Tertiary 
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کننـد،    کارمنـدان خـود تـشویق مـی    آمـوزي  مهـارت به اختصاص منابع بـراي     
  .توانند مکانیسمی مهم در تحقق این نتیجه باشند می

ها را بـا کـسانی کـه از کـاربرد آنهـا منتفـع        اوريهایی که فنّ جود سازمان و
شوند، پیوند بزنند، از دیگر عوامل مهم در نیل به اهـداف توسـعه و رشـد                می

هاي خصوصی ملی    هاي مختلف از جمله بخش     شماري از بخش  . پایدار است 
هـا و   ویـژه بـراي توسـعه واسـطه      بـه (هاي اجتمـاعی     المللی و نیز شبکه    و بین 

 سـازي  آگـاهی هـا و   در افزایش مهارت)  فناوري اطالعات و ارتباطات کاربران
حـال، صـرف    هـر  به. اند فناوري اطالعات و ارتباطات مشارکت داشته بیشتر از   

 تـا از   ورزیـد ها کافی نیست، بلکه باید به ایجاد شغل نیز اهتمام            ایجاد مهارت 
گـذاران   ناسب از سوي سیاستاگر تمهیدات م .  کاسته گردد  1 مغزها رمیزان فرا 

تقویـت دوجانبـه مداخلـه در       براي بهبـود شـرایط جامعـه و بـازار از طریـق              
  .تواند استمرار یابد مییند آهاي راهبردي به عمل آید، این فر شالوده

   فناوري اطالعات و ارتباطات هاي ساخت زیرـ 3
ه بانـک توسـع   سومین شالوده راهبردي، مستلزم آن است که کشورهاي عضو          

هاي زیرسـاخت   منظور توسعه قابلیت   اي به  هاي آگاهانه  گذاري ، سرمایه اسالمی
هـاي اصـلی اقتـصادي بتواننـد از منـافع             تـا بخـش    ،شبکه خود انجـام دهنـد     

 و رایانـه، برخـوردار   ارتباطـات از راه دور تـر   صـرفه  تر و به هاي جدید  اوريفنّ
 یـک  از راه دور ارتباطـات   تا همین اواخر، وضعیت مالی شرکت ملـی         . شوند

سـاخت   کشور، به منزله میزان توانایی آن کشور در سـاخت و نگهـداري زیـر           
حال، بـا ادامـه      هر در. شد المللی تلقی می   مین دسترس بین  أاصلی شبکه و نیز ت    

هایی که افزایش رقابـت در ایـن       مشی   و خط  ، آزادسازي سازي روند خصوصی 
مین أوصی در تـ کردنـد، مـشارکت بخـش خـص      دنبـال مـی    رابخش راهبردي   

  .است افزایش یافتهفناوري اطالعات و ارتباطات  زیرساخت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Brain Drain 
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هـاي   دلیـل هزینـه   ، بـه فراگیـر  یمین دسترسـ أبـه سـوي تـ     مستمر  حرکت  
سازي، هـر روز بـیش       هاي مخابرات و شبکه    اوريفنّ سرعت در حال کاهش    به

کـاهش بـه      بـه  هـاي رو   ایـن هزینـه   . نماید دسترس می  پذیر و در   پیش امکان از  
دهـد کـه یکبـاره بـه سـوي اسـتفاده از              حال توسعه امکان مـی     ورهاي در کش

راحتـی و   کـه ایـن کـار بـه     حالی در. خیز بردارندICT هاي  اوريجدیدترین فنّ
چراکـه آنهـا      ؛پـذیر نیـست    تـر امکـان    یافتـه  سرعت بـراي کـشورهاي توسـعه      

تـر متحمـل    هـاي قـدیمی   اوري در جهت توسعه فنّ  هنگفتیهاي   گذاري سرمایه
ـ    ذ بخش خـصوصی پـ     مشارکت. اند هشد در بـسیاري   را  هـا    اوريیرش ایـن فنّ

سیم و سـیار، تـسریع       ویژه در زمینه ارتباطات بی       به ،کشورهاي درحال توسعه  
ساخت  مین زیر أهاي مخابرات خصوصی درباره ت      شرکت که  آنجا  از. کرده است 

 هاي کشورهاي عضو   جمعیت، تردید دارند، دولت    براي نواحی روستایی و کم    
ها تعیین   یا مقرراتی براي این شرکتمداخالتتوانند   می بانک توسعه اسالمی  

در تأمین منابع دسترسی فراگیـر و  ها بتوانند   به موجب آن این شرکت  کهکنند  
  .هاي اجتماعی و نقاط دسترسی عمومی مشارکت کنند پرداختن به شبکه

 سـاخت  یـر  زگـسترش د، نـ کن  مـی پیـشنهاد ما  نراهاصول  که این     گونه همان
هاي ملی توسـعه قـرار       باید در فهرست اولویت   فناوري اطالعات و ارتباطات     

عنوان بخشی از یک برنامه کلـی کـه شـامل          الزم است که زیرساخت به    . گیرد
ما نیـز هـست،     نهاي راهبردي این راه    زمان در زمینه دیگر شالوده      اقدامات هم 

 مـشی  ضـع یـک خـط    توانـد شـامل و     این برنامه کلی مـی    .  شود در نظر گرفته  
، بخـش   هـاي غیردولتـی     سـازمان ، مشارکت بـا     مقرراتیحمایتی و چارچوب    

  بـه یمنظـور توسـعه دسترسـ     خصوصی و اقدامات اجتمـاعی غیرانتفـاعی بـه        
ــات   ــات و ارتباط ــاوري اطالع ــت از     فن ــه آن، حمای ــرتبط ب ــدمات م و خ

ایـن  . و افزایش تقاضاي بازار باشـد     ) SME(کارهاي کوچک و متوسط    و کسب
ــدا ــ اق ــده ت ــد دربرگیرن ــدارس و  أمات عمــومی بای ــه در م مین شــبکه و رایان
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 و ارتقــاء یهــاي دولــت الکترونیکــ ج کــاربرد آنهــا، برنامـه ی، تــرواجتماعـات 
تواننـد   چنین اقداماتی می  . دنهاي موجود الکتریکی و مخابراتی باش      ساخت زیر

  .مفید باشند ، شده ساخت ایجاد در ارتقاء ثبات مالی زیر
با توسـعه    فناوري اطالعات و ارتباطات      دن توسعه زیرساخت   کر اراست هم
 کننده دوجانبه مطلـوبی    پویایی تقویت تواند   هاي انسانی می   هاي قابلیت  مهارت

فنـاوري اطالعـات و   تواند در تحقق دیدگاه کلی و اهـداف راهبـرد       که می  ،را
 یک راهبرد کلی که متمرکـز بـر تقویـت         . به وجود آورد  موثر باشد،    ارتباطات
اي مـوثرتر بـراي ایجـاد      به صـرف هزینـه بـه شـیوه    ،هاي انسانی است   قابلیت

هاي ناکافی بـه گلوگـاهی در راه اجـرا و       چراکه مهارت ؛  انجامد زیرساخت می 
  .تبدیل خواهند شدفناوري اطالعات و ارتباطات کاربرد موثر 

 گونـه از نظـر محتـوایی،        پدیـده برداري از رشد     منظور بهره   عاقبت اینکه به  
 فنــاوري  در سرتاســر جهــان، زیرســاخت قابــل دســترساربردهــا و دانــشک

باید داراي پهناي باند کافی براي ایجاد امکان اتـصال در   اطالعات و ارتباطات  
  .لی باشدلالم سطح بین

  اعتمجامحتوا و ـ 4
سـاخت،   تـر از زیـر   اي گـسترده  ، دامنـه فناوري اطالعـات و ارتباطـات     توسعه  
؛ الزم است شمار نـسبتاً زیـادي از        انسانی دارد   وسعهتهاي    و برنامه  ها  سیاست

دستیابی به این شـمار از   براي   .هاي موجود استفاده کنند     کاربران از زیرساخت  
ویـژه بـراي پاسـخگویی بـه          ، الزم است محتوا و کاربردهـایی کـه بـه          کاربران

 بهداشـت روسـتایی،   ،نیازهاي بسیاري جوامع کـشور ماننـد دولـت، تجـارت         
  .توسعه داده شوند ،اند لی، آموزش و غیره طراحی شدهشوراهاي مح

بـرداري کامـل از مزایـاي اجتمـاعی و      هاي محتوایی مناسب با بهـره    برنامه
هاي بسیار سریع در خـدمات و کاالهـاي پیـشرفته            اقتصادي همراه با نوآوري   

 ، نقـش یـک کاتـالیزور را در توسـعه     فناوري اطالعات و ارتباطـات مبتنی بر
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 ایـن  اثـرات حمـایتی  . کننـد  در کشور ایفـا مـی   عات و ارتباطاتفناوري اطال
 نفعـان  سـاختن نیازهـاي ذي   برطـرف  اقتصادي و مشتقاتها اغلب براي     برنامه

 بـراي کـشور ایجـاد خواهـد کـرد تـا بـه               فرصتیمفید خواهد بود و بنابراین      
فنـاوري اطالعـات و     هـا و اقـدامات آتـی    گیـري برنامـه   پیشرفت خود با پـی 

  .ادامه دهد ارتباطات
کـردن    بـراي همـساز  ی مناسـب  سـکوي شـده،    دقـت تـدوین    هاي بـه   برنامه
فنـاوري   انسانی ماهر و توسـعه زیرسـاخت در راهبـرد کلـی     ، منابعها سیاست

 فناوري اطالعـات و ارتباطـات بـراي         هاي قابلیت. کنند را فراهم می  اطالعات  
ربران واقعـی  کان وجود محتواي پاسخگوي نیازهاي ونیل به اهداف توسعه بد 

و شرایط بومی به زبانی که براي همگان قابل فهم باشد و بـدون برخـورداري          
هــاي فنـی حــساس بـه اســتفاده کنـونی و محــیط کـاري کــاربران      از ویژگـی 

  .پذیر نخواهد بود امکان
 دولـت محلـی و بخـش خـصوصی در ایـن زمینـه               ،مشارکت بین جامعه  

کند کـه   اري مشورتی عمل میمثابه سازوک    این مشارکت به    چراکه ؛گشاست راه
 بنـابراین،   .انجامـد   به تسهیل در اجراي رویکردهاي پایین به باال و فراگیر مـی           

 ،هـاي محلـی   نحوي طراحی شوند کـه مـشارکت تجـارت    بهباید  ها    این برنامه 
ـ  کارآفرینـان   و اجتماعـات  هـاي محلــی   اوري و تخـصص را بـراي توســعه فنّ

در  بـراي ایجـاد ظرفیـت و قابلیـت         پیـشنهادي، این رویکـرد    تحقق  . بیانجامد
وابـستگی بـه محتـوا و     میـزان    در   عـادل  است و به برقراري ت     جوامع ضروري 

ثر ؤاي مـ  این رویکرد همچنـین شـیوه   . هاي خارجی کمک خواهد کرد     فناوري
  .براي گذر از شکاف دیجیتالی بین مناطق شهري و روستایی است

هـایی   برنامـه   / ام اقـدامات  یافته ناچار از آغاز به انج      کشورهاي کمترتوسعه 
هاي کـالن و اصـالحات    اريذگ  هستند که نیاز به سرمایه    اجتماعی و محتوایی  

تـرین  خرد کشورها قادر بـه شـروع از         ،به این ترتیب  . ساختاري نداشته باشند  
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 در آن  فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات    ه، که محتوا و کاربردهاي    معسطوح جا 
برخـی از  .  خواهنـد بـود  ،د گذاشـت  و بـارزي برجـاي خواهنـ   دثیر مـشهو أتـ 

، آمـوزش و توسـعه      حکمرانـی  بهداشـت،    ملد شـا  نـ توان هاي توجه می   کانون
 برخـی فناوري اطالعـات و ارتباطـات   هاي  در تعدادي از برنامه   . جامعه باشند 

فنـاوري اطالعــات و  ته ف، چنـدین برنامــه پیـشر  هـاي درحــال توسـعه   کـشور 
عدي نـشانگر بعـضی کاربردهـا و    هاي ب بخش. ، درحال تولید هستند   ارتباطات

مفید هاي عضو   کشورتوانند براي بسیاري از       می ه هستند ک  اي  محتواهاي بالقوه 
  .واقع شوند

  دولت
هـا   دولـت . کننـد   ایفا مینشتنی بر داب بنیادي در خلق جوامع م     یها نقش  دولت
 هاي  کارویژهکنند و در     اي از خدمات را به شهروندان و صنایع ارائه می          گستره

مین اطالعـات  أزیـست و تـ   وعی از توسعه اقتصادي گرفته تا پایش محـیط     نتم
هـاي درحـال      کـشور اینکـه بودجـه دولتـی در         تر مهم. عمومی، دخالت دارند  

ــعه ــی از، بخــش توس ــی  بزرگ ــشکیل م ــی را ت ــارج مل ــد  مخ ــابراین . ده بن
 الگویی براي کل کشور خواهد بـود و حتـی      ،اوريگذاري دولت در فنّ    سرمایه

. ثیر خواهـد گذاشـت  أله عرضه و تقاضا در اقتـصاد تـ  دستفاده و معا بر روش ا  
کننـده را   اوري، نقـش تـسریع   به کاربر فنّ   شدن    واسطه تبدیل  ند به اتو دولت می 

تواننـد نیروهـاي       مـی  یهـایی ماننـد دولـت الکترونیکـ        پـروژه . برعهده گیـرد  
هـا   دولـت . ، جـذب نماینـد  توسـعه و گـسترش کاربردهـا   متخصص را بـراي   

ثیر حضور خود را افـزایش    أانند از طریق مشارکت با بخش خصوصی، ت       تو می
هـاي    کـشور هـاي برخـی      مین الکترونیکی توسط دولت   أاجراي برنامه ت  . دهند

آن  هاي کوچک را بـر     شرکت ، پیمانکاران محلی و   بانک توسعه اسالمی  عضو  
. باشـند الیـن   همیشه آنبراي حفظ رابطه تجاري خود با دولت،  داشته است تا

و در عین کند   میین روش، به کاهش هزینه و زمان پردازش اطالعات کمک           ا
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  .افزاید زمان به شفافیت رابطه می حال هم
اي براي کـاهش     از توان بالقوه قابل مالحظه     فناوري اطالعات و ارتباطات   

تـأمین خـدمات    ادارات داخلی و نیز     بازسازماندهیهاي اداري از طریق      هزینه
د نـ توان عرضـه الکترونیکـی مـی    نقـاط دسترسـی     . سـت  برخوردار ا  جایگزین،
 صدا و خـدمات اطالعـاتی        هاي دربرگیرنده متون شنیداري،      کتابخانه  مدارس،

هاي دولتی را از منـزل        کنشانه دورنگار و یا پایانه      داده و خدمات تصویري هم    
  .قابل دسترسی کنند

ک را بـا    گرافی و   پذیر، متن، صوت، تصویر،    اي مشتري  هاي چندرسانه  باجه
تـوان در   زبانه را می اي و چند رسانه این ابزارهاي چند. کنند یکدیگر ترکیب می 

و اطالعات الزم را براي پاسخگویی به نیازهاي خـاص       اماکن عمومی قرارداد  
 تعیـین  رعنـوان ابـزا   هـاي هوشـمند بـه    استفاده از کارت. شهروندان ارائه نمود  

نظیـر جابجـایی الکترونیکـی     اهویت و صدور مجوز، در کنار دیگر کارکردهـ      
. پـذیر خواهـد بـود      ها امکان  هاي دولتی، در این باجه     وجوه و پرداخت مالیات   

اي مـاهواره و    هـ   ، گیرنـده  همـراه هـاي    توان به کمـک تلفـن      مناطق دور را می   
تواننـد بـه ایـن طریـق از       پوشـش داد و شـهروندان مـی   قابل حمل هاي   رایانه

  .و مددرسانی برخوردار شوندمین اجتماعی، بازنشستگی أخدمات ت
هـاي   تواند به شرکت    براي همگان می   یاطالعات عموم به  پذیري   دسترسی

کوچک و متوسط و در حل و فصل مسائل اداري مربوط به صادرات، واردات، 
منـافع ایـن    . اي بکند  عمده ، کمک زسوابق مالیاتی، ثبت شرکت و اعطاي مجو      

 بـراي  اطالعـات کـاربري آسـان و    با وسیله ارتباطی  نظیر عرضه   سازوکارهاي
هاي قابل  جویی هاي الکترونیکی، صرفه  هاي اداري مانند تکمیل فرم     انجام رویه 
ها و کـاهش هزینـه عملیـات در مقایـسه بـا        ش پرونده ززمان پردا  مالحظه در 

توان براي مبارزه با تقلب و       این خدمات را می   . دربردارد  محور -سیستم کاغذ 
به شرط آنکه اقدامات امنیتی الزم در سیستم لحاظ . بردکار ه اده نیز ب  فسوءاست
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 و اطالعـات تمـاس، دسترسـی        یفهرست گسترده خدمات دولتـ    . باشندشده  
  .کنند هاي مورد نظر را تسهیل می شهروندان به سازمان

  توسعه مناطق روستایی و حومه شهرها
هـاي توسـعه در       طـرح  پـشتیبان  کاربردهاي فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات،       

. هـستند هـاي در حـال توسـعه      کـشور  و روسـتایی   شـهري طق  امناز  سیاري  ب
سـازي،   سـازي و شـبیه    هاي مدل ر، ابزا تصویرسازي و    هاي داده  پایگاه امکانات

ریـزي،   ینـدهاي برنامـه   آگیري هـستند کـه فر       تصمیم حامیابزارهاي یکپارچه   
ونی و قبلـی  هاي متنوع کنـ   داده وتوان بر آنها بنا نهاد    تی و توسعه را می    یمدیر

گیـري    و رشد جمعیت و جهـت      سالمتدرباره بهداشت، آموزش، منابع آب،      
نمـودن    تـصویر  ،عـالوه   بـه . آنها را گردآوري، تدوین، اصـالح و ارائـه نمـود          

هـاي   هایی نظیر برنامـه     جهان واقعی در تحلیل و شناسایی گزینه       يها موقعیت
سیساتی و زیرسـاختی  أهاي ت  در مناطق روستایی و طرحاراضیبرداري از   بهره

  . شود براي حومه شهرها، مفید واقع می
 صـرف منـابع و زمـان قابـل          نیازمنـد  ،یشپـا کارگیري موفق این ابزارهـاي       هب

 گــردآوري و تحلیــل اطالعــات و ،هــا تــوجهی بــراي بهبــود ســاختارها، برنامــه 
ریـزي   بـراي برنامـه   فناوري اطالعات   استفاده از    عالوه بر . هاي ویژه است   آموزش

هـا بـا دیگـر        و روسـتایی، ترکیـب ایـن سیـستم         شهريسازي توسعه مناطق     دلم
توانـد   درآمـد، مـی   هاي دولتی مانند تشخیص هویت شهروندان و مالیات بر        برنامه

  .تر منابع توسعه کمک کند ها و تضمین توزیع عادالنه به کاهش تقلب
  بهداشت

 ه اسـالمی  بانک توسع  هاي عضو   کشورهاي حاضر،    در چارچوب دستورالعمل  
آورند و اقـدامات خـود در زمینـه کـاربرد           بایست منابع خود را یکجا گرد      می

. بــراي بهبــود بهداشــت را ســرعت بخــشندفنــاوري اطالعــات و ارتباطــات 
هـاي پزشـکی     مین مراقبـت  أبراي تـ  فناوري اطالعات و ارتباطات     کارگیري   هب
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 از  طبابـت اصـطالحاً نیاز از تماس شخص با شخص،  حسب درخواست و بی   
ثرتر اطالعـات بـین     ؤها پـشتیبان تبـادل مـ       این برنامه . شود  نامیده می  1راه دور 

جـویی در وقـت و هزینـه         و بنابراین سبب صرفه    متخصصان بهداشت هستند  
 ،کن مختلف اهاي بیماران به ام    ها، انتقال پرونده   به کمک این فناوري   . شوند می

 فنـاوري  هـاي  برنامـه . دشـو  تـر مـی    کوتـاه لجهها و معا   تر و زمان واکنش    آسان
ینـد و کیفیـت و   اکارایی مراکز درمـانی بیفز  توانند بر  می اطالعات و ارتباطات  
  .ها توسط متخصصان را بهبود بخشند تداوم انجام مراقبت

هاي مردم و بـه      هاي پزشکی را به خانه     تواند مراقبت  می  راه دور  طبابت از 
دسـترس باشـد و امکـان    اماکن دورافتـاده ببـرد، همیـشه بـه هنگـام نیـاز در               

مکـان  اوجـود پزشـک و      . نظر بین متخصصان را از راه دور فراهم سازد         تبادل
هـاي پزشـکی در     دسترسی به وي در مناطق دورافتـاده و محـروم از مراقبـت            

 زیـر افـزایش حـوزه    تواند به این شـیوه و از طریـق        می،  جهان درحال توسعه  
  .مین گرددأپزشکان عمومی و متخصص تپوشش 

تر، یک رایانه شخصی و یک تلفن با امکـان اتـصال بـه     یاس کوچکدر مق 
 دورافتاده  ۀمین خدمات بهداشتی براي یک جامع     أمنظور ت   تواند به    می ،اینترنت

ها و اختصاص خدمات  شده نیز در تعیین اولویت   لهاطالعات مباد . کافی باشند 
  .کند یها کمک م  به دولت،درمانی یا منابع بهداشتی به جوامع نیازمندتر

  آموزش
مین بهداشـت، محتـوا و کاربردهـاي آن در      أ در تـ   ICTبـر کاربردهـاي      عالوه
بانـک  هاي عـضو      کشورترین خاصیت آن براي       آموزش، شاید پرجاذبه   ۀعرص

 بـراي مقاصـد     فناوري اطالعات و ارتباطـات    استفاده از   .  باشد توسعه اسالمی 
 مـشکالت بنیـادي   ، دربرگیرنده فرصتی قابل توجه براي پرداختن بـه      یآموزش

 یها و محتـواي آموزشـ      رایانه. سوادي و کمبود آگاهی از علوم رایانه است        بی
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Tele- Medicine 
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آمـوزان منـاطق    گرفتـه شـوند تـا حتـی دانـش      کار  هباید در سطحی گسترده ب 
 نقـش مکمـل را بـراي    ،این کـار . مند گردند محروم و دورافتاده نیز از آن بهره    

هـاي   کـشور ي درسی در بسیاري ها ها و کالس  علم، کتاب مرفع معضل کمبود    
  .کند می  ایفابانک توسعه اسالمیعضو 

 رویکرد بـه آمـوزش      ، در آموزش   فناوري اطالعات و ارتباطات    استفاده از 
شـیوه تـدریس، یـادگیري     جاي اصـرار بـر      ی که به  یرا به سوي اقتباس الگوها    

کیـد بـر نقـش      أت. دهنـد، سـوق داده اسـت       آموز را کانون توجه قرار می      دانش
تواند براي تـدوین یـک       آموز به معنی آن است که محتواي آموزشی می         انشد

هـا و علـوم را     یادگیري انفرادي مورد استفاده قرار گیرد و آموزش    برنامه عمل 
به این ترتیب، . متناسب کند داده و   فرد، وفق  يبا سبک و سیاق خاص یادگیر     

هـا،   مبنـاي دانـسته   بـر تـوان   ها را می  ها و بازخورد   مسیر یادگیري، دستورالعمل  
 کــاربرد. آمـوز، طراحــی نمـود   هــا و الگوهـاي خطــاي فـردي دانــش   مهـارت 

پـذیر   امکـان  یادگیري در منزل، در مدرسه و در محـل کـار را    ها،  اي رسانه چند
دهنـد دربـاره     هاي ارتبـاطی پرسـرعت بـه معلمـان امکـان مـی             شبکه. کند  می

رانس ویدئویی ف امکانات کن.نظر کنند  بحث و تبادل  ر  هاي درس با یکدیگ    دوره
اي توانسته است دسترسی به معلمان در دیگر مناطق را براي برخی از            و رایانه 
ـ ( یافتـه  هاي توسـعه    کشورآموزان در مناطق دورافتاده      دانش ویـژه در جهـان    هب

 صنعتی نیـز  بهسازي کارکنان،  نساال آموزش بزرگ براي  . فراهم نماید ) صنعتی
هـا  "CD-ROM" ویـدئویی و   کنـشانه   همهاي   اي فیلم از دیگر کاربرده  توان    می

پـذیري     از اینترنت، از مزیـت انعطـاف       الین با استفاده    آموزش آن . استفاده کرد 
مین دسترسـی  أچندکه براي ت  هر؛یادگیري برخوردار استکامل از لحاظ زمان     

  . صورت گیرديهاي دیگر در ساعات اوج مصرف، باید پیشرفت
هـاي   ، هزینـه فناوري اطالعـات و ارتباطـات    کاهش    به هاي رو  رغم هزینه  به

هـاي کـاري و     در مدارس، محـیط   ی  کلی انجام تغییرات عمده در نظام آموزش      
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گرفتـه از   تئ نش آموزشیدلیل رویکردها و الگوهاي    به. منازل همچنان باالست  
درسـت  ها بـر پـرورش تـوان     ، امروزه الزم است که آموزش فناوري اطالعات 

یکی از نقـاط  . کید ورزندأفردي ت هاي بین ارتباط و مهارت، برقراري  اندیشیدن
 در آمـوزش، ارائـه     فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات      اصلی آغازین در کـاربرد      

 بـراي معلمـان،   ی، و رویکردهـاي آموزشـ     فناوري اطالعات هاي نوین    مهارت
  .ران مدارس استیمربیان و مد

 در   ارتباطـات  فنـاوري اطالعـات و    تر نظیر کاربرد     کوچکهاي    در مقیاس 
یک رایانه بـا امکـان دسترسـی بـه اینترنـت      و  یک خط تلفن     ،مین بهداشت أت

سرعت و با قیمت ارزان براي کـل یـک جامعـه              را به  یند منابع آموزش  نتوا می
شـده بـراي      در زمینـه اقـدامات انجـام       بنابراین، این اصول راهنما   . دنفراهم کن 

، یدمات بهداشتی و آموزش    خ و فناوري اطالعات و ارتباطات   هاي   ساخت زیر
بانک توسعه  هاي عضو     کشوریک از    هدف مشترك تحقق دیدگاه و اهداف هر      

  .دهد میر کید قراأ تدرو را ماسالمی
  کشاورزي

 همچنـان داراي  بانـک توسـعه اسـالمی   هاي عـضو   کشورکه بسیاري از     آنجا از
فاده  در جهت ترویج و است     مداخلهصاد مبتنی بر کشاورزي هستند، هرگونه       تاق

 بــراي کــشاورزان، فنــاوري اطالعــات و ارتباطــاتمحتــواي  هــا و از برنامــه
اي   تواند مزایـاي بـالقوه     فروشان می  کنندگان و حتی خرده    فروشان، توزیع  عمده

هـاي پایـدار      نظـام  .برداشته باشـد   اقتصادي در  ـ  در قالب رشد پایدار اجتماعی    
وظایف متنوعی گستره  که  ی است   ان ناشی از استفاده مسئوالنه کشاورز     ،غذایی

ها و آفـات،     پایش بیماري  : راستاي مدیریت محصول خود برعهده دارند      ررا د 
تـوان بـه     ایـن وظـایف را مـی      . نهایت مدیریت خرمن   شناسایی و درمان و در    

ها به شکلی فزاینـده در حـال         این نظام . هاي تخصصی تسهیل کرد    کمک نظام 
 ابعـاد مـدیریت خـرمن    یره تمام درباسئلهاقتباس رویکردهاي یکپارچه حل م  
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 کاربرپسند، گردآوري آسان دانش محلی      هاي    میانجی به لطف پیدایش     .هستند
  .شود ها تسهیل می  تضمین و بهبود برنامه،تر اطالعات و انتشار سریع

 هـاي محلـی    باید براي تدوین برنامهبانک توسعه اسالمیهاي عضو   کشور
فنــاوري هــا و محتـواي    از برنامـه  و اســتفادهفنـاوري اطالعــات و ارتباطـات  

هـاي برتـر و اطالعـات      منظـور نـشر دانـش، روش         بـه  اطالعات و ارتباطـات   
 بـین جـوامعی کـه       ،زيرالمللی تحقیقاتی کشاو   شده از مراکز ملی و بین      کسب

  .ان وابسته به کشاورزي است، با یکدیگر همکاري نزدیک داشته باشندیشبقا
 بـراي   فناوري اطالعات و ارتباطـات     هدف درازمدت در اینجا، استفاده از     

هـا، محققـان، کـشاورزان و        سینیـ ترسی به منـابع محلـی بـراي تکن        سمین د أت
  .کنندگان است مصرف

  )IC(هاي نوآوري  شبکهـ 5
 بـراي تـدوین     پیـشنهادي  اصـول راهنمـاي   پنجمین شالوده راهبردي در ایـن       

ابتکار مرتبط  هاي نوآوري شبکهسیس أ تنیازمند، فناوري اطالعاتراهبرد ملی   
هـاي     کـشور  اي  در بازارهاي محلی و منطقـه      فناوري اطالعات و ارتباطات،   با  

هــاي ابتکــار همــان ارتباطــات،  هــسته.  اســتبانــک توســعه اســالمیعــضو 
، روابط و توسعه نهادهاي مختلف امـا وابـسته بـه یکـدیگر نظیـر               ها  کنشی  هم

تیبان بـراي   سسات مالی و خـدماتی پـش      ؤآموزش، تحقیق و توسعه، صنایع، م     
، هـاي نـوآوري     شـبکه . هـستند  نوآوري و کارآفرینی  اي پویا از     تشکیل چرخه 

یـک از اجـزاي    کننده هـر  دهد که پشتیبان و تقویت  را شکل می یزنجیره ارزش 
ـ  هـاي  نـوآوري م در مسیر توسـعه      تسیس . هـاي جدیـد اسـت    اوري نـوین و فنّ
 در  ،ل و موجـود   اي فعـا   منطقـه   / ملـی  نـوآوري هاي   هاي متعددي از نظام    مثال

  . رود هاي بارز آن به شمار می  از نمونه1والی سیلکیونفناوري دست است که 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).1998ژوئن (، فري پرس، ها مزیت رقابتی ملتمایکل،  پورتر . 1
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ها در پروژه  ها و شرکت یک از سازمان   نقش هر و   رابطه    نشانگر 5-4نمایه  
 ایـن   ارتباطـات از راه دور    دهنده صنعت    این پروژه توسعه  . ، فنالند است  1اولو

 2ارهانی و بزرگی نظیر نوکیا و سونهاي ج بناي شرکت حقیقت سنگ کشور و در
  .ل موجود بین این نهادها، موفقیت کل نظام را به دنبال داشتمتعا. بوده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )فنالند( اولو  بخش ابتکارات.5-4 نمایه

  
فنـاوري اطالعـات و   تـر    قـدیمی هاي نـوآوري  شبکه یا   ها  هستههرچندکه  

طبیعی آمدن    هم ، در پی گرد   128 روت والی و بوستون   مانند سیلیکون ارتباطات  
شکل گرفتنـد، پیـدایش بـسیاري از       کارگزاران، رهبران صنعتی و پژوهشگران      

برخـی  . ها بـوده اسـت     شده دولت  ریزي جدیدتر، ثمره تالش برنامه   هاي    شبکه
هـا و ارائـه    واسطه خلق زیرسـاخت  اند تا به   کشورهاي درحال توسعه، کوشیده   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Oulu 
2. Nokia & Sonera 

  با رتبه
 هاي جهانیکتشر

  هاي  ایجاد مهارت
 بازرگانی

 هستۀ دانشجویی 150آغاز به کار 
   و دانشگاهVTTپژوهشگر از / 

  2000 اولو در سال 

 نقطۀ آغاز
هاي مالی و کمک
 هاي مشتركسرمایه

نهادهاي پژوهشی 
 آکادمیک

  آغاز به کار 
 اجرایی
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  .ین مراکزي، از این الگو پیروي کنندسیس چنأتسهیالت براي تسریع ت
آباد و بنگلـور  ر را در حیـد هـا   یا شـبکه   ها براي مثال هندوستان، این هسته    

، فنـاوري اطالعـات   مثبـت بـر صـنعت    يثیرأاین راهبرد، ت. مستقر کرده است  
. افزار و صنایع مرتبط پشتیبان آن در این شهرها داشـته اسـت   ویژه تولید نرم  به

هـاي   و شـرکت  ) تر مدآدر هاي پر  لغش(نظیر ایجاد اشتغال    هایی   سنجهبراساس  
 بسیار بیشتر از میـانگین کـل        2000 تا   1992جدید، رشد این شهرها در دوره       

فناوري اطالعات و ارتباطات   هاي   یا شبکه  ها  دیگر هسته  در. کشور بوده است  
  .ثیر مشابهی مشاهده شده استأدر نقاط دیگر جهان نیز، ت

  

  ها ها در قطب رشد اشتغال و شرکت .5-5 نمایه

  
فنـاوري اطالعـات و     نـد از یـک بخـش تولیـد          هخوا هایی کـه مـی     کشور
بایـست توجـه خاصـی بـه ایـن           پویا و پایدار برخوردار شوند، مـی      ارتباطات  

 بنگلور

  اپیرس

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ راهبرد ملی فناوري اطالعاتراهنماي تدوین / 100

 

این یک برنامه درازمـدت اسـت کـه نـسل جدیـدي از               .شالوده مبذول دارند  
هاي آینـده پـرورش خواهـد     لیتپژوهشگران، نوآوران، کارآفرینان را براي فعا  

هـاي درخـشانی از       مثال ،اي رسانه  چند سوپرکریدور شهر اینترنتی دوبی و      .داد
 و صنعتی براي استقرار     یها و دیگر نهادهاي آموزش     هاي هدفمند دولت   تالش

عنـوان موتـور جدیـد        کارگیري محققان و تاجران به     ه جهانی و ب   قطب در رده  
  .رشد اقتصادي هستند

بایست با آغـاز از   یند را سرعت بخشند، می آند این فر  ا  ی که مایل  های دولت
 مـشابه در دیگـر      هاي  شبکه/ قطب، در استقرار    قطبعنوان    یک منطقه ویژه به   

نحـوي بـه یکـدیگر ارتبـاط داده و      بـه  نقاط کشور نیز بکوشند، سپس آنهـا را    
ـ  نـوآوري هـاي    نهایت یک شبکه گسترده ملی از نظـام        مدیریت کنند که در    ه  ب

هـاي راهبـردي چـارچوب       این نظـام بـا پـشتیبانی دیگـر شـالوده          . وجود آید 
دهـی   هاي مختلف و متنوعی را براي شکل    درجات آزادي و فرصت    ،راهبردي
بـراي  . خلـق خواهـد کـرد   فناوري اطالعات و ارتباطات    سوي توسعه    و سمت

ـ هـاي  شبکه توسعه این    سرعت بخشیدن به   اوري یـا نظـام ابتکـارات، بایـد      فنّ
سـازي و   توسـعه، ظرفیـت   ق وی فرهنگ تحق رویجها و تسهیالتی براي ت     نامهبر

فنـاوري اطالعـات و      (SME)و کوچک   ط  سهاي متو  سازي نزد شرکت   قابلیت
بـراي مثـال،   . معرض اجرا درآینـد ه مین بودجه براي مشارکت ب أ ت ارتباطات و 

توسـعه  هـاي   هبرنامـ  هاي نو و اختراعات،  مراکز پشتیبانی براي حمایت از ایده     
هـا در   هـاي تحقیقـاتی بـراي دانـشگاه     هاي کوچک و متوسط و بودجه   شرکت

تواننـد    هـستند کـه مـی      هـایی   محـرك زمینه علوم پایه و کاربردي، بخـشی از         
  .هاي ابتکارات در نظر گرفته شوند هاي توسعه هسته عنوان جزئی از برنامه به

بانک توسعه و  هاي عض   کشور محدودي از     تعداد بینانه، فقط  از نگاهی واقع  
هـاي   شـبکه گذاري در مقیاس باال را بـراي توسـعه        ، استطاعت سرمایه  اسالمی
هـاي عـضو    کـشور منظـور کمـک بـه عمـده        بـه .  در سطح ملی دارند    نوآوري
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-4 نمایه (نوآوريهاي  شبکهکند که   ، این راهنما توصیه می    هاي نوآوري   شبکه
ـ  أ، ت بانک توسعه اسالمی  هاي عضو     کشوربین  ) 5 اسـتفاده از   بـا   . دسیس گردن

 نظیـر  هـایی  و زیرسـاخت فناوري اطالعـات و ارتباطـات    هاي   برنامه اینترنت،
هاي نوآوري    شبکه ،1 بانک توسعه اسالمی   سازمان کنفرانس اسالمی  هاي   شبکه
کـه   بانک توسعه اسالمیهاي عضو  کشورآن دسته از     توان بین  اي را می   منطقه

کـدیگر هـستند و از فرهنـگ و         داراي مرزهاي مشترك یا فواصل انـدك بـا ی         
تـرازي   همفناوري اطالعات و ارتباطات میراث تاریخی مشابه و سطح توسعه       

تـوان   مـی اي را  منطقههاي نوآوري  شبکهبنابراین،  . اندازي کرد   راهبرخوردارند،  
  :هاي زیر تشکیل داد  گروهرد

عربـستان سـعودي، کویـت، بحـرین،     :  حوزه خلیج فارس  يکشورها. الف
  ؛ارات متحده عربی و عمانقطر، ام
 ؛ن و مصردلبنان، سوریه، ار: خاور نزدیک .ب
 ؛سودان، مصر، لیبی: شمال و شمال شرقی آفریقا. پ
 ؛، الجزایر، مراکشستون: کشورهاي مغرب. ت
 رونئی؛مالزي، اندونزي، ب: اعضاي آ سه آن. ث
 . بنگالدشپاکستان، ایران و احتماالً. ج

توانند کار خود را با تمرکز بر آموزش         اي می  منطقههاي نوآوري     شبکهاین  
هـاي   روشبه مشارکت نهادن ، تحقیق و توسعه، فناوري اطالعات و ارتباطات   

این رونـد بـه     . ها، براي کمک به یکدیگر آغاز کنند       برگزیده عملیاتی و دانسته   
هـا، بـدون نیـاز بـه صـرف         نوبه خود در ارتقاء سطح دانـش در دیگـر زمینـه           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـوس    هاي کنفرانس اسالمی شرکتی مشترك میان بانک توسعه اسالمی و شـرکت مـی               شبکه. 1
ها کمک به  هدف اصلی این شبکه. کرد  آغاز2000مالزي است که عملیات خود را در ماه اوت      

کاستن شکاف دیجیتالی در میان کشورهاي عضو بانک توسعه اسالمی از طریق ایجاد نوآوري و 
  .هاي مناسب فناوري اطالعات و ارتباطات است حل راه
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بـه  هـا را     توان این فعالیت   سپس، می .  اضافی مفید خواهد بود    هاي کالن  هزینه
چـارچوب   ایـن طـرح در    بـر  بنـا . سطوح دانشگاهی و پژوهشی گـسترش داد    

  بانک توسعه اسـالمی    اي، هر کشور عضو     منطقه هاي نوآوري   ها یا شبکه    قطب
  .تواند بر انجام یک وظیفه خاص، متمرکز شود می

و  کنـد  تمرکـز افـزار    تحقیق و تولید نرم    برتواند   براي مثال، یک کشور می    
هاي  مین آموزش أ ت باکشور سوم نیز    . اي بپردازد  دیگري به ارائه خدمات حرفه    

همـین  .  جهانی اقدام کندردههاي بزرگ در     سیس شرکت أالزم و یا اعتبار به ت     
بـه ایـن   . اي نیز تقـسیم کـرد      منطقه هاي نوآوري   شبکهتوان بین    وظایف را می  

فناوري اطالعـات و ارتباطـات   هاي  اي بر تولید برنامه  منطقه قطبترتیب یک   
کـه   حـالی   در ،دوشـ  براي مصرف در صنایع نفت و منابع طبیعـی متمرکـز مـی            

اي براي اسـتفاده در آمـوزش و تفـریح را در     رسانه دیگري تولید محتواي چند 
  .دهد دستورکار قرار می

یرنده توسعه داخلی مطالعه به توصیه عناصري که دربرگ     خالصه اینکه این    
هاي نوآوري در درون و میان کشورهاي عضو بانک توسـعه          اي شبکه   و منطقه 

  :پردازد اسالمی است، به دالیل زیر می
گـذاري مـرتبط بـا        هـاي سـرمایه     بازده هزینه تواند   تالش مشترك می  . الف
ایـن کـار از     . هاي فناوري اطالعات و ارتباطات را بـه حـداکثر برسـاند             قطب

بـه ایـن    . پذیر است   هاي فرامرزي امکان    مشارکت گذاردن زیرساخت  طریق به   
 براي هر کـشور  ICTهاي مورد نیاز   زیرساختساختهاي کلی  ترتیب، هزینه 

  ؛یابد کاهش می
هایی با ظرفیـت بـاالتر    تواند به ایجاد شبکه تالش مشترك کشورها می . ب

 ؛پشتیبانی کنندافزاري  هاي نرم ترین برنامه منجر شود که بتوانند از مدرن
شـده و     گذاشته  اشتراك   اثربخشی منابع به   -تواند هزینه   میاین رویکرد،   . پ

هـایی را   هاي برتر اجرایـی و زیرسـاخت       روش  هاي دانش،   هماهنگی در زمینه  
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د وراي حـد دسترسـی بـسیار از        یصـورت شـا     کـه در غیـر ایـن       افزایش دهد 
 ؛تنهایی بودند  بهبانک توسعه اسالمیهاي عضو  کشور
عـضو، ثابـت     در کـشورهاي عـضو و غیـر     اي  شبکه توسعه   موردکاوي. ت

قادر به انگیزش رشد اقتصادي از طریق ایجاد اشـتغال        ها    شبکهکند که این     می
 هـا   پـذیري   ها و رقابت    نوآوري از   یهاي جدید و درازمدت پشتیبان     و مشارکت 

 .هستند
تعلـق  ، یک شرکت داراي سـهام دوگانـه م       سازمان کنفرانس اسالمی  شبکه  

، 2000مالزي است که درسال     ) MIMOS(موس     می و بانک توسعه اسالمی  به  
 کمـک بـه رفـع شـکاف         ،OICهـدف اصـلی شـبکه       . کار خود را آغاز نمـود     

هـاي نوآورانـه و قابـل        حل  از طریق ارائه راه    و آن دیجیتالی در کشورهاي عض   
  .استفناوري اطالعات و ارتباطات سی ردست

  
  عوامل اصلی موفقیت

بانـک  هاي عضو  کشور برخی   فناوري اطالعات  ها و راهبردهاي   ی برنامه ارزیاب
 تـر  آن مهـم   از ، به عواملی اشاره دارد که بـه هنگـام توسـعه و            توسعه اسالمی 

: این عوامل عبارتند از . مدنظر قرار گیرند  باید  فناوري اطالعات    داجراي راهبر 
  .رانیحکم، تغییر مشارکتی و مدیریت و قوي رهبري  واراده سیاسی

  اراده سیاسی و رهبري قوي ـ 1
 اساسـی در  ی، نقـش هابدیهی است که رهبري مشهود و قـوي رهبـران کـشور       

 پیچیـده و  ، هر کشور که درازمدت فناوري اطالعات هاي توسعه    پیشبرد برنامه 
 ایـن  . دارد،هاي کـالن و تـالش گروهـی هـستند       گذاري اغلب نیازمند سرمایه  

 سـردمدار   ، کـشور  رییسکه   وقتی.  دربرندارند ها، نتایج مشهود و فوري     برنامه
اعـضاي دولـت احـساس تعهـد     باشـد، بـسیاري از   فناوري اطالعـات  توسعه  

را به خود جلـب و      و حمایت بخش خصوصی و جامعه کاربران       خواهند کرد 
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  .شود گذاران داخلی و خارجی می سبب پیدایش جو اعتماد بین سرمایه
بانـک  هـاي عـضو    کـشور هاي  ولتاي نقش کلیدي دفدلیل دیگر نیاز به ای  

 این حقیقت است که  فناوري اطالعات و ارتباطات،   در توسعه    توسعه اسالمی 
 در این کشورها، هنوز توسـعه نیافتـه   هاي نهادي ها و ظرفیت   بازار، زیرساخت 

تـرین مـشتري و       دولت بـزرگ   ،بسیاري از کشورهاي عضو    عالوه در   به. است
چنـین   اسـت و تـا سـالیان دراز نیـز ایـن             فناوري اطالعات و ارتباطات    کاربر

  .خواهد بود
ایفاي نقش رهبري نباید فقط منحصر به مقامات طراز اول دولتـی کـشور              

کـه   چنـد  هـر .  یابـد  عی نیـز تـسری    یـ شود، بلکه باید در سـطوح کـاري و اجرا         
ریـزي اقتـصادي و شـوراي توسـعه،          و اداراتی مانند واحد برنامه    ها    وزارتخانه

از سـوي  بایـد حـس رهبـري    امـا   هـستند،  ها سیاست و مسئول تعیین اهداف  
یـت ارائـه خـدمات    انه  که مـسئول اجـرا، پـایش و در   ها و نهادهایی  نمایندگی

رهبري با توجه به الگوها و یادگیري از تجـارب بایـد   . اعمال شود نیز  ،هستند
در تمامی سطوح تشویق گردد تا گـذار موفـق از راهبـرد بـه نتـایج مطلـوب                 

   .ممکن شود
 بیش از پیش نیـاز اسـت کـه        و امروزه بري فقط بر عهده دولت نیست       ره

در کـشورهاي  . دخیـل شـوند    نیـز در ایـن امـر     اجتماعـات رهبران صـنایع و     
، الزم اســت  فنــاوري اطالعــات و ارتباطــاتپرجمعیــت و ضــعیف از نظــر

از جملـه  . هی کنـد د ها را از ابتدا جهت     ها و پروژه   چارچوبی پدید آید که ایده    
  هـاي محیطـی و محتـوایی کـه از سـوي رهبـران جامعـه،               بـه برنامـه    توان  می

 .هاي غیردولتی، دولت محلی و دانشجویان آغاز شده است، اشاره کرد      سازمان
در اردن و مالزي، بسیار فناوري اطالعات و ارتباطات هاي ملی    موفقیت برنامه 

 هـا   مایندگینها،   انهخ که وزارت  ها،  حکومتفقط سران     ن رهبري و اراده نه    ومدی
  .آنها بوده است فناوري اطالعات و ارتباطاتو بخش خصوصی 
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  تغییر مشارکتیـ 2
.  اقدامی پیچیده و درازمدت است     اً، ماهیت فناوري اطالعات اجراي راهبرد ملی    

راهنما را ایجـاد آگـاهی بیـشتر از    این اصول ین دواگر یکی از اهداف اصلی ت   
دیگـر عامـل اصـلی    بنـابراین،  م، براي توسـعه بـدانی  فناوري اطالعات اهمیت  

 براساس دیدگاهی مـشارکتی     ،شده تغییر  ریزي ثر و برنامه  ؤموفقیت، مدیریت م  
  . استفراگیرو 

یندي است که ایجاد تغییر آشناسی و فر   مدیریت تغییر، بنابه تعریف، روش    
توانـد یـک    این محـیط مـی  . کند هاي جدید را تسهیل می و تطبیق آن با محیط   

.  یـا کـل یـک ملـت باشـد       ،نجام کارها در آن، یـک جامعـه       سازمان و روش ا   
 بـراي   جمعیشده و    يریز  تالش برنامه  نخست، در درجه    ،مدیریت موثر تغییر  
 نظـر   دخیـل را در نفعـان  ذياي است که نیازهـاي اغلـب        ایجاد تغییر به شیوه   

. گرفته و سپس اقدامات الزم براي پرداختن به آنها را به معرض اجـرا درآورد       
شـود، احـساس نـاامنی و اضـطراب       هنگامی که با تغییـر روبـرو مـی   اًتبشر ذا 

 اگر این احساسات مورد توجه قرار نگیرند، مردم در موارد بحران بـه              .کند می
بنـابراین روش   . کننـد  شکل مخفی یـا آشـکار در مقابـل تغییـر مقاومـت مـی              

 توجه مند مدیریت انتظارات و شیوه اجراي تغییر، دربرگیرنده مشارکتی و نظام  
هـا در جهـت      تالشموفقیت  نهایت،   خاص به کسب مقبولیت و پذیرش و در       

  .تغییر است
هـایی را بـراي      رو الزم است که فرصـت      آن رویکرد تغییر مشارکتی نیز از    

گیري، مسیر و گستره توسعه را براي      سازد که جهت    دخیل فراهم می   نفعان  ذي
هـاي بـزرگ یـا        سیـستم  اگر در گذشـته توسـعه     . دنماین  می سالیان آتی تعیین  

هـاي   از برخـی شـاخه   نفعان ذيها فقط با شرکت گروه کوچکی از        زیرساخت
گرفـت،    اجرایی دولتی، راهبران صنایع و جوامع علمـی و فنـی صـورت مـی              

ه آن، داوري، با توجه به پیامـدهاي گـستر   براي انتخاب فنّ   گیري  امروزه تصمیم 
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مجریان و قانون 
 گذاران حکومتی

  
  

 بازیگران صنعتی 

  
  

 جامعه مدنی 
  

اجتماعات علمی و 
 فناوري 

  

  

 کاربران اجتماعات 

توسعه فناوري اطالعات و  
ارتباطات از طریق فرایندهاي 

تغییر همکنشی مشارکتی، 
 ریزي  یادگیري و برنامه

توان یکسره به    ها را نمی   گیري یمتصم این.  را نیز دربرگیرد   نفعان  ذيدیگر  باید  
 ،آگاهی روزافزون کنونی از نیـاز بـه توسـعه پایـدار         . نیروهاي بازار واگذاشت  
کند که کاربران اجتماعات و جامعـه مـدنی       ایجاب می  پاسخگویی و شفافیت،  
  .نیز در نظر گرفته شوند

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  نفعان اصلی است می ذي توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات دربرگیرنده تما.5-6نمایه 

  
بانک هاي عضو    کشور از   شمار زیادي ویژه درباره    هاین رویکرد مشارکتی ب   

شـان از مزایـاي      مـصداق دارد کـه بخـش بزرگـی از جوامـع            توسعه اسـالمی  
نتیجه نیازي  ی کافی ندارند و درهاگآ فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  برنامه

 فنـاوري اطالعـات و   هـاي ملـی    نامـه بر بنـابراین، . کننـد  به آنها احساس نمـی    
جـرا و پـایش   ا در این کشورها، از مرحله توسعه راهبردي گرفته تـا     ارتباطات

ریـزي تعـاملی و یـادگیري از تجـارب        باید تابع الگوي مشارکتی براي برنامـه      
  . باشند

ترین سطح، یـک برنامـه مـدیریت تغییـر مـشارکتی بایـد داراي          در بنیادي 
صـورت    و بـه  ،  نفعـان   شمار زیـادي از ذي     و آزاد بین     مومدا ارتباط چندسویه، 
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 کـانونی،  مباحثـات جمعـی     شـکل تواننـد بـه      هـا مـی    این برنامه . باشدپیوسته  
فقـط بایـد    ها نـه  این برنامه .اي باشند شات رسانهر و گزا  همایشهاي راه،    شهقن

بلکـه بایـد داراي شـفافیت      کننـد، سـازي  فرصـت در جامعه ایجـاد آگـاهی و    
 اندیـشی  آینـده هـاي   کارگـاه   وها گردهمایی. باشند نفعان ذيواه مطلوب و دلخ 

 دانـش بـا   کنشانه و مـشارکت در    همطی براي یادگیري    یدر خلق مح  توانند    می
المللـی مفیـد     کننـدگان بـین     کشور میزبان و نیز شـرکت      زحضور نمایندگانی ا  

  .باشند
   و مدیریتـ حکمرانی3

کـه   چنـد  هـر . خـوب بیانجامـد    راهبردي است که بـه اجـراي          راهبرد مناسب، 
رهبري، دیدگاه را تعیین و منابع کشور را بـه سـمت اهـداف راهبـردي خـود         

.  اما در بیشتر موارد، شکست برنامه به هنگام اجراي آن اسـت          ،کند هدایت می 
 مدیریت و نیز ساختار درست، یکی دیگـر   حکمرانی و  استقرار الگوهاي  ،پس

 بـراي  نهادهـا راد و فـ هـی صـحیح ا  د سـازمان . از عوامل اصلی موفقیت اسـت   
ها و شیوه صحیح کنترل و پـایش، از مشخـصات اصـلی ایـن                مدیریت برنامه 

هـاي راهبـردي توسـعه      خوانی الزم بین شالوده    منظور ایجاد هم    به. عامل است 
بـراي  .  کـافی مـورد نیـاز اسـت    نهادي، ظرفیت   فناوري اطالعات و ارتباطات   
گـذاري هـم در صـورت فقـدان         مناسـب قـانون    مثال، منافع یـک چـارچوب     

بـا اینکـه    .  یا انگیزه الزم براي اجراي آن، محقق نخواهند شـد          ،آموزش، منابع 
 کمــک دیگــر ،هاســت هــا در اغلــب مــوارد وظیفــه دولــت گــذاري سیاســت

شـان   هـاي  تخـصص ارائـه   هاي ارجح و      شیوه معرفیاندرکاران از طریق     دست
اي مـرتبط بـا آن الزم       هـ  هاي سـازمانی و قابلیـت      براي تسهیل توسعه ظرفیت   

اسـتقرار یـا بـازآرایی       نیـاز بـه      ،نتیجه، یکی از عوامل اصلی موفقیت      در. است
  :ي انجام وظایف زیر استا دولتی برهاي نهادها و نمایندگی

هـا و ادارات دولتـی       غلب وزارتخانه اها که     این سازمان  :کنترل ،    اجرا  ،  ریزي  برنامه
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 يرا بـاز  نـاوري اطالعـات و ارتباطـات        ف خریدار و کاربر  هستند، نقش سنتی    
فنـاوري  هـاي    راي پـروژه  جآنها مسئول شناسایی، توجیه، انتخاب و ا      . کنند می

  برخـی  هنگام اجراي . هاي خود هستند   مرتبط با سازمان  اطالعات و ارتباطات    
سـازمان  نظیـر دولـت الکترونیکـی،        فناوري اطالعـات و ارتباطـات     ابتکارات  

ن یابد که کاربرد به اهداف سازمان و همچنین برنامه         نیازمند خواهد بود اطمینا   
هاي قابـل    براي نیل به پیشرفتی سازمانیتحقق دگردیس . ملی خواهد انجامید  

، ضروري فناوري اطالعات و ارتباطاتثیر مبتنی بر أارایی و ت  کتوجه در زمینه    
 .است
 جمعیات   باید اقدام  ،هاي مسئول اجرا   ها از جمله سازمان     برخی سازمان  :تبلیغ
کار خـود قـرار   ری در دسـتو  لـ اي و مح   منطقـه   /هاي ملی  اي ترویج تالش  ررا ب 

رسـانی   هاي اطالع برنامه نگی و اجرايهاین اقدامات شامل طراحی، هما   . دهند
ایـن  .  بـراي تحقـق ابتکـارات هـستند    مورد نیاز،عمومی و بازاریابی ارتباطات   

تـر از آن   یشپـ مـشارکتی کـه   ینـد تغییـر   آ بخش ابتدایی و آغازین فر    ،ها برنامه
 عمـومی را دنبـال      هـاي   آگاهی ها هدف ارتقاء   این برنامه .  هستند ،سخن گفتیم 

 .کنند می
بـراي تنظـیم مقـررات       و ارتباطـات  کمیـسیون جدیـد     یـک   سـیس   أ ت :مقررات
 و حصول اطمینان از رقابت سالم، کیفیت مناسب ارائه          ،هاي اقدام صنایع   شیوه

المللـی از جملـه قـوانین      بـین   قـوانین  ت از تبعیـ کننـده و     خدمات به مـصرف   
ات حـاکم بـر   ردوین و اجراي مقـر  ت. شود میپیشنهاد  محیطی و ایمنی،     زیست

از  (QOS)کنندگان و پایش کیفیت خدمات     نحوه رسیدگی به شکایات مصرف    
 . استکنندگان مقررات تدوینجمله وظایف اصلی 

 ،هایی  است که سازمان، الزم فناوري اطالعات عالوه بر ترویج فرهنگ    :حمایت
ع ی، نمایندگان صنایویژه مقامات ارشد دولت    هوظیفه همکاري با رهبران ارشد ب     

 و سیاست،منظور تشویق تحقق اصالحات متناسب در     ها را به   رهبران پروژه  و
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.  برعهـده گیرنـد  سپهر مجازي و قوانین فکريهاي توسعه نظیر مالکیت   برنامه
 رایانـه، مـدافعان     هـاي صـنعت     رگیرنـده اتحادیـه   دربتوانند   ها، می  این سازمان 

 توسعه و اجرایی باشند که بـراي   عامالنکننده، دفاتر حقوقی و      حقوق مصرف 
هاي حقـوقی بـا یکـدیگر همکـاري           مناسب و چارچوب   هاي  سیاستتدوین  

 .کنند می
هاي دیگر اقتصاد  هایی براي توسعه بخش    که سازمان  طور  همان :توسعه و تسهیل  

فنـاوري   الزم اسـت کـه سـازمانی نیـز مـسئول توسـعه بخـش                 وجود دارند، 
ها بایـد توجـه خـود را معطـوف بـه             این سازمان . باشداطالعات و ارتباطات    

هایی براي  ز طریق هماهنگی و اجراي برنامها  ICTهاي توانمند توسعه شرکت
مین اعتبـار اقـدامات اولیـه، حمایـت از          أهاي تجاري و فنی، ت     افزایش مهارت 

 جدید براي توسـعه، بازاریـابی محـصوالت در خـارج از کـشور و       هاي تالش
 .ایجاد ارتباط بین خریداران و فروشندگان نمایند

سـت  راز مجموعـه فه    (کننـده مقـررات را      مند نقش تدوین    سازمانی عالقه 
 اًشـود سـازمان دیگـري صـرف         و توصیه می   داشتخواهد  ) ها  کارویژه/ها  نقش

را فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات      مین، توسـعه و تـسهیل صـنعت       أوظیفه تـ  
مین أتـ  این سازمان همچنین باید مسئول تعیین الگوي تجاري و    . برعهده گیرد 

ایـن اداره یـا     . باشـد فنـاوري اطالعـات     مجموعه راهبـرد     اعتبار هر پروژه زیر   
 هماهنگی و مدیریت ابتکارات مختلف      بخشیوزارتخانه جدید باید وظیفه فرا    

 بـه اهـداف ملـی     دسـتیابی  براي   ها  دیگر بخش میاري  مکان ه ارا نیز بپذیرد تا     
  .فراهم گردد
جدیـد  صـنعتی   عهکه برخی راهبردهاي موفق اشاره دارند، توسـ        طور همان
بهتـر اسـت توسـط سـازمان نـوینی      ، فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات      همانند  

 و تفکـرات قـدیمی نیـست، مـدیریت آن را     ها  سیاست که اسیر مدیریت شود 
 و (IDSC) گیـري و اطالعـات مـصر    کز پـشتیبانی از تـصمیم    مر. برعهده گیرد 
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هـاي بـارزي از مـدیریت و     ، مثال (MMC)مدیا در مالزي      توسعه مالتی  شرکت
از میـان   .  خود هـستند   فناوري اطالعات و ارتباطات   اجراي موفق راهبردهاي    

کــشورهاي غیرعــضو، اداره توســعه اطالعــات و ارتباطــات ســنگاپور و اداره 
سیس یک أهاي نیاز به ت   ، بهترین نمونه  (IDA)هاي ایرلند    گذاري توسعه سرمایه 

فنـاوري اطالعـات و     گـذاري و توسـعه       سازمان جدید براي تـشویق سـرمایه      
  . هستندارتباطات

بانـک توسـعه    هـاي عـضو       کشوراز   با توجه به تعداد قابل توجه آن دسته       
یگیري مستمر کار متخصص، قادر به پ  دلیل فقدان منابع و نیروي     که به  اسالمی
سیس یک سـازمان    أ نیستند، ت  فناوري اطالعات و ارتباطات   هاي توسعه    برنامه

وري و مـدیریت منـابع محـدود موجـود بـراي            آ بـه گـرد    اًمرکزي که انحصار  
اگر بنـا باشـد   . شود ثیر و نتایج مثبت بپردازد، توصیه میأدستیابی به بیشترین ت 

هـاي ملـی    ري و اجـراي برنامـه  پیگی ها و نهادهاي موجود ناچار از     که سازمان 
 بـر آنهـا وارد   اي فزاینـده  شـوند، فـشار   فناوري اطالعات و ارتباطـات  توسعه  

  .خواهد شد
هـاي    تواند برنامه توسعه را برمبناي مهارت       این چیدمان نوین سازمانی می    

صحیح کارشناسان فناوري اطالعات، دانشمندان و اقتصاددانان بخشی عمومی      
پذیري براي پاسخگویی به نیازهـاي       انعطاف ود این وج. و خصوصی آغاز کند   

اندرکاران، در صنعتی که هنوز درحال رشد،  پیچیده و روزافزون بسیاري دست  
مـدیریت راهبـردي،    . رسـد   ضروري به نظر مـی     ،تغییر و نوآوري سریع است    
ـ     هـاي مـدیریت پـروژه از جملـه          اوري و مهـارت   بازاریابی، توسعه صنعت فنّ

  .شود  وجودشان در بدنه چنین سازمانی الزم تلقی میهایی هستند که تخصص
  

  نمونهمراکز 
ثیر أواسطه تـ    به ،(COE) نمونهین مرکز   دسیس چن أدر چارچوب این راهنما، ت    
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شان در توسعه یک یـا چنـد شـالوده سـازمانی یـا تـضمین        مشهود و موفقیت 
 توصـیه  فنـاوري اطالعـات    در راهبـرد     (CSF)حضور عوامل اصلی موفقیـت      

ریـزي   ، شـوراي برنامـه     و ارتباطـات   فنـاوري اطالعـات   اداره توسعه   . شود می
نهــاد گــذاري، مراکــز تحقیــق و توســعه و  ، اداره ســرمایهفنــاوري اطالعــات

تواننـد بـالقوه    هایی هستند که می ، همگی سازمان کننده مقررات صنعتی    تدوین
اطـات   و ارتبفناوري اطالعاتتوسعه   در تدوین راهبرد ونمونهعنوان مرکز     به

تواند گـستره وسـیعی شـامل        زمینه تخصص این مراکز می    . انجام وظیفه کنند  
هـاي خـارجی و حتـی       ، جذب سـرمایه   فناوري اطالعات مدیریت پروژه ملی    

بـراي    و ارتباطـات فنـاوري اطالعـات  انـدرکاران   هاي دسـت  گسترش مهارت
کـز  این مرا . پاسخگویی به تقاضاي اقتصاد ملی کشور متبوع خود را دربرگیرد         

هاي ارجـح را بـراي اسـتفاده تمـامی            تخصص، دانش و شیوه    توانند  می نمونه
  .به مشارکت گذارند، هاي عضو بانک توسعه اسالمی کشور

ــشنهادي   ــز پی ــهبرخــی از مراک ــصنمون ــرح مخت ــهر و ش ــاي  ي از زمین ه
  . آورده شده استبعدصفحۀ جدول شان در  تخصصی
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  مراکز نمونه. 5-1جدول 
  

   نمونهتخصص  کشور  سازمان

زیرساخت، محیط و محتوا، تأمین منـابع خـرد        بنگالدش  بانک فون، گرامین گرامین
  تسهیل الگوي بازرگانی براي روستاییان مالی، 

مرکز پشتیبانی اطالعات و 
زیرساخت اطالعاتی دولتی، آمـوزش فنـاوري         مصر  گیري تصمیم

  اطالعات

اتحادیه فناوري اطالعات 
  اردن  اردن

ــمندانه  ــراکت هوش ــش  ش ــت و بخ ــین دول  ب
ــه    ــراي برنام ــدوین و اج ــراي ت ــصوصی ب خ

)REACH(   ــنعت ــعه ص ــی توس ــه مل ، برنام
  فناوري اطالعات

  اردن  مرکز اطالعات ملی
زیرساخت شبکه، برنامه توسعه محیط، آموزش 

ها و اسـتانداردهاي      فناوري اطالعات، سیاست  
  اطالعاتی

کمیسیون ارتباطات و 
  مالزي  اي چندرسانه

زیرساخت، تـدوین مقـررات،    سیاست، توسعه   
قوانین سپهر مجـازي، مـدیریت همگرایـی در         
  فناوري اطالعات، ارتباطات و پخش تلویزیونی

شرکت توسعه 
  مالزي  اي چندرسانه

ریزي راهبردي، محیط و محتـوا، توسـعه     برنامه
،   کارآفرینی در فناوري اطالعـات و ارتباطـات       

  شبکه نوآوري
شوراي ملی فناوري 

  مالزي  اطالعات
هاي حمایتی، مخزن فکـري اطالعـات       سیاست

ریـزي    ، برنامـه    فناوري اطالعـات و ارتباطـات     
  راهبردي، محیط و محتوا

ـ وزارت  وزارت آموزش
 علوم و فناوري

هـاي تحقیـق و    توسعه منابع انـسانی، سیاسـت     پاکستان
  توسعه

شهر علوم و فناوري ملک 
  عبدالعزیر

عربستان 
  سعودي

 سیاست تحقیق و    حمایت از تحقیق و توسعه،    
  توسعه

مرکز آموزش و تحقیقات 
اجتماعی، اقتصادي و 
  آماري کشورهاي اسالمی

ـ اجتمـاعی، حمایـت از        هاي اقتصادي   پژوهش  ترکیه
  ها و همیاري همکاري

  شهرك اینترنتی دوبی
امارات 
متحده 
  عربی

  سازي نوآوري زیرساخت، شبکه
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هـا را    ز ایـن سـازمان    یـک ا   ها و وظایف هـر     جزئیات بیشتر درباره فعالیت   
  . بیابید2توانید در پیوست  می

. ، جـامع نیـست  نمونـه الـذکر مراکـز    د خاطرنشان کرد که فهرست فوق     یبا
رو  هـا فقـط از آن      ، ایـن سـازمان    یادآور شدیم که در آغاز این بخش       طور  همان
ها در توسعه یا  اند که مشاوران تدوین طرح، از سوابق این سازمان        شده معرفی

 گام .اند ، اطالع داشتهفناوري اطالعاتک یا چند جنبه از راهبرد ملی       اجراي ی 
عنـوان   هاي انتخاب به ، ارائه تعریف و ویژگی  بانک توسعه اسالمی  بعدي براي   

  .است فناوري اطالعات و ارتباطات در صنعت نمونهمرکز 
تواننـد نقطـه آغـازي بـراي        فوق مـی   ي پیشنهاد نمونهبا این وجود، مراکز     

بانـک توسـعه    هاي بیـشتر و اسـتفاده بهتـر از منـابع، توسـط               اهنگیانجام هم 
مین اسـتانداردها و  أه قادرند بهترین منابع تـ وها بالق این سازمان . باشنداسالمی  

فنـاوري اطالعـات و     هاي الزم براي توسعه و اجـراي راهبـرد ملـی             صتخص
هـاي   امـه توانند آموزش، پرورش و مـشاوره را در برن        آنها می . باشند ارتباطات

توانـد و    مـی  نمونـه در چارچوب این متن، مرکـز       . ارائه دهند  مشترك توسعه، 
 تجربه،). 5بخش  (  باشد نوآوريهاي    شبکهسسان  ؤاندرکاران و م   باید از دست  

شـده در ایـن مراکـز خبرگـی        هاي ارجح شناسایی   شده و شیوه   دروس آموخته 
فنـاوري   توسـعه  هـاي  باید براي به حداقل رساندن منحنی یـادگیري و هزینـه      

کـه مایـل بـه     بانک توسعه اسـالمی هاي عضو  کشوردر  اطالعات و ارتباطات 
ـ      ملی یا منطقه   هاي نوآوري   شبکهاستقرار و توسعه     کـار گرفتـه   ه  اي هـستند، ب

  .شوند
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6  
  مالحظات راهبردي خاص

  
ري  فناو  ارائه راهنمایی براي تدوین یک راهبرد ملی       مطالعهاین   که هدف از   چند هر

هایی عملی براي پـرداختن      است، اما در عین حال قادر نیست که توصیه         اطالعات
یک از کـشورهاي     در هر  فناوري اطالعات و ارتباطات   به خالءها و مسائل خاص      

که در آغاز فصل قبل اشاره شد،    طور ناهم.  پیشنهاد کند  بانک توسعه اسالمی  عضو  
فنـاوري  براي یـک برنامـه ملـی      این راهنما در بهترین فرض، چارچوبی راهبردي        

که به نسبت استفاده از این  هایی در این بخش، برخی مفاهیم و ایده. استاطالعات 
  .اند توانند مورد بررسی بیشتر قرار گیرند، معرفی شده راهنما می

  
  وري بهرهیادگیري و : اهداف راهبردي

ـ              هدف از تمام تالش    دگی هـاي توسـعه در هـر کـشور، بایـد افـزایش کیفیـت زن
براي . باشدمین امکانات متفاوت براي افراد مختلف أبه عبارت دیگر ت شهروندان یا

، بانک توسعه اسالمی  کشورهاي عضو    بسیاري از مردم ساکن در روستاهاي اغلب      
 به آب تمیز، امکانات اولیه بهداشـتی و آمـوزش           یکیفیت زندگی به معنی دسترس    

تواند بـه معنـی    یفیت زندگی میاز سوي دیگر، در جوامع شهري، ک . عمومی است 
کننـده    که تعیـین باشدیندهاي سیاسی آ ایمن و مشارکت بیشتر در فر یمحیط زندگ 
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  .هاي فعلی و آتی است سطح آموزش و میزان اشتغال براي نسل
 همیشه، بهبود کیفیت زندگی مستلزم افزایش درآمدهاي فردي و ملی اًتقریب

، فقـط از    )ن تورم و قدرت خریـد     با درنظرگرفت (افزایش حقیقی درآمد    . است
برداري از نیروي کار،  میزان کارایی یک ملت در بهره  –وري بهرهطریق افزایش  

واسـطه    خود بـه   وري،  بهرهارتقاء  .  است ، ممکن  خود یها و منابع طبیع    سرمایه
  . استپذیر امکاناوري و ابتکارات، ها، فنّ استفاده بهتر از دانش، مهارت

زمینه، هدف کلی  عنوان پیش   الذکر به  نداز توسعه فوق  ا با درنظرگرفتن چشم  
ـ      ، و ارتباطـات   فنـاوري اطالعـات   از راهبرد ملـی      اوري کـاربرد روزافـزون فنّ

اقتـصادي یـک     – هاي اجتمـاعی   ها در تمامی بخش    اطالعات، دانش و مهارت   
و افزایش درآمد اهداف متعاقب توسـعه    وري  بهرهکه   چند پس هر . کشور است 
هـا و ابتکـارات و اسـتفاده         ، افزایش دانـسته   ICTدف از راهبرد     ه ،ملی هستند 

 راهبـرد  (KPI)کـرد  لهـاي کلیـدي عم   ها شاخص این. اوري استسازنده از فنّ 
  .هستند  و ارتباطاتفناوري اطالعاتملی 
  

  به هنگام مداخلهمالحظات 
 هـاي راهبـردي     در زمینه شـالوده    مداخالتطورکه در بخش قبل گفتیم،       همان

 ممکن، به شکلی    حالتبهترین   ، در بنابراین. در سر پروراندن آنهاست   نیازمند  
هـا   اي موجب تقویت دوسویه مداخالت در دیگر شـالوده  هر مداخلهاست که   

 و  فناوري اطالعات جدول زیر، فهرست برخی از ابتکارات مرتبط با         . شود  می
 به  توانند با توجه   میبانک توسعه اسالمی     است که کشورهاي عضو      ارتباطات

تواننـد   راهنماي حاضـر، بـراي تعیـین نخـستین مجموعـه ابتکـاراتی کـه مـی         
ـ  اراست کننده بالقوه تاثیرات الزم هم     مینأت کـار گرفتـه   ه  با اهداف ملی باشـند، ب

یک شالوده راهبردي را تحت تـاثیر قـرار           هر اقدامی که بیش از     اًطبیعت. شوند
هـر  . اسـت نـه بـالقوه آن   افزایا هـم دلیل توان  دهد، شایسته مالحظات جدي به   
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تواند از این فهرسـت اولیـه، ابتکـاراتی را انتخـاب و مـورد تحلیـل         کشور می 
  . خوانی آن را با راهبرد کلی ملی خود بسنجد جامع قرار دهد تا میزان هم

  
هاي   ابتکارات نمونه فناوري اطالعات و ارتباطات و ارتباط آن با شالوده ماتریس.6-1جدول 

  راهبردي
  

  شود هاي راهبردي هر کشور مدیریت می برمبناي سوگیري  ابتکاراتنمونه 

ابتکارات سیاست تجارت   
ــات و   ــاوري اطالعــ فنــ

 ارتباطات

ها و  سیاست
  مقررات

 هاي زیرساخت
فناوري 

اطالعات و 
 ارتباطات

محتوا و 
  محیط

توسعه 
منابع 
  انسانی

شبکه 
  نوآوري

ــررات  ــارات مقـــ ابتکـــ
          ×  ارتباطات از راه دور

 × × × ×    ات دولت الکترونیکابتکار
ابتکـــارات تجـــارت بـــه 

 × × × ×    تجارت

ابتکـــارات تجـــارت بـــه 
 × × × ×    مشتریان

ــت  ــارات فرص ــاي  ابتک ه
اشتغال فناوري اطالعات و 

 ارتباطات
  × × × × 

ابتکارات فناوري اطالعات 
   × ×      و ارتباطات در محل کاري

ابتکارات فناوري اطالعات 
ی و ارتباطــات در زنـــدگ 

  روزمره
    × ×   

     ×  ×    ابتکارات محتواي بومی
ــاخت   ــارات ســـ ابتکـــ

    × ×     زیرساخت
  ×    ×  ×  ابتکارات خرید  اینترنت

ــه    ــی ب ــارات دسترس ابتک
 ×     ×    اینترنت
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  شود هاي راهبردي هر کشور مدیریت می برمبناي سوگیري  نمونه ابتکارات

ابتکارات سرعت و کیفیت    
     × ×    اینترنت

افـزاري و     سختابتکارات  
       ×    افزاري نرم

ابتکــــارات خــــدمات و 
   ×  × ×    پشتیبانی

ابتکارات دسترسی مدارس 
ــات و   ــاوري اطالع ــه فن ب

 ارتباطات
  × × × × 

ابتکارات بهبود آموزش با    
ــاوري   ــتفاده ا ز فنــ اســ

 اطالعات و ارتباطات
  × × × × 

ابتکــارات توســعه نیــروي 
کـار فنــاوري اطالعــات و  

 ارتباطات
    × × × 

الیـن مـردم و     ابتکارات آن 
 × × ×  ×    ها  سازمان

  
خـوان اسـت یـا     خاص با راهبرد ملی هـم  براي تعیین اینکه آیا یک ابتکار    

هـا بایـد    عوامل بسیاري الزم است تحلیل شود از جمله اینکه توانمنـدي     خیر،  
درازمـدت آن   ثیرات کوتـاه و  أسنجی ابتکارات، ت   ، امکان ایجاد یا تقویت شوند   

 بایـد  وري بهـره ري و یفـزون یـادگ  ازور خوانی آن با اهداف نـوآوري  همو نیز  
هـا و   ها باید به تعیین سازمان یللعاقبت اینکه این تح   . مورد تحلیل قرار گیرند   

. د داشت نیز کمک کنند نیا ادارات دولتی که اجراي ابتکارات را برعهده خواه        
اداره دولتی اصلی ن محول شد، نقش    اپس از آنکه انجام ابتکاري به یک سازم       

کننـده انتخـاب بـین        و تـسهیل   فناوري اطالعات ر توسعه راهبرد ملی     بهاکه ر 
و ,  خواهد بودابتکارات راهبردي است، مدیریت و پایش برنامه کلی راهبردي
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هـا و اهـداف    برها به حل مسائل مربوط به سیاسـت   در این راه استفاده از میان     
  .کند سازمانی کمک می میان

  
   آمادگیبراساس سطح  و ارتباطاتفناوري اطالعات راهبردهاي

 براي هـر کـشور     و ارتباطات   فناوري اطالعات  بدیهی است که تدوین راهبرد    
 ن درآهاي فعلـی کـشور و سـطح آمـادگی      عضو مستلزم لحاظ نمودن قابلیت  

فنـاوري  یـه  ادر ایـن تحقیـق، یـک نم   .  اسـت   و ارتباطـات   فناوري اطالعـات  
هـاي   بندي منظور انجام رتبه   زیر به  مؤلفه پنج   گیرندهدربر  و ارتباطات  اطالعات

  .تهیه شده استبانک توسعه اسالمی  بین کشورهاي عضو هاولی
شامل سرانه تولید ناخالص ملی، صادرات کـاال و    :  اقتصادي شاخص .الف

عنوان درصدي از تولید ناخالص ملی، مـصرف سـرانه بـرق، نـرخ              خدمات به 
  .)1990-2000هاي  سال (ص ملینه تولید ناخالارشد ساالنه سر

 ترکیبـی  ، نـرخ شـامل نـرخ باسـوادي بزرگـساالن       :  آموزشـی  شاخص .ب
 دانــشجویان درصــد متوســطه و آمــوزش عــالی،  نــام در دوره ابتــدایی، ثبــت
  .هاي علوم، ریاضی و مهندسی رشته

ــاخص .پ ــع ش ــات  توزی ــاوري اطالع ــاتفن ــداد  : و ارتباط ــامل تع  ش
، ) هر هزار نفريبه ازا( تعداد میزبانان اینترنتی  ،کنندگان خدمات اینترنتی    تأمین

 ربه ازاي هر هزا   (، تعداد کاربران اینترنت     )به ازاي هر هزار نفر    (ها   تعداد رایانه 
  .)نفر

ها، تلفـن   ها، رادیو شامل تعداد تلویزیون: شاخص ارتباطات از راه دور   .ت
  .تلفن همراهو 

هـر میلیـون    شمندان در شامل تعداد مهندسان و دان    :  ابتکارات شاخص .ث
ـ     تعداد ثبت اختراعات در هر هزار نفر، عنـوان    بـه ري بـاال وانفـر، صـادرات فنّ

عنـوان درصـدي از تولیـد         صادرات، مخارج تحقیق و توسـعه بـه        درصدي از 
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هـاي تحقیـق و      ناخالص ملی، تعداد مهندسان و دانشمندان شـاغل در بخـش          
  .توسعه

 و ارتباطات ري اطالعاتفناو کلی شاخص نوآوري در شاخص   : یادداشت
هـاي بـسیاري کـشورها در ایـن نمایـه، نـاقص         چراکه داده  ؛لحاظ نشده است  

  .دبینیرا ب 4 پیوستجزئیات،ی از هاگبراي آ. اند بوده
بندي کـشورهاي عـضو براسـاس نمایـه کلـی            دهنده رتبه  جدول زیر نشان  

  .است و ارتباطات فناوري اطالعات
  

  عات و ارتباطات در کشورهاي عضو بانک توسعه اسالمیبندي فناوري اطال  رتبه.6-2جدول 
   

  بندي فناوري اطالعات و ارتباطات در کشورهاي عضو بانک توسعه اسالمی  رتبه
  بنین  37  پاکستان  19  امارات متحدة عربی  1
  بورکینافاسو  38  قزاقستان  20  مالزي  2
  گامبیا  39  مراکش  21  ترکیه  3
  ترکمنستان  40  اردن  22  لبنان  4
  مالی  41  گابن  23  بحرین  5
  چاو  42  اوگاندا  24  عربستان سعودي  6
  گینه بیسائو  43  سودان  25  مصر  7
  تاجیکستان  44  عمان  26  کویت  8
  کودور  45  بنگالدش  27  اندونزي  9
  جیبوتی  46  گینه  28  برونئی  10
  نیجر  47  لیبی  29  ایران  11
  عراق  48  موزامبیک  30  مالدیو  12
  مالیسو  49  یمن  31  قطر  13
  افغانستان  50  توگو  32  تونس  14
  فلسطین  51  موریتانی  33  سورینام  15
  سیرالئون  52  قرقیزستان  34  الجزایر  16
      کامرون  35  جمهوري عربی سوریه  17
      سنگال  36  آلبانی  18
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ایم از هرگونه اظهار نظـر قطعـی دربـاره           که در این تحقیق کوشیده     چند هر
 مفیـد   اما براي دنبال کردن هدف ایـن مطالعـه،         ،خودداري کنیم میزان آمادگی   

سـه گـروه اصـلی     را دربانـک توسـعه اسـالمی    است کـه کـشورهاي عـضو        
  .بندي کنیم طبقه
  ؛رهبران بالقوه -1
  ؛کنندگان پویا  اقتباس-2
  .نشین  کشورهاي حاشیه-3

اي متفـاوت از     گـروه، نیازمنـد مجموعـه      هـر  بدیهی است که کـشورهاي    
  و ارتباطاتفناوري اطالعاتراهبردي در مسیر توسعه ها و مالحظات  اولویت

 و  فنـاوري اطالعـات   بنـدي    براساس راهنماي پیشنهادي و رتبـه     . خود هستند 
توان نقـشه راهـی را بـراي کمـک کـشورهاي عـضو در تعیـین          میارتباطات،  

هـا و ابتکـارات    کردن برنامـه    ارائه رهنمود براي یکپارچه  ،موقعیت نسبی خود  
 پیشرفت به سوي نیل به اهـداف  بندي مرحله و ،هاي راهبردي دهمرتبط با شالو  

  .  از یک نقشه راه در ذیل آورده شده استشمایی. راهبردي، ترسیم نمود
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   اصول راهنما براي نقشه راهبرد.6-1 نمایه
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شده فوق  با استفاده از نقشه راه سادهبانک توسعه اسالمی کشورهاي عضو 
 فنـاوري   جع مشترکی براي توسعه و پایش راهبردهاي      توانند چارچوب مر   می

هـا،   نگـام همکـاري    ه ویژه به  هاین امر ب  .  خود در اختیار داشته باشند     اطالعات
بانک توسعه اسالمی هاي مشترك و تسهیم منابع بین کشورهاي عضو  یادگیري

. این تحقیق توصیه و تشویق شده است، مصداق خواهد داشت که در طور همان
ـ       از اريبراي بـسی   یافتـه یـا     توسـعه  ویـژه اعـضاي کمتـر      ه کـشورهاي عـضو، ب

هاي توسـعه در ایجـاد زیرسـاخت بنیـادي اجتمـاعی و               اولویت ،نشین حاشیه
 3مـوارد در بخـش      این. شود تجاري خالصه می   /هاي پایه فیزیکی   زیرساخت

پیش ازآنکه هرگونه حرکت جامع و جدي براي تدوین راهبرد . اند تشریح شده
  .ها الزامی است  آغازشود، پرداختن به این شرطري اطالعاتفناوملی 

بانک توسـعه  ها مستلزم آن است که کشورهاي عضو    شرط تحقق این پیش  
 سیاسی،  هاي   و زمینه   در بافت اقتصاد کالن    اطمیناناز حداقل ثبات و     اسالمی  

حال این شرایط آغازین، براي خلـق   هر  به.حقوقی و اجتماعی برخوردار باشند 
اوري براي افـزایش   طی که مشوق یادگیري سریع، ابتکار و کاربرد موثر فنّ         محی
  . کافی نیستند،نهایت افزایش پایدار درآمدها باشد  و دروري بهره

بر نقشه راه مذکور و چارچوب راهبردي این تحقیق، کـشورها نخـست         بنا
پس  سـ  ؛ مقـدماتی الزم بپردازنـد     زمینهها و ایجاد     شرط  باید به تحقق این پیش    

فناوري باید از وجود عوامل اصلی موفقیت براي دستیابی به یک راهبرد موثر             
یعنــی اراده سیاســی و راهبــردي قــوي، حاکمیــت و  اطالعــات و ارتباطــات

هـا نقطـه آغـاز تـدوین      ایـن . مدیریت و تغییر مشارکتی، اطمینان حاصل کنند      
  .هستند فناوري اطالعات و ارتباطاتراهبري ملی 

هاي توجه و ابتکاراتی را کـه کـشورهاي عـضو در             انونهاي ذیل، ک   بخش
نظـر بگیرنـد،    بایـد مـد   فناوري اطالعات و ارتباطـات    سه سطح آمادگی براي     

  .دهند شرح می
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  نشین کشورهاي حاشیه
کـه الگوهـاي      صـورتی  یافتـه در    کلی، کشورهاي کمترتوسـعه    سیاستعنوان یک    هب

دنبـال    کننـد و کورکورانـه بـه       توسعه مختلفی را از دیگر نواحی روستایی اقتبـاس        
 ایـن امـر   . پذیرش الگوهاي رایج توسعه نباشند، بهترین عملکرد را خواهند داشت         

 ،یافتـه بـراي پیـشبرد کـار         چراکه بسیاري از اعضاي کمترتوسـعه      ؛بسیار مهم است  
 هـاي چندجانبـه توسـعه        یا منابع مالی از سوي بانـک        اهدایی منابع مالی وابسته به   

(MDB) ن امر اغلب منجر به گرایش به سوي پیروي از الگوهـاي رایـج           ای.  هستند
نگام تـالش کـشورهاي      ه رویکردها و الگوهاي جایگزین، باید به     . شود توسعه می 
ها، ایجاد ثبات سیاسی، حقـوقی و اقتـصاد         شرط یافته براي تحقیق پیش    کمترتوسعه

  .ق قرار گیرندمورد بررسی دقی  و ارتباطاتفناوري اطالعاتکالن یا تدوین راهبرد 
هـاي   یـک از شـالوده    هـاي خـاص دربـاره هـر        آید، توصیه  پی می  آنچه در 

  . نشین است راهبردي این راهنما، براي کشورهاي حاشیه
   و مقرراتها  سیاستـ1

نشین باید بر ایجاد آگاهی عمده از الزامات و منافع         کشورهاي حاشیه  ،در آغاز 
. کید کنندأ در جامعه ت  اطالعات آگاهی نسبت به فناوري   آموزي، دانش و     سواد

آمـوزي،    سـواد   که موجب افزایش   شفاف، هاي  سیاسترائه  ا باتواند   دولت می 
. هاي ملی اعـالم کنـد    عنوان اولویت   را به  فناوري اطالعات  و استفاده از     دانش

توانـد بخـش آمـوزش را آزادسـازي کنـد،            دولت مـی  ها    سیاستدر کنار این    
 و  فناوري اطالعـات   افزار نرم افزار و   و سخت  یمالیات بر کتاب، متون آموزش    

غیربازدارنـده  هـاي روشـن و شـفاف و     سیاسـت . را کـاهش دهـد   ارتباطـات 
هـا    گذاران و بانک    موجب جذب اجتماعات تجاري از جمله سرمایه      توانند   می

  .در حمایت از آموزش نوپا و بخش فناوري اطالعات و ارتباطات شوند
  توسعه منابع انسانیـ 2

گـذاري در جهـت      نشین، سرمایه  ین نیاز براي بسیاري کشورهاي حاشیه     تر مهم
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ایـن کـار، نـرخ سـواد و          .ویژه از طریق آموزش اسـت      هتوسعه منابع انسانی ب   
دروس علوم، . دهد  نتیجه تقاضا براي اطالعات، اخبار و متون را افزایش می          در

هـسته    باید،سههاي رایج مانند عربی، انگلیسی یا فران نریاضیات و یکی از زبا  
 در . ابتـدایی و راهنمـایی را تـشکیل دهنـد     مقاطع  ملی در  یاصلی برنامه درس  
آموزش علوم مهندسـی و   کید باید عالوه بر دروس فوق، بر  أدورة دبیرستان، ت  

گـذاري در   اتی را بـراي سـرمایه   اعتبـار ها بایـد     شرکت. اوري باشد مرتبط با فنّ  
ها از منابع بسیار محـدودي   ه دولت ک آنجا از. آموزش کارمندان اختصاص دهند   

به آزادسازي بازار آموزش بپردازند و بـه ایـن ترتیـب      بایست    می ،برخوردارند
آمـوزي   اي مهـارت   هـاي حرفـه     هـاي خـصوصی و شـرکت        اجازه دهند کـالج   

  .خدماتی تولید کنند که به توسعه منابع انسانی بیانجامد
   فناوري اطالعات و ارتباطاتزیرساخت ـ 3

برنامـه   ،وجهی حـامی توسـعه نظیـر بانـک جهـانی         هاي چند  سازماندولت و   
 بایست همچنان نقـش فعـالی در    و بانک توسعه اسالمی می     توسعه ملل متحد  

 در  و ارتباطـات  فناوري اطالعـات  و تأمین زیرساخت      منابع مالی   مینأزمینه ت 
رایانـه بـراي      مینأگرفتـه تـا تـ     ارتباطـات از راه دور      این کشورها از خطـوط      

 اقـدامات  ،بـدین ترتیـب  . نمایند دارس یا دسترسی اینترنت براي جوامع ایفا      م
بهبـود   انـسانی و   گـذاري، توسـعه منـابع      هـاي سیاسـت    زمینـه  شـده در   توصیه
الزم . ها خواهند بـود   مشمول این حمایت،هاي سیاسی و حاکمیت نیز     ظرفیت

و دولتـی   هـاي   سیاسـت است که حداقل ثبات سیاسی، شفافیت و انسجام در          
مـــستلزم  قابلیـــت مـــدیریت و اجـــراي پـــروژه در چنـــین مـــواردي کـــه

  .  وجود داشته باشد،هاي کالن هستند گذاري سرمایه
  محتوا ـ محیط و 4

توسـعه منـابع   الذکر در جهـت    فوق، مقررات و اقدامات ها  سیاستراستا با    هم
نیـز  وا حتـ و ممحـیط  هاي مرتبط با  هاي ایجاد و یا توسعه برنامه انسانی، برنامه 
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دولت . ، خواندن و نوشتن سوق داده شوند      پایهکید بر آموزش    أباید به سوي ت   
ـ   وهاي عمومی و مراکز عمومی بیشتري کـه رایانـه       هنباید کتابخا   ه دسترسـی ب

معلمـان داوطلـب،    . سیس نمایـد  أاینترنت رایگان در اختیار مردم قرار دهند، ت       
ه جوامـع محـل زنـدگی     ب یوقت باید به ارائه خدمات آموزش      بازنشسته و پاره  

  .شده توسط دولت تشویق شوند چارچوب دستورالعمل تدوین  در،خود
   پویاگانکنند اقتباس

هـاي ذاتـی در بعـضی سـاختارهاي      ظـاهر از برخـی توانـایی    این کـشورها در   
 منـسجم و  راهبـرد  اما فاقـد دیـدگاه و    ،اجتماعی خود برخوردارند   -اقتصادي

هدف براي ایـن گـروه،      . هاي بالقوه هستند    توانایی  این منابع کافی براي تحقق   
منظور رواج توسعه پایدار و اشاعه    ایجاد ظرفیت، تقاضا و مهارت در کشور به       

  .هاي کلیدي خود است در بخش و ارتباطات فناوري اطالعات
   مقرراتـ سیاست و1
اکنـون    الزم هـم   هیـد د  کـار آمـوزش     ها و نیروي   یرساختزکه بخشی از     آنجا از

جذب سرمایه از منابع داخلی و       توانند بر   کشورهاي این گروه می    وجود دارد، 
خـود   و ارتباطـات     فناوري اطالعـات  مین  أهاي ت  خارجی براي توسعه قابلیت   

 تـشویق شـماري هرچـه بیـشتر از         ، مناسـب در اینجـا     سیاسـت . تمرکز کننـد  
هـا   افـزار   و نـرم هـا   افزار سازي سخت  ها براي توزیع، فروش و یکپارچه      شرکت
 اگـر ظرفیـت کـافی در   . هـاي خـاص بـازار داخلـی اسـت        حـل  ارائه راه براي  

مـشی بایـد متمایـل بـه         خـط  ،اي وجود داشته باشـد     بازارهاي داخلی و منطقه   
گــذاري بــراي مونتــاژ و توزیــع رایانــه، تجهیــزات جــانبی و  جــذب ســرمایه

  .ها باشد تجهیزات انتقال داده
بق مطـا  باید   ت اینترنتی کنندگان خدما   ارتباطات از راه دور و تأمین      بخش  

ــه  ــررات و برنام ــن  مق ــق و روش ــاي دقی ــاف ه ــا انعط ــذیر  ام ــهپ ــدریج  ، ب ت
ویژه در منـاطق شـهري      ه ب ،ساخت و خدمات   مین زیر أت. سازي شود  خصوصی
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اما دولت بایـد در عـین حـال اطمینـان           . باید به بخش خصوصی واگذار شود     
رف تـأمین    صـ   بخشی از درآمد خـود را      ، خصوصی کارگزارانحاصل کند که    

را  که دولـت امکـان اسـتفاده از آن    به شکلی   . منابع براي دسترسی عموم کنند    
منـاطقی کـه عرضـه خـدمات در آنهـا            خـدمات در   مین زیرساخت و  أبراي ت 

  . داشته باشد،توجیه اقتصادي ندارد
 فناوري اطالعاتواسطه افزایش استفاده از    هباید ب ها    دولتی و گروه  ادارات  

 .راه پیشگام شـوند    یندهاي خود در این   آهبود خدمات و فر   براي ب و ارتباطات   
 بایـد شناسـایی   و ارتباطات   فناوري اطالعات   مرتبط با  تحصیالتداراي  افراد  
 ها سیاستتمام این  .  ایجاد شود  1براي آنها در خدمات دولتی کارراهه      و   شوند

 و ارتباطـات  فنـاوري اطالعـات  به افزایش تقاضا براي خدمات و محصوالت      
هـاي   مین قابلیت أ متمرکز بر ت   هاي  سیاستخواهند کرد و در کنار دیگر       کمک  

ـ ثیري چندأ، تـ  و ارتباطـات فنـاوري اطالعـات   ه بـر تـشویق شـهروندان و    گان
 و ارتباطات برجا    فناوري اطالعات هاي بخش خصوصی به استفاده از        شرکت

  .اشتگذاهند خو
 بایـد بـا   هـا  اوري و رسانه آموزشی، توسعه صنایع، علوم و فنّ      هاي  سیاست

فنـاوري  راسـتا باشـند تـا اقتبـاس و کـاربرد       یکدیگر و نیز با اهداف ملی هـم     
  .افزایش یابددر جامعه  و ارتباطات اطالعات

  توسعه منابع انسانی ـ 2
درسـی  هاي زنده دنیا،   ملی باید عالوه بر علوم، ریاضیات و زبان     یبرنامه درس 
متوسـطه   ابتـدایی و   هـاي   ه دور  فناوري اطالعات را نیـز در دروس       با موضوع 
 ، اگر الگوي تجاري مناسب پایـدار و مطمئنـی وجـود داشـته باشـد               .بگنجاند
 و تبـدیل  یتحول کردن تمامی نظام آموزشم ملی براي    اي  باید برنامه   می دولت

 و فنـاوري اطالعـات   خود از يآن به سیستمی که در محیط آموزش و یادگیر    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Career Path 
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برنامـه مـدارس هوشـمند    . (جرا درآوردکند، به ا استفاده بسیاري می ارتباطات
 دیگر اقدامات براي توسعه منابع انسانی در بخـش  .)را ببینید  1 پیوستمالزي  

  :توانند شامل موارد زیر باشند  می و ارتباطاتفناوري اطالعات
منظـور   هـاي دولتـی و خـصوصی بـه     هـایی بـه بخـش      ارائه تسهیالت و برنامـه      ◄

 یکـی از    .بـه کارمنـدان    و ارتباطـات     طالعـات فناوري ا گذاري در آموزش     سرمایه
.  اسـت 1(HRDF)هاي آن، استفاده از صندوق جهـانی توسـعه منـابع انـسانی            مثال

تواننـد بـراي      امـا مـی    با این صندوق مـشارکت کننـد،      طور منظم     ها باید به   شرکت
شوراي توسعه منابع انسانی مالی هاي  کمک.  کارکنانشان از آن استفاده کنندآموزش
. ي از این دسته اقدامات است   ر براي آموزش کارمندان، نمونه دیگ     (HRDC) مالزي

  .گیرند نظر قرارمدباید نیز  مالیات بازگرداندنتسهیالتی از قبیل کاهش و یا 
اي از قرارداهایی اسـت   مثابه بخش عمده به (TOT)انتقال فناوري هاي    برنامه  ◄

هایی، حصول   نین برنامه  هدف از چ   .شود  هاي چندملیتی بسته می     که با شرکت  
 است تـا آنهـا     بومیهاي   هاي الزم به شرکت    اطمینان از انتقال دانش و مهارت     

  .ندزشده اهتمام ور بتوانند در آینده نسبت به پشتیبانی و ارتقاء سیستم اجرا
هـاي    کـه طـی برنامـه   هـایی  کـالج هـا و   نـشگاه اهمکاري بـین صـنایع و د     

هـاي   و یا توسعه مـشترك برنامـه    ش پرور  عملی و کارورزي به    آموزي  مهارت
هـاي مـورد نیـاز صـنعت تأکیـد دارنـد، بـه پـرورش                  درسی کـه بـر مهـارت      

   .پردازند آموختگان فناوري اطالعات و ارتباطات می دانش
  فناوري اطالعات و ارتباطاتساخت  زیرـ 3

 و چارچوب قانونی مناسب، عامل مهم بعدي بـراي    ها  سیاست دبه شرط وجو  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 .Human Resource Development Fund : شوراي توسعه منابع انسانی مالزي منابع مالی را
کنـد   آموزي نهادها و شهروندان در زمینه فناوري اطالعات و ارتباطات فـراهم مـی              براي مهارت 

  :وزارت منابع انسانی. نک(
http://www.joring. My/Ksm/index.html/( 
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 مشارکت هوشـمندانه     و ارتباطات،   فناوري اطالعات  هاي تساخ پیشرفت زیر 
این مـشارکت هوشـمندانه بـراي تعیـین         . بین دولت و بخش خصوصی است     

 صـرفه   داري و ب مالی یا الگوهاي تجاري بهینه براي تـضمین پایـ          سمنامنابع  
 و  فنــاوري اطالعــاتهــاي اقتــصادي اقــدامات در زمینــه ایجــاد زیرســاخت

  .ت بسیار مهم اسارتباطات،
گرفته در گـروه   قراربانک توسعه اسالمی در چنین بافتی، کشورهاي عضو   

  :نظر قرار دهند بایست انجام اقدامات زیر را مد کنندگان پویا می اقتباس
هـاي   تالش براي تشویق مردم به خریـد رایانـه از طریـق پرداخـت وام             ◄

ان از   خرید رایانه شخصی بـراي کارکنـ       بدون بهره توسط ادارات دولتی یا     
  هاي بخش خصوصی؛  سوي سازمان

ــ   ◄ ــال در   أت ــراي مث ــدارس، ب ــه اینترنــت در م ــه و دسترســی ب مین رایان
  ؛ها کالس ها و هاي رایانه، کتابخانه آزمایشگاه

 ؛ در مناطق شهري و حومهنت کافیسیس أآزادسازي ت   ◄
، مراکـز   هـاي عمـومی    مین رایانه و دسترسی به اینترنـت در کتابخانـه         أت   ◄
 ؛هاي جوانان و دیگر اماکن عمومی  باشگاهتماعات،اج

رات اچـه بیـشتر اد     هاي دولتی براي اسـتفاده تعـداد هـر         شبکه ملی داده     ◄
پـذیر و   اد سـنجش قتـص ایـن کـار سـبب پیـدایش ا        . ها دولتی و وزارتخانه  

 .شود سازي منابع محدود دولتی می هنبهی
   و محتواـ محیط4
 فناوري اطالعـات  ترین کاربر و مشتري      زرگکه دولت در اغلب موارد ب      آنجا از

هاي کنتـرل   براي مثال برنامه(در کشورهاي عضو این گروه است،  و ارتباطات
هـاي نفتـی، گمـرك،     هـا، شـرکت   ، بانکارتباطات از راه دورملی نیروي برق،  

نظیـر    و ارتباطـات فنـاوري اطالعـات  هاي بـزرگ   اجراي پروژه) بنادر و غیره
 دثیر بسزایی در نحوه کـاربر   أ، ت یمین الکترونیک أ زنجیره ت   یا یلت الکترونیک ود
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سـازي   هاي موجـود و ظرفیـت     ، پیچیدگی  و ارتباطات  فناوري اطالعات بیشتر  
  .خواهد داشتکنندگان  مینأنزد کاربران و ت

  و ارتباطـات فنـاوري اطالعـات  هـاي بـزرگ    که لزوم انجام پروژه چند هر

شـود کـه       توصـیه مـی    اً اما اکیـد   ،ست ا آشکارهمانند آنچه که گفته شد بسیار       
اعتبار و   مینأتر در سطوح جوامع محلی نیز مدنظر قرارگرفته، ت         اقدامات جزئی 

ها و منابع مـالی       باید شامل مکانیسم    فناوري اطالعات  راهبرد ملی . اجرا شوند 
هاي پیشنهادي از سوي جوامع مختلف و      ها و پروژه   الزم براي حمایت از ایده    

ها  ها و پروژه ادي، اجراي این ایده   تصکان و وجود صرفه اق    حتی در صورت ام   
کننده همکاري بین جامعه کـاربران و        این مکانیسم باید مشوق و تسهیل     . باشد

دهنـدگان   توسـعه و   و ارتباطـات فناوري اطالعـات بخش تولیدکننده محتواي 
 ،هـا   پیـشنهاد پـروژه  ،هـا   باشد تـا از ایـن طریـق امکـان ارزیـابی ایـده          سیستم

هاي  مین اعتبار باید محدود به پروژه     أت. اعتبار و اجراي راهبرد فراهم آید      مینأت
هـا    مدیر برنامه، معیارهاي الزم براي پایش پروژه. یا کوچک باشد   برنامه نمونه 
مین اعتبـارات بیـشتر   أق ارزیابی شود، تفاولیه موبرنامه کند و اگر     را تعیین می  

  .گیرد نظر قرار می مد
ـ هـاي بـسیاري      ن شک با شکـست    این رویکرد بدو    خواهـد شـد و    روروب

هـاي    نخواهند توانست امتیازات الزم براي تبـدیل بـه پـروژه       ها  برنامهبسیاري  
هـا و    در اصـل بـسیج ایـده       ،تر را کسب کنند، اما هدف از این رویکـرد          بزرگ

 و سپس درس  و ارتباطاتفناوري اطالعات محتواي ت ونظرات در زمینه باف
در این راستا، اقداماتی نظیـر اقـدامات        . هاست ها و شکست   تگرفتن از موفقی  

  :داد نظر قرار توان مد ذیل را می
هزینـه بـه مـردم بـراي اسـتفاده از رایانـه و         کـم هاي  آموزي  مهارته  رائا  ◄

 .هـاي محلـی شـهر    سـالن اینترنت در مراکز عمومی، مـساجد، مـدارس و       
   ؛ه تهیه شوندها باید با توجه به نیازهاي خاص هر جامع برنامه
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بـراي مثـال تعمیـرات در       (درگاه عمومی که بتواند ارتباطات، اطالعات         ◄
 و آموزش را تأمین کند؛) منازل

دار  خانـه   ها و محتواي خاص کشاورزان، ماهیگیران، بهیاران، زنان        برنامه  ◄
 .هاي کوچک محلی و شرکت

  هاي نوآوري شبکهـ 5
فنـاوري  ، افـزایش اسـتفاده از       »اکننـده پویـ    اقتبـاس «کانون توجـه کـشورهاي      

منظـور هرچـه    هاي کلیدي اقتصاد خود به در تمام بخش  و ارتباطاتاطالعات
با این وجود، کـشورهاي ایـن گـروه         .  است وري  اثربخشی و بهره  کردن   بیشتر
بنیانی براي ظرفیت نوآوري ایجاد کنند تا خود را بـراي تبـدیل بـه یـک                 باید  

برخی اقدامات مفیـد   . تنها کاربر آن آماده سازند      هتولیدکننده بالقوه فناوري و ن    
  :در این زمینه عبارتند از

فنـاوري  هاي   اقتصادي که در آن شرکت     /ایجاد یک منطقه ویژه صنعتی       ◄
هـا و مراکـز تحقیـق و توسـعه      اهگدر مجاورت دانش  و ارتباطاتاطالعات

و هـا    هـایی بـراي پـرورش ایـده         تسهیالت و زیرساخت   ؛واقع شده باشند  
  ؛ شوندایجاداید در این مناطق ب ،هاي نو پروژه

در   و ارتباطاتفناوري اطالعاتتحقیقات با بودجه دولتی براي کاربرد    ◄
هاي عمده کشور نظیر نفـت و گـاز، کـشاورزي،     هاي محلی یا بخش   بافت

 ؛نساجی و غیره
هـاي تجـاري،    اعطاي جوایز و هدایا براي ابتکارات موفـق نظیـر طـرح            ◄

 .ها برنامه ها و ایده
  راهبران بالقوه

، محـیط   منابع انسانی مـاهر   زیرساخت،  (این کشورها از سطوح کافی آمادگی       
  بـسیاري از ایـن کـشورها،    اکنـون  حتـی هـم    برخوردارنـد و  ) تجاري و غیـره   

. انـد  خـود را تـدوین کـرده     و ارتباطـات فنـاوري اطالعـات  راهبردهاي ملـی  
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ــه بــه نــه حــصول اطمینــان از اینکــه یویــژه در زم هرحــال، بــراي پیــشرفت ب
بـه نتـایج مثبـت در      و ارتباطـات فناوري اطالعاتها در بخش  گذاري سرمایه

ادي کـشور منجـر   صاقتـ  -پـذیري و شـرایط کلـی اجتمـاعی     ، رقابتوري  بهره
بـستر    در،توسعه و اجراي راهبرد ملـی .  راه درازي در پیش است    ،خواهد شد 

چالش در اینجـا اجـراي   . گیرد یاقتصاد جهانی یکسره درحال تغییر صورت م      
پویـایی   بـا  قابل انطبـاق  حفظ موضعی منعطف و      حال  در عین   و موثر راهبرد 

  .المللی است اي و بین منطقهتغییر در شرایط  
  تررامقو  ـ سیاست1

ارتباطـات از راه دور  کشورهاي این گروه در مـسیر آزادسـازي کامـل بخـش        
 کـه  ییها  تا حدودي در بخش   سازي  یا خصوصی و   پذیري  رقابت. خود هستند 

سیـسات، آمـوزش،   أاند ماننـد بـرق، ت   طور سنتی در کنترل کامل دولت بوده        به
ایـن کـشورها،     از شـمار انـدکی   در  . شده اسـت   بهداشت و حمل و نقل آغاز     

 ،ختاسـ و وري آصنایع مهم و بزرگی چون اکتشاف نفت و گاز، پاالیش، فـر         
.  وجود دارند و غیرهو نساجیمیایی شیید کاال براي بازار صادراتی، صنایع      لتو

ـ    مـصرف « تغییر سوگیري سریع از   مشی اصلی در اینجا،       خط اوري و  کننـده فنّ
 و حرکت به سـوي    ،اي بیش از پیش مبتنی بر دانش        به جامعه  »ديیولتاقتصاد  

 از. اسـت  توزیـع و خـدمات    و نیز   دي با ارزش افزوده بیشتر،      ییندهاي تول آفر
  :که اقدامات ذیل به عمل آیندشود  ین دیدگاه توصیه میا

هـاي   زدایی و آزادسازي بازارهـا در عرصـه   ادامه روند تدریجی مقررات     ◄
، تولیــد محتـوا، عرضــه خــدمات  هــا پخــش برنامـه ، ارتباطـات از راه دور 

  ؛ و آموزش عالیIP مبتنی بر دورنگار و یاینترنت، عرضه خدمات صوت
هاي قانونی و حقوقی براي       تقویت چارچوب  ،راستا با اقدامات فوق    هم   ◄

 رقابـت   ،ل دعـاوي  ح مالکیت فکري، کننده، حمایت از     حمایت از مصرف  
اعتبارسـنجی  ر نظـام    ا پایش کیفیـت خـدمات، همـاهنگی و اسـتقر          ،سالم
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  ؛ از دیگر ارکان توسعه تدریجی هستندآموزشی
هایی براي افزایش تحقیقات پایه و کـاربردي،         مشی و برنامه    تدوین خط    ◄

  .اي  و مدیریت حرفهکارآفرینی، نوآوريفناوري، توسعه 
  توسعه منابع انسانیـ 2

نحوي اصـالح یـا ارتقـا داده شـود کـه عـالوه بـر                 هبرنامه آموزش ملی باید ب    
 نـوآوري  موضوعات مربوط به خالقیت، ،اوري فنّعلم و مربوط به   موضوعات

ي اقتـصاد  ابـر ب پرورش کارکنان تی را نیز دربرگیرند، تا به این تر  کارآفرینیو  
هـاي نـوینی کـه        باید با روش   1وار  طوطیگیري  دیا. پایه فردا میسر گردد    دانش

آمـوزان، اسـتادان و    الزم است که دانش.  هستند، جایگزین شودپرسشمشوق  
هـاي جدیـد     ایجاد دانـش ، تحقیقدربرگیرندهکارگران آتی با روحیه علمی که  

  . و توسعه فناوري است، پرورش یابندنوآوري
هاي بخـش خـصوصی،      سات خصوصی آموزش عالی و تمام شرکت      سؤم

 خـود  آمـوزي  مهـارت  و  یهاي آموزشـ   نیازمند ایجاد چنین تغییراتی در برنامه     
راستا بـا   ها باید هم مشی و روش مدیریت منابع انسانی در سازمان      خط. هستند

ساختارهاي نـوین  . مفهوم نوین مدیریتی مهار و مدیریت سرمایه انسانی باشد       
هـا باشـند بـراي     دهنده ارزش  و بیشتر اشاعه،مانی که کمتر مبتنی بر کنترل   ساز

  .  تکامل خواهند یافتماهر،جذب و نگهداري کارگران 
  فناوري اطالعات و ارتباطاتزیرساخت ـ 3

ویژه در مناطق شهري  هب  و ارتباطاتفناوري اطالعاتهاي  ساختزیرکه  چند هر
گروه رهبران بالقوه همچنان  هاي عضواین کشورها در دسترس است، اما کشور

منظور به    سی در مناطق روستایی به    رمین زیرساخت و دست   أنیازمند تمرکز بر ت   
هماننـد  .  موجـود بـین منـاطق مختلـف هـستند     هـاي   پراکنشحداقل رساندن   

رهبر بـالقوه نیـز      هاي کشورهاي  دولت» کنندگان پویا  اقتباس«کشورهاي گروه   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Rote Learning 
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مین أاعتبار براي کمک به ت       تامین  الگوهاي تجاري یا باید از الگوهاي نوآورانه     
هایی  مثال. برندبجمعیت، بهره  ساخت در مناطق روستایی یا کم یرز ایجادبودجه 

تأمین منـابع دسترسـی فراگیـر یـا کاربـست      : یا منابع عبارتند از اه از این الگو 
  . الگوي تجارت انحصاري براي ایجاد مراکز اجتماعی شبکه ملی

هـا بـه    منظور تشویق شـرکت   باید بهکننده مقررات صنعتی ا تدوین  ی دولت
شان همچنان به  یندهايآدر فر  و ارتباطاتفناوري اطالعاتافزایش استفاده از 

 و پهناي باند و مقایسه این      پایایی هاي اینترنت  سنجش و پایش شبکه و تعرفه     
ساخت  مین زیرأت. یافته ادامه دهد  ر توسعه تها با معیارهاي کشورهاي بیش     سنجه

 رقـابتی بـراي   يهـا   جهـانی و بـا تعرفـه   ردهدر   و ارتباطاتفناوري اطالعات
هـایی بـا ارزش       در عملیـات   1(FDI)گـذاري مـستقیم خـارجی        جذب سرمایه 

، توزیـع و بازاریـابی، از اهمیتـی         بندي  بسته باال نظیر طراحی، پردازش،      افزوده
  .حیاتی برخوردار است

 منظم بـازار    مطالعههاي استفاده،    ها و پیچیدگی  براي کمک به تعیین تقاضا    
هـا، از اهمیـت    مـشی   خـط زمینـه ویژه در  هنظر بین صنایع ب    تبادل. الزامی است 

براي بهبود بیـشتر     هایی  داد یندها، درون آتمامی این فر  . بسزایی برخوردار است  
رسی و تشویق بخـش خـصوصی بـه پیـشگامی در توسـعه            تزیرساخت و دس  

دولت باید . د نمودنفراهم خواه  و ارتباطاتوري اطالعاتفناهاي  زیرساخت
 ، در زمینه تضمین رقابت سالمکننده تنظیمکننده و  عنوان تسهیل بر نقش خود به

  .هاي رقابتی تمرکز کند هاي محلی، فرهنگی و مزیت در عین حمایت از ارزش
   و محتوامحیطـ 4

 توسعه یابد تا پاسخگوي تقاضاي     صورت تهاجمی   بهصنعت تولید محتوا باید     
هـاي   هـا و درگـاه   امـروزه برنامـه  . اي باشد روزافزون بازارهاي داخلی و منطقه  

بـراي بازارهـاي خاورمیانـه و آفریقـاي       ( عربـی    هـاي   خاص اینترنتی به زبـان    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Forigne Direct Investment 
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 میلیون نفري سـاکن در انـدونزي،        300 جمعیت   براي (زبان ماالیی و  ) شمالی
 ارائه محتواي مناسب بـراي پاسـخ بـه نیازهـاي          . وجود دارد  )مالزي و برونئی  

، بیانگر وجود    ماالیی هایی نظیر عربی و     به زبان  یو آموزش  اجتماعی، فرهنگی 
الزم اسـت  . فرصتی براي پر کردن خالء دیجیتالی ناشی از موانع زبانی اسـت         

بانک توسعه ن کشور عضو یطور مشترك بین چند    که اقدامات در این زمینه به     
اي دنبال شـوند، تـا بـه ایـن ترتیـب از              گرفته در یک بازار منطقه     رقرااسالمی  
  .کاري اجتناب گردد دوباره

 و  فنـاوري اطالعـات    در زمینـه      بیـشتر  یبه فرض وجـود سـطوح آمـادگ       
مین برنامـه و محتـوا بـراي     أهاي تجاري، تـ     محیط پیچیده ساختن و  ارتباطات  
گوهـاي نوآورانـه    توانـد و بایـد از طریـق ال          مـی  ،)محلی( مختلف   اجتماعات

  :دنبال کردهاي زیر   نظیر مثال منابع  مینأت /يرتجا
گـذاري مـساوي دولـت و بخـش        سرمایه(هاي مالی   سازي کمک   همسان   ◄

  ؛)خصوصی
  ؛شابهم یا الگوهاي (BOO) خودساختن و پرداختن   ◄
  .معافیتالگوي    ◄

زمینـه  باید امکان اجراي اقدامات متعـدد در     فناوري اطالعات  راهبرد ملی 
یا در مقابل بسنده کـردن      هاي کوچک را به موازات       قیاسم و محتوا در     محیط

دنبـال  ) نظیر مدرسه هوشمند یا دولت الکترونیکی     (به چند پروژه پرسروصدا     
هـا و   روژهپـ راستا با اهداف راهبرد ملی بـسیج     نون توجه، هم  ادر اینجا، ک  . کند
  . و مشارکت جوامع است و تشویق نوآوريطریق کاربست یادگیري از ،منابع

   هاي نوآوري شبکهـ 5
 و فنـاوري اطالعـات   متمرکز و متناسب هاي شبکهبراي رهبران بالقوه، توسعه  

نظیر ( و ارتباطات    فناوري اطالعات  عالوه بر مناطق ویژه اقتصادي       ارتباطات،
مالزي و شهر اینترنتی دوبی در امـارات متحـده     اي در   چندرسانه سوپرکریدور
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. باشـند  فناوري اطالعـات ید از جمله اقدامات اصلی در راهبرد ملی   ، با )عربی
هاي متعلق به یک بخـش یـا صـنعت خـاص        ها و سازمان    شرکت سازي  شبکه

پذیري آن بخـش یـا صـنعت         و رقابت  وري  بهرهشایان ذکري در افزایش      ثیرأت
ي اهـ  داد  چراکه از این طریـق، تعامـل پویـایی بـین تقاضـا، درون        ؛داشته است 

، رقابت و صنایع پشتیبان به وجـود  )نیروي کار، سرمایه و منابع طبیعی(اصلی  
  .خواهد آمد

مـورد   محـور  -هاي فناوري اطالعات و ارتباطـات   شبکهبدیهی است نوع    
بنابر سهم آنها در ایجاد اشـتغال و     (دي  ها یا صنایع راهبر     وابسته به بخش   ،نیاز

یـشنهادي از ایـن     پهـاي     شـبکه برخـی   . هر کشور اسـت   ) تولید ناخالص ملی  
  :قرارند

  ؛ و برقیی کاالهاي الکترونیکتولیدبخش    ◄
  ؛خودروسازي، مونتاژ و توزیع   ◄
  ؛هاي شیمیایی، پاالیش و توزیع نفت، گاز و صنایع فراورده   ◄
  ی؛بهداشتهاي  مراقبت   ◄
  ؛گردشگري   ◄
 ؛(FMCG)ویژه در زمینه کاالهاي مصرفی بازار  هفروشی ب خرده   ◄
ــه عم   ◄ ــات یکپارچ ــريلی ــات وتراب ــشتیبانی از عملی ــرك،  پ ــادر، گم  بن

ایـن بخـش را    . فروشـان   عمـده   و کننـدگان  ، تولیـد  کـاال هاي حمل    شرکت
که اثربخـشی و کـارایی      گرفت، چرا  توان ساختاري فراسازمانی در نظر      می

هاي ساخت،   تواند در خدمت بسیاري بخش     میپشتیبانی   عملیات منسجم 
  .صرفی و منابع طبیعی قرار گیرد، کاالهاي میفروش خرده

بایست مطالعات صـنعتی   می» رهبران بالقوه «هاي کشورهاي عضو گروه      دولت
 و  وري  بهـره و افـزایش     و ارتباطـات     فناوري اطالعات کارگیري   هرا با هدف ب   

 سـازي   شـبکه منظـور  ها و تسهیالت مناسب به    ، برنامه ها  سیاستسپس تدوین   
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  آنها، آغـاز  وري  بهرهبهبود   و   دن توان رقابتی  کر بیشتر و   تر هاي راهبردي  بخش
هاي راهبردي موضوع ایـن راهنمـا    شالوده گریاگر به شکلی صحیح به د   . کنند

 و توان رقابتی، بـه  وري بهره صنایع با هدف افزایش سازي شبکه ،پرداخته شود 
و تجـارت   و ارتباطـات  فنـاوري اطالعـات   شکلی منطقی سبب کاربرد بیشتر      

  .هد شد خوایالکترونیک
 آن ،که گفتـه شـد    هاي داخلی چنان   عاقبت اینکه در کنار پرداختن به گروه      

هبران بـالقوه ایـن   رمله جکه از بانک توسعه اسالمی دسته از کشورهاي عضو  
اي را  هـاي ابتکـارات منطقـه    سیس هستهأبایست ت آیند، می شمار میه صنعت ب 

ین سـیاق،  همـ  بـه  .دهنـد  نظر قـرار مـد  ، شد  گفته 5در بخش   نیز مطابق آنچه    
 و ارتباطـات  فنـاوري اطالعـات   بخـش  دراي فقـط   هاي منطقـه   سیس هسته أت

 فنـاوري اطالعـات  هایی که از  بایست در دیگر بخش  کند، بلکه می   کفایت نمی 
کنند نیز به اجرا درآید تا هـدف مفـروض        برداري گسترده می   بهرهو ارتباطات   

  .اي محقق گردد هافزایش توان رقابتی و تولیدي در بازارهاي منطق
  

  اسالمی نقش بانک توسعه
  راهنمـاي تـدوین راهبـرد ملـی    مبتکـر اصـول   عنـوان     بانک توسعه اسالمی به   

تواند و باید نقش مهمی در تشویق کشورهاي عـضو بـه             می فناوري اطالعات 
بانـک توسـعه   در ایـن راه     . ایفـا نمایـد    و ارتباطـات     فناوري اطالعات توسعه  
رسـانی در عرصـه راهبـرد     قطه تماس بـراي یـاري     تواند نخستین ن    می اسالمی

 ایـن وظیفـه     بانک توسعه اسالمی،  . قلمداد شود  و ارتباطات    فناوري اطالعات 
توسـعه،  تجـارت و  مین مـالی  أعنـوان منبـع تـ    کنار نقش سنتی خود بـه     را در 

هـا و    تواند برنامـه    می بانک توسعه اسالمی  از این نظر،    . برعهده خواهد گرفت  
براي کمک به کشورهاي عـضو در مـسیر توسـعه و اجـراي           تسهیالت زیر را    

  .خود ارائه کند فناوري اطالعات هاي برنامه
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   و ارتباطاتفناوري اطالعاتصندوق توسعه ـ 1
تواند صندوقی براي کـشورهاي   عنوان بانک توسعه می  بهبانک توسعه اسالمی    

ریـزي   مین مخـارج توسـعه و برنامـه       أعضو اختصاص دهد تـا از آن بـراي تـ          
بانـک  با اختصاص این صـندوق،  . استفاده کنند  و ارتباطاتفناوري اطالعات
توانـد اقــدامات را پـایش کـرده و از آنهـا بیــاموزد و از      مـی توسـعه اسـالمی   

هاي ارجح که    هاي خود براي تدوین راهنماهاي بهتر، معیارها و روش         آموخته
انک توسعه  بعالوه    به. ممکن است مختص برخی کشورها باشند، استفاده کند       

هـاي مـورد نیـاز در هریـک از      هـا و تخـصص   مین مهارتأتواند ت  میاسالمی  
  .کشورها را بر عهده گیرد

هـاي    ابعـاد مختلـف برنامـه    منابع مالیمینأتوان براي ت   می  این صندوق از  
  :استفاده کردآید،  آنچه که در زیر می ، نظیر و ارتباطاتفناوري اطالعاتتوسعه 

  ؛ریزي راهبردي و یا برنامه  و ارتباطاتناوري اطالعاتف بازار مطالعه   ◄
   و ارتباطات؛فناوري اطالعاتهاي   زیرساختمنابع مالیمین أت   ◄
 ؛ پروژه مرتبط با محتوا و جامعهمنابع مالیمین أت   ◄
  ارتباطات از راه دور؛هاي خدمات اطالعاتی و   و اصالح بخشنوسازي   ◄
هـاي    و شبکه1پرورش اندیشهناوري، مراکز   هاي علوم و ف    سیس پارك أت   ◄

 . محور-فناوري اطالعات و ارتباطات
  هاي کوچک و متوسط کارآفرینان فناوري اطالعات و ارتباطات و بنگاهبرنامه توسعه ـ 2

برنامه و تسهیالتی براي تشویق فرهنگ تحقیق و توسعه در زمینه کاربردهـاي        
هـا   مـه ا برن.کارهاي تازه و از کسبو نیز آغ  و ارتباطاتفناوري اطالعاتجدید 

تجـاري و آمـوزش مـدیریت    هـاي   هـاي جدیـد و ایـده    باید حمایت از پروژه 
هاي خاص مورد نیاز بازار  و نیز مهارت  و ارتباطاتفناوري اطالعاتتجاري 

  .محصوالت با فناوري پیچیده را در دستورکار قرار دهند
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Incubator 
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  حمایت از الگوهاي جایگزین توسعهـ 3
بانک بزرگ توسـعه کـشورهاي اسـالمی، بایـد          عنوان     اسالمی به  بانک توسعه 

هاي کسب الگوهاي جایگزین توسعه بـراي کـشورهاي    نالایکی از نخستین ک   
 عـدالت   یعنـی  چراکه الزم است این الگوهـا بـا اصـول اسـالم         ؛اسالمی باشد 

بانـک توسـعه اسـالمی    . خوانی بیشتري داشـته باشـند   اجتماعی و انصاف، هم  
واند در راه کاربرد مفهوم اسالمی توسعه، دانش، نظـام اقتـصادي    ت همچنین می 

  .هاي توسعه پیشگام شود یکی در برخی از پروژهژو نوآوري تکنولو
  سرمایه مشترك فناوريـ 4

، مـالی  اغلب در مراحل مختلف توسعه، به انواع گوناگون منابع    کارآفرینان
 زري بـراي آغـا    اگذ سرمایهتواند در    یبانک توسعه اسالمی م   . کنند مینیاز پیدا   
 تجاري آنهـا    برنامهاي از    هاي نوین بخش عمده    هاي جدید که فناوري    تجارت

بنـابر نیـاز هـر      .  در کـشورهاي عـضو خـود اقـدام نمایـد           ،دهد را تشکیل می  
 بازاریـابی،  ،توانـد در زمینـه تحقـق و توسـعه     گذاري مـی   این سرمایه  ،تجارت

  .گذاري براي گسترش باشد یه یا سرما،خرید سهام پیش از عرضه عمومی
 فناوري اطالعات و ارتباطاتانسانی و آموزش   برنامه توسعه منابعـ 5

 بـراي تـشویق دانـشجویان و        اي  بـورس ویـژه   / منـابع مـالی   توان برنامه یا     می
فناوري هاي مرتبط با  متخصصان کشورهاي عضو براي ادامه تحصیل در رشته       

تواند به کـشورهاي عـضو     برنامه می این. در نظر گرفت   و ارتباطات    اطالعات
 کـرده و بـر دروس   نوسـازي  ملـی خـود را   یهـاي درسـ   کمک کند تا برنامـه   

، فرانـسه و  یهاي زنده دنیا نظیر انگلیس  و حتی زبانیریاضیات، علوم، مهندس 
این دروس باید هسته اصلی برنامه درسی را تشکیل دهند          . کید ورزند أعربی ت 

  .پایه فراهم گردد اي دانش بدیل آن به جامعه جامعه و تدگرگونیتا امکان 
   و جامعهمحیطهاي مرتبط با  تسهیالت براي تحقق و توسعه پروژهـ 6

مین أاي باید براي ترویج و تشویق تحقیق و توسعه با هـدف تـ    تسهیالت ویژه 
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ایـن  . ي براي جوامـع محلـی در نظـر گرفتـه شـود       دهاي کاربر  محتوا و برنامه  
 در صـورت  . مورد اسـتفاده قـرار گیرنـد   سازي نمونه در مرحله  تسهیالت باید 

مین انواع دیگر اعتبارات أتواند در ت می بانک توسعه اسالمی ،ها قیت پروژهفمو
هایی که پاسخگوي نیازهاي جوامع محلی هستند شـامل          پروژه. نیز کمک کند  

هــایی بــراي  الیــن روســتایی، درگــاه هــاي آن  کتابخانــه،نــشریات اجتماعــات
 و  الیـن آموزشـی    هایی براي منـابع آن     درگاهاریخی و فرهنگی، یا     محتواهاي ت 

  . هستندبهداشتی
  1یادگیرندهیا سازمان فناوري اطالعات الگوي کاربري ـ 7

فنـاوري  توانـد الگـوي کـاربري     عنوان یک سازمان می ه ب بانک توسعه اسالمی  
 هـاي  و دانـش  فناوري اطالعاتو یک سازمان فراگیر نمونه باشد و         اطالعات

 و   کـرده  کـارگیري  بـه  و    تـشویق  ،یندهاي تجـاري  آمرتبط با آن را در زمینه فر      
را بـراي تمـام کارکنـان خـود در           فناوري اطالعات اشاعه دهد و دسترسی به      

در  فناوري اطالعـات  اکنون سیستم    که هم  چند هر. دنمایمین  أسطوح مختلف ت  
یک کاربر نمونـه  تواند به   وجود دارد، اما این سازمان می      بانک توسعه اسالمی  

، وري  بهـره بـراي افـزایش بیـشتر        و ارتباطات    فناوري اطالعات در استفاده از    
  . دانش تبدیل شودمشارکت و اثربخشی

  سازمان کنفرانس اسالمی نظیر شبکه بانک توسعه اسالمیکید بر اقدامات أتـ 8
سـازمان  هـاي     بایـد بـر شـبکه      بانک توسعه اسالمی  در چارچوب این راهنما،     

سازمان کنفرانس  هاي   شبکه. ها را ترویج کند   نکید و آ  أخود ت  س اسالمی کنفران
هایی هستند که با هدف تسهیل تجارت و تبادل اطالعـات           زیرساخت اسالمی

، کنفرانس اسـالمی  سازمان  هاي   شبکه. اند شده  اندازي بین کشورهاي عضو راه   
ردن ک پر  مالزي با هدف   MIMOS مشترکی بین بانک توسعه اسالمی و        شرکت

، از طریق ارائه    سازمان کنفرانس اسالمی  شکاف دیجیتالی در کشورهاي عضو      
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Learning Organization 
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  .هستند سازمان کنفرانس اسالمیصرفه اقتصادي  هاي نوآورانه و به حل راه
  :اند تاکنون دو برنامه را آغاز کرده کنفرانس اسالمیسازمان هاي  شبکه

ـ  سـکوي یک : کنفرانس اسالمیسازمان مبادالت    ◄ مین أراي تـ  اینترنتـی ب
لکترونیکــی و تبــادل اطالعــات بــین برخــی جوامــع کلیــدي اارتباطــات 

 ؛ بازرگانی آموزشی و و اجتماعات،جامعهکشورهاي عضو مانند دولت و 
الیـن کـه    الیـن و آف  یک سیستم آن: کنفرانس اسالمیسازمان تجارت    ◄

هاي تجـاري و تـسهیل       گیري تصمیمز  اطالعات کلیدي را براي پشتیبانی ا     
برنامـه تجـارت   . سـازد  و فروش بین کشورهاي عـضو، فـراهم مـی        ریدخ

تـسهیالتی نظیـر تـأمین منـابع مـالی          همچنـین    کنفرانس اسالمی سازمان  
کند تا به این ترتیـب تمـامی        می  و بازرسی را ارائه    پشتیبانیتجاري، بیمه،   

 .هاي خرید و فروش را پاسخ گفته باشد نیازهاي فعالیت
هـاي مهـم توسـعه بـراي اغلـب       عنوان یکـی از بانـک    به بانک توسعه اسالمی  

فرد براي کمک به کشورهاي عـضو         به کشورهاي اسالمی، در موقعیتی منحصر    
 و ارتباطـات  فناوري اطالعـات هاي  ها و قابلیت خود در جهت توسعه توانایی    

هـا و    بتواند از طریق برخی برنامـه بانک توسعه اسالمی اگر  . دارد ویش قرار خ
توان گفـت کـه در مـسیر      می،رسانی بپردازد هادي فوق به یاري  تسهیالت پیشن 

  . قرار داردنمونهدرستی براي تبدیل به یکی از مراکز عمده 
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7  
  کنشجمعی و   به سوي آگاهی:نتیجه

  
فنـاوري   بـه کمـک   پایـه  راهنما نشانگر آن است که اقتـصاد دانـش     این اصول   
وامـع  جها و  تدیدي براي ملهاي ج  فرصتایجادکننده،   و ارتباطات  اطالعات

 بلکه  توان راهبردهاي فناوري اطالعات را در انزوا دنبال کرد،         دیگر نمی . است
ـ      چنـد  هر. باید آن را در بافت جهانی قرار داد       طـور   هکـه در عـین حـال بایـد ب

ویژه شرایط  ههاي محلی ب گرفته از بافت تئهاي نش  زمان به نیازها و فرصت      هم
  . و معنوي مسلمانان بپردازندخاص اجتماعی، فرهنگی

ي براي  ر بسیا ستهب ه است، دالیل هم   د اشاره ش  مطالعهکه در این     گونه همان
 فنـاوري اطالعـات  ها در عرصه تولید، اقتباس و توزیع        شدن نابرابري   تر عمیق

عـالوه بـر مـشکالت     .  وجـود دارد   بانک توسعه اسالمی  بین کشورهاي عضو    
مایه انـسانی در بـسیاري از کـشورهاي عـضو        نیافتگی سر  توسعه بنیادي فقر و  

اي محتمل دیگري از تفاوت      مشکالت ریشه  مطالعه، این   بانک توسعه اسالمی  
مفهـوم توسـعه و دانـش گرفتـه تـا اخـتالف در        هـا از  در باورهـا و برداشـت  

نتیجـه   اي حـاکم بـر باورهـا والگوهـاي توسـعه و در            هـ   ها و ارزش   بینی جهان
 نسبت به نـوآوري و رشـد فنـاوري را     متفاوترفتارهاي فرهنگی و اجتماعی 

  . شمارد می بر ن راستایا در
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در   و ارتباطـات فنـاوري اطالعـات  آمیز در زمینـه   برخی اقدامات موفقیت
 پیـشنهادي در ایـن   نمونـه مراکـز   عـضو و نیـز   بعضی کشورهاي عضو و غیـر   

  . ندوعنوان الگوي مرجع تلقی ش هاین مسیر ب تواند در تحقیق می
، فنـاوري اطالعـات  هنماي پیشنهادي براي تـدوین راهبـرد ملـی         رااصول  

 یــک چـارچوب راهبــردي بـراي کــشف و یـادگیري اســت، درســت    اصـوال 
این بـه آن دلیـل    . باید باشد   که هر راهبرد خاص نوآوري و تغییر می        طور همان

هـایی را   حـل  هـا و راه  فرصـت   و ارتباطاتفناوري اطالعاتچند  است که هر
 در جهـت بهبـود شـرایط       بانک توسعه اسالمی  رهاي عضو   براي بسیاري کشو  

سازد، اما در عین حال یک فنـاوري اسـت           فراهم می  آنهااقتصادي   -اجتماعی
هـا را یکـسره دچـار      و ساختار صنایع، بازارها و سـازمان     چیدمانتواند   که می 

ارتبـاط نزدیکـی بـا نیـاز بـه           و ارتباطـات،     فناوري اطالعـات  . دگرگونی کند 
ییر، دسترسی بیشتر به دانش و اطالعات و درنهایت منـابع جدیـد   شفافیت، تغ 

 آمده است، موانـع فرهنگـی   مطالعهکه در این    گونه همان. قدرت و ثروت دارد   
و مفاهیم  فناوري اطالعاتتر  و اجتماعی دیگري نیز در مسیر پذیرش گسترده    

ثابـت   ت و ارتباطافناوري اطالعات. توسعه در آن، وجود دارند نهفته دانش و
سـازي شـرایط رفـاه     توانـد یـک ابـزار محـرك بـراي غنـی            کرده است که می   

  .اجتماعی و فرهنگی افراد باشد
فنـاوري  در عـین حـال نویـدبخش          و نـامطمئن همین ماهیت تهدیدآمیز،    

 ریـزي و مـدیریت توسـعه آن را بـسیار     است که برنامـه  و ارتباطات   اطالعات
راهنما، الگویی براي حمایت از     اصول  این   ،بنابراین. کند  دشوار و پرچالش می   

ایـن  . ها و تدوین دیگر راهبردها و الگوهاي جـایگزین توسـعه اسـت        ارزیابی
راهبردي براي تشویق ایجاد یک محیط مناسـب بـراي یـادگیري، نـوآوري و                

 چراکـه  ؛ باشـد قابـل پـذیرش  بایست منعطـف و       این راهبرد می  . اشتغال است 
بانـک  جوامع هدف در بسیاري کشورهاي عضو  هاي   برنامه /ها حل نیازها و راه  
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هـاي   هاي ابتدایی، راهبردها و پـروژه     اساس ایده    تا زمانی که بر    توسعه اسالمی 
  . قابل تعیین و شناسایی نیستند اقدام نکنیم، کامالًنمونه

براي تقویت جو یادگیري، ابتکار و تغییر، اصولی ماننـد اعتمـاد و احتـرام          
وست که الگوي پیـشنهادي بـا تکیـه بـر اصـول و              ر از این . باید رعایت شوند  

بـدون اعتمـاد، تبـادل      . شـود   هاي مشترك اعتقادات اسـالمی آغـاز مـی         ارزش
احترام بدون  . ها و دانش به مقدار کافی صورت نخواهد گرفت         ایده اطالعات،

نفعـان شـروع بـه مقاومـت           ذي  و مراقبت از اجتماعـات و هویـت فرهنگـی،         
هـا و   یده خواهند انگاشت و یا بسیاري از فنـاوري خواهند کرد، موضوع را ناد 

  فرهنگی و رفـاه اسـت،       اقتصادي،    راهبردهایی که هدفشان بهسازي اجتماعی،      
  .به دور خواهند انداخت

هـاي در   کـشور ط در میـان  قف باید نه بانک توسعه اسالمیکشورهاي عضو 
ونی بین اف فزاینده کنک که حتی در میان اقتصادهاي صنعتی و ش      حال توسعه، 

نظـر   فزونـی آگـاهی و تبـادل       به سیر رو  هاي جهان امروز، در    ها و نداشته   داشته
ــالی. جهــانی، مــشارکت فعــال داشــته باشــند   ناشــی از ،ایــن شــکاف دیجیت

داري اسـت   ي سرمایهخنثابینی   عاري از ارزش و جهان نهادهايها و    مشی  خط
  .دهد را در کانون باورهاي خود قرار می طلبی شخصی که منفعت

بانک توسعه اسالمی رهبري، بخش خصوصی و جوامع مدنی کشورهاي عضو 
هاي رقابت جهانی و نیروهـاي   چالش  فائق آمدن بر راي ب ،باید با همکاري یکدیگر   

زمـان بـه تـالش خـود بـراي            ویرانگر موجود در آن بکوشند و در عین حال هـم          
خالصـه اینکـه    . هنـد پرداختن به نیازهاي اقتصادهاي داخلی و محلی خود ادامه د         

بایـد بـه شـکل      بانک توسـعه اسـالمی      اندرکاران اصلی در کشورهاي عضو       دست
، الزامی است  گروهی براي نیل به دیدگاهی جایگزین که درگذر از شکاف موجود          

چالش جهانی عبور از شکاف دیجیتالی، مستلزم واکنش جهانی از سـوي    . بکوشند
  .استبانک توسعه اسالمی کشورهاي عضو 
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 پیشنهادي آن بتوانند در پیشبرد مباحثات  اصول راهنماي  و   مطالعه این   اگر
گاه این تالش بـه    هاي موجود، سهمی داشته باشند، آن درباره امکانات و گزینه   

حقیقـت همانـا تـشویق و تـرویج آگـاهی بیـشتر از               اهداف اولیه خود کـه در     
مـشارکت در  نهایت   از آن و دربرآمدههاي  تو فرص فناوري اطالعات اهمیت  

بانـک توسـعه   کـشورهاي عـضو    نیل به آگاهی جمعی و درك لزوم اقـدام در    
  . است، دست یافته استاسالمی 
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  ها  تحلیل کشور:1پیوست 
  
  مالزي ـ 1

 میلیـون نفـر   23از % 60(مالزي یک کـشور چنـدنژادي بـا اکثریـت مـسلمان             
دین رسـمی آن   و 1مالیو زبان رسمی آن بهاسا. است) 2000جمعیت در سال   

  . اسالم است
ترین اقتصادهاي جنوب شرقی آسیا است و در      اقتصاد مالزي یکی از قوي    

، از رشد اقتصادي سریعی بـا میـانگین رشـد سـاالنه           1999 تا   1989هاي   سال
هرچندکـه مـالزي از     . برخوردار بـوده اسـت    % 6/7تولید ناخالص ملی معادل     

هـاي سـریع دولـت      اما واکـنش نصیب نماند،   آسیا، بی  1999بحران مالی سال    
بازیابی بسیار کوتاهی را تجربه کـرده و بـا     سبب شد که این کشور، دوره خود      

 تولیـد ناخـالص ملـی مـالزي         ،2000سـال    در. سر بگذارد  قدرت آن را پشت   
رشد داشته کـه بخـش اعظـم آن مـدیون رشـد دو رقمـی صـادرات و                   % 6/8

عنـوان یـک کـشور     زي بـه مال. انگیزش مالی مستمر از سوي دولت بوده است   
درآمـدهاي  . منـد شـده اسـت    کننده نفت، از افزایش بهاي نفت نیز بهـره     صادر

.  داده است که بـا مـازاد بودجـه روبـرو شـود             مکانبیشتر صادراتی به مالزي ا    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Bahasa Melayu 
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 5/34انـد و از حـداکثر     حال، ذخایر ارزي خارجی روند نزولی طی کرده        هر در
  .اند  رسیده2000میلیارد دالر در دسامبر  7/29 به 2000 میلیارد دالر در آوریل

   و مقررات سیاست
 بـود، امـا از    زیـادي تر تابع مقـررات   مالزي، پیش ارتباطات از راه دور     صنعت  

، دولت مالزي تالش همـاهنگی  1970 نوین اقتصادي در دهه برنامهزمان ارائه   
 بــا. ایـن کــشور انجـام داد  ارتباطـات از راه دور  را بـراي آزادسـازي صــنعت   

 و تـدوین   1987دولتـی در سـال      ارتباطات از راه دور     سازي بخش    خصوصی
، بـازار کـامالً بـاز و    (NTP) 1994در سـال  ارتباطات از راه دور      ملی   سیاست
عالوه بـر دیگـر    دولت براي صنعت ارتباطات از راه دورطرح مادر . آزاد شد

هـا و   ههـاي ارتبـاطی، نـرخ تعرفـ       نکات، اصول راهنمایی براي رقابت، هزینـه      
دهنـده   تـرین خـدمات    مالزي، بـزرگ 1کام تله. گیرد شبکه را نیز دربرمی   توسعه  

  .در مالزي استارتباطات از راه دور 
 مـالزي را در   ارتباطـات از راه دور     بخش عمده بـازار      ،امروزه پنج شرکت  

گـذاري   اي از مالکیت داخلی و خارجی، سرمایه     آمیزه که بازنماي اختیار دارند   
 بـه  هـدف، . تحکیم پیوندهاست  فزایندهتی و خصوصی و روند هاي دول  بخش

سـازي کـاربرد شـبکه و         بهینه  افزایش ظرفیت،  ،ها  کاري  دوباره حداقل رساندن 
خارجی است که ناشی از گرانی تجهیزات    هاي ناشی از معامالت      کاهش زیان 

اي   صـورت اجـاره     اند استفاده به    ها دریافته   ازآنجاکه شرکت . با فناوري باالست  
شـود،   تـر تمـام مـی    از شبکه موجود تا زمـان سـاخت شـبکه خودشـان ارزان      

هـاي داراي    اغلب شـرکت  . مشارکت در زیرساخت در حال انجام شدن است       
هاي اضافه بر نیاز برخوردارنـد و بـالطبع تمایـل زیـادي بـه               از ظرفیت  ،شبکه
  . هاي اضافی خود دارند دادن ظرفیت  اجاره

با به اجرا    ،در مالزي  فناوري اطالعات  دور و ارتباطات از راه     مقرراتیجو  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Telekom 
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، 1998سـال  بـه   1(CMA)اي درآمدن سـند ارتباطـات از راه دور و چندرسـانه     
 بیـانگر چـارچوبی قـانونی    سـند ایـن  . دستخوش تغییرات بسیاري شده است    

  : استارتباطات از راه دور  ملی در صنعت هدف سیاست 10براي حمایت از 
 ارتباطـات و    قطب و    جهانی  از مراکز عمده   عنوان یکی   تثبیت مالزي به   .1

  ؛حتواییماي و خدمات  اطالعات چندرسانه
 شـالوده ترویج یک جامعه مدنی که در آن خدمات مبتنی بر اطالعات،        .2

  ؛ارتقاء مستمر کیفیت کار و زندگی خواهد بود
رشد و تغذیه منابع اطالعـاتی محلـی و نمادهـاي فرهنگـی کـه ابـراز                  .3

  ؛کنند نی را تسهیل میهویت ملی و تنوع جها
  ؛مدت کاربران نهایی کردن منافع دراز قانونمند .4
  ؛کننده به ارائه خدمات از سوي صنایع تقویت اعتماد مصرف .5
  ؛اساس زیرساخت فراگیر ملی تضمین ارائه خدمات با قیمت مناسب بر .6
 ؛هاي کاربردي قدرتمند براي کاربران نهایی خلق محیط .7
، سـرمایه، دانـش و   مـاهر ظیر نیروي کار  تسهیل اختصاص موثر منابع ن     .8
  ؛هاي ملی دارایی
 در صـنایع     از طریـق همگرایـی     هاي توسعه  ها و قابلیت   تقویت مهارت  .9
  ؛مالزي

  .پذیري شبکه  اطالعات و یکپارچگی و اطمینان تضمین امنیت . 10
 از سـه ویژگـی اصـلی    (CMA)اي  سند ارتباطات از راه دور و چندرسـانه    

تی بودن، برخورداري از فناوري خنثی و تـالش بـراي      فرارقاب: برخوردار است 
  .دستیابی به خدمات فراگیر که هدف این فناوري است

زدایی شـده اسـت؛ در عـین     طور کامل مقررات افزار به   از بازار رایانه و نرم    
هایی براي شـرکت در مناقـصات دولتـی و ایجـاد تـسهیالت         حال محدودیت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Communication & Multimedia Act 
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تند سنسبت کوچک هـ   این موانع به .د وجود دار  -صورت برابر    اما به  –ساخت  
 شـوند، امـا در عـوض ایجـاد شـراکت و        ناپذیري محـسوب نمـی     و مانع گذر  

قانون . شوند هاي مالزیایی را موجب می     واگذاري حق توزیع محلی به شرکت     
موجـب    محصوالت مـرتبط بـا رایانـه بـه        فکريمالزي، حامی حقوق مالکیت     

 1972 مـصوب    2یف تجـارت   و قانون توص   1987 مصوب   1لفؤقوانین حق م  
 . بوده اسـت  3فکري، عضو سازمان جهانی مالکیت      1989مالزي از سال    . است

. هـاي پـاریس و بـرن نیـز عـضویت دارد        کنوانـسیون  این کشور همچنـین در    
 را در پـرداختن بـه معـضل سـرقت           یفعـال  که دولت مالزي نقش پیش     چند هر
  .  داردکند، اما همچنان راه درازي درپیش افزار ایفا می نرم

کننـدگان بـه کمـک       بخش اجرایی وزارت تجارت داخلی و امور مـصرف        
هاي قابل توجهی در انجام حمالتی       پیشرفت 4(BSA)افزار   اتحادیه تجاري نرم  
  . هاي مسروقه داشته است افزار  نرم غیرقانونیبر ضد تولیدکنندگان

خصی و  هاي ش  هاي محبوب رایانه    برنامه رافزار عموماً متمرکز ب    سرقت نرم 
افـزار نیـز از      محصوالت تولیدکننـدگان داخلـی نـرم      . اي است  هاي رایانه  بازي

افـزار در    نـرخ سـرقت نـرم    (BSA)هـاي    بنابه آمـار  . اند دستبرد محفوظ نمانده  
ارزش .  کاهش یافته است   1999در سال   % 71 به   1994در سال   % 82کشور از   

% 20عت بـیش از     اسـاس زیـان دالري بـه ایـن صـن            هاي مسروقه، بـر    افزار نرم
 میلیـون دالر در  2/84 بـه  1994 میلیون دالر در سال    7/66افزایش داشته و از     

توان ناشی از افزایش رشد و       این افزایش زیان را می    .  رسیده است  1999سال  
  . دانست فناوري اطالعاتگذاري در صنعت  سرمایه

 ایـن کـشور   کنـد،  مالزي نوع و زمینه دسترسـی کـاربران را محـدود نمـی         
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Copyright Act 
2. Trade description Act 
3. World Intellctual Act 
4. Business Software Alliance 
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اي  نتیجه شمار فزاینده کند و در  را سانسور نمی   کنندگان خدمات اینترنتی    تأمین
   .دننک از افراد براي دسترسی و استفاده از اینترنت، احساس راحتی می

  فناوري اطالعات هاي  سیاست و کانون توجه دولت دري دولتیها برنامه
، (NITC)عـات سیس شوراي ملی فنّـاوري اطال أ، مالزي با ت1990در اوایل دهه 

چه بیشتر به استفاده از فنّاوري اطالعات و ارتباطات، متعهد کـرده             خود را هر  
کوشـد   وزیر است که می  یک گروه مشاوره به ریاست نخست     این شورا  .است

عنوان یک فنّـاوري راهبـردي      به  و ارتباطات  فناوري اطالعات براي استفاده از    
  . سازي کند مفید براي توسعه ملی، انگیزه

خود، پشتیبانی قـوي مـالی     و ارتباطاتفناوري اطالعات دولت از دیدگاه    
 37/1 (1رینگیـت  میلیـارد    2/5،  )2001-2005( در برنامه هشتم مالزي   . کند می

 و فنــاوري اطالعــاتاز بودجــه دولتــی را بــه توســعه % 5یــا )  دالر دمیلیــار
 بهبـود   کـردن دولـت و      اي  رایانـه  ،این بودجه . اختصاص داده است   ارتباطات

را بـراي کـاهش شـکاف      و ارتباطـات فناوري اطالعات هاي   ها و برنامه   پروژه
  . کند می مین مالیأدیجیتالی، ت
، بـا دو برنامـه   1996 مالزي در سـال   فناوري اطالعات و ارتباطات   راهبرد  

 سـوپرکریدور  و (NITA)2 اطالعـات فنـاوري    ملـی يکـار  برنامه اصلی یعنی 
تـري را    تـر و متـوازن     یافتـه  تر، سـاختار    متمرکز ، رویکرد (MSC) اي  چندرسانه
  . اتخاذ کرد
فنـاوري  چـارچوبی بـراي اسـتفاده از     فناوري اطالعات،  ملیيکار برنامه 
منظور متحول کردن کل جامعه مالزي و تبدیل آن بـه             به  و ارتباطات  اطالعات

نهایـت یـک جامعـه      سپس یک جامعه دانش پایـه و در       ،یک جامعه اطالعاتی  
توسـعه   فناوري اطالعـات،   ملیيکار برنامه . هاست ایه مبتنی بر ارزشپ دانش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .است مالزي پول واحد رینگیت. 1
2. National Information Technology Agenda 
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ــردم، : کنــد را از ســه زاویــه بررســی مــی   و ارتباطــاتفنــاوري اطالعــات م
شـرط    بر این مفهوم اسـتوار اسـت کـه بـه            آن اساس. ها ها و برنامه   ساخت زیر

اسـتفاده  هاي الزم، افراد قادر به  ها و ابزار هاي مرتبط، زیرساخت وجود مهارت 
رویکـرد  . براي توسعه جامعـه خواهنـد بـود         و ارتباطات  فناوري اطالعات از  

، شامل ارائه تسهیالتی    فناوري اطالعات   ملی يکار برنامه  اقتصادي    -اجتماعی
اي ر اجـ د اسـت کـه قـص      (SME)هاي کوچک و متوسـط       به جوامع و شرکت   

بـا درك   .  دارنـد  نظیر جامعه الکترونیکی را     فناوري اطالعات  نمونههاي   پروژه
فنـاوري    ملـی  يکـار   برنامه   نیاز به مشارکت دادن تمام مردم مالزي در فرآیند        

در سال را  (DAGS) یآزمایش هاي  طرح تسهیالت برنامهاین برنامه اطالعات،
مـالی و توسـعه جوامـع الکترونیکـی از طریـق تـشویق            مینأ با هدف ت   1998

فنـاوري  هاي ایجادشده توسط  رصتبرداري از ف ها به مشارکت و بهره  مالزیایی
 اي  ، سـوپرکریدور چندرسـانه    از سوي دیگر  . ، آغاز نمود   و ارتباطات  اطالعات

 خلـق  ،هـدف از ایجـاد آن  . کیـد دارد أعمدتاً بر توسعه اقتـصادي و صـنعتی ت     
و از این طریق      و ارتباطات  فناوري اطالعات هاي   محیط مطلوب براي شرکت   

 اي سـوپرکریدور چندرسـانه  .  منطقه اسـت اي  قطب چندرسانه تبدیل مالزي به    
اصوالً یک پروژه باال به پایین و داراي هدایت مرکـزي اسـت کـه نقـش یـک       

 از  و ارتباطـات فنـاوري اطالعـات   کننده را براي محصوالت و صـنایع         تسریع
بـه  عالوه بر  . کند  ایفا می  ،هاي داراي فنّاوري باال    غذیه شرکت تطریق جذب و    

سـیس  أ و همگـرا و ت     سـپهر مجـازي   وعـه قـوانین      مجم مرحله اجرا گـذاردن   
ارتباطات هاي انرژي،  هاي ساختارمند بازار نظیر وزارت و کمیسیون      چارچوب

سـوپرکریدور   ،مین سرمایه صنایع  أو مشارکت در ت    اي  چندرسانهو  از راه دور    
هـاي پیـشگامی نظیـر مـدارس هوشـمند، دولـت              انجـام پـروژه    اي  چندرسانه

بـه  نیـز   راه دور را  منظـوره و طبابـت از      چندوشمند  هاي ه  الکترونیکی، کارت 
  . مناقصه گذاشته است
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 هفت برنامه پیشگام براي ایجـاد  اي، سوپرکریدور چندرسانه اساس طرح    بر
در کـشور تعیـین       و ارتباطـات   فناوري اطالعات سازي توسعه    آگاهی و زمینه  

  :اند که عبارتند از شده
 یدولت الکترونیک   ◄
   یالکترونیکمین أزنجیره ت   ◄
  طرح سیستم پایش   ◄
 محیط ژنریک اداري    ◄
 سیستم مدیریت منابع انسانی    ◄
  :یخدمات الکترونیک   ◄

  ؛کارت هوشمند چندمنظورهـ 
  ؛مدارس هوشمندـ 
  ؛دور بهداشت از راهـ 
  ؛ تحقیق و توسعههاي شبکهـ 
  ی؛تجارت الکترونیکـ 
   .توسعه مشاغل فنیـ 

هـر دو   اي،  فناوري اطالعات و سوپرکریدور چندرسـانه برنامه کاري ملی
تر ملی مبتنی بر تبدیل به یـک ملـت صـنعتی تـا                از یک دیدگاه جامع    یبخش
 فناوري اطالعات و ارتباطـات فرآیندي که در آن دانش و     .  هستند 2020سال  

 مجموعـه طـرح شـامل توسـعه سـریع منـابع       .هاي اصلی رشد هستند   محرك
گــذاري دولتــی در امــر تحقیــق و توســعه و ارائــه  هانــسانی، افــزایش ســرمای

هاي مستقیم خارجی مناسب، در تـالش        گذاري تسهیالتی براي جذب سرمایه   
  .اي مبتنی بر دانش است اي تولیدي به جامعه براي سیر از جامعه

  ثیر أت
نظر چندین بازیگر اصـلی در زمینـه   توانسته است  اي سوپرکریدور چندرسانه
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در ردة جهانی 
مشترك  50-50  
مالکیت خارجی (51%   و بیشتر)  
مالکیت مالزیایی (51%   و بیشتر)  
وضعیت کلیۀ شرکتهاي مورد تایید سوپرکریدور مولتی مدیا 

اي یا پـشتیبانی در مـالزي    براي ایجاد مراکز توسعه منطقهفناوري اطالعات را    
هـاي بـا درآمـد بــاال و     هــایی بـراي شـغل   جلـب و بـه ایـن ترتیـب فرصـت     

 شـرکت  621، 2001 تـا پایـان سـال    .آفرین در صنعت بومی ایجاد کند       ارزش
نمودار (جهانی و پنجاه شرکت قدرتمند  اي سوپرکریدور چندرسانهشده  یدأیت

 اي سوپرکریدور چندرسانهکه هنوز  چند هر .داشتند ح حضوردر این طر) زیر

ییـد آمـار    أثیر الزم را بر اقتصاد کالن کشور برجاي نگذاشته است، اما بـه ت             أت
بـه تحـصیل    فنـاوري اطالعـات     هـاي مهندسـی و       آموزانی که در رشته    دانش

هـاي عمـومی از اهمیـت      افزایش قابل تـوجهی در سـطح آگـاهی    ،ندا  مشغول
  .  است پدید آمده،عات و ارتباطاتفناوري اطال

  

  اي سوپرکریدور چندرسانههاي  شرکتوضعیت رشد 

  
  
  
  

  
  

  
  

  اي مؤسسه توسعه چندرسانه: منبع
  

 چنـد شـرکت مالزیـایی       ایجـاد  ،اي  سوپرکریدور چندرسانه هاي پیشگام    پروژه
هـاي    و محـصوالت خـاص خـود نظیـر کـارت     قلمـرو اینترنتـی  قادر به توسـعه    
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 بـراي مـدارس     لـوازم آموزشـی   هاي دیجیتالی همـراه،      وره، ابزار منظ هوشمند چند 
. سازي را در کارنامه خود دارنـد       گذاري و فشرده   هاي کد  افزار هوشمند و حتی نرم   

 ،المللـی  هـاي بـین    ها اکنون در خارج از کـشور و در بـازار           بسیاري از این شرکت   
کریدور ســوپرایــن خــود نخـستین نــشانه موفقیــت  . انـد  جانانـه درحــال رقابــت 

  .  جهانی استرده درفناوري اطالعات هاي  در خلق شرکت اي چندرسانه
اي مخـابرات و      منطقـه  قطـب ایده دولت مالزي براي تبدیل این کشور به         

مجتمـع اداري نـوین    /شهر هوشمند ـ    1فنّاوري اطالعات، به توسعه پوتراجایا  
ـ دولتی فنـاوري  هـاي   سـاخت  پوتراجایا به زیـر .  انجامیده است2 و سایبرجایا 

هاي اطالعات و ارتباطات از راه دور مدرن مجهز خواهد            و فناوري اطالعات  
فنـاوري  ارائه خدمات    کانون ساخت محصوالت و   که سایبرجایا     حالی  شد، در 

   .بودافزایی باال خواهد  با ارزشاطالعات 
سـیس  أتوسـط دولـت، ت   فناوري اطالعات و ارتباطاتنقطه اوج پذیرش 

اسـت کـه   ) (NAMPUسازي اداري مالزي  زي مدیریت و مدرن ری واحد برنامه 
. یی و میزان پاسخگویی در بخش دولتی است    آها، کار  فترمسئول معرفی پیش  

این واحد در کارهاي برنامـه کـاري ملـی فنـاوري اطالعـات و               از این منظر،    
اي مشارکت فعـالی دارد و دبیرخانـه       شوراي اجرایی سوپر کریدور چندرسانه    

آید و همچنین   نه فناوري اطالعات و کمیته اینترنت به شمار می        دولت در زمی  
  .هدایت کمیته برنامه دولت الکترونیک را نیز به عهده دارد

  فناوري اطالعات و ارتباطاتساخت  زیر
مسی مناسـب اسـت کـه در          مالزي در حال حاضر داراي یک سیستم آنالوگ       

ري دیجیتال جدید   یگزین شدن و گسترش با یک شبکه کامل فیبر نو         احال ج 
. فزاینـده بـراي افـزایش ظرفیـت باشـد      است تا بتوانـد پاسـخگوي تقاضـاي   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Putrajaya 
2. Cyberjaya 
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کام مـالزي   هاي داراي مجوز از تله   شرکتتوسط   اخیراً   ISDNو   T-1خدمات  
ضریب نفوذ در حال افزایش است و  . شوند در سطح بسیار محدودي ارائه می     

هـاي جدیـد     نـاوري روزسازي زیرساخت فعلی و اجـراي ف       دلیل آن عمدتاً به   
 خـودپرداز، کـارت   ،تلفـن همـراه  سـیم،    دیجیتالی، فیبرنوري، بانـد پهـن، بـی       

  . شود ، پنداشته می ISDNو هوشمند
مــالزي کــه در حــال ارتباطــات از راه دور هــاي صــنعت  یکــی از زمینــه

، ضـریب نفـوذ     2002در پایان سال    . سیم است  شکوفایی است، بازار تلفن بی    
 میلیون کاربر بود که در منطقـه،        7یا معادل   % 30حدود  همراه در مالزي      تلفن

همـراه همچنـان در حـال       بـازار تلفـن   . شود درصد بسیار باالیی محسوب می    
شود که در چند سال آینده، نرخ رشدي دو رقمـی            بینی می  رشد است و پیش   

  . را تجربه کند
، 2، ماکـسیس  1کـام   تلفـن همـراه یعنـی سـل        کـارگزار ، پنج   2002در سال   

هـاي بـسیاري از    نگرانـی . سل، در مالزي فعال بودنـد  تاچ و تایم  ام ی، تی ج دي
 کـارگزار کاري و غیره دربـاره وجـود پـنج     دوباره، نظر هزینه، صرفه اقتصادي  

  .  میلیونی وجود داشت23داخلی تلفن همراه در یک کشور 
مالزي اسـت  ارتباطات از راه دور     کننده  تأمینکام مالزي، قدرتمندترین     تله

گـذاري    میلیون کاربر را تحت پوشش دارد و یک برنامه سـرمایه 3 بیش از    که
. کنـد  اجرا مـی  شبکه خود،    نوسازي   روزسازي و  چند میلیارد رینگیتی براي به    

 4503آتـور    و از طریـق      1985کشور به سال     بار در  این شرکت براي نخستین   
ایـن شـرکت   . را به جامعه مالزي معرفی کرد ارتباطات از راه دور تلفن همراه    

کـام   تاچ را بـا شـرکت سـل     ام ، بخش تلفن همراه خود یعنی تی2002در سال  
ارتباطـات از   سازي صـنعت     ادغام نمود تا به درخواست دولت براي یکپارچه       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Celcom  
2. Maxis  
3. Atur 450  
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تلفـن   ارتباطـات از راه دور  و دستیابی بـه کـارآیی بیـشتر در بخـش             راه دور 
  . ، پاسخ گفته باشدهمراه

، شـبکه  1وان  سات   می  پرتاب ماهواره خود یعنی     مالزي با  ،1996در ژانویه   
 امروزه خـدمات تلفـن   ،نتیجه این اقدام     در .اندازي نمود  اي خود را راه    ماهواره

. نقطه به نقطه و نقطه به چند نقطه در سراسر جزایر مالزي در دسترس اسـت          
با ظهور اینترنت، مالزي تالشی هماهنگ را براي اتصال به شبکه جهانی آغاز             

را ) شبکه یکپارچه تحقیقات پیشرفته مـشترك      (2 دولت مالزي جارینگ   .نمود
تـا  . اسـت سـیس نمـوده   أعنوان دروازه ورود به شاهراه اطالعـاتی مـالزي ت     به

. دهنـده خـدمات اینترنـت در کـشور بـود         همین اواخر، جارینـگ تنهـا ارائـه       
 3(MIMOS)الکترونیـک مـالزي      میکرو هاي  سیستم مؤسسهجارینگ متعلق به    

 بـراي عملیـات خـود از        ایـن مؤسـسه   . شـود  و توسط آن هـدایت مـی      است  
  . گیرد کام بهره می هاي شرکت تله زیرساخت

در پایـان سـال     . دهنده اینترنتی در مالزي وجود دارنـد       امروزه دو خدمات  
 میلیون نفر کـاربر اینترنـت در مـالزي وجـود داشـت کـه       8/4، بیش از  2002

  . بود از جمعیت این کشور% 19حدوداً معادل 
  توسعه منابع انسانی 

هاست که دولت مالزي اهمیت آموزش در توسعه ملی را دریافته اسـت           مدت
در سـال   % 2/17 بـه    1980در سـال    % 5/7و بودجه اختصاصی آمـوزش را از        

کـرده در    کار تحـصیل    این امر سبب پرورش نیروي    .  افزایش داده است   1989
یـشتري را بـه بخـش آمـوزش       دولت مالزي، اخیراً بودجه ب    . کشور شده است  

افزون براي مردم مالزي، بـه    روزینتیجه منافع آموزش   در.  داده است  اختصاص
کـرده   و نیروي کار تحصیلفناوري اطالعات شکل برخورداري از متخصصان     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. MEASAT 1  
2. Jaring  
3. Malaysian Institute Of Microelectromic System  
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هـستند،   فناوري اطالعـات که قادر به انگیزش رشد اقتصادي قوي در عرصه 
جـاي نگذارنـد،    ثیري آنی برأد ت ها شای  این پیشرفت . در حال رخ نمودن است    

 44اکنـون   . برخواهنـد داشـت     منـافع بـسیاري در     ، سال آینده  20 تا   10اما در   
 دانـشجویی در  اتحادیـه  45سـسه خـصوصی و    ؤ م 26موسسه آموزش عالی،    

 هـزار   500 ، میلیون نفر نیروي کار در مـالزي       8مالزي وجود دارد، از مجموع      
ود دارد که البته همه سـابقه آمـوزش   افزار در این کشور وج    نفر متخصص نرم  

اسـت   فناوري اطالعات نشانه کمبود شدید متخصصان ،این آمار. قوي ندارند
موزشی را ارتقا دهد    آسسات  ؤهاي م  کوشد که استاندارد   سختی می  و دولت به  

  . و در درازمدت بر این مشکل فائق آید
ه ویــژه در زمینــ  بــه»هــا فــرار مغــز«مــالزي همچنــین بــا مــشکل جــدي 

که اغلب متخصـصان مـستعد مالزیـایی    ا چر؛هاي اطالعات روبروست  فناوري
تر، به خـارج   هاي کاري پرچالش  هاي فنی بهتر و محیط     در جستجوي آموزش  

نیروي کار شاغل در کارخانجات مونتاژ نیز به اندازه کـافی  . روند میاز کشور   
سـت،  صـدد جـذب آنها   هاي صنایع جدیدي که دولت در      مین خواسته أبراي ت 

بـراي حـل ایـن مـشکل ترتیبـی داده شـده اسـت کـه                 . داراي مهارت نیست  
 نیـروي کـار مـستعد     اي  سوپر کریدور چندرسـانه   هاي داراي مجوز از      شرکت

  .خارجی را پس از طی یک فرآیند سریع مهاجرت، استخدام نمایند
  فناوري اطالعاتصنعت 

ه در بخـش    هـا بـه شـکلی گـسترد        هـا، رایانـه    همانند بسیاري دیگر از کـشور     
هاي بزرگ وابسته به دولـت کـه      شرکت. بانکداري و بیمه مالزي کاربرد دارند     

 ،ها اغلب شرکت . ها فعالند   در این بخش   ،ملیتی برخوردارند  از نیروي کار چند   
هاي   چراکه شرکت  ،دهند هاي حسابداري خود را در اولویت قرار می        رفع نیاز 

اي  اي مـدیریت، بـر رایانـه   هـ  کوچک و متوسط، پیش از ورود به سایر عرصه        
مـالزي قـصد دارد   . ورزند کید میأهاي مالی و حسابداري خود ت   کردن سیستم 
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افـزار تبـدیل شـود و در تـالش بـراي مطـرح        کننده نـرم  که در آینده به صادر 
افـزوده    مولـد ارزش  هاي    اي فعالیت   منطقه و قطب عنوان مرکز     نمودن خود به  

فنـاوري   آمـوزي    و مهارت  افزار، آموزش  مهمانند تحقیق و توسعه در زمینه نر      
  .  و توزیع استفروشی عمدهو  اطالعات
  افزار  سخت

در سـال   . رساناهاست کننده نیمه  ترین صادر  کننده و بزرگ   مالزي سومین تولید  
 میلیـارد دالر    4/16رساناهاي تولیدي در این کشور معـادل         ، ارزش نیمه  2000

. دهـد   درصـدي را نـشان مـی   7/64 ، افـزایش 1999بود که در مقایسه با سال       
 و اجـزاي آنهـا ناشـی از افـزایش            الکترونیکی و برقـی    افزایش تولید قطعات  
  - ویژه در منطقـه آسـیا   اي، به جهیزات مخابراتی و رایانهتتقاضاي جهانی براي  

  :رساناها در مالزي عبارتند از کننده نیمه هاي تولید شرکت. اسیفیک بوده استپ
ناسـیونال  ،  5وتـوروال م،  4، اینتل 3، هیتاچی 2هاریس ،1ادونسی میکروسیستم 

 و  10سونمـ اس تا  جـی  ، اس 9 فیلیـپس  ،8نـک ،  7 هیولت پاکارد  ،6کونداکتور  شمی
  .11اینسترومنت  تکزاس

 و الکترونیکی مـالزي کـه عمـدتاً شـامل قطعـات        برقیصادرات کاالهاي   
  میلیـارد  219 بـالغ بـر      2000الکترونیکی صنعتی و اجزاي آنهاست، در سـال         

شـده مـالزي را    از کل صادرات کاالهاي ساخته    % 3/71رینگیت بوده است که     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Advanced Micro System  
2. Harris  
3. Hitachi  
4. Intel  
5. Motorola  
6. Semiconductor National 
7. Hewlett Packard  
8. Nec 
9. Philips  
10. SGS Thomson  
11. Texas Instrument  
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 درصد کل صـادرات کاالهـاي   8/69، این مقدار 1999 در سال  .داد تشکیل می 
 درصـد و ارزش  8/26مریکـا بـا    آجایگـاه ایـاالت متحـده       . شـده بـود    ساخته

پـس از   . تر از مالزي است     میلیارد رینگیت، بسیار پایین    9/58صادرات معادل   
  . اند مریکا، سنگاپور و ژاپن قرار گرفتهآ

صنعت برق و الکترونیک مالزي همچنان متمرکز بر عملیات مونتاژ نهایی           
رود که صـادرات کاالهـاي     انتظار می.افزوده نسبی اندکی دارد  است که ارزش  

هـاي    و الکترونیکی مالزي، سیر صعودي داشته باشـند، چراکـه شـرکت            برقی
گـذاري   هاي ساخت ویفـر سـرمایه   اندازي مجتمع ونیک در راه ملیتی الکتر  چند
مـدت در زمینـه انجـام     اهتـ هـاي کو  گـذاري  رود که سـرمایه   گمان می . اند کرده

 نیروي وري بهره که براي افزایش     آزمونتر و تجهیزات     عملیات مونتاژ پیچیده  
   .باشند کار و تولید اقالمی با ارزش افزوده بیشتر ضروري هستند، متمرکز

  خدمات 
 همچنـان  ،فناوري اطالعـات هاي بازار  بخش خدمات مالزي نظیر دیگر بخش 

، فنـاوري اطالعـات   ، بخش خـدمات     رهاي اخی  در سال . عه است سحال تو  در
هـاي رشـد عبـارت       زمینـه . افزار داشـته اسـت     تر از بازار سخت    رشدي سریع 

، خـدمات   رجیخرید کاال از منابع خا    هاي سفارشی،    افزار اند از تولید نرم    بوده
ت راهاي امنیتـی و تجـ    در زمینهفناوري اطالعاتدر مورد مشترك و مشاوره    

  . لکترونیکا
  ها  ها و چالش پیشرفت
  ها  پیشرفت

   سپهر مجازي؛ و قوانین CMAمقررات مانند  ها و مشی اجراي خط    ◄
گان خـدمات   ددهنـ  هـاي جهـانی و ارائـه       هـایی بـا اسـتاندارد      زیرساخت    ◄

هـاي   منظـور تـضمین نـرخ     به باال، توان رقابتی بسیار  با ز راه دور  ارتباطات ا 
  ارتباطات از راه دور؛تر براي خدمات  پایین
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رسـاناها و   کننده بزرگ نیمه افزار، سومین تولید   صادرکننده پیشگام سخت      ◄
کننـده   ترین صادرکننده آنهـا، مـالزي قـصد دارد در آینـده بـه صـادر                بزرگ
ســیس أیکــی از اقــدامات مهــم در ایــن زمینــه، ت. افــزار تبــدیل شــود نــرم

  ؛و پارك فنّاوري مالزي بوده استاي  چندرسانه سوپرکریدور
  منابع مـالی مینأمشارکت قوي بین دولت و بخش خصوصی در زمینه ت             ◄

سـیس  أ ماننـد ت   ،فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات      یا تسهیالت براي صنعت     
منظـور    میلیارد رینگیـت بـه  16شرکت قرضه مشترك مالزي با سرمایه کلی       

 توسـعه و  ،فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات      تشویق و پشتیبانی از تحقیقات      
- MSCهاي داراي مجوز از      گذاري توسط شرکت   سرمایه. سازي آن  تجاري

 با ساختار مناسـب از نظـر مالکیـت و تمرکـز      -2001 شرکت در سال     612
 ؛تکنولوژیکی

سـیس  أبـه ت  فناوري اطالعات   تحادیه ملی   ااندازي جامعه الکترونیکی     راه    ◄
این جامعه الکترونیکـی کـه   .  انجامید1شیپ جایا تاون سوبانگ پروژه جامعه  

شود، بـسترساز حرکـت جامعـه بـه سـوي        نامیده می"SJ 2005"اصطالحاً 
 . جهان الکترونیکی است

  ها  چالش
دلیـل   این امر به  . در سطح ملی   فناوري اطالعات کمبود متخصصان ماهر        ◄

انــدك بــودن اقــدامات در زمینــه توســعه منــابع انــسانی در ســطح ملــی و 
 ریزي ناکافی منابع براي دستیابی به سطح مهارت مورد نیاز صـنایع و             برنامه

   ؛هاي جدید بوده است تجارت
 در  فناوري اطالعـات و ارتباطـات      /فناوري اطالعات هاي   اغلب شرکت     ◄

اند بـر تولیـد ناخـالص ملـی          نتوانستهمراحل ابتدایی توسعه هستند و هنوز       
 ؛گذار باشند ثیرأکامالً ت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Subang Jaya Township Community  
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بـت  ثافزاري در حدي است کـه میـل بـه ابتکـار و      هاي نرم میزان سرقت     ◄
 ؛کند  را تضعیف میفکريحقوق مالکیت 

المللـی بـین     سازي در سطح بین     بازاریابی و تجاري   هاي  کمبود توانمندي     ◄
 ؛اطاتفناوري اطالعات و ارتبهاي  شرکت

فنــاوري اطالعــات و  و MSCهــاي کــالن در  گــذاري رغــم ســرمایه بــه    ◄
هاي مالزیـایی   شرکتوري  بهره، هنوز پیشرفت مشهودي در میزان   ارتباطات

 . در سطح ملی، حاصل نشده است
  
  امارات متحده عربی ـ 2

 (UAE)نـشین کـه بـه نـام امـارات متحـده عربـی          امیـر 7کشوري متشکل از    
. رود ترین ممالک خاورمیانه بـه شـمار مـی         یافته ی از توسعه  معروف است، یک  

 ثروت کشور که در درآمد سرانه باال و مازاد تجاري ساالنه قابل توجـه نمـود           
از تولیـد ناخـالص     % 33( بیشتر متکی بر درآمدهاي نفتی و گازي آن          ،یابد می
 ،امارات. و اقتصاد آن به قیمت این محصوالت بسیار وابسته است     است  ) ملی

 صـحراهاي کوچـک تـا       ازل  تـشک اي محروم و م      عمیقی را از منطقه    تحوالت
 بـه بعـد تجربـه    1970کشوري مدرن با استانداردهاي باالي زنـدگی، از دهـه      

  . کرده است
، تغییرات جالبی در نحوه ارائـه خـدمات دولتـی بـه             2002در اوایل سال    

 این طـرح،    .ه است مردم از طریق خدمات جدید دولت الکترونیک، پدید آمد        
 ابتکار ،دولت دوبی . تر کرده است   سانآ شهروندان با دولت را بسیار       کنشی  هم

تواند موانع موجـود در      را به شکلی ارائه کرده است که می        یدولت الکترونیک 
تمـام  از  یکبـاره  برخـورداري و امکـان  نمایـد  هـاي دولتـی را مرتفـع       دستگاه

  . خدمات دولتی را فراهم کرده است
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  ررات  و مقسیاست
شـدن   سازي در مـسیر جهـانی      سازي و آزاد   واسطه خصوصی  که دنیا به   چند هر

هـاي   رسد که گـویی امـارات نـسبت بـه فـشار      قرار دارد، اما چنان به نظر می     
از طریــق رهــایی ســازي  کــه خــصوصی چنــد هــر. چنینــی، ایمنــی دارد ایــن
کنـون    اما تا، در دستورکار قرار گرفته استکنندگان ارتباطات از راه دور     تأمین
 در این زمینه برداشته شـده       پذیري  رقابتهاي اندکی براي گشودن بازار و        گام

گذاري در این زمینه     ، نخستین مرجع قانون   ارتباطات از راه دور   وزارت  . است
دهنـده    تنهـا ارائـه    ،)اتـصاالت  (1 امـارات  ارتباطـات از راه دور    شرکت  . است

  . خدمات مخابراتی در امارات است
، دیگـر آن % 40 اسـت و  »اتـصاالت «از سـهام   % 60 مالـک    ،اراتدولت ام 

ــه ســرمایه  یکــی از »اتــصاالت «.گــذاران بخــش خــصوصی اســت  متعلــق ب
فارس است که    در منطقه خلیج   ارتباطات از راه دور   هاي   سودآورترین سازمان 

 میلیارد دالر را در اختیـار       27 یا معادل    ،از سرمایه بازار در امارات    % 30تقریباً  
 امـا  ،از سـهام اتـصاالت اسـت   % 40 مالـک که بخش خـصوصی      چند هر. دارد

  . کند می حکمفرمایی ارتباطات از راه دوردولت همچنان بر صنعت 
اقتصادي نسبتاً باز دارد، در عرصه خدمات مخابراتی         که این کشور   چند هر

قطبـی شـدن     رقابتی وجود ندارد که طبیعتاً منجر به انحـصاري شـدن و تـک             
  . شود ی م»اتصاالت«

 در همگامی با استانداردهاي فنّـاوري  »اتصاالت«دهند که  شواهد نشان می  
 اقتـصادي را  بخـشی   امکـان تحقـق تنـوع   ،نوین موفق بوده است که این خود    

رتباطـات  هـاي    ساخت دلیل زیر   هاي سراسر جهان به    شرکت. سازد ورده می آبر
گـذاري و   قوي و عـدم وجـود موانـع جـدي بـر سـر راه سـرمایه             از راه دور    

  . شوند تجارت، جذب امارات می
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Emirates Telecommunications Corporation 
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هـدف   هاي دولت امارات مبنـی بـر پیـشبرد فنّـاوري اطالعـات،              سیاست
 در دوبـی و کمـک بـه تجـار     هایشان  بنگاهاندازي   گذاران به راه   تشویق سرمایه 

مبتنی بر خلق محیطی بـراي شـکوفایی         هاي  سیاست. کنند داخلی را دنبال می   
 میلیارد  4/13بودجه  . م دولت برخودار هستند   صنعت و تجارت، از حمایت تا     

شده به مخابرات، فنّـاوري اطالعـات و توسـعه صـنایع        داده  دالري اختصاص 
فنـاوري  نفتی، نشانه تعهد دولت امارات بـه سـوق دادن مـردم بـه سـوي           غیر

اکنون ایـن کـشور   . گی به منابع نفتی استت عدم وابسو  و ارتباطاتاطالعات
بخشی به اقتصاد در جهـت تـشویق    ساله خود مبنی بر تنوع   20در میانه برنامه    

  . رشد مستمر قرار دارد
ظر گرفته   ن  در یهای  سیاستهاي خارجی، تسهیالت و      براي جذب سرمایه  

 آسـان  نـسبتاً  اخذ ویزا، اجـازه کـار و اقامـت در امـارات          ،براي مثال . اند شده
. ورود متعدد هـستند   با   ساله ریکایی قادر به اخذ ویزاي ده     م شهروندان آ  .است
. گـذاري کننـد   تواننـد در امـارات سـرمایه      جز اسـرائیل، مـی     ها، به  کشور دیگر

فارس، یا به عبارت دیگـر       هاي عضو شوراي همکاري خلیج     شهروندان کشور 
کویـت، بحـرین و نیـز شـهروندان انگلیـسی           ،   قطر، عربستان سـعودي    ،عمان
  . توانند بدون ویزا وارد امارات شوند می

گـذاري مـستقیم و      در جهت جـذب سـرمایه      اي  فراکنشانهدامات  دولت اق 
هـیچ  . هاي خارجی به کـشور، بـه عمـل آورده اسـت            ورود و خروج شرکت   

 ،مقـررات گمرکـی  . به امارات وجـود نـدارد   /محدودیتی براي انتقال وجوه از 
هـاي خـارجی، یـک مزیـت بـه شـمار             حداقل هستند که خود براي شـرکت      

شـود،   عوارض بر کاالهاي ورودي اعمال می     % 4ابت  عالوه، نرخ ث   به. دنرو می
با این استثنا که اگر کاال مستقیماً به دولت فروخته شود، از هرگونـه عـوارض     

نترل و محـدودیتی بـراي تبـدیل    کدر امارات هیچ   . گمرکی معاف خواهد بود   
رو حـائز اهمیـت      آناین نکته از. شده وجود ندارد   سود کسب  بازگشتارز یا   

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com



  163/ تحلیل کشورها  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  گذاري مستقیم خـارجی، افـزایش ورود فنّـاوري و بـه        ود سرمایه است که ور  
   .ن افزایش تقاضا براي فنّاوري را در پی داردآ پیروي از

، وظیفه تدوین مقـررات حـاکم بـر     ها  نشینیک از امیر   دولت مرکزي و هر   
کـه در کـل، دولـت        چند هر. ندا ها در امارات را مشترکاً بر عهده گرفته        شرکت

 مالکیـت در  سیاسـت هاي خـارجی بـه کـشور اسـت،          کتمایل به جذب شر   
هاي خارجی باید متعلق بـه       سهام شرکت % 51کند حداقل    امارات که الزام می   

خارجی به  فناوري اطالعاتهاي  یک تبعه اماراتی باشد، مانع از ورود شرکت    
زاد تجاري را معرفی کـرده اسـت   آحال، دولت ده منطقه  هر در. شود کشور می 

هـاي   تجـارت . شـود  الکیت خارجی مجـاز اسـت و تـشویق مـی      که در آنها م   
شده در این مناطق از اعمال سیاسـت مالکیـت و همچنـین از پرداخـت           انجام

  . مالیات بر درآمد معاف هستند
، الزم به ذکر اسـت کـه رونـد          فکريدر زمینه حفاظت از حقوق مالکیت       

تـوان   ارد که می دکاهندهافزار در امارات و منطقه خاورمیانه سیري       سرقت نرم 
برداري  هاي ناشی از نسخه    درباره زیان  یآن را از سویی ناشی از افزایش آگاه       

هاي خاورمیانه  هاي بسیاري از دولت دلیل تالش   غیرقانونی و از سوي دیگر به     
افـزار در   سرقت نـرم درباره تحقیق . افزاري دانست براي حمایت از حقوق نرم    

تـرین نـرخ سـرقت     ارات پـایین مـ  ا نـشان داد کـه   2002سطح جهان در سال     
 امـارات  مؤلفقانون حق .  دارد را1%)41حدود ( افزار در منطقه خاورمیانه  نرم

چشمگیري براي از میـان  ن پس اقدامات آمد و از    آ به اجرا در     1992در سال   
  . افزار در خاورمیانه به عمل آمده است  پدیده سرقت نرمبردن

   سپهر مجازيجرایم 
 افـزایش   بـا اسـت کـه      سپهر مجازي ها، رواج جرایم     نگرانی یکی دیگر از دل   

هنگـامی کـه   . یابـد   می اینترنت، وضع حادتري     معامالت از طریق  اطالعات و   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2002افزار در سطح جهان،  هفتمین مطالعه ساالنه سرقت نرم. نک .1
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شـوند و یـا در    مند مـی  شمار زیادي از افراد به قلمرو فنّاوري اطالعات عالقه    
پردازنـد، دانـش دسـتبرد زدن و تجـاوز بـه       آمـوزي مـی     این زمینه به مهـارت    

  .شود تر می ت خصوصی قابل دسترساطالعا
  نگاري  هرزه

هـاي   عنوان سردمدار سانسور اینترنتی در منطقه با اسـتفاده از روش            امارات به 
، کنندگان خدمات اینترنتی دولتی     از طریق تأمین  دولت  . شود  شناخته می  نوین

الهویـه   مهجـول هـاي   کردن سایت   یعنی اتصاالت، براي انجام پایش و مسدود      
گونه محـدودیتی بـر    کند که هیچ   صراحت اعالم می   دولت به . کند  میپافشاري  

کند، اما  اطالعات سیاسی، اجتماعی و اقتصادي موجود در اینترنت اعمال نمی    
از ، شـوند  کاربرانی که از طریق خطوط تلفن به سرورهاي اتصاالت متصل می  

 کـه  چنـد  هـر .  منع خواهند شد زنندها مطالب   بسایت   گونه وب  دسترسی به هر  
طـور کامـل انجـام     بـه  سـرورها  ی از طریـق پراکـس     )فیلترینـگ ( سرند کـردن  

محتواهـاي منفـی نظیـر    شـدن    کوشـد کـه از مـسدود    ، اما دولت می  شود  نمی
  .نگاري یا مسائل جنسی آشکار، اطمینان یابد هرزه

چراکه محیط حقوقی داخلی ، دهد دولت به پایش این قبیل موارد ادامه می    
ثیري عمـده بـر    أرشد فنّاوري اطالعات است، تـ       به ت رو که بستر فعالیت صنع   

هـاي   هـاي داخلـی و چـه در بـازار           چه در بـازار    ،رو  تعداد و نوع موانع پیش    
 چراکـه  ؛ مـصداق دارد  فناوري اطالعـات  ویژه درباره      این امر به   .خارجی دارد 

این صنعت همچنان در حال شـکوفایی اسـت و مـسائل حقـوقی زیـادي در             
  . اند ناشده باقی مانده حلباره هنوز  این
   و ارتباطاتفناوري اطالعاتساخت  زیر

ارتباطـات از راه  سـاخت   هاي منطقـه از زیـر    امارات در مقایسه با دیگر کشور     
تـرین دولـت      »پرسـیم «عنـوان      مدرنی برخوردار است و اغلـب از آن بـه          دور

ایل ارتبـاطی  مام انواع وستشهروندان اماراتی تقریباً به   . شود خاورمیانه یاد می  
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  . نها برخوردارند، دسترسی دارندآکه شهروندان غربی از 
هـاي   رغـم کـاهش هزینـه       تلفن همراه بـه    ارتباطات از راه دور   در صنعت   

GSM     همچنـان بـا تـورم شـدیدي         ارتباطات از راه دور   ، بهاي دیگر خدمات 
تـر اسـت کـه از      صـرفه   براي ساکنان امارات بـه  ،از نظر اقتصادي  . همراه است 

هاي همسایه متصل شوند تا       یکی از کشور   درریق تلفن مستقیماً به سروري      ط
در اواخـر سـال   . آور خدمات اینترنتی اتصاالت را بپردازند      اینکه بهاي سرسام  

در امارات کامالً عملیاتی شد و در پـی آن  GSM  900 شبکه دیجیتالی ،1993
GSM    ت تبدیل گـشت    براي ساکنین امارا   ارتباط از راه دور    سکوي به اولین .

.  میلیــون نفـر رســید 187 بـه  GSM، تعــداد مـشترکان شــبکه  2000در سـال  
 کـشور، ایـن شـبکه بـه روش     77عالوه، پس از امضاي توافق رومینـگ بـا      به

از امـارات بـدل    /خروجـی بـه  / محبوب مسافران وروديارتباطات از راه دور  
  . شد

 نـشان داد کـه      ،حقیقت متعلق به اتصاالت است      پرتاب ماهواره ثریا که در    
این ماهواره مجهز بـه یـک       . استفاده از فنّاوري ماهواره در حال افزایش است       

دوگانه به ارزش یک میلیارد دالر است که توانایی ارائه      1همگاه زمینی سیستم  
یابی جهانی و تلفـن همـراه در بـیش از        ، صدا، مکان  ها  خدمات مخابراتی داده  
ترین اقدام مرتبط با فنّاوري    اي ثریا، مهم    برنامه ماهواره  .صد کشور را داراست   

 میزان اهمیتی است که دولـت       نمادارتباطات در امارات متحده عربی است و        
  . ل استئامارات براي پیشبرد فنّاوري نوین قا
ــه از 2(EIM) امـــارات اي چندرســـانهامـــروزه، پـــروژه اینترنـــت و   کـ

کننده خدمات  ها ارائهرود، نخستین و تن  هاي اتصاالت به شمار می     مجموعه زیر
بنابر قانون فدرال امارات، هیچ رقیبی اجـازه داخـل      .اینترنتی در امارات است   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Geosychronous 
2. Emirates Internet & Multimedia 
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 240کـه تعـداد مـشترکان اینترنـت حـدود       چند هر. شدن به این بازار را ندارد   
 شمارکاربران اینترنتـی در ایـن کـشور بـیش از       ،حقیقت  اما در  ،هزار نفر است  

   1. هزار نفر است775
هاي تجارت الکترونیـک    میلیون دالري درباره تراکنش5/11 تا 9 يا  مطالعه

افزونی در جهت پذیرش و استفاده از         نشان داد که گرایش روز     ،در خاورمیانه 
ه کـ تردیـدي نیـست   . عنوان ابزار تجارت الکترونیکـی وجـود دارد    اینترنت به 

هاي ناشی از تجـارت الکترونیکـی در امـارات افـزایش قابـل تـوجهی           مدآدر
ـ    شرکت ،مطالعهاساس همان     بر. داشته است  افـزاري عربـی بـر ایـن         مرهـاي ن

هـاي آنهـا از    سـوم تـراکنش   باورند که ظرف دو تا سه سال آینده بیش از یک         
هـاي   که امارات در میان کـشور      چند هر. طریق اینترنت صورت خواهد گرفت    

امـا  گیري اهداف تجارت الکترونیکی پیـشگام اسـت،          خاورمیانه در زمینه پی   
 بـراي مثـال، در      .اند هاي منطقه نیز مسیر مشابهی را در پیش گرفته         دیگر ملت 

اکنون خدماتی را از طریق اینترنـت ارائـه       جاري، هم تهاي   مصر برخی شرکت  
انـدازي کـرده      راه سایت جهانی   وب یک   ، قاهره فروشگاهحقیقت،   در. کنند می

ره خود را براي تحویل     هاي روزم  توانند نیاز  ن می آاست که مشتریان از طریق      
  .  دهندالین سفارش صورت آن محل، بهدر 

نـوین و   اي   هـا دالر بـراي تبـدیل ملـت خـود بـه جامعـه               دولت میلیـارد  
هـاي فنّـاوري اطالعـات در      شـرکت . هزینه کرده استبرخوردار از ارتباطات 

سـیس  أ ت محـوري -رایانـه هـاي داخلـی     هـا و شـرکت      تجارت ،سراسر جهان 
ترین جاذبـه    شاید مهم . سرعت در حال افزایش است     نها به آ اند که شمار   کرده

امارات، وجود محیطی رقابتی با مقررات محدود در زمینه خدمات و تجارت            
انی آن، دسترسی بـه شـرق و غـرب    کموقعیت معالوه   به .در این کشور باشد   
  .کند جهان را فراهم می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. www.itu.int 
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طقـه آزاد  هـاي مـستقیم خـارجی، ده من    گذاري امارات براي جذب سرمایه  
 زادآاي و  یک از آنها، محیط تجـاري حرفـه    در هر . کرده است  سیسأتجاري ت 

ایـن  . گذاران خارجی فراهم اسـت     صدي براي سرمایه   در امکان مالکیت صد  با  
. هاي خارجی کالنی را به خـود جـذب کننـد       اند که سرمایه   مناطق موفق شده  

 دوبـی، ابـوظبی و   :گذاري خـارجی عبارتنـد از       براي سرمایه  تر   مهم سه منطقه 
  . شارجه

  شهر اینترنتی دوبی 
عنوان یکـی از نخـستین مراکـز کامـل فنّـاوري            به ،(DIC)شهر اینترنتی دوبی    

شـود کـه درون یـک     اخته مـی ن در جهان شـ    ارتباطات از راه دور   اطالعات و   
منطقه آزاد تجاري، یعنی منطقه آزاد تجاري فناوري، تجـارت الکترونیکـی و             

 ظرف یک سال طراحـی و سـاخته       ،این شهر . س شده است  سیأرسانه دوبی ت  
 در مجاورت پروژه جدید توسعه مارینا قرار دارد و در           ،شده و در غرب شهر    

در شـهر اینترنتـی دوبـی، اجـازه     .  رسماً افتتـاح شـده اسـت   2000سال  اکتبر  
هـاي    سیاسـت شـود و     به اتباع بیگانه داده می    % 100گذاري و مالکیت     سرمایه
درآمـدهاي  . گیرانه است ارکت با حامیان مالی محلی، بسیار سهل     مش همرتبط ب 
 و درآمدهاي شخصی، از پرداخـت هرگونـه مالیـات معـاف      ها   شرکت فروش
توانند زمینـی را طـی قراردادهـاي اجـاره قابـل تمدیـد               ها می  شرکت. هستند

  . ن بنا کنندآ سال، تصرف کرده و دفاتر خود را در 50حداکثر تا 
ــر ــود زیرســاخت ظــرف ده ســال اخی ــی بهب ــی همیــشه در پ هــا و  ، دوب

هاي فنّاوري   گذاري از سوي شرکت    ایهممنظور جذب سر    خود به  هاي  سیاست
منزله مرکز بازاریابی، توزیع و اخیـراً مونتـاژ          این شهر به  . اطالعات بوده است  

 ایـن شـهر، ابـزاري بـراي جـذب           .شـود  اي در خاورمیانه محسوب می     منطقه
هاي مـشترك در صـنعت       گذاري ایهمتقیم خارجی و سر   هاي مس  گذاري سرمایه

ایـن منطقـه آزاد تجـاري در تحقـق         . شود فنّاوري اطالعات در نظر گرفته می     
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. نفتی به دولـت یـاري خواهـد رسـاند          هدف ایجاد تنوع و توسعه صنایع غیر      
زاد فنــاوري، تجــارت الکترونیکــی و رســانه، تحــت ریاســت شــیخ آمنطقــه 

قطـب  سرعت در حـال تبـدیل بـه یـک            آل مکتوم، به   رشید  بن محمد  بن متومک
 1 .است و رسانه جهانی فناوري اطالعات

مچنین میزبان انواع گوناگون دفـاتر، مراکـز خریـد،          ه شهر اینترنتی دوبی   
 شـرکت   100، بـیش از     2000تـا ژوئـن     . ها و مراکز تفریحی اسـت      نمایشگاه

 ، شـرکت دیگـر  350را دریافـت کـرده و بـیش از    این شهر  مجوز فعالیت در    
هاي موجود پذیرفتـه     حتی اگر تمام درخواست   . درخواست مجوز کرده بودند   

دهنـد   برآوردها نشان مـی . شود  درصد ظرفیت شهر تکمیل می 80شوند، فقط   
.  میلیون دالر نیز فراتـر رفتـه اسـت         250ها از    گذاري که تاکنون حجم سرمایه   

 کـشور در شـهر   102از  کـارگر  5500اکنـون   هـاي موجـود، هـم     این آمار  بر بنا
  . مشغول به کار هستند اینترنتی دوبی

ـ ت، محیط و منشی است که  خ، خلق زیرسا  این شهر اینترنتی  موریت  أم ه ب
، اي و جهـانی  در سطوح ملی، منطقه  امکان دهد فناوري اطالعات هاي   شرکت

، فعالیـت   یهاي قابل توجـه رقـابت      ز دوبی، با برخورداري از مزیت     ادر خارج   
کننـده   عبارت دیگر، شهر اینترنتی دوبـی، محیطـی تجـاري و تغذیـه          به  . کنند

منزلـه پایگـاه راهبـردي       و بـه   شـود   انگاشته می  فناوري اطالعات و ارتباطات   
تـرین زیرسـاخت      ایـن مجموعـه، بـزرگ      .کند عملیات در این زمینه عمل می     

هـاي   ترین سیستم تلفنی پروتکل     خاورمیانه است و گسترده    فناوري اطالعات 
 کننـده    تغذیـه اي و    رنت تجاري در جهـان را بـه همـراه ایـستگاه مـاهواره             اینت

  .اینترنتی خاص خود داراست
اخیراً پروژه جدیدي به نام دهکده دانش را آغاز کرده           شهر اینترنتی دوبی  

 شهر اینترنتی چهارصد هکتاري و شهر رسـانه       کنارسیسات آن در    أاست که ت  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مین أد که ایـن دهکـده از طریـق تـ          رو انتظار می . دوبی در حال ساخت است    
یـک  شأ  منـ  کارگیري دانش، سـر    هاي الزم براي توسعه، تسهیم و به       ساخت زیر

هاي سرشناس غربی، تمایل     برخی دانشگاه .  باشد محور    شیوه یادگیري صنعت  
عنـوان شـعبه خاورمیانـه خـود و      خود را براي استفاده از دهکـده دانـش، بـه          

   1.اند ادگیري الکترونیکی ابراز کرده یتسهیالتترین  استفاده از مدرن
  توسعه منابع انسانی 

 و هـا  سیاسـت هـاي انـسانی کـشور، دولـت         در راستاي توسـعه منـابع و قابلیـت        
ویـژه    عالی، بـه هاي دورههایی را براي تشویق شهروندان به ادامه تحصیل در    برنامه

 یل در تحـص . هاي مهندسی و فنّاوري اطالعات اجـرا کـرده اسـت           رشته فراگیري
قاطع ابتدایی، دبیرستان و آموزش عـالی بـراي تمـام شـهروندان امـاراتی               م تمامی

اراتی هـستند و  امـ اتباع % 25 فقط  ،در ترکیب جمعیت کنونی کشور    . رایگان است 
فنـاوري  بـازار کـار   .  حتی از این هم کمتر اسـت ،شمار آنها در ترکیب نیروي کار     

 امـارات بـه     ر،در دهـه اخیـ    . ان است مارات عمدتاً در اختیار خارجی    ادر  اطالعات  
 و فنّاوري اطالعات خاورمیانه تبـدیل شـده و بـه همـین              قطب ارتباط از راه دور    
. کنـد  از سراسر جهان را به خود جذب میفناوري اطالعات  سبب نیز متخصصان    

 احتمـاالً   ،ن روبـرو خواهـد شـد      آهاي آتی با     نخستین مشکلی که امارات در سال     
 بـازار  سیاسـت مادامی کـه امـارات   .  در جمع نیروي کار است  کمبود اتباع اماراتی  

فناوري اطالعـات   هاي خارجی و متخصصان       جذب سرمایه  ،کند آزاد را دنبال می   
  . در بازار کار داخلی ادامه خواهد داشت

هـا و    را به جهت تشویق افراد با مهـارت       مراحل گوناگونی   دولت امارات   
شته است که ایـن فرآینـد را اصـطالحاً          تجربه کافی به اشتغال در امارات بردا      

و فناوري اطالعـات    در زمینه خدمات مشاوره      .نامند  هم می  »2اماراتی کردن «
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 ) میلیـون دالر 5معـادل  (از بازار % 50هاي اماراتی  سازي داخلی، شرکت   شبکه
از سـهم   % 20هاي ثالـث نیـز       هاي کشور  و شرکت % 30هاي آمریکایی    شرکت

ـ      فنـاوري   دقیـق تعـداد متخصـصان داخلـی          بـرآورد . دبازار را در اختیار دارن
حـال   هر پذیر نیست، اما به     امکان ،شوند کار می  که هر ساله وارد بازار    اطالعات  

 این کشور   »ها فرار مغز «گونه خطر جدي      است که هیچ   نآنچه مسلم است ای   
  . کند را تهدید نمی

کوفایی هاي صنایع درحال ش   چالشروبرو شدن با    منظور    دولت امارات به  
 33از جمـع  . ورزد کیـد مـی  أ بسیار ت، بر آموزش، و رایانهارتباطات از راه دور 

 دانـشگاه را بـه   6 دولت امارات فقط ،دانشگاه خصوصی مستقر در این کشور    
کل دانـشجویان ایـن     % 10 فقط   ،تعداد دانشجویان اماراتی  . شناسد رسمیت می 
امـارات  . ن اسـت تحصیالت عالی براي تمـام شـهروندان رایگـا      . کشور است 

هاي موجود در فنّاوري اطالعات و  آموزش نوجوانان در زمینه آخرین گرایش 
هاي جـوان    ظرف دو دهه آینده که نسل     . دهد کید قرار می  أمخابرات را مورد ت   

. یابـد  شـوند، ایـن امـر اهمیـت روزافزونـی مـی        اندك وارد بازار کار می     اندك
 بـا مالکیـت دولتـی، اخیـراً     دهنـده مخـابراتی امـارات     اتصاالت تنها خـدمات   

 را براي تشویق استفاده از اینترنت در مـدارس دولتـی و خـصوصی              يا برنامه
  . سراسر کشور آغاز کرده است

  افزار  سخت
 چراکه  ؛افزاري است  هاي سخت  این کشور یکی از واردکنندگان عمده فناوري      

افـزاري مونتـاژ داخلـی در بـازار ایـن کـشور              فقط معدودي تجهیزات سخت   
در آینده ممکن است این روند با فعالیت شهراینترنتی         ،  حال هر در. وجود دارد 

ترین صادرکنندگان این محصوالت     کنگ عمده  تایوان و هنگ  . غییر کند تدوبی  
 در . و ایاالت متحده با فاصله اندکی در رتبـه سـوم قـرار دارد   به دوبی هستند 

. افـزار وجـود دارد     وش فنّـاوري سـخت    رامارات بازار بزرگی براي خرید و ف      
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 امـارات  .االهاي با کیفیت، بهاي خوبی بپردازنـد     کاراتی حاضرند براي    ماتباع ا 
ز  اشود و بر هیچ بخـش  افزار شناخته نمی عنوان تولیدکننده سخت در جهان به 

  . بازار مسلط نیست
افـزار فقـط در     سـخت 1فروشـندگان بازجالب است اشاره کنیم که اغلـب    

نظیر ابوظبی و دوبی و در مقیـاس کمتـري در شـارجه    تر   هاي مدرن  نشین امیر
هاي خارجی نیز عمدتاً در مناطق آزاد تجـاري          عالوه شرکت   به. مستقر هستند 

امارات متحـده عربـی   . کند  چراکه مفاد قانون چنین اقتضا می  ؛اند سیس شده أت
ریـزي شـده     برنامـه .افـزار اسـت    هاي متفاوتی در بازار سخت      بخشزیر داراي

  . ها، به رشد قابل توجهی دست یابند  بخشیک از این زیر راست که ه
  افزار  نرم

منطقه خاورمیانـه   فناوري اطالعات   عنوان پایتخت     امارات موقعیت خود را به    
هـاي منطقـه     افزار دوبی در مقایسه با دیگر کـشور        بازار نرم . استتثبیت کرده   

 و ورود   ، وجـود موانـع مـستحکم در راه تجـارت          عـدم . بسیار گسترده است  
امارات نـه یـک    . رقباي خارجی به صحنه، سبب رشد این صنعت شده است         

اي یـا   شـده منطقـه   افزار و نه یک بازیگر شناخته  نرم کننده منابع خارجی    تأمین
کننـدگان   توزیـع   بـر دربرگیرنـده بازار داخلی آن . جهانی در این صنعت است  

افـزار    نرمدهنده توسعههاي  تر شرکت محصوالت وارداتی و در مقیاس کوچک 
مکشوف و بکر، هنوز فضاي زیـادي بـراي          هاي نا  دلیل وجود فرصت    به. است

  . رشد در این زمینه وجود دارد
 ؛افـزار مـسلط هـستند      هاي داخلی و خارجی بر بازار داخلـی نـرم          شرکت

کند و این    گذاران ایجاد نمی   گونه مانع تجاري براي سرمایه     چراکه امارات هیچ  
کارهـایی تبـدیل کـرده       و  براي چنین کسب   لآ ا به مکانی ایده   امر، این کشور ر   

دلیـل وجـود امکـان رقابـت         افزاري از سراسر جهان، به     هاي نرم   شرکت .است
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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امـا  . شـوند  زاد و معاف از مالیات، جـذب منـاطق آزاد تجـاري امـارات مـی       آ
بـدون  . افزار فقط در حاشیه منطقه آزاد تجاري وجود دارد  بازار نرم ،حال هر در

ــرم   ــنعت ن ــایی ص ــز جغرافی ــد مراک ــستند   تردی ــوظبی ه ــی و اب ــزار، دوب . اف
  . هاي اندکی نیز در شارجه صورت گرفته است گذاري سرمایه

  منابع مالی 
در چـارچوب   . هاي امارات دارد   مین مالی بازار  أدولت نقش بسیار مهمی در ت     

 زیـادي هاي  ، دولت حمایت فناوري اطالعات نقش دولت در حمایت مالی از       
هاي اولیه به ارزش بیش از       حقیقت، زیرساخت  در.  داشته است  شهراینترنتی از

که ممکن  چند هر. مین مالی شده است  أ میلیون دالر، کامالً توسط دولت ت      700
 ،گذاران خصوصی در آینده سهمی در این زمینه برعهده بگیرنـد           است سرمایه 

ن مالک بـازار  دولت امارات همچنی. اما هنوز تحقق این امر قطعی نشده است     
  .  در امارات استسها بازار رسمی بورتنبورس دوبی، 

  فناوري اطالعات دولت در زمینه تاقداما
  دولت الکترونیکی ) الف

فلسفه اجرا و ارائه خـدمات دولـت الکترونیکـی بـه سـاکنان امـارات، ارائـه                  
خودکار خدمات دولتی، فراهم کردن امکان تحقق دیدگاه دولت الکترونیکـی           

منظور تـشویق و تحریـک رشـد     به. هاي پیشرفته اداري است   سیاستذ  و اتخا 
فنـاوري  هـا، سـازمان    نـشین  فنّـاوري اطالعـات در امـارات، بـسیاري از امیـر     

  . اند اندازي کرده خاص خود را راهاطالعات 
براي مثال در دوبی، اتاق بازرگانی، بخشی را مـسئول اداره امـور مربـوط               

  . الین کرده است هاي آن تجارت ق توسعهتشویجارت الکترونیکی و تبه 
 بنیـادي خـود،     کـردن خـدمات    الیـن  دولت دوبی پیشرفت زیـادي در آن      

خدمات ویزا،  . ند، داشته است  ا  ها و افراد مربوط    ویژه آن دسته که به شرکت       به
هــاي  گواهینامـه راننـدگی، اسـناد تولـد و ازدواج، کاریـابی، پرداخـت هزینـه       
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 ،ي جدید، عوارض شهرداري و اخـذ مجـوز        ها ، ثبت شرکت  خدمات عمومی 
اکنون به شـیوه الکترونیکـی ارائـه          هم ،هاي گمرکی و دیگر خدمات     اظهارنامه

 بـراي کـاهش   يعنـوان ابـزار   دولت در حال استفاده از اینترنـت بـه   . شوند می
ــه  کاغــذبازي ــروي کــار ب ــارکردن  هــا و کاســتن از مخــارج نی واســطه خودک

صورت آن   خدمات الکترونیکی تجاري، به  %50امروزه بیش از    . هاست سیستم
   1.نیز مهیاي استفاده شهروندان هستند% 30الین آماده تعامل هستند، 

سـان، درون و بیـرون   آمین دسترسـی  أ تـ ،هدف دولت الکترونیکی دوبـی   
الیـن   صـورت آن    واسطه ارائه یکجاي خدمات دولتی به      هاي دولتی، به   سازمان
ه است که دسترسی خـالی از مـشکل   این سیستم به شکلی طراحی شد     . است

ها در دوبی را، براي اتبـاع امـاراتی و خارجیـان، از طریـق      به تمام انواع واحد 
ــشانی  وب ــه ن ــدae-bai.www ســایت خــود، ب ــر از .  ممکــن کن یکــی دیگ

ي هـا  هاي جالب توجه در زمینه دولت الکترونیکی، استفاده از شـیوه           پیشرفت
، در 2000در ژوئن  . کاري تجارت الکترونیکی، در بنادر و گمرك دوبی است        

این سیستم نخستین   . اندازي شد  رسال راه میهاي دوبی، سیستم     بنادر و گمرك  
تجـارت الکترونیکـی اسـت کـه بـه کـارگزاران،             /الکترونیکـی  برنامه دولـت  

امکـان   ترابـري،  هاي شرکتهاي حمل و نقل دریایی و زمینی و دیگر        شرکت
شـان را از     هـاي  دهد عملیات پردازش اسناد ترخیص گمرکـی و پرداخـت          می

  . طریق اینترنت انجام دهند
  (Tejari.Com) کام تجاري دات) ب

 معـامالت کـردن    ات دولت امارات براي مرتبط    تکاریکی از اب   کام تجاري دات 
سایت متعلق به دولـت    این وب . تجارت است  به تجارت الکترونیکی تجارت  

دولت دوبی اعالم کرده است کـه      . شود  می ادارهارات است و توسط دولت      ام
 Tejari.Com. هاي آتی خود را از این طریق انجام دهـد        قصد دارد تمام خرید   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. www. gulf- news.com 
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هیئـت  . شـده اسـت  تبدیل سرعت به نخستین بازار دیجیتالی در خاورمیانه         به
 خـود در  عنوان یکی از شـرکاي اصـلی    را بهTejari.Com اخیراً 1توسعه دوبی 

این کـار   . هاي همکاري و مدیریت نوین پروژه، اعالم کرده است          ابزار فیمعر
 هاي خود در زمینه ساخت مـسکن       دهد که مخارج پروژه    به سازمان اجازه می   

هـا بـا    هاي تحویـل را از طریـق تـسهیم اسـناد و نقـشه       کاهش داده و دوره را
   .تر کند  کوتاه،الین صورت آن شرکاي ساختمانی خود به

ها و صنایع جهان باز است        به روي تمام تجارت    Tejari.Comهاي   دروازه
هـاي   ترین جاذبـه  یکی از اصولی . شود و تنها محدود به بازرگانان اماراتی نمی      

کـارگیري آن   این است کـه بـه     تجارت به استفاده از این سیستم براي تجارت     
افـزار یـا     سـخت کـارگیري هـیچ   هاي مشابه، مستلزم بـه    همانند بسیاري برنامه  

 از طریق یک فنّاوري Tejari.Com در   معامالت ایمنی   .افزار خاصی نیست   نرم
دلیـل سـطح    بـه . شود  بیتی، حفظ می128گذاري مبتنی بر الیه پاگیر ایمن       رمز

 در مدتی کوتاه، محبوبیت بسیاري کسب کرده   Tejari.Comامنیتی باالي خود    
   2.است

   تأثیراتو ها  پیشرفت
افـزار، بـه دسـتیابی بـه      جدي دولت امارات به کاهش سرقت نرم   تعهد      ◄

ثیري أاین امر ت  . افزار در جهان انجامیده است     بیشترین نرخ کاهش سرقت نرم    
   ؛افزار خواهد داشت سزا در شکوفایی صنعت نرمب

تـرین زیرسـاخت     هـاي منطقـه مـدرن      در مقایسه با دیگر کـشور     دوبی      ◄
  ؛مخابراتی را داراست

اي را بـا امکـان    ارات ده منطقه آزاد دارد که محیطی باز، آزاد و حرفه   ام    ◄
ماننـد شـهر اینترنتـی      . (کننـد  بیگانه ارائه مـی   % 100گذاري و مالکیت     سرمایه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Dubai Development Board 
2. www.Tejari.com 
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  ؛)دوبی و شهر رسانه دوبی
ــردي آن در    سیاســت    ◄ ــانی راهب ــت مک ــارات و موقعی ــت ام ــاز دول  ب
خـود جـذب کـرده و سـبب      ه  فارس، بسیاري افراد مستعد خارجی را ب        خلیج

هـا در جهـان تبـدیل     ترین کـشور    پذیر  شده است که امارات به یکی از مهاجر       
تـوان   را مـی فناوري اطالعات  کارآزمودهانبوهی از متخصصان    بنابراین،  . شود
 . راحتی در امارات یافت به

 ها چالش

 ممکن اسـت مـانع جریـان    زدایی مقرراتسازي و    روند کند خصوصی      ◄
  فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات   هاي مستقیم خارجی در بخش   گذاري سرمایه
دهنـده   یسوتنهـا سـر   ) اتـصاالت (براي مثال شرکت مخابرات امـارات       . شود

غلب دیگر صنایع کامالً یـا تـا حـدودي         ا .خدمات مخابراتی در امارات است    
  ؛اند سازي شده آزاد

، چـالش،  ی دوبـی شـهر اینترنتـ  خصوص در  کلی در امارات و به  طور  به    ◄
هـاي عـالی، بـراي توسـعه بـازار و           سـاخت  جز زیر  ها به  جستجوي دیگر ابزار  

 ؛است  فناوري اطالعات و ارتباطاتصنعت 
هـاي امـارات،     نـشین   چراکـه دیگـر امیـر      ؛فقدان راهبرد منـسجم ملـی         ◄

 .مشارکت فعالی در این زمینه ندارند
 

  مصر ـ 3
تـرین   ، مـصر پرجمعیـت   )2000ل  در سـا  ( میلیون نفـر     68با جمعیتی حدود    

مصر عملکـرد اقتـصاد     . در خاورمیانه است  بانک توسعه اسالمی    کشور عضو   
ــه    ــول ده ــود را در ط ــالن خ ــب وام 90ک ــق ترکی ــارجی،   ، از طری ــاي خ ه

ــط ــشی خ ــر     م ــاختاري نظی ــالحاتی س ــب و اص ــالی مناس ــولی و م ــاي پ ه
ن ایـ . سازي و تصویب قوانین جدید تجاري بهبود بخـشیده اسـت           خصوصی
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اقدامات به مهار تورم، کاهش کسري بودجه، تشکیل ذخایر ارزي خـارجی و            
، کنـدي  1998در سـال  . هاي خـارجی انجامیـده اسـت    گذاري افزایش سرمایه 

هاي ترکیبی ارزي کمتر، فشار شدیدي بـر      روند اصالحات ساختاري و درآمد    
ـ            ) پوند(واحد پول مصر     ازار وارد آورد و به کمبود مقطعـی دالر آمریکـا در ب

منـدي    و بهـره 2000 تـا    1999هـاي    با افزایش قیمت نفت در سال     . منجر شد 
اقتصاد از منافع آن، جهش گردشگري و چند فقره کاهش جزئی ارزش پـول              

  . هاي پولی کاهش یافت ملی، فشار
  رات  و مقرّسیاست

 به ایـن کـشور      ، و اقتصاد نسبتاً قوي مصر     جغرافیاي سیاسی موقعیت مناسب   
المللـی در     در برابـر جنـبش بـین       90 و   80هاي   که در خالل دهه   امکان دادند   

 به جنـبش    1997دولت مصر در سال     . سازي، مقاومت کند   راستاي خصوصی 
هـاد  نزمـانی کـه      یعنـی     ملحـق شـد،    ارتباطـات از راه دور    سازي جهـانی     باز

شد را  و شناخته می  نتکام مصر، که قبالً به نام آر        خود، تله  ارتباطات از راه دور   
  .  یک شرکت تبدیل نمودبه

 و بـا  1998 در ژانویه ارتباطات از راه دور   نخستین مرحله واگذاري سهام     
 میلیون دالري شرکت خدمات تلفن همـراه        177از سهام   % 30عرضه عمومی   
گذاران دولتی  و سرمایه%) 28با (کام مصر    هنوز هم تله  هرچند  . مصر آغاز شد  

 اما واگذاري سـهام آن زمینـه را   ،رنداداره این شرکت را در دست دا   %) 39با  (
  . براي اقدامات مشابه از این دست هموار کرده است

. سازي تدریجی بازار آغاز کـرده اسـت        اي را براي خصوصی    دولت برنامه 
اپراتور دوم تلفـن     (GSMاندازي شبکه دوم     مناقصه اعطاي مجوز نصب و راه     

غاز بـه  آ ماه از 7ظرف . د انجامی1998 در نوامبر   1فون سیس مصر أ، به ت  )همراه
بینـی    هزار نفر کاربر را به خود جذب کـرده بـود و پـیش   180 ،کار این شبکه  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Miser- Fone  
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ایـن شـرکت در   . د هـزار نفـر برسـ   300، به بـیش از  2000شد که تا سال      می
چنـین  . نویسی کـرد    هزار مشترك نام   100ماهه نخست فعالیت خود، از       چهار

  . فن همراه نادر استهاي جدید تل موفقیت بزرگی در میان شبکه
ارتباطـات  هاي اینترنـت و      وزارت فنّاوري اطالعات و ارتباطات بر بخش      

ــانون.  نظــارت دارداز راه دور ــت ق ــه1(TRA)گــذاري  هیئ ــان   ب موجــب فرم
گـذاري در ایـن      عنوان یک نهاد مستقل قـانون        به 1998جمهور در سال     رئیس
   .سیس شدأ ت،صنعت

   فناوري اطالعات محیط حقوقی
 و کنوانـسیون ثبـت      2لـف بـرن   ؤ یکی از امضاکنندگان کنوانـسیون حقـوق م        مصر

در .  اسـت 4 جهـانی فکـري  و نیز عضو سازمان حقوق مالکیـت   3ابتکارات پاریس 
 را 1954لـف مـصوب   ؤ، قـانون حـق م  38موجـب قـانون      ، دولت بـه   1992سال  

ژه اي مـورد حمایـت ویـ       هاي رایانه  افزار موجب این اصالحیه، نرم    به. اصالح نمود 
رشـد    بـه  افزار که روندي رو هاي سنگینی براي سرقت نرم    گرفتند و جریمه   قرار می 

اي را  هـاي رایانـه   افـزار  ، نـرم  29 ، قـانون  1994در مـارس    . داشت، تعیـین گردیـد    
   . سال است، قرار داد50نها آزیرمجموعه آثار ادبی و فرهنگی که دوره حمایت از 

خـوانی   منظور ایجاد هـم  بتکارات به این اقدام با اصالح مجدد قانون ثبت ا       
با مفاد تصمیمات مجمع سازمان تجارت جهانی در اروگوئه در زمینه تجارت       

دلیـل    مباحثات در این زمینـه، بـه      .  همراه شد  (TRIPS) فکريحقوق مالکیت   
 در آنهـا  فکـري کـه از مالکیـت   (هـاي شـیمیایی و دارویـی       مقاومت شـرکت  

یکی دیگر از اقدامات دولـت بـراي      . ندبسیار جنجالی بود  ) حمایتی نشده بود  
 35افـزار از     هاي گمرکـی واردات نـرم      افزار، کاهش تعرفه   مقابله با سرقت نرم   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Telecommunication Regulatory Authority 
2. Berne Copyrigth Convention  
3. Paris Patent Convention 
4. World Intellectual Property Organization  
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  .  درصد بود5درصد به 
هـاي واشـنگتن    رسانا که مصر یکی از امضاکنندگان کنوانسیون نیمه   چند هر

 تراشـه است، امـا هـیچ قـانون حمـایتی خاصـی در زمینـه طراحـی چیـنش                   
افـزار و     فقـدان طراحـی پیچیـده سـخت        .ناها در مصر وجـود نـدارد      رسا نیمه

افـزار، نیـاز بـه تـصویب چنـین            واردات نـرم   برتـري سیسات تولید و ادامه     أت
  . کند می قوانینی را چشمگیرتر

هـاي   هاي بارز سرقت حقوق مالکیت معنوي عمدتاً در زمینـه نـوار            نمونه
و ) ون درسـی پزشـکی    ویـژه متـ    بـه (هـاي صـوتی، اقـالم چـاپی          ویدئو، نوار 

دلیـل   ، بـه بـاال حتی با وجود قـوانین    . خورد اي به چشم می    هاي رایانه  افزار نرم
هـاي جداگانـه، کـاهش چـشمگیر سـرقت نـزد             اجراي نامنسجم و دادرسـی    

  . هاي کوچک را دشوار کرده است کاربران نهایی و بخش تجارت
  سانسور اینترنت 

. ها به اسـتثناي اینترنـت اسـت        نهت سانسور ویژه تمامی رسا    اداراي ادار  مصر
الیـن در مـصر،    تاکنون هیچ قانونی بـا موضـوع بیـان مقـررات سـخنرانی آن             

الزامـی بـراي گـزارش       کنندگان خـدمات اینترنتـی      تأمین .گزارش نشده است  
هویت مشترکان اینترنت یا اخذ مجوز قبل از اختصاص دسترسی یا پـذیرش             

   .ها ندارند میزبانی سایت
   فناوري اطالعاتهاي  برنامه/ ولتهاي د فعالیت

هـاي روز،   یکی از نخستین اقدامات دولت در زمینـه توسـعه بخـش فنـاوري        
 . بـوده اسـت    IDSC(1(هـاي اطالعـاتی      گیـري  سیس مرکز پشتیبانی تصمیم   أت

که  حالی   اجرا و مدیریت روند توسعه فنّاوري مصر است، در         این مرکز، وظیفه  
وسـعه  ت موظف بـه     2(TDP)وسعه فنّاوري   دیگر زیرمجموعه آن یعنی برنامه ت     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Information Decision Support Center 
2.Technology Development Progrom 
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اي فنّاوري اطالعـات و    در همین راستا، مرکز منطقه    . فنّاوري در صنعت است   
انـدازي   جانبـه راه   هاي چند   و از محل کمک    1992 در سال    1افزار مهندسی نرم 

عنـوان یکـی از        بـه  هـاي اطالعـاتی     گیـري   مرکز پشتیبانی تـصمیم   . شده است 
سـیس  أ ت 1993 را در سـال      (ITI)2وري اطالعـات     فنّـا  ۀاقدامات خود، موسس  

از فنـاوري اطالعـات   کار، افزایش تعداد متخصصان مصري    هدف از این  . کرد
این  آموختگان  دانش .بودفناوري اطالعات   هاي تخصصی    طریق ارائه آموزش  

 چراکـه   ؛از وجهـه خـوبی برخوردارنـد      فناوري اطالعات    در بازارکار    مؤسسه
هـاي عـالی در      هاي روز آشنا هـستند و از مهـارت         يخوبی با آخرین فناور    به

  . نویسی برخوردارند زمینه برنامه
کام مصر نیـز بـه ایـن جمـع          تله 1996 که در اوایل     برنامه و مرکز یادشده   

تـوان  مین دسترسی گسترده از طریق توسعه   أافزوده شد، بسترسازي را براي ت     
، اسـتفاده از  1996س در مـار .  آغاز کـرده اسـت    ، امکانات درگاهی  اینترنتی و 

داراي مجـوز از     کننده خدمات اینترنتـی     تأمینتین  ساین زیرساخت توسط نخ   
توسـعه سـرمایه و     .  شـروع شـد    هـاي اطالعـاتی     گیري  مرکز پشتیبانی تصمیم  

 افزایش تعداد به ،)40 به   16از  ( کنندگان خدمات اینترنتی    تأمینافزایش تعداد   
 2000 هـزار نفـر در سـال    300  بـه 1997 هـزار نفـر در سـال    25کـاربران از  

  . انجامید
 در ی نقـش مهمـ  افـزار  اي فناوري اطالعـات و مهندسـی نـرم      مرکز منطقه 

 1994 در دسامبر 3(RAITnet)اي فنّاوري اطالعات عرب  سیس شبکه منطقه أت
مرکز هاي داخلی  اي به معنی تکمیل تالش توسعه این ابتکار منطقه. داشته است

افزار و ارائـه خـدمات    نرم مینأا هدف تب  اطالعاتیهاي گیري  پشتیبانی تصمیم 
  :  عبارتند ازRAITnetعمده اهداف . هاي عرب همسایه است براي کشور

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Regional Information Technology & Software Engineering 
2. Information Technology Institue 
3. Regional Arab Information Technology Network 
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  ؛افزار در جهان عرب گیري صنعت نرم پشتیبانی از شتاب    ◄
رساندن استفاده از منـابع فنـی موجـود بـراي صـنعت              به حداکثر     ◄

   ؛جهان عرب افزار در نرم
 فناوري اطالعات؛  به تبادل تجارب بین متخصصان کمک    ◄
 .افزار المللی صنعت نرم پیروي از توسعه وضعیت بین    ◄

همچنین مسئول اجراي پـروژه      هاي اطالعاتی   گیري  مرکز پشتیبانی تصمیم  
 بـراي کمـک بـه توسـعه محتـواي        1995شاهراه اطالعـاتی مـصر در اواخـر         

  .  مصري بوده استأاینترنتی با منش
   فناوري اطالعات و ارتباطاتساخت  زیر

  داخلی 
، بـه  80هـاي دهـه    ، تعداد خطوط تلفن در مقایسه با سال1990در اواخر دهه  

تـراکم تلفنـی    .  میلیون خط تلفـن رسـید      7/6 برابر شد و به حدود       10یکباره  
عمـده جوامـع   .  گذشـت 1/11نیـز از  )  نفـر 100خطوط تلفن به ازاي    تعداد(

. هاي اسکندریه و قاهره سکونت دارنـد    لفن، در شهر  داراي دسترسی به خط ت    
به کمک فنّاوري فیبر نوري، کیفیت خدمات بهبود یافته و مبادالت خودکار و       

   .پذیر گشته است دیجیتال امکان
اسـت کـه منـاطق       .25X ، یـک شـبکه    Egyptnetهاي دولتی یا     شبکه داده 

ایـن  . اردپرجمعیت شهري در قاهره، اسکندریه و سـوئز را تحـت پوشـش د             
از .X 28الیـن یـا     از طریق خطوط لیزK2/19 را با سرعت.X 25شبکه ارتباط 

هاي مستمري براي افزایش سـرعت و       تالش. کند طریق خطوط تلفن ارائه می    
  . جریان داردPDN نیز گسترش حوزه پوشش جغرافیایی شبکه

  المللی  بین
با ژاپـن و اروپـا      خوبی به شبکه جهانی متصل و از ارتباط فیبر نوري            مصر به 

المللی مـصر همچنـین شـامل کابـل فیبـر نـوري              اتصال بین . برخوردار است 
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SEMEWE2     در . سـت اسـت   سـت و اینتـل    اي عـرب    و نیز خدمات مـاهواره
شـده در مـصر     هزار مشترك اینترنت ثبت40 تا 35، حدود   1999اواسط سال   

بر بـه ازاي   کـار 5/4 تـا  5/2به این ترتیب با احتساب نرخ . وجود داشته است  
. هزار کاربر اینترنتی در مـصر وجـود دارد   180حقیقت بیش از     هر اشتراك، در  

 .میلیــون نفــري مــصر اســت 66 درصــد از جمعیــت 18/0ایــن رقــم معــادل 
که این سهم بسیار اندك است، اما رشـد تعـداد کـاربران، از آن زمـان                  چند هر
ــه ــوده اســ   ب ــاالي دسترســی، قابــل توجــه ب ــسبتاً ب تعــداد . ترغــم هزینــه ن

 شرکت در بدو امر و پس از اعالم  12 فعال از    کنندگان خدمات اینترنتی    تأمین
 بـا چهـار     - در قبال ارائه خـدمات اینترنتـی        - )1996 (»درهاي باز «سیاست  

 ایـن  برمبنـاي .  رسیده اسـت 1999 شرکت در سال 50برابر افزایش به حدود     
ویـژه   تباطی، بـه رزادسازي اترین اقدامات آ وفقمها یکی از  ارقام، این سرویس  

  . شوند کننده محسوب می با توجه به تعداد اندك کاربران پرداخت
المللـی   پـذیري بـین    ثیري منفی بر اتـصال    أهاي باالي دسترسی نیز ت     هزینه

، مـشمول اخـذ     هـا   صل بـه دیگـر کـشور      تـ مدارهاي لیزالین م  . ندا مصر داشته 
سـه برابـر   تـا  ارض به دو این عوهزینه . شوند می کام مصر  عوارض توسط تله  

شـدن   نحوي سبب کنـد    این امر به  . رسد هزینه برقراري خود خط لیزالین می     
 ،کـار ارزان  مین نیـروي أافزار و انکار مزیت بالقوه مصر در تـ   توسعه بخش نرم  

  . اما متخصص و مجرب شده است
، در پی  مگابایت در ثانیه 550المللی   مصر با برخورداري از پهناي باند بین      

الیـن، بیـشترین     المللی ارتباطی، یـا نیـل آن       دهنده خدمات بین   اندازي ارائه  هرا
  . هاي آفریقایی دارد ظرفیت را در قیاس با سایر کشور

  توسعه منابع انسانی 
هـاي معتبـر و متخصـصان      برخورداري از دانـشگاه    سنت دلیل  مصر همیشه به  

معناي برخـورداري از  این به   حال،    این  اما با  .کرده، شهرت داشته است    تحصیل
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امروزه مصر با کمبـود شـدید   . شمار کافی براي بازار فنّاوري اطالعات نیست    
یـابی و فـروش، مـدیریت         بازار ،افراد، آموزش و تخصص در مدیریت پروژه      

نویـسی   هاي خاص در زمینـه برنامـه       گر تجاري و برخی مهارت     میانی، تحلیل 
  . مواجه است

نهـا  آیکی از   . از عوامل متعددي است    ناشی   ITاین کمبود پرسنل مجرب     
 کنـدي رونـد آزادسـازي       ،دلیل دیگـر  . تواند جوان بودن این صنعت باشد      می

انـد کـه مـصر نتوانـد      هر دو این عوامل سـبب شـده  . اقتصادي در مصر است  
. پرسنل متخصص کافی بـراي پاسـخگویی بـه تخـصص بـازار تربیـت کنـد                

ر را تـرك و سـازمان رقیـب         هاي کافی، کـشو    شرط همزمان، افراد داراي پیش   
  . کنند سیس میأت

   و تجارت الکترونیکی  فناوري اطالعات و ارتباطاتبازار
در مـصر   فناوري اطالعات   ترین مشتري و کاربر منفرد       اکنون بزرگ  دولت هم 

فـروش،   در زمینه . کند چهارم تقاضاي بازار را ایجاد می      تنهایی یک  است که به  
بخـش  . شـود  ترین مشتري محسوب مـی  همکی کشور پس از دولت م    ننظام با 

تقاضـاي  . هـاي سـوم و چهـارم را در اختیـار دارنـد           مرتبه ،خصوصی و افراد  
هـاي کوچـک اسـت،     سیستم بخش خصوصی و مشتریان خانگی عمدتاً براي 

 - سـرورهاي مـشتري   هاي متمرکز و     هاي دولت هنوز در زمینه سیستم      اما نیاز 
  . استمحور

هـاي   در سـال فناوري اطالعـات   خدمات رشد بازار داخلی محصوالت و    
.  داشـته اسـت    رونـدي نـرم   این صنعت در جهـان،      کند  اخیر، همگام با رشد     

ــازار تمرکــز دارد عمــده تقاضــاي داخلــی در  ، جــایی کــه برتــرین بخــش ب
  .دهند  خدمات را ارائه میبیشترینملیتی  هاي چند شرکت

در . کنـد   دولت مصر چندین هدف را در زمینه توسعه صنایع دنبـال مـی            
 ،سهیالت مالیـاتی تـ وري، بـا برخـورداري از        اسـیس مراکـز فنـ     أاین راسـتا، ت   
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هاي برتر و مجاورت جغرافیایی، براي تسریع رشد بخـش نوپـاي              ساخت زیر
با مستقر کردن ایـن     . شوند فناوري، با دیگر اقدامات در این زمینه، ترکیب می        

هـاي صـنایع و       هـسته  رود که   دور از مراکز پرجمعیت شهري، امید می       ،مراکز
طق شـهري  انها، بتواننـد از ازدحـام جمعیـت در منـ      آ خدمات پشتیبان مجاور  

به این منظـور،    . تر کنند  بکاهند و الگوي توزیع جمعیت کلی کشور را متعادل        
  :سیس کندأ پارك فنّاوري به شرح زیر ت4برنامه توسعه فنّاوري قصد دارد 

   1(STV)دره فنّاوري سینا    ◄
  2شم اکتبرشهر ش   ◄
 3 حمادياكن   ◄
  4سوهاك   ◄

 مکان آن در شرق  و پروژه، فقط اولین پروژه در مرحله اجراست     4از این   
 جــذب ایــن برنامــههــدف .  در کرانــه شــرقی کانــال ســوئز اســت5اســمالیا
 صـنایع کلیـدي هماننـد فنّـاوري          از المللـی بـراي بـسیاري      هـاي بـین    سرمایه

محیطی، فنـاوري ارتباطـات از        اي زیست ه  فناوري زیستی، فناوري  اطالعات،  
راه دور، فناوري پزشکی، فنـاوري خودکارسـازي صـنعتی و بـسیاري دیگـر               

ایـن  . یکـم اسـت    و  در آستانه ورود به قـرن بیـست        ،هاي نیازمند توسعه   زمینه
خواهـد  سیس یک پایگاه صنعتی بزرگ و بسیار ضروري در مصر           أپروژه به ت  

 آمـوزي   مهـارت ز طریق انتقال فنـاوري،      سیس چنین مرکزي فقط ا    أت. انجامید
انتقال فنّـاوري نیـز   . پذیر است هاي مستمر تخصصی امکان   هدفمند و آموزش  

.  صـورت خواهـد گرفـت   STVهـاي خـارجی در       ایهمواسـطه جـذب سـر      به
بـرداري از موقعیـت راهبـردي     المللی براي بهره هاي بزرگ صنعتی بین   شرکت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Sina Technology Valley 
2. City of 6th October 
3. Nag Hamady 
4. Sohag 
5. Ismalia 
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هـاي اروپـا، آفریقـا،     ه اتـصال بـازار  ، در شرق کانال سوئز، که نقط   STVممتاز  
اي در   ویـژه  چنین موقعیت .  دعوت خواهند شد   ،دور است  و خاور  خاورمیانه

هاي قدرتمندترین   ، حتی نیاز  STVکنار دیگر تسهیالت و امکانات موجود در        
  . ز برآورده خواهد نمودنیگذاران را  سرمایه

سـیس  أت 1999بخش تجارت الکترونیکی وزارت تجارت مـصر در سـال         
هـاي دولتـی و دیگـر      وظیفـه ایـن کمیتـه، حمایـت از وزارتخانـه        .شده است 

گیرندگان براي جلب پشتیبانی از اقدامات ملـی تجـارت الکترونیکـی              تصمیم
، 1999وزارت تجارت، در کنفرانس ملی فنّاوري اطالعات در سـپتامبر           . است

  . این خبر را اعالم کرد
  افزار  سخت

 عملیـات   و آیـد   بـه شـمار مـی     نیافتـه    وز توسعه افزار داخلی هن   صنعت سخت 
 در راه سـاخت     محـدودیت نخـستین   . ساخت فقط منحصر به مونتـاژ اسـت       

 75 حـدود    . اسـت  تـدارکاتی  محصوالت اولیـه     کمبودتجهیزات الکترونیکی،   
کمبـود   نایـ .  در این صنعت، وارداتی هـستند      دادها و قطعات    دروندرصد از   
 برابـر  ابعاد کوچک بازار مـصر در    ی از ناش ،ت محصوالت اولیه  نع ص زیربنایی
سیـسات  أاي کالن الزم بـراي ایجـاد تجهیـزات و ت        هاي سرمایه  گذاري سرمایه

  . تولید است
افزار مصر، بخـش کاالهـاي الکترونیکـی         بخش پیشگام در صنعت سخت    

موفقیت این بخـش    . هاست   درصد جلوتر از سایر بخش     50مصرفی است که    
هـاي   تـرین فنـاوري    ایـن بخـش از قـدیمی   .یب چندین عامل استکنتیجه تر 

ترین محصول الکترونیکی  کند و در عین حال محبوب      الکترونیکی استفاده می  
هاي سـنگین    از سوي دیگر، وضع تعرفه    . در یک کشور در حال توسعه است      

شده الکترونیکی، به رشد ایـن بخـش         بر محصوالت ساخته  %) 50تا  (وارداتی  
ثیر أهاي مالیاتی بر فـروش داخلـی تـ          و تقلب  اقچکه قا  چند  هر ؛کند کمک می 
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 1که توسط فناوري پیشرفته الزوییـر     1992اساس آمارهاي سال      بر. منفی دارند 
ـ دهد هاي بازار را انجام می  شرکتی که پژوهشـانجام شده است    رشد تولید  

.  درصـد در سـال خواهـد بـود         28،  2000محلی کاالهاي الکترونیکی تا سال      
  . ناشی از مونتاژ محلی تولیدات الکترونیک است الًدلیل این رشد عم

  افزار  نرم
ترین رشد را در زمینه فناوري اطالعات در خاورمیانه         طورسنتی سریع   مصر به 
تـرین   آن، یکـی از بـزرگ  فناوري اطالعات و ارتباطـات  است و بخش داشته  
افـزار،   هاي اصلی این رشد، فروش نـرم       انگیزه. ها در جهان عرب است     بخش

افـزار   مـصر قـادر اسـت صـنعت تولیـد نـرم           . خدمات، شبکه و رایانه اسـت     
اي و به لطف برجـستگی       هاي داخلی و منطقه    قدرتمندي را با استفاده از بازار     

تحقیقـی کـه   . اندازي کند اي خود، راه   ابعاد بزرگ بازار و بستر حرفه      ،فرهنگی
اد که درآمد  انجام شد، نشان د  2وسط گروه محاسبات هاروارد   ت 1998در سال   

خـوان بـا     هـم ،وردآاین بر.  میلیون دالر است50افزار حدود  بخش داخلی نرم 
، حجم بازار مصر،    1994در سال   .  است (ESA)افزار مصر    هاي مجمع نرم   مارآ
  .  میلیون دالر تخمین زده شده بود5/35

ابعاد . افزار هستند   شرکت مصري سرگرم تولید نرم     120،بنابر همان تحقیق  
 تـا  ، کارمنـد 1-5سـیس بـا   أهـاي کوچـک در بـدو ت        ها از شرکت   کتاین شر 
کـه   طـور  همـان .  کارمند متفـاوت اسـت  150 تا  50هاي نسبتاً بزرگ با      شرکت

جـز بخـش     هـا در صـنایع خـصوصی مـصر، بـه           گـذاري  درباره اغلب سرمایه  
هـاي   ها در داخل یا حومـه شـهر    اکثریت این شرکت ،گردشگري صادق است  

هـاي   گـذاري  تـسهیالت دولتـی و سـرمایه      . ستقر هـستند  قاهره و اسکندریه م   
هـاي جدیـد    ها سبب شده است کـه بعـضی شـرکت     شده در زیرساخت   انجام
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  . سیس شوندأافزاري در مناطق جدید صنعتی دهم رمضان و ششم اکتبر ت نرم
هـاي سفارشـی و      افـزاري مـصر بـر تولیـد بـسته          هـاي نـرم    اغلب شرکت 

افزاري که عمـدتاً     هاي نرم  بخش بسته . ز هستند افزاري متمرک  اي نرم    رسانه چند
اري مـصر را تـشکیل   زافـ  هـاي نـرم   از کـل درآمـد  % 74 حدود  ،وارداتی است 

ایـن بخـش در درجـه اول شـامل ابـزار سـطح سیـستمی، دفتـري،            . دهـد  می
هـاي   ولیـد بـسته   ت.  اسـت  عمـودي افزاري کاربردي    هاي نرم  فراصنعتی و بسته  

از فـروش  % 45دادهـاي تولیـد و تحویـل،    سـازي و قرار    تولید داخـل، عربـی    
هاي تولید داخل از این میزان      دهند که سهم بسته    افزار کشور را تشکیل می     نرم
ــی  ده. درآمدهاســت% 19 ــق عرب ــابقی حاصــل از   درصــد از طری ســازي و م

  . قراردادهاي بزرگ هستند
 شرکت بـه شـکل فعـال    20 تا 15افزاري فقط   شرکت نرم  120از مجموع   

شـده   هـاي صـادر    افـزار  از نـرم  % 80. ندفعال هـست  افزار   صادرات نرم در زمینه   
هـاي حـوزه     هاي عربـستان سـعودي و کـشور        به کشور  ها،  شرکت نتوسط ای 

کننده درمقایسه با تعداد     هاي صادر  که درصد شرکت   چند هر. فارس است  خلیج
از کـل   % 20ها نسبتاً اندك است، اما حجم صادرات آنهـا بـالغ بـر             کل شرکت 

فنـاوري  عـالوه، افـزایش رواج       بـه . شـده در منطقـه اسـت       هاي تولید  افزار نرم
هـاي   بینی افق روشنی بـراي فعالیـت   هاي منطقه، سبب پیش در بازاراطالعات  

افزارهـاي    صادرات نـرم   ،1994در سال   . شود آینده نزدیک می   سازي در  عربی
 از کل مبلغ %25 که معادل شود برآورد می میلیون دالر  9/4یافته داخلی     توسعه

افـزار را تــشکیل   درآمــد ناشـی از توســعه داخلـی نــرم   میلیـون دالر  525/19
   .دهد می
  مین مالی أت

منظـور ایجـاد محیطـی     که تغییر ساختارهایی در صنعت بانکـداري بـه        چند هر
رسـد کـه      امـا بـه نظـر نمـی        ، انجام شده  هاي کارآفرینانه   تالشهدایتگر براي   

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com



  187/ تحلیل کشورها  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 یا ارائه تسهیالت ویژه براي تشویق قرراتم براي وضع چشمگیريهاي  تالش
اکنون، تنها تسهیالت رسمی قابل دسترسی  هم. صورت پذیرفته باشدمشارکت 

براي آغاز کردن، تسهیالتی است که براي بخـش تجـارت راهبـردي در نظـر          
  .شوند گرفته شده است و این تسهیالت محلی از سوي دولت عرضه می

این امر  . ر مراحل آغازین تکوین است    مین سرمایه، هنوز د   أمشارکت در ت  
 و ابعـاد کوچـک بخـش خـصوصی         ساالري  خانوادهتا حدي ناشی از ماهیت      

فنـاوري  هـاي    اعتبـار موجـود بـراي شـرکت        مینأهاي ت  که گزینه  آنجا از. است
سیس ناچـار از تکیـه بـر همـان          أت هاي تازه  سیار محدودند، شرکت  اطالعات ب 

 یا خود   ،نتیجه خصوصی هستند و در   ماهیت خانوادگی و ابعاد کوچک بخش       
اران ذگـ  کنند یـا در جـستجوي سـرمایه        مین می أمنابع مالی مورد نیازشان را ت     

   .یندآ اران برمیذگ منفرد یا گروهی از سرمایه
   تأثیراتها و  پیشرفت

   ؛کرده کار جوان و تحصیل نیروي   ◄
ـ       موزشآکار   دولتی، نیروي   تسهیالت   ◄ افـزار و    رمدیده در زمینه مهندسـی ن

مین أافـزاري قـادر بـه تـ        اند که صنعت نـرم      به مصر امکان داده    ،اقتصاد آزاد 
  ؛زبان باشد هاي عرب فارس و دیگر کشور هاي حوزه خلیج هاي کشور نیاز

ویـژه    بـه فناوري اطالعات و ارتباطات  ساخت مناسب    زیربرخورداري از      ◄
  ؛هاي بزرگ در شهر

تـرین   ایـن کـشور یکـی از بـزرگ         باطـات فناوري اطالعات و ارت   بخش     ◄
  .در جهان عرب است فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  بخش
  ها  چالش

 تقاضـا در بـازار      داشـتن   پایـدار نگـه    ابتکارات ملی براي ایجـاد و        کمبود   ◄
   ؛داخلی

ترکـردن   افزایش سرعت آزادسازي بازار مخـابرات و اینترنـت و رقـابتی              ◄
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  ؛کند افزار و خدمات کمک می سعه صنایع نرم این امر به تو.ها قیمت
هـاي   گـذاري  ویژه براي سـرمایه      مالی، به  نهادهاي پشتیبانی مالی و     کمبود   ◄

  ؛ITمشترك و آغاز اقدامات در زمینه 
  افزار بین المللی؛ ها در بازار نرم محدودیت در توزیع مهارت   ◄
روسـت؛ چراکـه    پذیرش تجارت الکترونیکی شـدیداً بـا محـدودیت روب            ◄

کننـدگان مـورد      صورت گسترده براي خریـد مـصرف        هاي اعتباري به    کارت
  .گیرند استفاده قرار نمی

 
  عربستان سعودي ـ 4

هاي عمـده   هاي شدید دولتی بر فعالیت  اقتصادي مبتنی بر نفت همراه با کنترل    
از منـابع  % 26(تـرین ذخـایر نفتـی       عربستان سـعودي داراي بـزرگ      .اقتصادي

ترین صادرکننده نفت است و از رهبـران    این کشور بزرگ  .  دنیاست )شده ییدأت
از % 40از عوایـد بودجـه،      % 75کننده   مینأبخش نفت ت  . آید اوپک به شمار می   

از تولیــد % 35. از درآمــدهاي صــادراتی اســت% 90تولیــد ناخــالص ملــی و 
 میلیـون کـارگر   5تقریبـاً  .  بخـش خـصوصی اسـت      زناخالص ملی، حاصـل ا    

هـاي نفـت و    ویـژه در بخـش      نقش مهمـی در اقتـصاد عربـستان، بـه         خارجی  
  .کنند خدمات ایفا می

سازي شـرکت مخـابرات و در پـی       ، دولت خصوصی  1990در اواخر دهه    
رود کـه دولـت همچنـان در پـی      انتظـار مـی  . هاي برق را آغاز کرد ن شرکت آ

گسترش دادن بخش خصوصی باشد تا بـه ایـن ترتیـب از وابـستگی اقتـصاد           
 و زمینه ایجاد اشتغال بیشتر براي جمعیت در حـال            شود ر به نفت کاسته   کشو

  . گردد فراهم )2000میلیون نفر در سال 3/20(رشد عربستان 
   و مقررات سیاست

، بـسیار آهـسته و   1992 در سـال  ارتباطـات از راه دور  سازي بـازار     خصوصی
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 رجهاي خصوصی اجازه فروش خدمات پی محدود آغاز شد، زمانی که شرکت     
 دولتی بر چگونگی خـدمات  ارتباطات از راه دور   شرکت   حال،    این  با. را یافتند 
، شبکه دیجیتـالی    1996 و اوائل    1995در اواخر سال    . ها نظارت دارد   و قیمت 

GSM900    دیگر اقدامات در این راستا به مشترکان       .  در عربستان عملیاتی شد
  . نتقل کنند م،خواهند امکان داد که خدمات را به هر کجا که می

ــامبر  ــد 1997در دس ــک فه ــن ، مل ــت   ب ــیس هیئ ــدالعزیز، رئ ــران،   عب وزی
سـیس شـرکت خـصوصی سـعودي        أسازي خدمات مخـابراتی و ت      خصوصی

 ،ایـن اقـدام  .  را براي ارائه خدمات تلفن و تلکس اعـالم کـرد   1(STC)کام   تله
آخـرین گـزارش     بنـابر . سازي بود  نخستین حرکت عمده در جهت خصوصی     

 بـا  2003کـام تـا ژانویـه      عودي تله ساز شرکت   % 30، عرضه سهام    )2003مه  (
نویـسی شـده و      برابر پذیره  یت انجام شده و حتی سهام عمومی آن تا سه         فقمو

  .  میلیارد دالر عاید خزانه دولتی کرده بود3بیش از 
ها و اقدامات دولتی      میزبان یا بستر تحقق اغلب برنامه      ،سسات آموزشی ؤم

دولـت و ادارات    اي   هـاي حاشـیه    شـرکت  ها در   برخی برنامه  عالوه، به. هستند
  فنـاوري (NITP)2حقیقـت، پـروژه برنامـه ملـی      در. گیرنـد  دولتی انجـام مـی   

انـدازي شـد،     راه2001 موجب فرمان ولیعهـد در اواخـر سـال       که به اطالعات  
ایـن کمیتـه   . اي به ریاست وزیـر کـشور اسـت       تحت نظارت و راهبري کمیته    

   :ساله را با اهداف زیر تدوین کرده است  5فناوري اطالعات اخیراً یک طرح 
 ؛در عربستان سعوديفناوري اطالعات  صنعت بهسازي   ◄
 فناوري اطالعات؛گذاري در صنعت  تشویق به سرمایه  ◄
  ؛استفاده از تجارت الکترونیکی براي تبلیغ کاالهاي ساخت عربستان   ◄
  ؛هاي اشتغال بیشتر ایجاد فرصت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Saudi Telecom Company 
2. National IT Plan 
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  ؛هاي اشتغال بیشتر براي زنان جاد فرصتای  ◄
  فناوري اطالعات؛کاهش مخارج دولت در زمینه   ◄
  ؛هاي اداري و منابع انسانی دولت کاهش هزینه  ◄
  ؛هاي بهتر مین آموزشأت  ◄
  در مناطق دورافتاده؛مین خدمات آموزش أت  ◄
  ؛دانبراي ارائه خدمات بهتر به شهرونفناوري اطالعات استفاده از   ◄
  .ارتباطات از راه دورمین خدمات بهتر أت  ◄

هاي عربستان سعودي بـراي خلـق اقتـصادي مبتنـی بـر       هدف اصلی از تالش   
فنـاوري  پروژه طرح ملی   . افزار است   نرم توسعهدانش، استقرار صنعت داخلی     

فناوري اطالعـات   اي از صنعت     در راستاي استقرار گونه    به اقداماتی اطالعات  
. که بتواند رتبه دوم یا سوم را در اقتصاد عربـستان بـه دسـت آورد     اشاره دارد   

ســیس نهــادي مــستقل بــراي مــدیریت  أ، تفنــاوري اطالعــاتکــانون طــرح 
ت اواسطه هماهنگی و همکاري با تمام ادار       گذاري و اجراي این طرح به      قانون

هاسـت   عربستان سعودي مـدت   . سسات دولتی و بخش خصوصی است     ؤو م 
قـانون  :  به اجـرا درآورده اسـت      فکرياي حمایت از مالکیت      را بر  یکه قوانین 

هـر دو   (نگارنده قانون ثبت ابتکارات و قانون حق       ،)1984(اري  تجهاي   نشان
 تا همین اواخر، این قوانین فقط درباره اقالم چاپی، بـه اجـرا              .)1989در سال   

ن، هاي اخیر و در پی افزایش تجارت جهانی در عربستا       در سال . درآمده بودند 
هـا   نخستین گـام  . اند ین قوانین شده   ا بسیاري فروشندگان خواهان اجراي بهتر    

اجراي این  . باره، تحت پوشش قرارگرفتن اقالم صوتی و تصویري بود         در این 
  . آمیز بوده است قوانین بسیار موفقیت

افزار، تـاکنون     در زمینه نرم   نگارندهسفانه، اجراي قانون حمایت از حق       أمت
ها  افزار اید نبوده است و این مسئله به نرخ باالي سرقت نرم          ش  و ایدبکه   چنان آن

 در ایـن زمینـه وجـود نـدارد، امـا      محکمیهاي  مارآکه  چند هر. انجامیده است 
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افـزار   کنندگان داخلی نرم   تولید. اشاره دارند % 75برآوردها، به رقمی در حدود      
ون حمایـت از حـق    را براي اجـراي قـان  یثر از این روند هستند، جنبش     أکه مت 

فناوري اطالعـات  هاي جهانی    شرکت. اند افزار آغاز کرده    در زمینه نرم   نگارنده
  . اند مستقر در عربستان نیز، به این جنبش پیوسته

  فناوري اطالعات و ارتباطاتساخت  زیر
اکنـون، عربــستان سـعودي در حــال متحـول کــردن زیرسـاخت موجــود      هـم 

دالري بـراي     میلیـارد  2/4 انعقاد قـراردادي     این اقدام، با  . مخابراتی خود است  
بخـش مخـابرات،   . ، شـروع شـده اسـت     1994ها در سال      زیرساخت نوسازي

 از رشـد چـشمگیري    ،سیـسات و خـدمات    أهمچنان در هر دو زمینه توسعه ت      
ترین و کـاراترین     اکنون یکی از مدرن    سیستم تلفن کشور، هم   . برخوردار است 

هـاي عـرب،     آن با کشورموج کوتاهید ها در جهان است و خطوط جد    سیستم
 داخلی  موج کوتاه  خدمات. اند اندازي شده  اي راه  براي تقویت مخابرات منطقه   

 ایـستگاه  550 مـایلی بـا   9300 سیـستمی   دربرگیرنـده هاي کوچـک،     بین شهر 
  . است

 میلیون خط تلفـن فعـال بـود کـه بـه             6/2داراي  عربستان  ،  2000در سال   
رغـم   این آمـار، بـه    .  نفر است  100 به ازاي هر      خط تلفن  64/13معناي وجود   

تـر از    هاي مدرن مخابراتی در عربستان، این کشور را بـسیار عقـب            ساخت زیر
  . دهد هاي عربی منطقه قرار می کشور

 و  2سـت   عـرب  ،1سـت  استاندارد این کشور بـا اینتـل       هفت ایستگاه زمینی  
 185 که مستقیماً با     دهند  در ارتباط هستند و به مشترکان امکان می        3اینمارست

هـا همچنـین بـراي مخـابره امـواج           ایـن ایـستگاه   . کننـد  کشور تماس حاصل  
امـروزه عربـستان سـعودي داراي       . شوند رادیویی و تلویزیونی به کار برده می      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Intel sat  
2. Arab sat  
3. Inmar sat 
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خـدمات  .  مایل کابل کواکـسیال اسـت  3100اي و   مدار ماهواره  6000بیش از   
 152 خـط،    9800 با بیش از     تلکس نیز از رشد قابل توجهی برخوردار بوده و        
اندرکاران  برخی از دست  . کند شهر و روستا را به اقصی نقاط جهان مرتبط می         

  : عمده صنعت داخلی مخابرات عربستان از این قرارند
 کـشور عـرب کـه عربـستان بـا      21کنسرسیومی متـشکل از    (ست عرب  ◄

  ؛)دار آن است  سهامنتری شده، بزرگ از کل سرمایه پرداخت% 66/36
 ؛الدن  بنارتباطات از راه دورگروه   ◄
  .شرکت تلفن همراه عربستان  ◄

 تلفن همراه دارد که نخـستین آنهـا      سیستمعربستان سعودي هم اکنون دو      
دادن منـاطق محـدودي    ، با پوشش  80این سیستم در دهه   .  است سیستماپراتور  

.  اسـت هاي چشمگیري داشته غاز کرد، اما به مرور زمان پیشرفتآکار خود را    
هـزار خـط اسـت و هنـوز در سراسـر کـشور از آن                  30ظرفیت این سیـستم     

  . شود استفاده می
دلیـل برخـورداري از        اسـت کـه بـه      GSM900تـر،    سیستم دوم و جدیـد    

. کنـد  پذیري بیشتري را ارائه می     فنّاوري دیجیتال، کیفیت بهتر همراه با انعطاف      
 میلیـون  2/1نون بـا بـیش از   اک  عملیاتی شده و هم   1996این سیستم از ژانویه     

  . ، رهبر بازار است)2000 سال هاي ، داده4پیوست ( نفر مشترك
 یــا ارتباطــات (ISDN,T,ADSL)در حــال حاضــر، خــدمات پرســرعت 

ــام   مــیندیجیتــالی در کــشور عرضــه  ــه ن ــابر پــروژه مــشهور ب شــود، امــا بن
TEP6/GSM     در اختیـار مـشترکان قـرار خواهنـد          ، چنین خدماتی در آینـده 

، GSMاین برنامه همچنین شامل اجراي شبکه دیجیتالی تلفن همـراه           . رفتگ
  . خواهد شدهرتزي   مگا900در باند 

هـا از    تمـام اتـصال   . ، خدمات اینترنت در کشور ارائـه شـد        1999 در سال 
مستقر در شـهر    ) دولتیکننده خدمات اینترنتی      تأمین(طریق یک سرور دولتی     
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شـهر علـوم و   . شـوند   برقـرار مـی  (KACST)عبدالعزیز   علوم و فنّاوري ملک   
هـاي   عبدالعزیز، در ابتدا فقط یک مرکز تحقیقات و فنّاوري سازه          فنّاوري ملک 

شناسـی،   هاي تحقیقـاتی آن، سـتاره   امروزه فعالیت . مربوط به صنعت نفت بود    
  . گیرند انرژي اتمی، رایانه و الکترونیک را دربرمی

ام انتـشارات خـارجی در آن     دسترسی بـه اینترنـت در عربـستان، کـه تمـ           
مـواردي  هایی درباره  دلیل وجود نگرانی شوند، به شدت کنترل و سانسور می    به

منظـور پـاالیش      بـه . ، به تعویق انداختـه شـده بـود        شوند  که تهاجمی تلقی می   
نگاري، دولـت     و بیش از هر چیز، هرزه      آیند   به شمار می    نامطلوب ي که موارد
   .المللی باید از آن عبور کنند هاي بین سایت  را ایجاد کرد که تمام وبقیفی

(KACST)    دسترسـی کـاربران بـه    از کند که مانع     از سیستمی استفاده می
تـرین نهـاد دولتـی       وزارت کـشور، عـالی    . شـود  هـاي ممنـوع مـی      سایت وب

 شـود و تمـام   این سیستم هر روز، روزآمد می. باره است گیرنده در این  تصمیم
 جدیـد بـه ریـاض متـصل و بالفاصـله مـسدود              نگـاري  هاي هرزه  سایت وب
  . شوند می

داخلی با بیش از  کننده خدمات اینترنتی شش تأمین و  بیست،2000در سال 
رشـد تعـداد کـاربران     .  هزار کاربر اینترنـت در عربـستان وجـود داشـت           900

این حقیقـت، بـه جامعـه تجـاري عربـستان           . گیز بوده است  نا حیرت اینترنت،
در . گاه باشـد آ بیش از پیش از ارزش تجارت الکترونیکی  گوشزد کرد که باید   

هـاي تجـارت الکترونیکـی        شرکت عربستانی، از ابزار    90، بیش از    1999سال  
اغلـب ایـن   . رود که این رقم هر سال افزایش یابد انتظار می . کردند استفاده می 

ها  تن (SAMA)1اداره پولی عربستان سعودي     . ها، ماهیتی تجاري دارند    شرکت
دیگر ادارات دولتی هنـوز     . گیرنده تجارت الکترونیکی است    کار داره دولتی به  ا

  . برند می ریزي به سر در مراحل آغازین برنامه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Saudi Arabian Monetary Agency 
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  انسانی وسعه منابعت
کـرده   کـار جـوان و تحـصیل        نیـروي   قابل قبـولی از    عربستان سعودي از انبوه   

 ، برنامــه1990 همــین امــر ســبب شـد کــه در اوایــل دهــه  ؛برخـوردار اســت 
هـاي   چه بیشتر اتباع مـاهر سـعودي در شـرکت         سازي براي جذب هر    سعودي
و ) هـا و مخـابرات     سیـسات، خطـوط هـوایی، بانـک       أنفـت و گـاز، ت     (بزرگ  

هـیچ کمبـود آشـکاري در    . کردن مهاجران با ایشان، به اجـرا درآمـد         جایگزین
 امـا  ،عربـستان وجـود نـدارد    فنـاوري اطالعـات   زمینه نیـروي کـار در بـازار         

 فناوري اطالعات هاي گسترده ملی     یقت، دلیل این امر عدم وجود برنامه      حق در
   .که بتوانند در بازار ایجاد تقاضا کننداست 

، ین منبع اول:مین نیروي کار وجود داردأدر عربستان، دو منبع عمده براي ت     
هـا بـا مـدارك      دانـشکده آموختگان دانش که در آنها    است هاي داخلی  دانشگاه

هـاي   سه دانشگاه بـزرگ دوره    . در اکثریت هستند  ،  وري اطالعات مرتبط به فنّا  
 1(KSU)سـعود     نخستین آنها، دانشگاه ملک   . کنند برگزار می  فناوري اطالعات 

هـاي   هاي مهندسی رایانه، علوم رایانه، سیـستم    در ریاض است که داراي دوره     
در  (KAU)2عبدالعزیز   دومین، دانشگاه ملک  . اطالعاتی، و مهندسی برق است    

تـر علـوم رایانـه،     هـاي تخصـصی    هـا را بـا گـرایش       جده است که همان دوره    
هـا، تحلیـل     هـاي داده   پایگـاه ،  نویـسی  هاي برنامه  نویسی ساختاري، زبان   برنامه

هاي عامل، مهندسی الکترونیک و ارتباطات و مهندسی رایانه،          سیستم، سیستم 
در سـطوح ملـی و   رین دانـشگاه  تـ   شـده  سومین و شاید شـناخته   . کند ارائه می 

ایـن   . اسـت 3 در خبار(KFUPM)فهد  المللی، دانشگاه نفت و معادن ملک   بین
. هاي مشابه دو دانـشگاه دیگـر را در برنامـه درسـی خـود دارد                دانشگاه دوره 

  .اند مانده پاسخگوي تقاضاهاي باقی ،هاي خصوصی سسات و سازمانؤم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. King Saud University 
2. King AbdolAziz University 
3. Khobar 
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ز منبع عمده نیـروي  دومین منبع نیروي کار، بازار جهانی است که از دیربا        
تر مهـاجرت   دلیل قوانین سخت  ویژه به   سهم این منبع به   . کار کشور بوده است   

  . سازي، در حال کاهش است و برنامه سعودي
  افزار  سخت

افزار قابل ذکري در عربستان وجود نـدارد و     اکنون، هیچ عملیات تولید سخت    
ن امـر ناشـی از   ایـ . افزار مطرح نیست   عنوان رهبر ساخت سخت     این کشور به  

گیرانه  عدم وجود منابع انسانی داراي صالحیت، فناوري، وجود قوانین سخت         
هـاي   در زمینـه رایانـه، اغلـب فعالیـت        . و اقتصاد سنتی مبتنی بر نفـت اسـت        

 شعبه مایکروسافت در عربـستان، پـنج        اًاخیر. ساخت، منحصر به مونتاژ است    
 (OEM)1ان تجهیزات اصلی  عنوان سازندگ   سازي عربستانی را به    شرکت رایانه 

چنین اقدامی، نخستین اقدام از این دست در . مایکروسافت معرفی کرده است   
هـاي   تر اینکـه، اعطـاي ایـن مجـوز نـشانگر کیفیـت رایانـه                مهم .منطقه است 

  . شده در عربستان است مونتاژ
تـرین عملیـات سـاخت را در     شرکت کابل سعودي، مهـم در حال حاضر،   

یـک شـرکت عربـستانی      ) شرکت کابل سـعودي    (SCC. دهد کشور انجام می  
ثبیـت  تعنوان رهبر بـازار   این شرکت موقعیت خود را به. مستقر در جده است   

هـاي فنـی و کیفیـت محـصول      کـرده و از شـهرت خـوبی در زمینـه مهـارت     
  .برخوردار است

  افزار  نرم
ار افزار عربستان، در وضـعیت بـسی   افزار، صنعت تولید نرم در مقایسه با سخت  

دلیل گسترش سـریع اسـتفاده از فنّـاوري          هاي اخیر و به     در سال  .بهتري است 
نخـستین هـدف    . افزار نیز توسعه یافته اسـت      مراطالعات در کشور، صنعت ن    

پـس از ایـن،    . هـاي داخلـی اسـت      افزار کشور، پاسخگویی به نیاز     مرصنعت ن 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Original Equipment Manufacturers 
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هاي منطقـه،   وربسیاري از اتباع کش . رسد هاي منطقه می   نوبت به ورود به بازار    
هاي کاربردي به زبان    که اغلب برنامه   آنجا در زبان انگلیسی مهارت ندارند و از      

ها  افزار ربی این نرمهاي ع   نسخهشوند، تقاضاي زیادي براي      انگلیسی تولید می  
هـایی   حـل  چندین شرکت از این فرصت بـراي ارائـه راه      . در بازار وجود دارد   

  . اند  استفاده کردهیاز بازار نبراي این مشکل و رفع
هاي عربستانی، انواع گوناگونی از خـدمات       اي از شرکت   امروزه، تعداد فزاینده  

شـده   نخستین محصوالت عرضه. کنند اي عرضه می هاي داخلی و منطقه    را به بازار  
بـا  . پردازي با پشتیبانی از زبـان عربـی بودنـد          هاي ساده واژه   به بازار داخلی، برنامه   

تـرین پیـشرفت، عرضـه     عمـده . قابت و نوآوري نیز بـاال گرفـت     افزایش تقاضا، ر  
فــرم اســتانداردي را مهیــا کــرد کــه دیگــر  نـسخه عربــی وینــدوز بــود کــه پلــت 

  . کرد هایی بر آن اساس می کنندگان را قادر به تولید برنامه تولید
گـذاري مـشترك بـا     سـرمایه از ی حاصـل   یها اغلب صاحبان بازار، شرکت   

ایـن  .  هـستند AT & Tگـروپ و   ، کومـت IBM هـاي جهـانی نظیـر    شرکت
توانند به تـأمین خـدمات    هایی هستند که اغلب می هاي گسترده، همان   شرکت

تـر زمینـه توسـعه     هاي بومی و کوچک که شرکت حل مسئله بپردازند، درحالی 
  . اند افزار را از آن خود ساخته نرم

قـه متمرکـز    سه منطدرعمدتاً  در عربستان سعوديفناوري اطالعات   بازار  
 . پایتخت، جده در کرانه غربـی و دمـام در کرانـه شـرقی    ، حومه ریاض  :است

در فنـاوري اطالعـات   ترین کـانون پـرورش     ترین و مهم   تاکنون ریاض بزرگ  
رو بسیاري    شهر مرکز تجاري کشور نیز هست و از این        این  . کشور بوده است  

مقـام سـوم قـرار     دمام در مرتبه دوم و جـده در         . ها در آن مستقرند    شرکتاز  
  . دندار

  ها و تأثیرات پیشرفت
 ۀرود در هـر دو زمینـ        انتظـار مـی    کـه شـده     نوسـازي    مخابرات   ساخت زیر  ◄
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  ؛سیسات و خدمات از رشد خوبی برخوردار باشدأت
رشد سریع استفاده از فنّاوري اطالعات، زمینه را براي رشد صنعت تولیـد             ◄ 

 تولید طبق نیـاز مـشتري و    : است ها مساعد کرده   افزار در بعضی عرصه    نرم
 .هایی به زبان عربی تولید برنامه

  ها  الشچ
در فنـاوري اطالعـات     ماندگی عربستان سعودي در صنعت       دالیل عمده عقب  
  :هاي همسایه خود، از این قرارند مقایسه با کشور

   اي؛ ناکافی بودن سواد رایانه  ◄
فناوري اطالعات   با   هاي مرتبط   تسهیالت دولتی براي جذب شرکت     کمبود  ◄

 ؛)رایانه  / مناطق آزاد تجاري( و ارتباطات
یافته  فرین و پشتیبانی سازمانآ اضهاي تقا هاي مناسب، برنامه   ساخت  زیر نبود  ◄

ســرمایه اولیــه (، فنـاوري اطالعــات ســازي و توســعه صــنعت  از ظرفیـت 
یکی هاي دولت الکترون  ، برنامه فناوري اطالعات هاي ویژه    اندازي، کمک  راه

 ؛) بازارجهشبراي 
  .نگارنده و حق فکرياجراي ضعیف قوانین مالکیت   ◄

   
  بنگالدش ـ 5

، بـنگالدش پـس از   )2001بانک جهـانی  ( میلیون نفر جمعیت    133با بیش از    
رغـم   به.  است بانک توسعه اسالمی  ترین عضو     اندونزي و پاکستان، پرجمعیت   

ی، بنگالدش همچنان یکی  تالش مستمر براي بهبود وضعیت اقتصادي و رفاه       
  . هاي جهان است ترین ملت  یافته ترین و کمترتوسعه از فقیرترین، پرجمعیت

سوم از مردم بنگالدش در بخش کـشاورزي شـاغل هـستند، امـا         تقریباً دو 
 : GDP2001(اخـالص ملـی   نچهـارم تولیـد     حال، این بخش فقـط یـک        این با
برنج تنهـا محـصول مهـم       . سترا به خود اختصاص داده ا     ) میلیارد دالر 7/46
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عوامـل بـسیاري از رشـد مـستمر ایـن کـشورها جلـوگیري                .بنگالدش است 
سیـسات بنـدري    أ، ت هاي ناکارآمـد    بنگاههاي متوالی،    ها و سیل   گردباد: کنند  می
تواند به    که بخش کشاورزي نمی   سرعت در حال رشد      مناسب، نیروي کار به    نا

گـاز  (بـرداري از منـابع طبیعـی          بهـره  هاي مداوم در   خیرأ ت جذب آنها بپردازد،  
دولـت  .  روند کند اجراي اصالحات اقتـصادي       و ، نیروي برق ناکافی،   )طبیعی

سـازي فـضا بـراي      در جهـت مناسـب  هـایی  ، تـالش 1»عـوامی «حزب حـاکم    
  . زادسازي اقتصاد بازار به عمل آورده استآگذاران خارجی و  سرمایه
   و مقررات سیاست

ترین   و این نکته مهم    ي بازار اقتصادي پایبند است    به آزادساز دولت بنگالدش   
هـاي دولتـی،    دهی شـرکت  ها مورد زیان صد. مشی اصالحات است بخش خط 

جنـاح مخـالف سیاسـی و    . نها را در معرض فروش قـرار داده اسـت          آ ناگزیر
هـاي   هاي مجمع تجارت، این روند را کندتر کرده است و حتی در سـال         فشار
 ارتباطـات از راه دور  بخـش   . توقـف درآمـده اسـت     ، این روند به حـال       راخی

یجـه ایـن   نتبنگالدش، چندین سال پیش به بخش خصوصی واگذار شده کـه        
زیرساخت و گسترش پوشش شبکه خطوط تلفن ثابت و همـراه،          ، توسعه   کار

کنندگان عمده خدمات مخابراتی در      ارائه. حتی در مناطق روستایی بوده است     
  : اند بنگالدش به این شرح

 (BTTB)2) با مسئولیت محدود( و برق بنگال ارتباطات از راه دورشرکت ) لفا
BTTB    ملی است کـه خـدمات اسـتاندارد    ارتباطات از راه دور همان شرکت 

کننـدگان    تـأمین تـر از     انزهـایی ار   مخابراتی و دسترسی به اینترنت را با تعرفه       
ذار صـنعت   گـ   همچنـین قـانون    BTTB. کند  مستقل ارائه می   خدمات اینترنتی 

  .  کشور استارتباطات از راه دور
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Awami League 
2. Bengal Telecommunication & Electic Corporation 
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   1کام مالزي تله) ب
هـاي بـنگالدش وارد     ملـی مـالزي بـا برخـی شـرکت     شـرکت هاست که    سال

 2/4این شرکت در حال حاضر      . گذاري مشترك و همکاري شده است      سرمایه
، هـسته   Telcoهاي این شـرکت مـشتمل بـر          فعالیت. میلیون نفر مشترك دارد   

هـاي   مدیا، تولید رسـانه    کام مالتی   و تله  ارتباطات از راه دور   ي  ها اصلی فعالیت 
  .  مرتبط با اینترنت است بازرگانیجدید

   2فون لیمیتد گرامین) ج
 تلفن همراه کـشور بـا بـیش از          کنندگان  تأمینترین   فون، یکی از بزرگ    گرامین

، بـنگالدش   1998در سـال    .  بوده اسـت   1999هزار مشترك در پایان سال        50
 ،وزیـر   و نخـست   ،تـدوین فنـاوري اطالعـات      را دربـاره     ست توانمندتري سیا

دیـدگاه فعلـی   . هاي کلیـدي اقتـصاد نامیـد    افزار را یکی از بخش  صادرات نرم 
 بـر  فناوري اطالعات دربرگیرنـده  هاي قوي    ملتی با انگیزه  «مبتنی بر تبدیل به     

هـاي   تبراي تحقق این هدف، شـرک .  است»2006پایه تا سال  اي دانش  جامعه
بهـره،   هـاي کـم   پـردازي، از تـسهیالت دولتـی بـه شـکل وام      افزاري و داده  نرم

هـا بـا معافیـت از پرداخـت          هاي الزم براي پیشبرد پـروژه      افزار واردات سخت 
منـد   عـوض، بـسیار بهـره    هـاي بـال   داري و وام  حقوق گمرکی، امکانـات انبـار     

  . اند شده
یاست فنّاوري اطالعـات  سیاست فنّاوري اطالعات بعدها روزآمد شد و س 

، فنـاوري اطالعـات  نوعی بازتاب همگرایـی بـین     تا بهو ارتباطات نام گرفت،   
فناوري اطالعات و ارتباطـات  مشی   خط.  و اینترنت باشد   ارتباطات از راه دور   

  :کند اهداف زیر را دنبال می
ــتفاده از    ◄ ــسهیل اس ــشویق و ت ــات  ت ــات و ارتباط ــاوري اطالع ــام فن در تم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Telekom Malaysia 
2. Grameen Phone Limited 
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حکمرانـی  منظـور برخـورداري از شـفافیت بیـشتر،        تصادي بـه  هاي اق  بخش
  ؛ و بهبود کارایی1خوب

در سـطح   فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات        پرورش تعداد زیادي متخصص       ◄
  ؛المللی هاي داخلی و بین هاي جهانی براي پاسخگویی به نیاز بازار استاندارد

اســطه اختــصاص و  بــهفنــاوري اطالعــات و ارتباطــات اشــاعه اســتفاده از   ◄
در فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات    هـاي   تسهیالت ویژه براي اجراي پروژه   

فنـاوري اطالعـات و   گیرندگان براي استفاده از   بخش دولتی، تربیت تصمیم   
 فناوري اطالعات و ارتباطات؛و ترویج فرهنگ ارتباطات 

فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات       بخـش     ثر براي توسـعه   مؤمین تسهیالت   أت  ◄
  ؛هاي داخلی و خارجی کتشر

کـه امکـان   فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات     سـاخت کارآمـد      ایجاد یک زیر    ◄
  ؛المللی را فراهم کند هاي ملی و بین  به شبکه آزاددسترسی

فناوري اطالعات  استقرار چارچوب قانونی و حقوقی براي مسائل مرتبط با            ◄
هــا، امــضاي  اده امنیــت و حفاظــت دپدیدآورنــده،نظیــر حــق و ارتباطـات  

و نیز حـصول اطمینـان از       فناوري اطالعات و ارتباطات     دیجیتالی، آموزش   
هـاي   شده در سازمان   ارائه فناوري اطالعات و ارتباطات      هاي کیفیت آموزش 

  ؛خصوصی مختلف
آسانی در دسترس تمام مـردم   هاي داده ملی قابل اطمینان که به     برپایی پایگاه   ◄

 ؛ کشور قرار داشته باشند
در سطوح عـالی    فناوري اطالعات و ارتباطات     سیس یک سازمان مستقل     أت  ◄

منظور اشاعه و حمایت مستمر از صنعت   به) فناوري اطالعات شوراي ملی   (
 فناوري اطالعات و ارتباطات؛

  .فناوري اطالعات و ارتباطاتتصویب قوانین و مقرراتی ضامن رشد پیوسته   ◄
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Good governance 
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ــات ســازمان تجــارت   ــا الزام ــانیهمخــوان ب ــنگالدش یکــی از ،1جه  ب
جـارت  تنامـه سـازمان      در اروگوئـه و موافقـت      2گـات نامه   کنندگان قطع  امضا

نامه مربوط به ابعاد مرتبط بـا تجـارت حقـوق           جهانی است که شامل موافقت    
، 2000 در ســال .)1985از ســال ( اســت ژنــو در (WIPO) فکــريمالکیــت 

سـعه و تـرویج صـنعت        را براي کمک به تو     پدیدآورندهبنگالدش قانون حق    
  .  به تصویب رساندفناوري اطالعات

  فناوري اطالعات و ارتباطاتساخت  زیر
 خـط تلفـن ثابـت    3 نفر فقـط  1000 در بنگالدش به ازاي هر    ،1997در سال   

یک از این خطـوط سـاالنه        هراز  ). در ایاالت متحده   خط   644(وجود داشت   
 ،بـه ایـن ترتیـب   ). ریکـا  دالر آم1280(شـود    دالر درآمد عاید دولت می  634

 سـنت در  9(پرداختنـد    سـنت مـی  4مشترکان به ازاي هر سه دقیقـه مکالمـه        
این تحقیق، بنگالدش از دسترسی به       ، در محدوده برد   1998در سال    ).آمریکا

  . هاي اصلی و خدمات پرسرعت محروم بود اینترنت، برخورداري از شبکه
وین خـط مـشی ملـی       و تد فناوري اطالعات   سیس شوراي ملی    أدر پی ت  

هـاي مخـابراتی بـنگالدش، آغـاز بـه          ، شـبکه  فناوري اطالعـات و ارتباطـات     
ــد  روز ــدن کردن ــبکه. آمدش ــاي داده ش ــی، WAN ,MAN ,LAN(ه ، محل

دیجیتالی هاي  سویچ. اندك پدید آمدند اندك) هاي گسترده متروپولیتن و شبکه  
ي هـا  شـرکت .  در سراسـر کـشور نـصب شـدند    ISDNقادر به ارائه خدمات  

 در شـعبات خـود در   LANهاي  اندازي شبکه دولتی و خصوصی مختلف، راه 
  . اند سراسر کشور را آغاز کرده

 در بخش خـصوصی کـامالً       نوینهاي   کنندگان زیرساخت  مینأزمانی که ت  
. خواهند بود هاي خود به یکدیگر  ها قادر به اتصال سایت     فعال شوند، سازمان  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. WTO (World Trade Center) 
2. GATT 
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 چراکه پهناي باند    ؛باطات داخلی هستند  هاي مختلف نیازمند چنین ارت     سازمان
زیرسـاخت جدیـد در حـال اجـرا، بـه      . موجود در کشور بسیار انـدك اسـت   

دهد که به موازات افـزایش تقاضـا،          امکان می  کنندگان خدمات اینترنتی    تأمین
  . پهناي باند گسترده را نیز ارائه کنند

هـاي   درحال توسعه، بسیاري شـرکت    هاي    سایر کشور هاي   همانند شرکت 
الیـن   بنگالدش از اینترنت براي برقراري ارتباط و انتشار اطالعات و تبلیغ آن          

گونـه تعامـل مـالی از طریـق      اما هـیچ  .کنند ها و خدمات خود استفاده می  کاال
هاي   چراکه در حال حاضر، دولت اجازه شارژ کارت        ؛گیرد اینترنت انجام نمی  

 هکننـد  تـأمین هـاي    شـرکت ،حـال   ایـن  با. دهد نمیرا اعتباري در این شبکه باز   
  .  از فنّاوري الزم براي این کار برخوردارندخدمات اینترنتی

  توسعه منابع انسانی 
اغلب . کرده و جویاي کار است     حصیلتبنگالدش داراي تعداد زیادي جوانان      

هاي بنگالدش   دانشگاه.آنها قادر به خواندن و نوشتن به زبان انگلیسی هستند        
هاي مرتبط با رایانـه را        در رشته  آموختگان  دانشروزافزونی از   هر ساله تعداد    

اکنون بـسیار کمتـر از     همآموختگان دانشکه شمار این  چند کنند، هر  تربیت می 
عالوه، تعداد زیادي از دانـشجویان       به. هاست شرکت میزان مورد نیاز دولت و    

انه مشغول هاي مرتبط با رای بنگالدشی در خارج از کشور به تحصیل در رشته        
  . هستند

هــاي متعــددي بــراي ارتقــاء ســطح کیفــی و زیرســاخت   دولــت برنامــه
ساخت شش دانشگاه جدید علـوم و       . سسات آموزشی در دست اجرا دارد     ؤم

اکنـون آغـاز شـده      دانشگاه موضـوع طـرح، هـم   12فنّاوري نوین، از مجموع    
سـسه ویـژه زنـان، در حـال     ؤتکنیـک، از جملـه سـه م        موسسه پلی  16. است
  . اندازي هستند راه

.  میلیون نفر مرد و زن اسـت       1/50کار بنگالدش مشتمل بر حدود        نیروي
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 تعداد قابل تـوجهی از  .از این جمع، در صنایع خدماتی مشغول به کارند    % 21
 بـنگالدش در خـارج از کـشور در عربـستان، امـارات              کارآزمودهمتخصصان  

تالي بنگالدش بـه معـضل   این امر سبب اب. متحده عربی و عمان اقامت دارند     
  .  شده است»ها فرار مغز«

  افزار  سخت
بنگالدش آشکارا بـر اشـاعه صـنعت        فناوري اطالعات و ارتباطات     مشی   خط

کارگیري تجـارت الکترونیکـی در اقتـصاد         و به فناوري اطالعات و ارتباطات     
هاي دولتـی و نیـز تعیـین          در فعالیت  فناوري اطالعات کشور، افزایش کاربرد    

، امنیت   فناوري اطالعات  بی حقوقی براي پرداختن به مسائل مرتبط با       چارچو
کیـد  أزیست ت  ملی، بهداشت، رفاه اجتماعی، حمل و نقل، گردشگري و محیط      

 تولیـد  ،مـشی  در ایـن خـط  فنـاوري اطالعـات    حال، هدف صنعت     هر به. دارد
  . افزار نه سخت است افزار نرم

انبی رایانه در مقیاس وسـیع  افزار یا تجهیزات ج در حال حاضر نیز سخت   
سـایت،   هاي بنگالدش داراي وب    شرکت بعضی. شود در بنگالدش تولید نمی   

حقیقت آنها قطعات را از منابع دیگر تهیه    در د، اما ادعاي ساخت رایانه را دارن    
یـک از سـازندگان      ، هیچ 2001در سال   . کنند و آنها را در بنگالدش مونتاژ می      

 شـعبه رسـمی   ، و غیـره 3گیـت  ، سـی  2اچ پـی  ،  1تلافزار نظیر این   جهانی سخت 
حـال بـسیاري      ایـن  امـا بـا   . توزیع، دفتر فروش یا پخش در بنگالدش نداشتند       

کنند و بـسیاري دیگـر        در بنگالدش محصوالت آنها را عرضه می       ها    فروشگاه
  . ندا هاي تقلبی مشغول نیز به فروش رایانه

  افزار  نرم
افـزار، چنـدین شـرکت بـه صـادرات            توسعه بخـش نـرم     سیاستراستا با    هم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Intel 
2. HP 
3. Seagate 
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امـا مجمـوع رقـم ایـن صـادرات          . ندا  پردازي مشغول  افزار و خدمات داده    نرم
اي نیـز از آنهـا    گونه سـابقه  عالوه اینکه هیچ پوشی است، به اندك و قابل چشم 

 -اس. بـی سـی  .، آي1کامپیوتر سولوشن لیمیتید هاي شرکت .در دست نیست
هاي داراي سـابقه    از جمله شرکت5ن دیالوگ و ماشی  4، ناکد 3 براك ،2پریماکس

توانـسته اسـت اطالعـاتی       6(EPB)صادرات هستند که دفتر توسعه صادرات       
 هنوز قـادر  این دفترشده،  هاي انجام رغم تالش به. آوري کند درباره آنها جمع

بـه گفتـه   . یست شواهد مکتوبی از میزان واقعی صادرات بنگالدش ارائه کند         ن
کنندگان به افشاي چنین اطالعاتی، کامالً قابـل          تمایل صادر   دالیل عدم  ،کمیته

نحوي مشمول مـساعدت دولـت       کنندگان به  که تمام صادر  دهرچن. درك است 
  . افزار است فزایش میزان صادرات نرما دولت همچنان خواستار ،اند شده

افـزاري    شـرکت بـزرگ نـرم   4  شـرح مختـصري از     ،آید پی می   چه در  آن
 بـه صـادرات   صـورت تهـاجمی   بـه شرکت از این جمـع   سه  .بنگالدش است 

  : ندا افزار مشغول نرم
افـزاري بـا گـرایش        یـک شـرکت نـرم      :7ور   پریماکس سـافت   -اس. سی. بی. آي

   .شود مین مالی میأبهره دولت ت هاي بسیار کم صادرات است که از محل وام
 پـردازي بـا    یـک شـرکت خـدمات داده       :8نورث آمریکن کامپیوتینـگ داینـامیکس     

امکانات انبارداري در اختیار آن قرار داده شـده      . صادراتی است % 100گرایش  
این شرکت از امکـان واردات معـاف از حقـوق گمرکـی بـراي تعـداد                 . است

  .متنابهی رایانه و تجهیزات جانبی برخوردار شده است
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Computer Solution Limited 
2. IBCS- Primax 
3. BRAC 
4. NACD 
5. Machin Dialogue 
6. Export Promotion Bureau 
7. IBCS-Primax Software 
8. North American Computing Dynamics 

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com



  205/ تحلیل کشورها  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 23 یـک شـرکت مجـازي متـشکل از        :1بنگالدش اینفورمیشن تکنولـوژي گـروپ     
رود که این  انتظار می. در بنگالدش است فناوري اطالعاتت کننده خدما ارائه

مـشابهش  هـاي    در اختیـار خـود و شـرکت    ی که شرکت به کمک منابع متنوع    
   .پردازي را افزایش دهد افزار و خدمات داده  بتواند صادرات نرماست،

این . افزاري در بنگالدش است بسیار بزرگ نرم یک شرکت    :2دلفین کامپیوتر لتد  
هـاي کـاري پرسـرعت و     هـاي مناسـب شـامل ایـستگاه        ساخت ز زیر شرکت ا 

هـاي   افـزار  هـاي مختلـف بـراي تولیـد نـرم      افزار سرورهاي بسیار مجهز به نرم   
هاي  این شرکت پروژه. وردار استخنگارش متن بر  حجم و     پرهاي داده    پایگاه

اینترنــت و  /هــاي وب افــزار هــاي داده، نــرم افــزار پایگــاه بــزرگ تولیــد نــرم
  . پذیرد نت را میااینتر /هاي اینترنت افزار نرم
  مین مالی أت

 ۀ موسـس 6 بانک خصوصی داخلـی،  20 بانک دولتی،    9بخش بانکی بنگالدش از     
نقـش  نیـز   بانـک آمریکـایی   12.  بانک خارجی تشکیل شده اسـت     13اعتباري و   

هنـده  د  بانک از این جمع، داراي شـعباتی ارائـه  2. کنند ایفا میدر این میان  رابط را   
هاي سنتی در سراسـر جهـان،         اما همانند اغلب بانک    ،تندسخدمات کامل بانکی ه   

هـاي کوچـک و در بـدو     ویژه شرکت  به،فناوري اطالعاتهاي  آسانی به شرکت  به
از طریـق   ها    تجربه نشان داده است که صاحبان این شرکت       . دهند  تأسیس وام نمی  
دلیـل   بـه . مین کننـد أ براي توسعه را تـ الزم توانند منابع مالی تر می  بازار سهام آسان  

گـذاري در    گذاران براي سـرمایه    ، جذب نقدینگی سرمایه   1996رکود بازار در سال   
  .تر شده است دشوارفناوري اطالعات صنعت 
   تأثیراتها و  پیشرفت

شده   افزار تدوین کید بر نرمأبا تفناوري اطالعات و ارتباطات مشی  که خط آنجا از  ◄
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Bangladesh Information Technology Group 
2. Dolphine Computers Ltd  

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ راهبرد ملی فناوري اطالعاتراهنماي تدوین / 206

 

حاصـل  فناوري اطالعات و ارتباطـات      هاي   ساخت هایی در زیر   است، پیشرفت 
   ؛اند افزاري قادر به صادرات، پدید آمده هاي پیشرو نرم شده و شرکت

هاي مربـوط بـه رایانـه، افـزایش          ها در رشته    دانشگاه آموختگان  دانشار  مش  ◄
نها در خارج از کـشور مـشغول بـه کارنـد و بـراي      آبسیاري از . یافته است 

تـر بـه امیـد      این ترتیـب، نـسل جـوان   هب. دکنن  خود پول ارسال می خانواده
هـاي   درآمد در خارج کشور بـه تحـصیل در رشـته           هاي پر  دستیابی به شغل  

  ؛دنشو مرتبط با رایانه تشویق می
درصدي مواجه بوده   20 با رشدي تقاضا براي رایانه و تجهیزات جانبی آن اخیراً   ◄

 .  نیز در حال افزایش استت اینترنتیکنندگان خدما تأمیناست، تعداد 
  ها  چالش

هـا   چنـد دانـشگاه   هـر . دانـشگران  وفنـاوري اطالعـات   کمبود متخصـصان      ◄
تربیـت  آموختگان بیشتري در رشـته فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات       دانش
هـاي بـازار و صـنایع        یـاز نآموختگان بـا     هاي این دانش   کنند، اما مهارت   می
  ؛خوان نیست هم

 اصالحات اقتصادي است، اما سیاستسازي بخش اصلی   د خصوصی چن هر  ◄
گـذاران خـارجی صـورت نگرفتـه        هاي کافی براي جذب سـرمایه      پیشرفت

هاي دولتی را به فروش گذاشـته اسـت امـا       دولت بسیاري از شرکت   . است
 ؛ترل و نظارت دولت هستندنها همچنان تحت ک حقیقت، این شرکت در

فناوري اطالعـات و  هاي  تبارات الزم براي پروژههاي مالی و اع   مین کمک أت  ◄
 ارتباطات؛

  . در سطح گستردهسوادي  فقر و بیمسئلهتوجه مداوم به   ◄
 

  گینه ـ 6
 میلیارد دالر  9/2 میلیون نفر و تولید ناخالص ملی        6/7گینه با جمعیتی معادل     
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 بانک توسعه اسالمی  یافته عضو    کمترتوسعه  کشور 31، یکی از    2001در سال   
بــی و منــابع  آورداري از معــادن سرشــار، نیــروي بــرقخــرغــم بر بــه. اســت

گینـه  . نیافته است   این کشور آفریقایی همچنان ملتی فقیر و توسعه        ،کشاورزي
ذخایر بوکسیت جهان را در اختیار دارد و نیز دومین تولیدکننده           % 30بیش از   

نـه در  از صادرات گی % 75 أبخش معدن، منش  . بزرگ این محصول در دنیاست    
  .  بوده است1999سال 

 از طریـق  اقتـصادي را  یهای ، دولت پیشرفت1990از اواسط تا اواخر دهه    
هاي حقوقی تجربـه    افزایش سطح سواد و چارچوب، پولی هاي  سیاستبهبود  

  . کرده است
   و مقررات سیاست

ارتباطـات از راه دور   پس از چندین دهـه برخـورداري از خـدمات پـست و              
سیس کـرد   أاي را ت    دولت کمیته  ،1989 در سال    ارتخانه،تحت نظارت یک وز   

 بخـش سیاسـت   بیانیه  . که وظیفه اصلی آن بازسازي و بهبود این بخش است         
 تدوین شد، که اهـداف  1991، در سال ارتباطات از راه دور در زمینه خدمات    

آن تفویض نقش برتر در اقتصاد کشور به این بخش و تسهیل رشد اقتـصادي    
 همچنـین   سیاسـت در این   . م اجتماعی بین جوامع محلی است     و ایجاد انسجا  

ارتباطات از  وزارت  . ار و مجري از یکدیگر تفکیک شده است       زگ کاروظایف  
 مجموعـه که یـک   حالی  در، و مقررات استها سیاستمسئول تدوین  راه دور   

سـیس شـده، وظیفـه     أ ت 1992 کـه در سـال       1گـی  مستقل تجاري دیگر، سوتل   
جمهـوري،   موجب فرمـان ریاسـت     به.  را برعهده دارد   عملیات تأمین خدمات  

  . نیز به اجرا در آمده استارتباطات از راه دور قانون 
شد و ظـرف دو سـال         مدیریت می  2کابل گی، در ابتدا توسط فرانس     سوتل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Sotelgui 
2. France Cable 
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خدمات مرکزي تلفـن  .  کابین تلفن در پایتخت نصب شد   28اول فعالیت آن،    
تجهیزات دیجیتال مبادلـه  . شد ارائه می نفر 9000از طریق یک شبکه کابلی به    

 خـط در منـاطق     500 خط در پایتخت و بـه ظرفیـت          3000تلفنی به ظرفیت    
  . روستایی نصب شد

زادسـازي  آگی، گـام دیگـري در جهـت     سازي سوتل دولت گینه با خصوصی  
. گذاران خـارجی برداشـت   و گشودن آن به روي سرمایهارتباطات از راه دور  بازار  

آن در % 40 و (TMB)کام مـالزي   م شرکت جدید متعلق به تله     از سه ا% 60امروزه  
هـاي   ستین شرکتخبه این ترتیب، این شرکت، یکی از ن    . اختیار دولت گینه است   

پست، تلگـراف و تلفـن در آفریقاسـت کـه در مالکیـت و کنتـرل یـک شـرکت                 
شده است که ظرف چند سال، سـهام دولـت و           بینی در طرح پیش  . خارجی است 

گـذاران   گی، هر دو کـاهش یابـد تـا زمینـه بـراي سـرمایه               کام مالزي در سوتل    تله
ارتباطـات از   تعهد و حمایت دولت گینه از توسعه بخـش           .المللی فراهم شود   بین

در آفریقـا  ارتباطـات از راه دور  ، این بخش را به یکی از آزادترین صـنایع        راه دور 
اي خـصوصی و خـارجی      هـ  گی، دیگر شرکت   عالوه بر سوتل  . تبدیل کرده است  

 تلفـن  کارگزاراز میان سه . نیز اجازه فعالیت در زمینه خدمات تلفن همراه را دارند 
سـل   سهام تله% 90که    حالی  خارجی دارد، در  % 100 مالکیت   1گینه تل  همراه، اسپیس 

  .  است3سل اینترنشنال  متعلق به تله2گینه
 بوده است تا امکان اخیراً دولت در تالش براي بهبود دسترسی به اینترنت     

بـراي  . وردآمین اطالعات هم براي مردم و هم براي جهان خارج را فـراهم      أت
اي براي انعقـاد قـراردادي بـا         اکنون سرگرم مذاکره   مثال، وزارت اطالعات هم   

سـایتی   انـدازي وب    بـراي راه   ،CIDA)(رونیکـی   تسسه جهان بازرگانی الک   ؤم
  . دشگري به عموم مردم استدهنده اطالعات دولتی، تجاري و گر ارائه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Spacetel - Guinea 
2. Telecel- Guinea 
3. Telecel International 
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  فناوري اطالعات و ارتباطاتساخت  زیر
ــه ــالش ب ــم ت ــت در جهــت آزاد  رغ ــاي دول ــه   ه ــازار از ده ــازي ب ، 1990س
. نیافتـه اسـت   توسـعه  گینه همچنان بسیارارتباطات از راه دور   هاي   ساخت زیر

 خـط تلفـن   6 نفر فقـط  1000، به ازاي هر     2000 در سال    ITUهاي   بنابر آمار 
 خـط تلفـن     10855،  1995 خط تلفـن ثابـت و در         16206،  1996 و در    ثابت

تـراکم تلفنـی یـا درصـد خطـوط، حـدود         . ثابت در گینه وجود داشته اسـت      
تعــداد  .  بــوده اســت  1995در % 15/0 و 1996در % 22/0، 1997در % 26/0

 واحـد در    22 و   1996 واحد در    33،  1997 واحد در    106هاي تلفن نیز     کابین
پایتخت و حومه آن مجهـز بـه سـه ایـستگاه سـویچینگ و      .  بوده است  1995
 2000خطوط مخابراتی ماکروویو به طـول بـیش از          . هاي توزیع هستند   شبکه

 .کننـد   متـصل مـی   1 بـه کونـاکري    ه خط ها را از طریق س      مراکز استان  ،کیلومتر
هاي همسایه و از طریق       با کشور  2آفتل   پان المللی از طریق شبکه    ارتباطات بین 

  . شوند ست با سراسر جهان برقرار می هواره اینتلیک ما
سـازي شـده     که گفته شد، بازار خدمات تلفـن همـراه نیـز آزاد             گونه همان

تل گینـه،    سل گینه و اسپیس    هاي خصوصی تله   گی، شرکت  جز سوتل  به. است
  .  در این زمینه فعال هستند،اند سیس شدهأ ت1994که هر دو در سال 

یـو  اي با همکـاري      گی از طریق پروژه     سوتل که  انی، زم 1997گینه از سال    
ارائـه  ) طی برنامه بهبـود زیرسـاخت اطالعـاتی کلـی آفریقـا            (3لولنداس اید   

 قرارداد با وگی د  سوتل. به اینترنت متصل شدو خدمات اینترنت را آغاز کرد
اندازي درگـاه ملـی اینترنـت در      اولین قرارداد براي راه   .منعقد کرد یو اس اید    

مین دسترسـی بـه اینترنـت در خـارج از           أ تـ  ، بـراي  تخت و دومین قرارداد   پای
بـا  یـو اس ایـد   این بخش از پروژه اکنون انجـام شـده و گـروه         . پایتخت بود 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Conakry ه  پایتخت گین  
2. Panaftel 
3. USAId leland 
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 که با هزینه یکسان، پهناي بانـد        1سات   وي اي استفاده از فنّاوري نوین ماهواره    
مات اینترنتی  کنندگان خد   تأمینکند،   سرعت را براي چندین نقطه فراهم می       پر

هـاي   این فنّاوري هم از شـبکه . تجاري را در سه منطقه راه اندازي کرده است   
بـه  . بـرد   رادیویی براي اتصال به اینترنت بهـره مـی         پخشتلفن و هم خطوط     

 کـه در  ،هاي اصلی  فقط در شهر   لطف این پروژه اکنون دسترسی به اینترنت نه       
ي پروژه، اتصال تعداد بیـشتري      گام بعد . پذیر است    نیز امکان  مناطق روستایی 

  . با استفاده از همین فنّاوري ارزان استاز مناطق روستایی 
، 1999، در مـاه مـه سـال         2اطات اینترنت آفریقا  بهاي سازمان ارت   آماربه  انب
 اتصال اینترنـت بـا پهنـاي بانـد     300و  خدمات اینترنتی    هکنند   پنج تأمین  گینه
 - اتـی  ،گینـه  خدمات اینترنتی    هکنند  ینتأمدومین  . داشته است کیلوبایتی   128
هـاي   یکی از ایـن بـسته   . کند  سه نوع خدمات مختلف اینترنتی ارائه می       3بول،

 سـاعت  8مشتمل بـر   ) دالر40( فرانک گینه در ماه 40000خدمات به ارزش  
و یـک نـشانی پـست    ) فرانـک گینـه    5000هر ساعت اتصال اضـافی      (اتصال

س با مبالغ دریافتی براي همین خدمات در        این مبلغ در قیا   . الکترونیکی است 
 هکننـد   تـأمین سومین  . هاي در حال توسعه، گران است       کشور  دیگر از  بسیاري

 اینترنت در گینه هنـوز در       ،به عبارت کلی  .  است 4، بینتا گینهخدمات اینترنتی   
 از  شـمار انـدکی   که فقـط     آنجا از.  بهاي خدمات آن گران است     وبدو پیدایش   

هاي تجارت الکترونیکـی      اعتباري هستند، استفاده از برنامه     مردم داراي کارت  
  . براي دولت یا بخش خصوصی بسیار دشوار است

 .در گینه، پایتخـت آن کونـاکري اسـت       فناوري اطالعات   کانون عمده تمرکز    
تـوان از   ن جملـه مـی   آکننـد کـه از        استفاده مـی   ITهاي مختلفی در گینه از       گروه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. VSAT 
2. Africa Internet Connection 
3. ETI-BULL 
4. BINTA 
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المللـی   هـاي بـین    صی، دو دانـشگاه، سـازمان     هاي تجاري، مدارس خصو    شرکت
. دولتی نام برد  هاي و وزارتخانه) هاي غیردولتی سازمانسازمان تجارت جهانی و (

دولتی، وزارت اطالعات  نهادهاي بین فناوري اطالعات ترین کاربران  یکی از فعال
انی ان بازرگجهسسه ؤاکنون سرگرم مذاکره براي انعقاد قراردادي با م        است که هم  
دهنده اطالعات تجاري، دولتی و   سایتی ارائه  اندازي وب  ، در زمینه راه   1الکترونیکی

کاربر مهـم دیگـر وزارت تحقیقـات و آمـوزش           . گردشگري به عموم افراد است    
اي را بـین دو دانـشگاه کـشور برقـرار        سیم نقطه به نقطه    عالی است که ارتباط بی    

  . اند لفن به آمریکا متصلها از طریق خطوط ت این دانشگاه. کرده است
  انسانی  توسعه منابع

سوادي داشته است، اما میزان  هایی جدي براي مبارزه با بی چند دولت تالش هر
اقدامات .  همچنان بسیار باالست(HDR 2001) 1999در سال % 65آن یعنی 

در سـال  % 48دولت از طریق وزارت آموزش ملی به افزایش نرخ تحصیل به           
 و 2000در سـال    % 53هدف افزایش ایـن میـزان بـه         .  است  منجر شده  1996
هـایی بـراي آن    ، برنامهسوادآموزيبر برنامه   عالوه.  است 2010تا سال   % 100

  .  تدارك دیده است نیزدسته از مردم که قادر به تحصیل در مدارس نیستند
 منـابع بـسیار محـدود اسـت و           در آنهـا   سوادي در روستاها کـه     میزان بی 

آوري غذا بـه والـدین خـود کمـک           اي رفتن به مدرسه، در جمع     ج  کودکان به 
اي بـه نـام    ، دولـت پـروژه  مـسئله بـراي حـل ایـن      . کنند، بسیار زیاد است    می

ها در منـاطق    را آغاز کرده که نقش آن کمک به خانواده »ها  آموزش جمعیت «
  . شان به مدرسه است روستایی براي فرستادن کودکان

خوبی آگاهنـد و در بـسیاري     سوادي به  ضل بی کلی از مع    طور  شهروندان به 
آوري و بـراي سـاخت مدرسـه در          هـایی را جمـع     موارد مردم پایتخت کمک   

هـا سـاخته شـده     تاکنون مدارس بـسیاري در روسـتا    . کنند ها ارسال می   روستا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Electronic Commerce World Institute 
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هایی است که  پذیر خانواده شان مدیون اعضاي مسئولیت   شدن   که ساخته  ،است
  . کنند ها پول ارسال می ابراي ساخت مدرسه به روست

. تخصص روبروسـت  مسوادي، گینه با کمبود نیروي       دلیل نرخ باالي بی    به
یکی در پایتخـت، و دو دانـشگاه دیگـر در           : این کشور فقط سه دانشگاه دارد     

گذاري خـارجی   این کمبود منابع یکی از موانع عمده سرمایه    . مناطق روستایی 
، تـا  ارتباطـات از راه دور  بـازار  سـازي و آزادسـازي   خصوصی. در گینه است 

گی، کـه انتظـار     ویژه در مورد سوتل     ثر بوده است، به   ؤحدودي در این زمینه م    
کـام مـالزي، دانـش فنـی خـود را از طریـق         رود شریک مالزیایی یعنی تله     می

شـرکت ناچـار از   . آموزش و استخدام نیروهاي محلی، به کشور انتقـال دهـد     
اي و اعـزام      براي آموزش کـارگران جـوان گینـه        استفاده از مهندسان مالزیایی   

  . استاي به خارج از کشور براي تحصیل  مهندسان گینه
هـایی را در زمینـه مخـابرات برگـزار           ، دوره 1تکنیک کوناکري   پلی مؤسسه

سـسه کمـک   ؤ در توسعه ایـن برنامـه بـه ایـن م    GTZبانک جهانی و   . کند می
 متخــصص در آمــوزش ITدانــشگاه مرکــزي گینــه، داراي مرکــز . کننــد مــی

وزارت آمـوزش   . دسترسی به اینترنـت اسـت     داراي  هاي جدید و نیز      فناوري
نتیجه اتصال  میل در اینترنت و در اي  مین خدماتأتحقیقات علمی با ت   و  عالی  

. کنـد  سـسه کمـک مـی   ؤاین وزارتخانه به خوابگاه و دانشگاه، در این امر به م     
  . شگاه دیگر در دست طراحی استاي براي بسط این اتصال به دو دان پروژه

هاي   بسیاري در شهرهاي سریع داراي آموزشها، مدارس  عالوه بر دانشگاه
 ود. کنند  کار با رایانه ارائه میاي هاي پایه هایی را با موضوع مهارت بزرگ، دوره

گی، آموزش،   و سوتل)3بول  و اتی2نت میري/ بینتا(کننده خدمات اینترنتی  تأمین
  .  وب را نیز در فهرست خود دارندفحاتطراحی صمشاوره و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. The Institue of Polytechnic of Conakry 
2. BINATA/Mirinet 
3. ETIBULL 
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  فناوري اطالعاتصنعت 
فنـاوري  افـزار یـا سـاخت تجهیـزات          سیسات تولید نـرم   أگینه فاقد هرگونه ت   

دلیل این امر، کمبـود منـابع مـالی و دانـش فنـی      . استاطالعات و ارتباطات   
افـزاري بایـد از خـارج وارد شـوند کـه هزینـه                تمام تجهیزات سـخت   . است

 ICTایـن وضـعیت بـه رونـد کنـد اجـراي زیرسـاخت              . نگینی دربـر دارد   س
دهندگان ناگزیر از خرید تجهیـزات از خـارج           است، چراکه خدمات   انجامیده

  . گیر است هستند که هم گران و هم وقت
  مین مالی أت

هـاي جهـانی نظیـر بانـک         دولت، چند شرکت خصوصی خارجی و سـازمان       
کنندگان مالی اصـلی صـنعت    مینأ هم ت هنوز) USAID( یو اس اید     جهانی و 

دار  گی از کمک دولت وسرمایه سـهام  تلسو.  گینه هستندارتباطات از راه دور   
هـاي بـسیار انـدکی در     شـرکت . کام مالزي برخوردار شده است   خود تله % 60

اند و هنوز بودجه خاصـی بـراي تـسریع رونـد          گذاري کرده  این زمینه سرمایه  
  . ستتوسعه اختصاص داده نشده ا

  ها و تأثیرات  پیشرفت
هـا و   جانبـه سیـستم   سـازي بـه بهبـود همـه     هاي دولت در جهت آزاد    تالش  ◄

   ؛ انجامیده استارتباطات از راه دورخدمات 
. سازي به بعد، ضریب نفوذ مشترکان تلفن چند برابر شده است       از زمان آزاد    ◄

 اول، تعداد گی و در دو تا سه سال سازي سوتل براي مثال از زمان خصوصی
  ؛هزار نفر رسیده است  40هزار به  10مشترکان تلفن چهار برابر شده و از 

انـد کـه     و مقررات درست، سبب شـده      ها  سیاستثبات سیاسی نسبی گینه،       ◄
. ترین بازار در میان همتایـان آفریقـایی خـود باشـد     بازار مخابرات گینه آزاد   

در اقتصاد ایـن کـشور ترغیـب     به مشارکت    را گذاران شاید این امر، سرمایه   
 ؛کند
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 و میـزان  کننـدگان افـزوده اسـت    نـام  بـر شـمار ثبـت     برنامه آموزش دولت،      ◄
 . ، در حال کاهش مستمر استچند بسیار باال سوادي، هر بی
  ها  چالش

گـذاري در نظـام آموزشـی، نظیـر سـاخت مـدارس بیـشتر،                تسریع سرمایه   ◄
 .تحـصیل در دورة ابتـدایی     آموزش تعداد کافی معلمـان و اجبـاري کـردن           

، همـواره یـک   بخش دولتی و تجاريویژه در  انسانی به   توسعه مستمر منابع  
  . چالش جدي بوده است

 ارتباطـات از راه دور    و بخـش    فنـاوري اطالعـات     گـذاري در     ادامه سرمایه   ◄
اعتبـار   مینأگـذاران و تـ     هاي دیگري براي جـذب سـرمایه       دولت باید به راه   
 . ها بیندیشد اختس براي توسعه زیر

دهنـدگان    آزادسازي شـده اسـت، خـدمات       ارتباطات از راه دور   که بازار    چند هر  ◄
تربیـت  . هنوز براي ارائه خدمات مطلوب به مشتریان راه درازي در پیش دارنـد            

هـاي مـدیریتی و سـازمانی      تعداد بیشتري از کارمندان محلی و توسـعه قابلیـت         
 . آوري مالیات یند جمعآثال در زمینه فر، براي مربراي نیل به کارآیی بیشت

    
  اردنـ 7

هـاي اخیـر، اردن    در سال. میلیون نفر جمعیت است5اردن کشوري کوچک با   
با تمام قوا به توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات پرداخته است تا از مزیـت               

کرده خـود و نیـز موقعیـت راهبـردي جغرافیـاي              نیروي کار جوان و تحصیل    
راهبـرد ملـی توسـعه فنـاوري     . ر منطقه نهایت استفاده را ببـرد      سیاسی خود د  

 اردن براي توسعه صنعت فناوري اطالعات و نفوذ در بازار جهـانی               اطالعات
اي   ریـچ برنامـه   . شود   نامیده می  1محصوالت وخدمات فناوري اطالعات، ریچ    

  :کند ساله است که چارچوبی جامع مشتمل بر اقدامات زیر را فراهم می پنج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. REACH 
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  چارچوب قانونی؛   ◄
  ایجاد محیط و زیرساخت؛  ◄
  هاي ملی فناوري اطالعات؛  پیشبرد برنامه  ◄
  سرمایه و تأمین منابع مالی؛  ◄
  .توسعه منابع انسانی  ◄

ریچ طرح شفافی را براي تقویت صنعت فناوري اطالعات نوپاي کشور و          
اي و جهـانی   چه بیشتر کردن توانایی رقابت آن در بازارهاي داخلی، منطقـه   هر

ریچ تحلیلی منتقدانه درباره نقاط ضعف و قوت اردن در قیاس با . کند ارائه می
سـاله، تمـامی    تر اینکه طی یـک برنامـه پـنج    مهم. رقباي خود انجام داده است   

منظور حصول  نفعان به  اقداماتی که توسط بخش خصوصی، دولت و دیگر ذي        
ر نسل بعد با تکیه بـر اقتـصادي         اطمینان از تثبیت مکانی شایسته براي اردن د       

اهداف . روشنی شرح داده است الکترونیکی و مبتنی بر اینترنت الزم هستند، به 
  :2004اردن قصد دارد تا . شده در ریچ بلندپروازانه، اما قابل تحقق هستند تعیین
   هزار شغل مرتبط با فناوري اطالعات ایجاد کند؛30  ◄
افـزار و محـصوالت و    ل صـادرات نـرم   میلیون دالر در سال از مح     550  ◄

 خدمات فناوري اطالعات درآمد کسب کند؛
 .گذاري مستقیم خارجی جذب کند  میلیون دالر سرمایه150  ◄

منافع رشد سریع بخش فناوري اطالعات فقط منحصر به منافع اقتـصادي           
مزایاي اجتمـاعی آن شـامل رفـاه بیـشتر، خـدمات اجتمـاعی بهتـر و              . نیست

: منافع راهبردي طرح عبارتنـد از     . هاست  اسب براي تمام اردنی   هاي من   آموزش
پایه، ارتقاء توان رقابتی اقتـصادي و    کارایی بیشتر دولت، ایجاد اقتصادي دانش     

تحقق این آمال و اهداف اقتصادي مـستلزم        . وابستگی کمتر به بازارهاي سنتی    
با یکـدیگر  هاي مرتبط    اجراي دقیق و پیگیرانه بعضی اقدامات در برخی زمینه        

  :راهبرد ریچ، این اقدامات را به شش برنامه راهبردي تقسیم کرده است. است
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  توسعه صنعت فناوري اطالعات؛   ◄
 ها و مقررات؛ تقویت سیاست  ◄
 توسعه منابع انسانی؛  ◄
 پشتیبانی دولت؛  ◄
 سرمایه و تأمین منابع مالی؛  ◄
 .بهبود زیرساخت  ◄

  سیاست و مقررات
اي متـشکل از   ، کمیتـه (ICTAC)نـاوري اطالعـات و ارتباطـات        شوراي رایزنی ف  
هاي دولتی و خصوصی بـه ریاسـت وزیـر فنـاوري اطالعـات و       نمایندگان بخش 
نفعـان   هاي بخش دولتی و ذي     این یازده عضو شورا نماینده طرف     . ارتباطات است 

بخش خصوصی، اختیار پایش و رهبري اجراي اهـداف ریـچ را از طریـق دولـت       
ایـن  . قر دائمی این شورا در وزارت فناوري اطالعات و ارتباطـات اسـت            م. دارند

شده با هدف حمایت از اصالحاتی است که رشد و توسـعه       شورا مجمعی تأسیس  
  .کنند پذیر می صنعت فناوري اطالعات و ارتباطات را امکان

ترین مصوبه آن، شاید قوانین و مقررات حـاکم بـر مالکیـت حقـوقی             مهم
اصالح قانون حـق مؤلـف، حـق ثبـت و مقـررات ثبـت               . د باش (IPR)فکري  

دهـد کـه حقـوق        گذاران اطمینـان مـی       به سرمایه  2001ابتکارات مصوب سال  
  .خوانی دارد المللی هم مالکیت فکري در اردن با بهترین استانداردهاي بین

هاي الکترونیکـی در حمایـت از تجـارت و بانکـداري         قانون جدید تعامل  
شده در قـانون   اصالحات انجام.  به تصویب رسید2002 الکترونیکی در ژانویه 

موجب تحوالت عمیقی در وزارت پست و ارتباطات و تبدیل آن بـه وزارت              
وزارتخانـه جدیـد اختیـار    .  شـد  (MOICT)1فناوري اطالعـات و ارتباطـات       

. هاي بخـش فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات را دارد      تدوین و اجراي سیاست   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Ministry Of Information & Communication Technology  
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وقـت بـه     از یک نهاد پـاره 1(TRC)ذاري مخابرات گ  همچنین کمیسیون قانون  
وقت و مجزا از دولـت بـا اختیـارات            نفره تمام   ریاست وزیر، به کمیسیون پنج    

گذاري و تسهیل رقابت در صنعت ارتباطات از راه دور، تغییـر              کامل در قانون  
گـذاران بـه بخـش فنـاوري          نتیجه این تغییرات، اعتمـاد سـرمایه        در. شکل داد 

  .ارتباطات در این کشور افزایش چشمگیري داشتاطالعات و 
عضویت در سازمان تجارت جهانی و اجراي معاهده تجارت آزاد بین اردن 

هاي تجاري  و ایاالت متحده، شواهد محسوسی از تعهد اردن به آزادسازي رویه
دولت اردن همچنین تعهدات خاصی در زمینه پشتیبانی از . در این کشور است

ی و حمایت از حقوق مالکیت معنوي در زمینه محصوالت و        الملل  تجارت بین 
اکنون مقررات سازمان تجـارت جهـانی        اردن هم .  پذیرفته است  ICTخدمات  

هـاي    و هزینـه 2»رینگ دیوم بیکریر م «افزار    گذاري گمرکی نرم    حاکم بر ارزش  
المللی مربـوط بـه      بهره مرتبط با آن را پذیرفت تا خود را با استانداردهاي بین           

عالوه اردن  به. گذاري گمرکی محصوالت فناوري اطالعات منطبق سازد  رزشا
 سـازمان تجـارت جهـانی    (ITA)نامه فناوري اطالعات  از امضاکنندگان تفاهم 

هاي گمرکـی محـصوالت       نامه، الزم است که تعرفه      موجب این تفاهم    به. است
  .فناوري اطالعات و ارتباطات حذف گردند

  ساخت توسعه زیر
ــه  1995در ســال  ــانون ســیزدهم ارتباطــات از راه دور را ب ــس اردن، ق ، مجل

بنابر این قانون، انحصار دولتی ارتباطات از راه دور در قالـب         . تصویب رساند 
TCC              باید به شرکتی با مالکیت دولتی به نام شرکت مخـابرات اردن ،(JTC) 

س  پـس از تأسـی  (TRC)گذاري ارتباطات از راه دور  تبدیل و کمیسیون قانون 
 بخـش و نیـز  گذار و مسئول اجراي سیاست دولتی در این        عنوان نهاد قانون    به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Telecommunications Regulatory Commission 
2. Carrier Medium Bearing 
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جـز   بـه . شـود  ایفاي نقش داور در اختالفات بین کارگزاران مختلـف شـناخته    
اندرکاران عمـده در بخـش ارتباطـات از راه             دیگر دست  JTC)(سی. تی. جی

  . 2کو اتلو ب)  استJTCکه اکنون در تملک  (1دور عبارتند از گلوبال وان
رغم روند رشد تدریجی بازار اینترنت، ضریب نفوذ اینترنت و رایانه در             به

 مـشترك  9000 کمی بیـشتر از      1997اردن در سال    . اردن همچنان اندك است   
 هـزار نفـر افـزایش        50، این رقم به بـیش از        2001اینترنت داشته که در سال      

   .است% 1ضریب نفوذ اندکی بیش از . یافته است
کند خدمات اینترنتی تا حد زیادي ناشی از هزینه نسبتاً باالي خریـد      رشد  

هاي اینترنتـی در کـشور نـزد افـراد         این خود دلیل محبوبیت کافه    . رایانه است 
  ) زیرنمایه. (بهره از رایانه شخصی است بی

  
    مشترکان اینترنت در اردن

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 3 برآورد صنعتیگذاري ارتباطات از راه دور و کمیسیون قانون: منبع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Global one 
2. Batelco 
3. Telecom Regulatory Commission & Industry Estimates 
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سازي و آزادسازي نسبی بخش ارتباطات از راه دور اردن همراه        خصوصی
اي در خدمات مخـابراتی   هاي عمده به پیشرفتintoj  و  MOICTبا رایزنی با

 و خطـوط  ISDNکـام اردن دسترسـی    تله. ها منجر شده است     و کاهش هزینه  
هـاي نـوین    فنـاوري . دهـد    مگابـایتی را ارائـه مـی       2 کیلوبایتی تـا     64لیزالین  

 نرخ اولیه اتـصال     PRI خطوط دیجیتالی مشترکین و      DSLنظیر  (باندگسترده  
نیـز بـراي   ) ، فناوري فیبري و الگوي انتقال غیرهمزمـان  Frame Realyو نیز 
 با محـدوده  ADSLخطوط پرسرعت . هاي تجاري در دسترس هستند      استفاده

 کیلوبایـت  1024 و 512 هـاي  پوشش زیاد موجودند و امکان دانلود با سرعت       
هـا، دسترسـی بـه یـک گـروه       یـک شـبکه اختـصاصی داده   . کنند را فراهم می  

 FLAGالمللـی نظیـر       هـاي فیبـر نـوري بـین         اینترنتی ملی و ارتباط با سیستم     
هـاي دسترسـی بـه اینترنـت و      ، قابلیـت )ارتباط فیبر نوري در سراسر جهـان  (

  .یش داده استنحو چشمگیري افزا هاي اردن را به مخابره داده
  

  رشد مشترکین اینترنت
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  گذاري ارتباطات از راه دور کمیسیون قانون: منبع
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  توسعه منابع انسانی
برنامـه   .کرده و تواناي آن اسـت     ترین دارایی اردن، نیروي کار تحصیل       باارزش

گذاري بر این منبع  ، راهبردي است که براي توسعه و سرمایه      )REACH(ریچ  
هایی که وارد بازار کـار فنـاوري اطالعـات و             تعداد اردنی . استطراحی شده   

تقاضا بـراي تحـصیل در     . اند، افزایش قابل توجهی داشته است       ارتباطات شده 
هاي مربوط به فناوري ظرف سال گذشته بیشتر شده و فناوري اطالعات       رشته

سـال  . را به سومین رشته پرطرفـدار دانـشگاهی در اردن تبـدیل کـرده اسـت            
  .ته این رشته در جایگاه دهم قرار داشتگذش

الین براي  عبداهللا براي توسعه یک پایگاه داده آن  در پاسخ به خواست ملک    
هـاي فنـاوري اطالعـات و        گردآوري اطالعات هوشمند درباره زمینه مهـارت      

سـایت   ، وب1ارتباطات در اردن، یک شرکت ملی فناوري اطالعات به نام نتـز    
www.it.joاین سایت با هماهنگی وزارت آموزش و جامعه . اندازي کرد  را راه
ایجاد ارتباط بـین  «ابتکار . اندازي شده است ، طراحی و راه  2(JCS)رایانه اردن   

 یـک فراخـوان ملـی از سـوي وزارت فنـاوري اطالعـات و         3(CJI)» ها  اردنی
عات و ارتباطات در زندگی    براي گنجاندن فناوري اطال    4(MOKT)ارتباطات  

اکنون، اولویت نخست این ابتکار، حصول اطمینان       . هاست  روزمره تمام اردنی  
آموزان به شـکل مـؤثر و آسـان          از دسترسی به رایانه و شبکه براي تمام دانش        

با گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات و گنجاندن آن در فرآینـدهاي      . است
ویق مشارکت گـسترده در زمینـه فنـاوري         یادگیري، دولت در تالش براي تش     

هاي مبتنی بر فناوري الزم بـراي   اطالعات و ارتباطات و تسریع کسب مهارت     
  .اي است تبدیل اردن به قطب فناوري اطالعات و ارتباطات منطقه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. NETS 
2. Jordan Computer Society 
3. Connecting Jordanian Initiative 
4. Ministry Of Information & Communication Technology 
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وزارت آموزش درحال اجراي ابتکار دیگري براي تجهیـز تمـام مـدارس             
هاي قابل تـوجهی   پیشرفت.  است2005هزار رایانه تا سال  100دولتی اردن به    

 مدرسه ابتـدایی و راهنمـایی،       3100از بین   . در این زمینه صورت گرفته است     
 44کـه فقـط      چنـد   اند؛ هر    مدرسه تاکنون به آزمایشگاه رایانه مجهز شده       1650

هـاي    آمـوزان پایـه     تمام دانش . مدرسه از این جمع، به اینترنت دسترسی دارند       
هاي رایانه دسترسی دارند و نـسبت تعـداد رایانـه بـه               ه، به آزمایشگا  12 و   11

 20 تـا  10هـر آزمایـشگاه مجهـز بـه     .  است11 به   8ها    آموز در این پایه     دانش
. رسـد  هزار دستگاه می  28هاي مدارس کشور به       رایانه است و تعداد کل رایانه     

اي هـ  شـده از برنامـه نوسـازي رایانـه         هاي بازیافت   هزار دستگاه از این رایانه      5
  .وزارتخانه هستند

هـاي فنـی     وزارت آموزش، راهبرد فراگیر آموزشی الکترونیکی را با کمک       
ریـزي، هـدایت،      براي برنامـه  . المللی کانادا تدوین کرده است      اداره توسعه بین  

تسهیل و هماهنگی اجراي ایـن راهبـرد، وزارت آمـوزش، واحـد همـاهنگی                
عـالوه، سـوادآموزي    بـه . ازي کرداند  راه2001فراگیري الکترونیکی را در سال  

درسی مدارس از پایه سوم به بعد گنجانـده شـده اسـت و               اي در برنامه      رایانه
متون درسی ملی براي آموزش فناوري اطالعات در مقاطع دبیرسـتان تـدوین           

 اضافه 1آزمون فناوري اطالعات نیز به امتحان ورودي کالج ملی اردن         . اند  شده
  .شده است

 توسـط وزارت آمـوزش در    www.learning.joه آموزشیاخیراً یک درگا
رود که ایـن سـایت یـک منبـع جـامع           چند انتظار می    هر. دست طراحی است  

 k-12ها باشد، اما در ابتدا فقط میزبان منـابع درسـی     فراگیري براي تمام اردنی   
این درگاه براي تحت پوشش    » ها  ایجاد ارتباط بین اردنی   «با رشد شبکه    . است

عـالی، گـسترش     مقـاطع بـاالتر از دبیرسـتان و سـطوح تحـصیالت              قراردادن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Tawjihi 
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بایست در    ، یک درگاه فراگیري کامالً عملیاتی می      2005تا سال   . خواهد یافت 
  .دسترس تمامی شهروندان باشد

آموزي معلمان خود بـراي ادغـام فنـاوري و            وزارت آموزش براي مهارت   
آمـوزي   هایی بـراي مهـارت   برنامه.  میلیون دالر هزینه کرده است     7/6تدریس،  

هـاي تـدریس مبتنـی بـر فنـاوري بـه معلمـان در                 اي و روش    در سواد رایانـه   
  .کار وزارتخانه است دستور

المللـی کـاربري       معلم مجوز بـین    1500با کمک برنامه توسعه ملل متحد،       
 معلـم دیگـر در   4500اي را دریافت کرده و      رایانه در زمینه سوادآموزي رایانه    

اي بـا نـام    هاي آموزشـی دو هفتـه      عالوه، کارگاه   به. وند هستند حال طی این ر   
 1برونـسویک کانـادا   مؤسسات تابستانی که توسط گـروه آموزشـی ایالـت نیـو       

  .اند  آغاز شده2002شوند، در سال  برگزار می
عبـداهللا دوم      براي افزایش دسترسی عمـوم بـه فنـاوري اطالعـات، ملـک            

 در 2(JITCC)عه فناوري اطالعات اردن رهبري برنامه را با تأسیس مراکز جام     
هـاي مجهــز رایانـه مــستقر در    ایـن مراکــز، آزمایـشگاه  . دسـت گرفتـه اســت  

ایـن مراکـز کـه      . اجتماعات کنونی و مراکز جوانـان در سراسـر اردن هـستند           
اند، پاسخگوي    صورت راهبردي در اجتماعات شهري و روستایی واقع شده          به

هاي خاص هستند که شاید امکان دسترسی        یازنیاز زنان، کودکان و افرادي با ن      
شـده در     اکنـون خـدمات ارائـه     . هاي دیگر نداشته باشند     به فناوري را به شیوه    

چنین مراکزي شامل دسترسی موقـت بـه اینترنـت، دسترسـی بـه تجهیـزات                
افزارهاي  نرم...) رایانه، چاپگر، فکس و (پشتیبان فناوري اطالعات و ارتباطات      

آموزش راهبـري، نیازهـاي     (سی، خدمات توسعه اجتماعی     آموزش زبان انگلی  
  .پایه رایانه است و آموزش علوم) ویژه و غیره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Canadian New Brunswick Department Of Education 
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 که از یک برنامه موفق کانادایی الگوبرداري شده، توسـط       1کروپ اردن   نت
منظور تـسریع اثربخـشی برنامـۀ     وزارت فناوري اطالعات و ارتباطات اردن به     

ه و متکـی بـر اسـتفاده از خالقیـت و     ها طراحـی شـد    ایجاد ارتباط بین اردنی   
آموختگـان جـوان اردنـی        در این برنامه، دانش   . انرژي نسل جوان کشور است    

هاي الزم در زمینه تجارت و فناوري را براي اشاعه استفاده کـاربردي               آموزش
  .کنند از فناوري در جوامع پیرامونی اردن، دریافت می

  پشتیبانی دولت
هـاي    راه دور اردن، رهبري قوي وزیـر و کمـک  با تصویب قانون ارتباطات از  

فنی پرسنل و مشاوران کـارآزموده، وزارت پـست و ارتباطـات، طـی فرآینـد              
.  تبدیل شد2(MOICT)تحولی کامل به وزارت فناوري اطالعات و ارتباطات   

MOICT   مشی در زمینه فنـاوري اطالعـات، مخـابرات و             مسئول تدوین خط
ه کـه بـه نـام وزارتخانـه الکترونیکـی نیـز             این وزارتخان . خدمات پستی است  

گـذاري و دربرگیرنـده    مشهور اسـت، داراي وظـایفی بـس فراتـر از سیاسـت         
گـذاران داخلـی و خـارجی بـه مـشارکت در بخـش فنـاوري                  ترغیب سرمایه 

ها از فنـاوري اطالعـات، افـزایش کـسب فنـاوري در       اطالعات، اشاعه آگاهی  
راي تحقق برنامه دولت الکترونیکـی  بینی تمهیدات الزم ب سراسر کشور و پیش 

  .اردن است
 را با هدف توسـعه و  3(NIC)هاست که دولت، مراکز اطالعات ملی       مدت

ایـن مرکـز    .  کـرده اسـت     تأسـیس  (NIS)4نگهداري سیستم اطالعـات ملـی       
اي گسترده و ملی براي ایجاد ارتباط بین مراکز اطالعاتی بخش دولتی و       شبکه

 ایـن مرکـز همچنـین راهبـرد و سیاسـت            .بخش خصوصی پدید آورده است    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Netcorp Jordan 
2. Ministry Of Information & Communication Technology  
3. National Information Center 
4. National Information System 
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مثابـه راهنمـایی بـراي         تدوین کرد؛ راهبردي که به     1998اطالعات را در سال     
. آیـد   ملی و توسعه صنعت خدمات اطالعاتی به شمار مـی           تقویت زیرساخت 

آمـوزي و پـژوهش، چنـدین مرکـز از            مرکز اطالعات ملی عالوه بـر مهـارت       
  .کند را نیز اداره میاجتماعات فناوري اطالعات در اردن 

  توسعه صنعت فناوري اطالعات
یکی از پرثمرترین دستاوردهاي برنامه ریچ، ایجـاد اتحادیـه جدیـد و پویـاي               

اکنـون نقطـه عطـف تمـام      این اتحادیه هم  .  بود intajصنعت فنّاوري اطالعات  
کارکنان متخصص ایـن  . هاي مرتبط با فناوري اطالعات در اردن است       فعالیت

اي متنوع از خـدمات بـا کیفیـت بـاال بـه اعـضاي          اي ارائه مجموعه  اتحادیه بر 
نتیجه، میزان عضویت در آن  در. دهند ناپذیري را ادامه می  خود، تالش خستگی  

 شـرکت رسـیده   113 شرکت بـه  53برابر شده و از    به بعد، دو   2001از ژانویه   
  .است

  :اهداف عمده این اتحادیه عبارتند از
  نعتی؛پشتیبانی از اهداف ص  ◄
  گذاري در صنعت اردن؛ هاي سرمایه افزایش فرصت  ◄
  تأمین پژوهش صنعتی و اطالعات بازار؛  ◄
هـا و کنتـرل کیفیـت در فنـاوري            تأثیرگذاري بر استانداردسـازي، گـواهی       ◄

  اطالعات؛
  پشتیبانی از توسعه منابع انسانی؛  ◄
  پیشبرد حقوق مالکیت فکري در صنعت؛  ◄
  المللی صنعت فناوري اطالعات؛ بینهاي  تشکیل اتحادیه  ◄
  .هاي صنعتی نفعان صنعت و حل و فصل درگیري مدیریت روابط ذي  ◄

شرکت اینتل که از دستاوردهاي اردن در توسعه بخش فناوري اطالعـات             
-I)اینترنـت خـود     و ارتباطات خود، به وجد آمده بود، نخـستین آزمایـشگاه            
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Lab)  عبـداهللا   طالعات دانشگاه ملـک    عرب را در دانشکده فناوري ا       در جهان   
 گشایش یافت، نقـش  2002این آزمایشگاه که در سپتامبر      . اندازي کرد   دوم راه 
تأسیس تجارت الکترونیکی و اینترنتـی     هاي تازه   دهنده را براي شرکت     پرورش

ایـن آزمایـشگاه، الگوهـاي جدیـد تجـاري را تـست و         . کنـد   در اردن ایفا می   
نی الزم براي تحقق این الگوها در شـبکه اینتـل       هاي ف   کند و کمک    ارزیابی می 

  .گذارد را در اختیار می
  ها و تأثیرات پیشرفت

 نقش مؤثري در توسـعه بخـش فنـاوري اطالعـات و          (REACH)برنامه ریچ   
دســتاوردهاي آن اردن را بــه یکــی از بهتــرین . ارتباطــات اردن داشــته اســت

و تبدیل این کشور  طالعاتاي فناوري ا ها براي ایفاي نقش راهبر منطقه گزینه
المللـی در زمینـه    شـده در سـطوح بـین    شـناخته     رسمیت    به یک صادرکننده به   

ایـن پیـشرفت    . خدمات و محصوالت فناوري اطالعات تبـدیل کـرده اسـت          
حاصل تالش هماهنگ و متعهدانه بخـش دولتـی و خـصوصی بـا همکـاري                

ملیتـی     چنـد  هـاي   هاي غیردولتی، مراکز دانـشگاهی و شـرکت         نزدیک سازمان 
  . و ارتباطات است فناوري اطالعات

اي قوي براي     رشد چشمگیر در بازار اینترنت و ارتباط از راه دور که انگیزه             ◄
  صنعت فناوري اطالعات است؛

 میلیـون  168 حـدود  2001از دیدگاه منافع اقتصادي، ایـن برنامـه در سـال           ◄
افـزار، عایـد    ر و نرمافزا دالر از محل ارائه خدمات فناوري اطالعات، سخت    

 میلیـون دالر و عوایـد       130درآمدهاي کل داخلی حدود     . کشور کرده است  
 میلیـون دالر در     38هاي فنـاوري اطالعـات بـه          حاصل از صادرات شرکت   

کل درآمد از محل خـدمات فنـاوري اطالعـات          % 22. ( بالغ شد  2001سال  
 ؛)و ارتباطات

 .ن مخابراتآمیز اصالحیه قانو تدوین و اجراي موفقیت  ◄
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  ها چالش
هاي داخلی فناوري اطالعات نیازمنـد        شرکت. اردن یک بازار کوچک است      ◄

المللـی و تولیـد محـصوالت بـا      کسب سریع مهارت در زمینه تجارت بـین      
اي و جهـانی   کیفیت هـستند وگرنـه قـادر بـه رقابـت در بازارهـاي منطقـه               

  نخواهند بود؛
خـود، پـذیراي    کوچک اما آزاد و باز   صنعت فناوري اطالعات اردن، با ابعاد         ◄

هاي بازار جهـانی در صـنعت فنـاوري اطالعـات نظیـر اصـالحات            گرایش
 2000هاي مبتنی بـر اینترنـت در اواخـر سـال      جدي بازار در زمینه تجارت    

هـا و یـافتن       به این ترتیب چالش موجود، تنوع بخشیدن بـه قابلیـت          . است
منظور تقویت صنعت و    اي به   هاي داخلی و منطقه     بازارهاي جدید در عرصه   

 اقتصاد کشور است؛
تأسـیس، یـافتن    هـاي تـازه   هـاي کوچـک و متوسـط و نیـز شـرکت       شرکت  ◄

گذار و شریک بـراي پـشتیبانی از اقـدامات خـود را بـسیار دشـوار                   سرمایه
 .اند یافته
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  در دسترس نیست: تعداد کارکنان
  ایی انگلیسی، ماالی:هاي مرکز هاي مورد استفاده در فعالیت زبان

  :اهداف مرکز
و کــاربرد آن از طریــق  تــرویج رشــد پایــدار توســعه فنــاوري اطالعــات  ◄

   و راهبردهاي کسب فناوري؛R&Dریزي  برنامه
هاي جدید در روند توسـعه اجتمـاعی    حصول اطمینان از گنجاندن فناوري     ◄

  و اقتصادي؛
  در اقتصاد و جامعه؛ تعیین تأثیرات احتمالی فناوري اطالعات  ◄
هـاي جوامـع در    در دگرگونی شریح و تبلیغ توان بالقوه فناوري اطالعاتت  ◄

  .تمام ابعاد
  : فعالیتاصلیهاي  زمینه

 ریزي و مدیریت راهبردي الف ـ برنامه

  در توسعه؛ تر فناوري اطالعات تبیین کاربردهاي گسترده  ◄
  هاي عملیاتی؛ هاي ملی و تبدیل آن به طرح طراحی برنامه  ◄
  پذیري ملی؛ هاي توسعه براي ارتقاء سطح رقابت مهتدوین برنا  ◄
  هاي ملی؛ تشخیص اولویت  ◄
  تعیین اهداف توسعه فناوري اطالعات؛  ◄
ــد ســاختار ســازمان   ◄ ــراي   ایجــاد امکــان تجدی ــدي ب هــا و مؤســسات کلی

  .برداري از مزایاي فناوري اطالعات بهره
  ب ـ هماهنگی و ارزیابی

هاي توسعه    هاي توسعه، دربرگیرنده برنامه     پایش و ردگیري پیشرفت برنامه      ◄
  منابع انسانی؛

 هاي عملکرد و استاندارد فناوري اطالعات؛ تدوین شاخص  ◄
 ها؛ در سازمان ارزیابی اثربخشی استفاده از فناوري اطالعات  ◄
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گذاري و توسـعه بخـش فنـاوري          ایجاد ساختار قانونی مناسب براي قانون       ◄
 اطالعات؛

  براي سرعت بخشیدن به رشد؛تأمین تسهیالت  ◄
 .هاي تبلیغاتی سنجش تأثیر فعالیت  ◄

  بینی فناوري ج ـ ارزیابی و پیش
  هاي آینده؛ کننده گرایش تدوین و انتشار سناریوهاي تشریح  ◄
هاي خـاص     هاي فناوري در زمینه     پرورش مهارت ادغام تعدادي از گرایش       ◄

 .کاربردي
  د ـ ترویج

  هاي بنیادي و اطالعات به کاربران اصلی؛  دهدهی دا آوري و جهت جمع  ◄
 هاي دلپذیر؛ نشر آگاهی برنامه  ◄
 هاي هدف؛ هاي متمرکز براي گروه اجراي برنامه  ◄
ــی، بخــش خــصوصی، ســازمان     ◄ ــا بخــش دولت ــاهنگی ب ــاي  ایجــاد هم ه

 .ها هاي تجاري و رسانه ، اتحادیه)NGO(غیردولتی
  :هاي عمده ها و برنامه تحقیقات، پروژه

  قتصاد الکترونیکیا
هاي اقتـصاد مـالزي از     رود که تمامی بخش     در این عرصه راهبردي، انتظار می     

طریق مشارکت موفق در اقتصاد مبتنی بر دانـش و در حـال پیـدایش جهـانی         
محـور ایـن    با تمرکز بر اقتصاد دانش    . براي ایجاد ارزش و ثروت استفاده کنند      

 اقتـصاد ملـی و تبـدیل آن بـه           تواند موجب توسـعه     عرصه اقدام راهبردي می   
کنـد تـا    هاي الکترونیکـی اسـتفاده بهینـه مـی      و رسانه  ITاقتصادي شود که از     

  .پذیري جهانی شود موجب افزایش رشد و رقابت
 خدمات عمومی الکترونیکی 

هاي دولتی، خـصوصی و      خدمات عمومی الکترونیکی نیازمند همکاري بخش     
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گـرا و     دمات الکترونیکـی مـردم    منظـور ارائـه خـ       هاي مختلف جامعه به     بخش
با تمرکز بر شیوه ارائه خدمات، این اقدام راهبـردي بهبـود            . مدار است   مشتري

منظـور پاسـخگویی بـه        مستمر در شیوه عرضه کاالها و خدمات عمومی را به         
  .کند تقاضاي کنونی و آینده مشتریان تسهیل می

  اجتماع الکترونیک
ی متـضمن منـافع اجتماعـات گونـاگون         زمینه اقدام راهبـردي جامعـه الکترونیکـ       

با استفاده از ابزارهاي الکترونیکی، اجتماعـات    . منظور بهبود کیفیت زندگی است      به
کنشی و ایجاد ارتبـاط   رغم وجود پراکنش جغرافیایی، با یکدیگر به هم        توانند به   می

 با تمرکز بر فرآیندهاي حکمرانی فراگیـر و مـشارکتی، ایـن زمینـه اقـدام           . بپردازند
  .کند ها را دنبال می راهبردي هدف بهبود کیفیت زندگی تمام مالزیایی

  یادگیري الکترونیک
هـدف ایـن زمینـه    . گذاري بر دانش است یادگیري نخستین گام در راه سرمایه 

هاي رسمی و غیررسمی، ایجاد فرصت و پـرورش          اقدام راهبردي ایجاد شبکه   
نتیجـه پیـشرفت      ها، نهادهـا و در      العمر نزد افراد، سازمان     روحیه یادگیري مادام  

اي براي سرعت   رود که یادگیري الکترونیکی، وسیله      انتظار می . اجتماعی است 
  .بخشیدن مسیر رشد سرمایه فکري مالزي باشد

  حاکمیت الکترونیک
اي اسـت کـه یـک ملـت      تـرین شـیوه   ترین و سـازنده  این زمینه اقدام، مطمئن  

.  جهانی تثبیت کرده و ارتقا بخشد      تواند حاکمیت خود را در سپهر مجازي        می
رود کـه شـهروندان و    با تمرکز بر ایجاد یک هویت ملی مستحکم، انتظار مـی          

ــر    ــات اجتمــاعی در براب ــسجام و ثب ــی، ان ــت مل نهادهــا در راه اعــتالي هوی
  . یک ملت بکوشنديروفراانتهاي  هاي بی چالش

  اي سوپر کریدور چندرسانه
کـار ملـی      گیري از پنـداره دسـتور       با بهره ،  (MSC) اي  سوپر کریدور چندرسانه  
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ملت مالزي در راستاي تبدیل به یک جامعه          هاي بلند   ، از گام  فنّاوري اطالعات 
سـوپر کریـدور   در ایـن عرصـه،   . شـود  مبتنی بر دانش و ارزش محسوب مـی    

 دیگري است براي کمک به حرکت به سوي برنامـه ملـی          تالش اي  چندرسانه
  . آمده است2020که در دورنماي سال   گونه فنّاوري اطالعات، همان

  1(NISER)مرکز ملی امنیت و واکنش فوري فنّاوري اطالعات و ارتباطات 
هدف این مرکز پرداختن به مسائل عمده امنیتـی مـرتبط بـا فنـاوري اطالعـات و                

واسـطه همکـاري بـا دیگـر ادارات،           این مراکز ملـی بـه     . ارتباطات در کشور است   
طـور مـداوم    کند و بـه  العات و ارتباطات را ارائه میخدمات تخصصی فناوري اط   

سـاز    توانند براي امنیت ملی مخاطره      هاي احتمالی است که می      در جستجوي خالء  
تنهـایی   بـه  مرکز ملی امنیت و واکنش فوري فنّاوري اطالعات و ارتباطـات       . باشند

ند، بلکـه  ک ها را نفی نمی هاي متخصص متولی این امر در سازمان    نیاز به وجود تیم   
هـاي   الـذکر را از طریـق همکـاري    هاي فوق   کیفیت ارائه همین خدمات توسط تیم     

  .بخشد دوجانبه سیستم اطالعات و مشارکت متخصصان، بهبود می
  2 برنامه ملی فناوري اطالعات-بازنماي کاربست طرح کمک مالی

تــوان یــک اقــدام کلیــدي در جهــت تخــصص   را مــی(DA) بازنمــاي کاربــست
اي   مثابـه وسـیله      ایـن بازنمـا بـه       .برنامه ملی فناوري اطالعات دانـست     هاي    آرمان

. آیـد  براي تحـوالت اقتـصادي در دوران رکـود کنـونی اقتـصادي بـه شـمار مـی         
وري در تمـامی    مـالی بـه بهـسازي تمـامی عوامـل بهـره            بازنماي کاربست کمک  

سـازي در    کنـد و همچنـین ابـزاري بـراي ظرفیـت            هاي اقتصادي کمک می     بخش
  .ینه فناوري اطالعات و ارتباطات استزم

  3(MIU) واحد سیار اینترنت
، یک پروژه توسـعه در زمینـه آمـوزش بـه کمـک       (MIU)واحد سیار اینترنت    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. National ICT Security & Emergency Response Center 
2. Demonstrator Application grant Scheme (DAGS) - NITA 
3. Mobile Intrnet Unit 
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ایـن واحـد   . آمـوزان در مـدارس مـالزي اسـت     رایانه بـراي معلمـان و دانـش    
ر محدودي است به شکل یک اتوبـوس  گخودکفا کتابخانه سیار و مرکز آمارش  

یک راننده هوشمند و دسـتیارش بـه مـدارس دورافتـاده در کـشور       که توسط   
مثابـه    اي فناوري اطالعات و ارتباطـات را بـه          کنند تا آموزش پایه     سرکشی می 

مدارس دورافتـاده، مدارسـی هـستند کـه از     . هاي سوادآموزي ارائه کنند  برنامه
هـاي فنـاوري اطالعـات و         دسترسی بـه اطالعـات و امکـان کـسب مهـارت           

این مدارس در برنامـه فعلـی مـدارس هوشـمند یـا هـر           . اند  ت محروم ارتباطا
  .برنامه مشابه دیگر در ادارات غیردولتی حضور ندارند

  )SJ 2005 (2005سوبانگ جایاي 
جایا و تبدیل آن به یک محیط  ، رشد و تکامل جامعه سوبانگSJ 2005هدف 
بخـش  : جانبه  در این پروژه از الگوي مشارکتی سه   . پایه و هوشمند است     دانش

رود کـه     انتظـار مـی   . دولتی، بخش خصوصی و اجتماعات استفاده شده است       
  . تکمیل شود2005این پروژه تا سال 

  1محور اقتصاد دانش
 در مالزي، از جمله ابتکارات کمیته فناوري        k-economyمحور یا     اقتصاد دانش 

قتـصاد  زمان بـا سـه پـروژه دیگـر یعنـی ا         بود که هم   1998اطالعات در اکتبر    
  .وري آغاز شد الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و بهره

   2پروژه تایگر
دولت براي انقـالب اقتـصاد و   + صنعت + هاي فناوري سرنگاشت کلمه تایگر

کوشد تا بازنماي کاربست طـرح کمـک    می تایگرابتکار . تجارت مالزي است
تـوان  مالی را در سراسرکشور عملیاتی کند و از ایـن طریـق ضـامن افـزایش                

 تـایگر . تر باشد   رقابتی بخش ساخت کشور و برخورداري از اقتصادي مطمئن        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Knowledge Economy 
2. Tiger 
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کننـدگان و   سکوي فناوري منسجمی را براي همکاري بین سـازندگان، تـأمین        
این تمهید، ارتباطات زنجیره تأمین . کند  در کشور و جهان تأمین می      خریداران

ر طـول زنجیـره   افـزوده و کـارایی د    صنعت را تقویت و موجب ایجاد ارزش        
هـاي محلـی بـراي         همچنین مبلغ استفاده از فناوري     این پروژه . شود  تأمین می 

 تـایگر . دهـد  همکاري بین صنایع و دستیابی به اقتصادي پایدار را افزایش مـی   
در سال نخست، متمرکز بر صنعت برق و الکترونیک است و از سال دوم بـه                 

  . بعد، دیگر صنایع را هدف خواهد گرفت
   

  هر اینترنتی دوبی، امارات متحده عربیـ ش2
  نشانی پستی

Sheykh Zayed Road (before the 5th exchange) 
7300 Dubai 

United Arab Emirates 

 391111 4 971 + :تلفن
  9000 391 4 971+ :دورنگار
  - :تلکس

 www.dubai.internetcity.com :نشانی اینترنتی
lir  @و  ae.co.city.dubaiinternet@Opportunities :پــست الکترونیکــی 

dubaiinternetcity.net  
    در دسترس نیست:سازمان یا افراد باال دست

  در دسترس نیست:سازمان شریک
  بیات، مدیرعامل احمدبن :رئیس مرکز

  2000 اکتبر :تاریخ تأسیس
  مستقل و وابسته به دولت دوبیخصوصی،  :نوع مرکز

   انتفاعی:وضعیت سوددهی
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   در دسترس نیست:تعداد کارکنان
   و عربی  انگلیسی:مرکزهاي  هاي مورد استفاده در فعالیت زبان
 :ف مرکزاهدا

 مأموریت شهر اینترنتی دوبی، ایجاد زیرساخت، محیط و وضعیتی اسـت کـه        
 اجـازه دهنـد از   (ICT)طـات   مرتبط با فناوري اطالعات و ارتبا هاي  به شرکت 

گیري از مزایاي چشمگیر رقابتی به فعالیت در سطح   مقر خود در دوبی با بهره     
  .اي و جهانی بپردازند داخلی، منطقه

 :هاي اصلی فعالیت زمینه

اي طراحی شده است تـا از        گونه  محور که به    محیط اقتصاد دانش    ایجاد زیست  
تـأمین خـدمات    .  حمایـت کنـد    توسعه تجارت فناوري اطالعات و ارتباطات     

هـاي    هاي ارتبـاط از راه دور و فنـاوري اطالعـات، شـرکت               نیاز شرکت  مورد
کنندگان خـدمات     تأسیس اینترنتی، ارائه      هاي تازه   اي، شرکت   تجاري چندرسانه 

  . گذاران از راه دور، حامیان و سرمایه
  :هاي عمده ها، برنامه تحقیقات، پروژه
  دولت الکترونیک

  :سایت وب  ◄
http=//porta.dubai-e gov.ae 
http =//web-dubai-e.gov-ae=8083/e gord/eda/main/home-page 

  اي دوبی شهر رسانه
  :سایت وب  ◄

http=//www.dubaimediacity.com/main/home.asp 

اي  سرعت در حال تبـدیل بـه یـک قطـب رسـانه      اي دوبی به شهر رسانه   ◄
ــشرف . جهــانی اســت ــراي ایــن شــهر زیرســاختی پی ــشتیبان ب ته و محیطــی پ

منظور فعالیـت در خـارج از دوبـی و در سـطح         هاي مرتبط با رسانه به      شرکت
اي دوبی مکانی است که در آن تمام انواع       شهر رسانه . کرده است   جهانی فراهم 

هـاي    هـاي نـشر اخبـار، ناشـران، شـرکت           ویژه شرکت   اي به   هاي رسانه   شرکت
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هـاي نـو و تولیـد وب          وسـیقی، رسـانه   تبلیغاتی، روابط عمومی، تحقیقـاتی، م     
  .اند مشغول به فعالیت
هـایی    اي از جمله غـول       شرکت رسانه  550اکنون مقر بیش از       این شهر هم  

ــی  ــر س ــرز1ان. ان. نظی ــه 2، رویت ــش برنام ــونی   و پخ ــاي س ــشارات 3ه ، انت
اي و    هـاي منطقـه      در کنـار شـرکت     6سـی . بی.  و ام  5، برتلسمان 4گراوهیل  مک
  .تأسیس است تازه
  هکده دانشد

  سایت وب  ◄
 http=//www.kv.ae/ 

اجتماعی سرزنده و یادگیرنده براي توسعه ذخیره استعدادهاي منطقـه و           ◄
  دهنده حرکت به سوي اقتصاد دانش؛ شتاب

مثابه مرکـز     اي، تجارت الکترونیکی و فناوري دوبی، به        منطقه آزاد رسانه    ◄
  . نمونه در زمینه یادگیري و نوآوري

  
  فون، بنگالدش ـ گرامین3

  نشانی پستی
Gramean phone 

Head office 
Celebration point 

Plot No 305, RD No: 113/A 
Gulshan-2, Dhaka-1212 

BANGLADESH 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. CNN 
2. Reuters 
3. Sony Broadcast & Professional 
4. McGraw Hill Publishing 
5. Bertelsman 
6. MBC 
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 9882990-2-880 :تلفن
 9882970 -2 -880 :دورنگار
  - :تلکس

 www.nitc.org.my :نشانی اینترنتی
 inforICTgrameanphone.com : الکترونیکیپست

  :دست ها یا افراد باال سازمان
  بانک  گرامین:الف ـ نام

  MirpurTwo, Dhaka 1216 :ب ـ نشانی پستی
  559-803- (2)880 :ج ـ تلفن

  319-806-(2) 880 :د ـ دورنگار
  - :ه ـ تلکس

  org.info-grameen.www :رنتیو ـ نشانی اینت
  grameen.bank @grameen.net :ز ـ پست الکترونیکی

  :هاي شریک سازمان
  کام  گرامین تله:الف ـ نام

  Mirpur Two, Dhaka 1216, Bangladesh :ب ـ نشانی پستی
  2330-801-2-881 :ج ـ تلفن

  3559-801-2-880 :د ـ دورنگار
  :ه ـ تلکس

   www.gramean-info.org/gramean/g/telecom :و ـ نشانی اینترنتی
   gtelecom @ gramean. net :  پست الکترونیکیز ـ

  -: رئیس مرکز
  1997 مارس 26 :تاریخ تأسیس

  خصوصی :نوع مرکز
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  - :وضعیت سوددهی
  -: تعداد کارکنان

  - :هاي مرکز هاي مورد استفاده در فعالیت زبان
  : ف مرکزاهدا

 با کیفیـت بـاال و قیمـت    GSMمنظور ارائه خدمات تلفن همراه      فون به   گرامین
: کنـد  فـون دو هـدف عمـده را دنبـال مـی             گرامین. مناسب تأسیس شده است   

هــاي خـود و مــشارکت در توســعه   گـذاري  منفعـت اقتــصادي بـراي ســرمایه  
س بـه عهـده     اقتصادي بنگالدش، که البته مخابرات در این زمینه نقشی حـسا          

  .دارد
  : هاي اصلی فعالیت زمینه

این شـرکت  . فون پوشش مناطق شهري و روستایی است راهبرد اصلی گرامین 
نحوي انتخاب کرده که در عین کسب درآمدهاي سالم بـراي   راهبرد خود را به 

خالصه این  . نفعان خود، در توسعه بنیادي کشور نیز مشارکت داشته باشد           ذي
  .کند  تجارت سالم و توسعه مناسب را دنبال میشرکت راهبرد دوگانه

  :هاي عمده ها و برنامه تحقیقات، پروژه
  روستایی تلفن برنامه

فون بـراي ایجـاد ارتبـاط در         فرد گرامین     به  روش منحصر  برنامه تلفن روستایی  
بانـک   گیرنـدگان گـرامین   ایـن برنامـه بـه وام   .  روستایی بنگالدش است  مناطق

. فروش خدمات تلفنی بپردازنـد      روستاهاي خود به خرده   دهد که در      اجازه می 
بانـک از   . این روش توان نفوذ سریع و موثر در مناطق روسـتایی را داراسـت             

کنـد و    روستا فعالیت می 39172 کارمند خود در     12801 شعبه و    1138طریق  
 میلیـون   3/2 درصـدي برمبنـاي      96هاي آن با نرخ بازیافـت         اثربخشی فعالیت 

  . ه اثبات رسیده استگیرنده ب وام
 دالر وام بـدون وثیقـه بـراي         100بانـک،     گیرنده معمولی از گرامین     هر وام 
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گیرنده  کند و وام   کند، این گاو، شیر تولید می       خرید فرضاً یک گاو دریافت می     
توانـد عـالوه بـر بازپرداخـت وام،      با فـروش شـیر بـه همـسایگان خـود مـی           

 این فرایند حتی بـه فقیرتـرین افـراد      .هاي زندگی خود را نیز تأمین کند        هزینه
نیـز،   در برنامـه تلفـن روسـتایی   . دهد که روي پاي خود بایستند       نیز اجازه می  

کنـد، درسـت    گیرنـده ایفـا مـی    تلفن نقش مکانیسم تولید درآمـد را بـراي وام   
 دالر از بانـک وام  350هـر فـرد حـدود    . که گاو چنین نقشی داشت     طور  همان
پـردازد   د و به ارائه خدمات تلفن به روستاییان می       خر  گیرد، یک گوشی می     می

. پـردازد  کند و هم اقساط وام را مـی    و از این راه هم زندگی خود را تأمین می         
به این ترتیب هم فرصت خوداشتغالی براي مردم هر روستا و هم دسترسی به       

  .شود تلفن براي همگان فراهم می
ا، توجیـه اقتـصادي برنامـه        روسـت  300یک برنامه آزمایشی دربرگیرنده حدود      

 یـک از کـارگزاران تلفـن روسـتایی          هـر . را به اثبات رسانده اسـت      تلفن روستایی 
 دالر در ســال، پــس از پرداخــت همــه 700 دالر در روز یــا 2طــور میــانگین  بــه

 برابر درآمد سرانه سـاالنه کـشور،        2درآمدي بیش از    . هاي خود درآمد دارند     هزینه
. ها در روستاها به عمل آمـده اسـت    هترین استفاده از تلفن   که نشان از آن دارد که ب      

  . صدها روستا انتظار داشتند که از تسهیالت مشابهی برخوردار شوند
بانـک بـراي اداره کـارگزاران برنامـه           کام، بازوي اجرایی گرامین     تله    گرامین

شـان بـراي    هـاي قبلـی   ، معموال زنان را با توجه بـه سـوابق وام    روستاییتلفن  
هـزار تلفـن دهکـده در       20اکنـون بـیش از        هـم . کند  اي برنامه انتخاب می   اجر

زودي هزارها واحد دیگر در سراسر کشور در          بنگالدش مشغول به کارند و به     
  .مناطق روستایی فعال خواهند شد

  html www.telcommons.com/villagephone/contents.: منبع
  1فون  ماهنامه خبري گرامین:انتشارات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Grameen Phone Mothly Newsletter 
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  ، مصر(IDSC)گیري و اطالعات  شتیبانی تصمیمـ مرکز پ4
  نشانی پستی

Magless A-shaab street 
Cairo, Egypt 

 7929292 02 2 + :تلفن
 7929292 02 2+ :دورنگار
  - :تلکس

 ey.gov.ifds.www :نشانی اینترنتی
 eg.gov.ICTidsc@info :پست الکترونیکی

  در دسترس نیست:دست نهادهاي باال ها یا سازمان
 در دسترس نیست :سازمان شریک
   مهندس رافت رضوان، رئیس:رئیس مرکز

  1985 :تاریخ تأسیس
  دولتی :نوع مرکز

  انتفاعی  غیر:وضعیت سوددهی
   در دسترس نیست:تعداد کارکنان

   در دسترس نیست:هاي مرکز فعالیتهاي مورد استفاده در  زبان
  :اهداف مرکز

  گیري ملی؛ ایجاد سیستم پشتیبانی تصمیم  ◄
  ؛ گیرندگان دولتی در زمینه فناوري اطالعات سازي براي تصمیم ظرفیت  ◄
دولتـی و   سازي بین ادارات دولتی، جوامع مدنی، نهادهاي غیـر     ارتقاء شبکه   ◄

  بخش خصوصی؛
  ت بحران؛ایجاد سیستم نهادي مدیری  ◄
  هاي موسسه فناوري اطالعات؛ توسعه ظرفیت  ◄
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 ؛GISایجاد و توسعه مرکز ملی   ◄
  .المللی مصر هاي دیجیتالی بین افزایش فعالیت  ◄

  :هاي اصلی فعالیت زمینه
 براي پشتیبانی از فرآیندهاي 1(IDSC)گیري و اطالعات    مرکز پشتیبانی تصمیم  

 اقتصادي تأسیس   –توسعه اجتماعی هاي    دولت در زمینه    گیري درهیئت   تصمیم
ایـن مرکـز همچنـین نقـش یـک کاتـالیزور را بـراي ایجـاد زیرسـاخت                  . شد

 از بدو تأسیس سرگرم کار بر روي فرآینـد          IDSC. کند  اطالعاتی مصر ایفا می   
سـازي و همچنـین     ساخت تصمیم   ارتقاء صنعت فناوري اطالعات مصر و زیر      

ایـن مرکـز حاصـل    . ي باالسـت افـزار و صـنعت و فنّـاور         توسعه پایگـاه نـرم    
کردن فرآیندهاي     و نهادینه  ITهاي مصر براي پیوستن به انقالب جهانی          تالش
 همچنین  IDSC. گیري از طریق دسترسی آسان به اطالعات بوده است          تصمیم

گـذاران بـه     ویـژه تجـار و سـرمایه        هدف بلندمدت دسترسی عمـوم مـردم بـه        
  . کند اطالعات را دنبال می

  :هاي عمده ها و برنامه ژهتحقیقات، پرو
  ساخت صنعت خدمات اطالعات

کننـده را بـراي    ، نقش تـسهیل IDSC)(گیري اطالعات  مرکز پشتیبانی و تصمیم   
اي و جهـانی فنـاوري اطالعـات برعهـده            تقویت جایگاه مصر در بازار منطقه     

تـسهیل انتقـال دانـش و تجربـه در زمینـه فنـاوري اطالعـات و              . گرفته است 
زار، نخـستین گـام در راه بنیـان نهـادن صـنعت ملـی خـدمات        اف  مهندسی نرم 

  .اطالعاتی است
   2هاي توسعه فناوري پروژه

کننـده را بـراي اسـتقرار         کننده و هماهنـگ     برنامه توسعه فناوري، نقش تسهیل    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Information & Decision Support System 
2. Thechnology Development Project 
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تاکنون ایـن  . کند صنعت فناوري اطالعات روزآمد و قدرتمند در مصر ایفا می     
 و بـسیج  سـطح بـاال  هـاي    هـا از فنـاوري     برنامه به افزایش و گسترش آگـاهی      

عالوه،   به. منظور توسعه صنایع با فناوري باال پرداخته است         هاي ملی به    قابلیت
المللـی فعـال در ایـن زمینـه،      هاي ملی و بین     کوشد تا با شرکت     این برنامه می  

رود کـه ایـن گـرایش، جامعـه تجـاري را بـه               انتظار می . ارتباطاتی برقرار کند  
  .هاي خود براي مشارکت بیشتر در اقتصاد مصر تشویق کند توسعه ظرفیت
  1افزار فرهنگ: فرهنگی حفاظت از میراث

فرهنگی مـصر از طریـق       افزار براي کمک به احیا و حفاظت از میراث            فرهنگ
هـا و    هـاي جـامع ثبـت و مـستندسازي بـا اسـتفاده از ویژگـی                 اجراي پـروژه  

کـه از نـام     گونـه   همان. ده شده است  اي بنیان نها    هاي فناوري چندرسانه    قابلیت
افزار با ادغام علم، هنر و فناوري، با فرهنگ بـراي      آید، فرهنگ   می  این برنامه بر  
هاي اطالعاتی جامع و محـصوالت فرهنگـی بـراي دسـتیابی بـه                توسعه نظام 

  .کند هاي فرهنگی تالش می هدف صیانت و انتشار دانسته
  توسعه فنّاوري سطح باال براي معلوالن

دولت مصر باور دارد که افراد معلول جسمی و ذهنی از حقوق مساوي بـراي           
منــدي از  مــشارکت در ســاختار جامعــه مــصر و کــسب درآمــدي کــه بهــره 

مرکـز پـشتیبانی و     . استانداردهاي شایسته زندگی را تضمین کند، برخوردارند      
هـاي ویـژه و تجهیـزات بـا فنّـاوري              با برنامه  IDSC)(گیري اطالعات     تصمیم

  .باالي خود، در پرداختن به مسائل معلوالن در مصر، توجه خاصی دارد
  هاي در دست اجرا پروژه

هاي مختلف،  هاي روزآمد و دقیق از وزارتخانه   دریافت داده : ها  برنامه وزارتخانه 
ادارات و دیگر نهادها براي برطرف ساختن نیازهاي اطالعاتی مدیران اجرایی           

. راکز تحقیقاتی، هدف این پروژه اسـت      شاغل در دولت، بخش خصوصی و م      
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Cutureware 
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این پروژه همچنین از اطالعات موجود بـراي همکـاري در تولیـد اطالعـات               
  . کند هاي گوناگون مرکز یادشده استفاده می نشریات برنامه

اندازي یک پایگاه داده ملی و جـامع        راه: شماره شناسایی ملی امالك و مستغالت     
ایـن پایگـاه    . مصر در آن ثبت شده باشـد      که تمام گنجینه امالك و مستغالت       

هـاي مـرتبط بـه گنجینـه      داده باید اطالعاتی کامل و همخوان و نیـز شـاخص   
  .امالك و مستغالت را در خود داشته باشد

مشارکت در تـدوین یـک راهبـرد فراگیـر بـراي اعـتالي          : تقویت تولید سرمایه  
 پـشتیبانی از    گـذاري و    بخش اقتصاد و نیز ایجاد محیطی مناسب براي سرمایه        

هـاي دقیـق و جدیـد دربـاره         ایـن کـار از طریـق تـأمین داده         . ها  گیري  تصمیم
  .شود هاي اقتصادي در مصر ممکن می فعالیت

گیــري از فنــاوري اطالعــات بــراي پــشتیبانی از    بهــره: هــا برنامــه اســتانداري
هـا و مـشارکت در انگیـزش          گیـري   هـا در تـصمیم      ها و اسـتانداري     وزارتخانه

  .در راستاي توسعه پایدار در تمام سطوح اداري محلیها  تالش
  انتشارات

  1بولتن ماهانه محصوالت صادراتی مصر  ◄
  بولتن کتابخانه  ◄
  2هاي بازارجهانی بولتن گرایش  ◄
  3بولتن اقتصادي مصر  ◄
   و غیره 4)کتاب ساالنه(مصر به روایت ارقام   ◄

  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Monthly Buletin on Egyotian Export Product 
2. Global Markets Trends Bulletin 
3. Egyptian Economic Bulletin 
4. Describing Egypt By Numbres (Yearly Book) 
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  بستان سعودي عر(KACST)ـ شهر علم و فناوري ملک عبدالعزیز 5
  :نشانی پستی

KACST 
Prince Abdullah bin Abdulaziz Road 

Post Box 6086 
Riyadh 11442 

SAUDI ARABIA 
   T966 (1) 481-3406:  بخش پرسنلی:تلفن

 3736 -488 (1) 966+ :دورنگار
 - :تلکس

 www.ka T.edu.sa :نشانی اینترنتی
 : پست الکترونیکی

KACST website=webmasterICTkacst.edu.sa 
GARGP Publication request = gdrgp ICTkacst.edu.sa 
Patent Department = patent ICTkacst. Ede.sa 
Energy Institute = eri – infoICTkacst.edu.a 

  در دسترس نیست:سازمان یا افراد باالدست
 ر دسترس نیست د:سازمان شریک
 وزیر، رئیس  نخست:رئیس مرکز

  1997 :تاریخ تأسیس
  سازمان مستقل از دولت عربستان سعودي:نوع مرکز

 انتفاعی  غیر:وضعیت سوددهی
  در دسترس نیست:تعداد کارکنان

  عربی، انگلیسی:هاي مرکز هاي مورد استفاده در فعالیت زبان
 :اهداف مرکز

قاتی در رده جهانی با تأثیرگـذاري بـسیار در          تبدیل به یک مرکز تحقی    : پنداره
آینده عرستان سعودي، و نیز منبع مهم علم و فنّاوري بـراي انجـام ماموریـت          
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اهداف . ملی اجتماعی خود، که همانا آمیختن فناوري با روحیات بشري است         
  :آن عبارتند از 

ي پیشنهاد یک راهبرد ملی براي پیشبرد علوم فناوري و اجـراي راهبردهـا              ◄
  الزم براي نیل به این هدف؛

 هاي عملی براي توسعه در این کشور پادشاهی؛ هاي پژوهش اجراي برنامه  ◄
 حمایت از بخش خصوصی براي انجام تحقیقات کشاورزي و صنعتی؛  ◄
هاي تحقیقاتی متنوع مشترك بین کـشور و مؤسـسات علمـی           ارتقاء برنامه   ◄

می از طریق اعطاي بورس و یا       هاي عل   منظور همپایی با پیشرفت     جهانی به 
 انجام تحقیقات مشترك؛

. آموزي در زمینـه تحقیقـات علمـی    هاي مهارت اعطاي بورس و ارائه دوره   ◄
ها و افراد براي انجـام تحقیقـات علمـی        همچنین اعطاي بورس به سازمان    

 کاربردي؛
هاي دولتـی، مؤسـسات علمـی و مراکـز تحقیقـاتی در               هماهنگی با ارگان    ◄

 . ها اي انجام تحقیق و تبادل دادهکشور بر
  : فعالیتاصلیهاي  زمینه

 KACST).(، شهر علم و فنّاوري ملک عبـدالعزیز   1977از بدو تأسیس درسال     
به انجام ماموریت خود در راستاي ترویج علم و فناوري در کـشور از طریـق                

هـا، ادارات و مؤسـسات مختلـف مـرتبط بـا            هماهنگی و همکاري با دانشگاه    
این مرکز مشوق متخصصان عربستانی در انجام     . فنّاوري پرداخته است  تحقیق  

عـالوه ایـن شـهر     بـه . تحقیقاتی است که به توسعه و تکامل جامعه کمک کند     
هـاي   نامـه  تـر بـا کـشورهاي دوسـت از طریـق تفـاهم         خواهان روابط نزدیـک   

. المللـی اســت  هــاي علـوم و فنـاوري بــین   سـازمان / همکـاري بـا موســسات  
ي همکـاري تحقیقـاتی، چنـدین پـروژه تحقیقـاتی در زمینـه انـرژي              ها    برنامه

خورشیدي، تأسیس یک مرکز تحقیقـاتی عربـستانی بـراي تحقیـق در زمینـه               
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گرهاي از راه دور، مرکـز نظـارت و تحقیقـات ملـی کـشاورزي و چنـد         حس
از جمله مؤسسات تحقیقـات  . پروژه دیگر را با موفقیت به اتمام رسانده است     

تـوان بـه انـستیتوي تحقیقـات نفـت و          ه توسط این مرکز مـی     شد  ملی تأسیس 
پتروشیمی، انـستیتوي تحقیقـات انـرژيِ، انـستیتوي تحقیقـات منـابع ملـی و               

شناسـی،   زیـست، انـستیتوي تحقیقـات اراضـی بـایر، انـستیتوي سـتاره              محیط
  .اتمی و غیره اشاره کرد انستیتوي تحقیقات انرژِي 

  :دهها و تحقیقات عم ها، پروژه برنامه

  شده هاي انجام پروژه
  ؛1کن حرارتی خورشیدي، ینبوع شیرین  کارخانه آب  ◄
 ؛)kw 50× 2(هاي حرارتی خورشیدي  بشقاب  ◄
  ؛2کنی در االحصا انرژي خورشیدي براي خرماخشک  ◄
 تـست در شـرایط مختلـف جـوي در           – 3 کیلووات فوتوولتائیک  3سیستم    ◄

  ریاض؛
 منــاطق روســتایی، پــروژه دهکــده رســانی انـرژي خورشــیدي بــراي بــرق   ◄

  کیلو واتی؛ 350خورشیدي 
   گریه؛- کیلو واتی فوترولتائیک6سیستم ارتباطی   ◄
 40(هاي راهنمـایی     روشنایی گرمایش و چراغ    –مطالعات برق خورشیدي      ◄

  ؛)کیلو وات
ــه  ◄ ــل   مطالع ــک در تون ــنایی فوتوولتائی ــورد روش ــا  اي در م ــا(ه  110 4ابح

  ؛)کیلووات
پـز،    و    سـوخت، موتورهـا، روشـنایی، پخـت       :  هیدروژن خورشـیدي   کاربرد  ◄

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Yanbu 
2. AL- Hasa  
3. Photovoltaic 
4. Abha 
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  سرمایش؛
 10(هـاي اتومبیـل       سنج  اي در مورد کنتورهاي خورشیدي و سرعت        مطالعه  ◄

  ؛)کیلووات
  ؛) کیلووات400(اي در مورد ارتباطات از راه دور خورشیدي  مطالعه  ◄
  ؛) کیلووات75هاي نفت،  لوله(تحقیق محافظت کاتدي خورشیدي   ◄
  هاي خورشیدي در عربستان سعودي؛ سنجی ساخت سلول امکان  ◄
  فنی درباره روشنایی فوتوولتائیک در مدارس دورافتاده؛ مطالعه  ◄
هـاي گرمـایش آب خورشـیدي و روشـنایی            فنـی دربـاره سیـستم      مطالعه  ◄

  فوتوولتائیک براي مساجد محلی؛ 
  .هاي دورافتاده انفنی درباره کاربرد انرژي خورشیدي در ساختم مطالعه  ◄

  هاي جاري پروژه
جـویی در   هـا و نقـش آن در صـرفه    تحقیق عملکرد گرمـایی در سـاختمان     ◄

  انرژي؛
 سازي و کنترل کیفیت انرژي در تأسیسات برقی؛  همزمان  ◄
 هاي برق؛ بهبود تولید انرژي در نیروگاه  ◄
 کننده؛ مدیریت بار الکتریکی نزد مصرف  ◄
  خورشیدي در عربستان سعودي؛نعت کلکتورهاياي درباره ص مطالعه  ◄
 هاي خورشیدي خرما؛ کن اي درباره خشک مطالعه  ◄
سـازي    هـاي خانـه     اي درباره سیستم آب گرم خورشیدي در مجتمع         مطالعه  ◄

 KACST).(شهر علم و فنّاوري ملک عبدالعزیز
  .مراجعه کنید sa.edu.kacst.wwwبه سایت : انتشارات
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  ، مالزي1اي ـ شرکت توسعه چندرسانه6
  نشانی پستی

MSC Headauaraters 
2360 PermiaRAN Apel 

63000 cyberjaya 
Sleangor 
Malaysia 

 3000 8315 603+ :تلفن
 8520 8318 603 + :دورنگار
 - :تلکس

 www.mac.commy :نشانی اینترنتی
 info@mdc.com.my :پست الکترونیکی

  دولت مرکزي:سازمان یا افراد باالدست
  در دسترس نیست:سازمان شریک
  واتوك دکتر محمدعارف نون رئیس اجرایی:رئیس مرکز

 1996 :تاریخ تأسیس
 هاي مالزي مبناي قانون شرکت شده بر شرکت متعلق به دولت تأسیس :نوع مرکز

 س نیست در دستر:وضعیت سوددهی
 ها  به استنثاي کارکنان شعبه+186 :تعداد کارکنان

  انگلیسی:هاي مرکز هاي مورد استفاده در فعالیت زبان
 :ف مرکزااهد

وظیفه اصلی این شرکت به دست آوردن اطمینان از توانایی شرکت در تجهیز            
. اي اسـت  مثابه بهترین محیط در زممینـه تـوان کامـل بـالقوه چندرسـانه         آن به 

هاي دیگـر   وه این شرکت پایبند به همکاري فراکنشی با دولت و شرکت         عال  به
  :براي تقویت دوجانبه از طریق امور زیر است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Multimedia Development Corporation  
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و بـه دسـت آوردن از   ) Bill of Gurantee(هـا   نامه بازنگري مستمرضمانت  ◄
 اجراي آن در هر دو بعدکتبی و شفاهی؛

رسـانی   روز  بـه رسانی فعال به دولت در راسـتاي پیـشگامی توسـعه و      یاري  ◄
منظـور ایجـاد    هـا بـه   قوانین سپهر مجازي، تدوین سیاست و اصـالح روش     

 چارچوبی مطمئن براي شرکت؛
اي بتواند پهناي باند  به دست آوردن اطمینان از اینکه این شبکه باز چندرسانه  ◄

ها در سـطح جهـانی بـا     پذیري در زمینه تعرفه     و کیفیت الزم را براي رقابت     
  اثربخشی براي خدمات با ارزش افزوده تأمین کند؛-ارتباط هزینه

موقع زیرساخت فیزیکـی بـا کیفیـت مناسـب           حصول اطمینان از توسعه به      ◄
  براي ایجاد محیط متوازن زندگی و کاري 

   :هاي اصلی فعالیت زمینه
  هاي معتبر جهانی؛  جذب شرکت  ◄
  انتقال دانش و ایجاد ثروت؛ تسهیل  ◄
  . مبتنی بر ارزش و اثربخش نهادي کارا،ایجاد  ◄

  :هاي عمده ها و برنامه قات، پروژهتحقی
  دولت الکترونیکی 

دولت مالزي برنامه دولت الکترونیکی را براي تجدید ساختار خود و هـدایت       
دولـت الکترونیکـی، هـم    . کشور به سوي عصر اطالعات، آغـاز کـرده اسـت          

دهـد، افـزایش    مـی عملکرد دولت و هم کیفیت خدماتی را که به مـردم ارائـه       
پـذیري و کیفیــت   ایـن برنامــه در پـی افــزایش تناسـب، دسترســی   . دهــد مـی 
  دنبـال بهـسازي   طور همزمان، به هاست و به ها با شهروندان و تجارت  کنشی  هم

جریان اطالعات و فرآیندهاي داخلی دولت براي بهبود بخشیدن به سرعت و            
عـالوه، دولـت    بـه . هـا، همـاهنگی و اجـراي آنهاسـت         کیفیت توسعه سیاست  

این شرکت و نیز پیـشبرد اهـداف    الکترونیکی نقشی اساسی در تسریع توسعه

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com



  249/ مراکز نمونه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .  دارد2020توسعه سیاسی و اقتصادي پنداره 
  منظوره ملی  کارت چند

رود که یـک سـکوي منفـرد و مـشترك بـراي یـک              طبق این طرح، انتظار می    
ت و ایــن کــارت، بــه دولــ.  ایجــاد شـود 1(MPC)منظــوره ملــی  کـارت چنــد 

هـاي کـارت    حـل   دهد که راه    کنندگان خدمات بخش خصوصی امکان می       ارائه
گـذاري مجـدد، مـورد اسـتفاده      کاري و سرمایه هوشمند را بدون نیاز به دوباره 

کـارت  :  کـارت مـورد اسـتفاده قـرار خواهـد گرفـت      2در ابتـدا،   . قرار دهنـد  
 و. (PMPC)3 و کـارت چنـدمنظوره پرداخـت         2(GMPC)چندمنظوره دولتـی    

  .ً به کارت واحدي تبدیل خواهند شد سپس، احتماال
  مدارس هوشمند 

هـاي آموزشـی    برنامه مدارس هوشمند مالزي، ابتکار دولت براي ارتقاء محیط        
برنامه درسی، تعلیم و تربیت، ارزیـابی و     »  آموزش ـیادگیري  «از طریق فرایند    

دهد کـه   ان میآموزان امک این فرآیند به دانش. است»  یادگیريـآموزش  « مواد
هـاي فـردي و    هدایتگر و متمرکز بر پیـشرفت     به یادگیري خودارزیابانه و خود    

  . توسعه ذهنی روي بیاورند
  بهداشت از راه دور 

ایـن فراینـد متمرکـز بـر     . هاسـت  هدف از این ابتکار، حفظ سالمتی مالزیـایی      
بـراي  تر در زمینه بهداشت،    پذیري بیشتر و دانش کامل      تقویت فرد با دسترسی   

وجود اطالعات منسجم، کیفیـت و سـرعت را         . مدیریت سالمت فردي است   
  . دهد در زنجیره بهداشت، افزایش می

  هاي تحقیق و توسعه   شبکه
 هاي تحقیق و توسعه یکی از هفت برنامه پیشگام براي تـسریع توسـعه    شبکه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. National Multi- Purpose Card 
2. Goverment Multi- Purpose Card 
3. Multi- Purpose Card. 3 Payment 
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 هـاي پیـشرو     عنـوان یکـی از برنامـه        این برنامه بـه   .  هستند راکز علمی مالزي  م
هـاي تحقیـق و توسـعه تأکیـد      محیطی، بر خلق محیطی هدایتگر براي فعالیت  

اي در مـورد مراکـز علمـی مـالزي،      هاي تحقیـق و توسـعه پنـداره          شبکه. دارد
هـاي    اي از مراکز مجتمع با رده جهـانی و بـا مـشارکت شـرکت                توسعه شبکه 

اي  انهها به توسعه تولیدات چندرسـ    اي است که با همکاري دانشگاه       چندرسانه
  .شود ها تأمین می پردازند که توسط بهترین زیرساخت هایی می و فناوري

  تجارت الکترونیکی 
کوشد محیطی رقابتی  ، میاین مرکزمبناي اهداف   هسته تجارت الکترونیکی، بر   

این هسته بازاري بـا کـشش    . هاي تجارت الکترونیکی پدید آورد      براي فعالیت 
 یکـی از نیروهـاي محـرك بـراي رشـد آینـده              تواند  بالقوه فراوان دارد که می    

  . اقتصادي کشور باشد
   هاي تازه برنامه

آفرینان، اعتقاد دارد که تأمین منابع مـالی یکـی     برنامه پیشگام فن  :تأمین منابع مالی    ◄
بـه ایـن ترتیـب، کارهـاي     . تأسـیس اسـت    هاي تـازه    از ارکان تسهیل رشد شرکت    

سـازند بـراي    منابع مالی و تجارت، مثلثی می     هاي مرتبط تأمین      پیشروانه با سازمان  
هـاي    بخشی و اختصاص بودجه براي شـبکه        هاي مطمئن مالی، تنوع     تضمین کانال 

کوشد منابع تامین مـالی کـافی بـراي سـرمایه             این برنامه همچنین می   . نوزایی ملی 
اي   هاي صـنایع چندرسـانه      گذاري براي رفع نیاز     هاي سرمایه   مشارکتی، هدایا و وام   

نّاوري اطالعات و ارتباطات و دیگر صنایع راهبردي با فنّاوري باال را تـأمین و           و ف 
دهـی سـکوهاي محلـی     هاي منظم به سازمان عالوه برنامه، در دوره    به. تضمین کند 

آفرینـان و     هاي بین فـن     هاي مشترك براي افزایش مالقات      نظیر گردهمایی فنّاوري  
  . پردازد یگذاران م گذاران مشارکتی و سرمایه سرمایه

 تـشویق   (NIN)1هدف شبکه مراکز حمـایتی ملـی        : شبکه مراکز حمایتی ملی     ◄
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. National Incubator Network 
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هـا،    ایـن شـبکه   . هاي پایدار حمایتی در سراسر کـشور اسـت          اندازي شبکه   راه
ایـن شـبکه    . کننـد   تأسیس را ایفا می     هاي تازه   نقش بستر حمایتی براي شرکت    

بهتـرین الگوهـاي    کند که بـه توسـعه          محور تخصصی ایجاد می    -مرکز دانش 
ــا   حمــایتی، برنامــه ــراي پــرورش و تقویــت مراکــز نوپ هــا و اســتعدادهایی ب

ریـزي، تجـارت و خـدمات         پـرورش مـشاوران برنامـه     : پـردازد؛ از جملـه      می
  هاي تجاري کننده برنامه تقویت

بـا نظـارت تـیم ام دي سـی          بندي جهـانی     برنامه رده  :بندي جهانی   برنامه رده   ◄
هاي مالزیـایی بـراي ورود بـه     کوشد به شرکت می (MDC ACCESS) اکسس 

هاي تجـاري و ایجـاد    این برنامه با بسترسازي فرصت   . بازار جهانی کمک کند   
هاي مالزیایی، توسعه     هاي بومی و خارجی براي شرکت       مشارکت میان شرکت  

  . کند بازار را تسهیل می
   msc.com.apitt.com: انتشارات

  
  ان وزارت آموزش و پرورش، پاکستـ 7

 : نشانی پستی

Block D.Pakistan Secretariant 
Islamabad 

PAKISTAN 
 5835 920 (51-92)  :تلفن

 -: دورنگار

 - :تلکس

  gov.opwww.education. :نشانی اینترنتی
 - :پست الکترونیکی

 در دسترس نیست :سازمان و افراد باالدست
  دسترس نیستدر :سازمان شریک
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 پروفسور دکتـر عطاءالرحمـان، وزیـر آمـوزش، وزارت آمـوزش،             :رئیس مرکز 
 دولت پاکستان 
 - :تاریخ تأسیس

  دولتی :نوع مرکز
  غیرانتفاعی :وضعیت سوددهی
 در دسترس نیست :تعداد کارکنان

 در دسترس نیست :هاي مرکز هاي مورد استفاده در فعالیت زبان
 : اهداف مرکز

فـردي،    شده براي توسعه      آموزش یک الزام شناخته   : ارت آموزش دیدگاه وز   ◄
براي نیل به این هدف، نیازمنـد اصـالحات زیـر در            . اجتماعی و ملی است   
  : بخش آموزشی است

  توانمندسازي زنان و مردان براي دستیابی به حداکثر توان بالقوه انسانی؛  ◄
  تربیت شهروندان آگاه و مسئول؛   ◄
  . ستان به چارچوب جهانی توسعه اقتصادي بشرگراافزودن نام پاک  ◄

   : فعالیتاصلیهاي  زمینه
آمـوزي بایـد شـهروندان        آمـوزش و مهـارت    : اهداف آموزش و آموزش اسالمی    

که در قرآن و سنت          چنان  پاکستانی را قادر به زندگی مطابق با تعالیم اسالم، آن         
نـد کـه یـک مـسلمان        آمده است، بکند و آنها را چنان تعلیم داده و تربیـت ک            

براي خلق یک نظام منسجم آمـوزش ملـی در پاکـستان،            . معتقد به شمار آیند   
سـازي   واسـطه همخـوان     تر کردن مدارس دینـی و مـدارس مـدرن، بـه             نزدیک
عنوان   تدریس قرآن به  . هاي درسی و محتواهاي آموزشی، ضروري است        برنامه

 در دوره متوسـطه  یک موضوع درس اختیاري از کالس هشتم ابتدایی آغـاز و    
  . شود اي از آیات قرآن به آن افزوده می ترجمه گزیده

واسـطه گـسترش آمـوزش       سوادي به از میان بردن بی: رسمی سواد و آموزش غیر  
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نـرخ  . هـاي رسـمی و غیررسـمی    ابتدایی در سراسر جامعه از طریـق آمـوزش       
 ایـن   رود در پنج سال اول اجـراي        است که انتظار می   % 39کنونی سواد حدود    

  . برسد% 70 به 2010و سپس تا سال % 55سیاست به 
-3 سال تـا سـال       9 تا   5از کودکان در گروه سنی      % 90 حدود   :آموزش ابتدایی 

نـام  در دورة ابتـدایی تـا سـال          نرخ کلی ثبت  . ، به مدرسه خواهند رفت    2002
خواهد رسید و قانون تحصیل اجباري در دورة ابتـدایی، طـی            % 105 به   2010

بــرداري کامــل از  بهــره. صویب شــده و بــه اجــرا درخواهــد آمــدمراحلــی تــ
هاي موجود در دورة ابتدایی، با انجام دو تغییر عمده در مدارس فعلی               ظرفیت

کیفیت آموزش ابتدایی از طریق بازنگري      . پذیر گشته است    دورة ابتدایی امکان  
ایط هاي ضمن خدمت براي معلمان، ارتقاء شر        هاي درسی، ارائه آموزش     برنامه

استخدام معلمان از سطح حداقل به سطح متوسط، بـازنگري برنامـه آموزشـی         
دهـی مجـدد نظـام فعلـی          تربیت معلم، بهبود نظام مدیریت و نظارت و شکل        

  . آزمون و ارزیابی
حرفه یا . اندازي خواهد شد  در هر محله، یک دبیرستان الگو راه:آموزش متوسطه

الزم است . آموزان پیشنهاد خواهد شد  کارراهه قطعی در دورة متوسطه به دانش
اطمینان به دست آید که تمام پسران و دختران مایل به ادامه تحـصیل در دورة       

هاي درسی مقـاطع راهنمـایی و     برنامه. شوند  نام می   متوسطه، در این دوره ثبت    
-3تا سال . هاي درسی چندگانه، عرضه خواهند شد دبیرستان بازنگري و کتاب

ــرخ تحــص2002 ــتان از ، ن ــه % 31یل در دبیرس ــید% 48ب ــد رس ــستر . خواه ب
صـورت   بـه ) Matric(اي از طریق اجراي جریان فنـی  هاي فنی و حرفه    آموزش

. آماده خواهد شد) اي هاي فنی و حرفه دبیرستان(ها  آزمایشی و تأسیس هنرستان
  . هاي درسی چندگانه تهیه و عرضه خواهند شد در دورة دبیرستان نیز کتاب

 براي افزایش کارایی نظام، آموزش حین خدمت معلمـان، مربیـان،      :علمتربیت م 
بنـدي مـدارس و دیگــر    معلمـان و کارکنـان اداري آموزشـی از طریــق بخـش    
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هـاي آموزشـی    سازي کیفیت برنامـه    روز  براي به . ها، نهادینه خواهد شد     تکنیک
ن تر در سطوح دبیرستا   مدت  هاي موازي طوالنی    معلمان پیش از خدمت، برنامه    

.  اجرا خواهنـد شـد  Fa/Fs. BA/BSهاي آموزش  دانشگاهی نظیر برنامه و پیش
هـایی از برنامـه درسـی تربیـت معلـم، بـازنگري             شناسی بخش   محتوا و روش  

هـاي    ابزارهاي رسمی و غیررسـمی بایـد بـراي افـزایش فرصـت            . خواهد شد 
بـار، مـورد     سـال یـک  5آموزش حین خدمت براي معلمان شاغل، حداقل هر        

  . ده قرار گیرنداستفا
اي در    هاي آمـوزش فنـی و حرفـه          براي توسعه فرصت   :اي  آموزش فنی و حرفه   

هاي صنعت و نیـل بـه    کشور و تربیت نیروي انسامی ماهر، پاسخگویی به نیاز      
بـراي بهبـود کیفیـت      . هایی در دست اجراست     اهداف توسعه اقتصادي، برنامه   
هـاي فنـی و       تگان رشته آموخ  هاي اشتغال دانش    آموزش فنی و افزایش فرصت    

، ترتیبی داده شده است که این نظام از سیستمی ایستا و مبتنی (TVE)اي   حرفه
روزسـازي     بـازنگري و بـه    . بر عرضه، به سیستمی مبتنی بر تقاضا تبدیل شـود         

هـاي متغیـر بازارکـار و         برنامه درسی باید فعالیتی مستمر براي همپایی با نیـاز         
هـاي فنـی،      توسـعه قابلیـت   . د تلقـی شـود    هـاي جدیـ     همخوانی بـا پیـشرفت    

هاي تجاري بایـد در   هاي ارتباطی، اقدامات ایمنی و بهداشتی و مهارت     مهارت
 دانـشگاه بایـد تقویـت       –ارتباط بین صـنعت   . هاي درسی گنجانده شود     برنامه

  .گردد تا ارتباط آموزش با نیازهاي بازارکار همچنان حفظ شود
از افـراد  % 5کـم بـراي    الی بایـد دسـت  دسترسی به تحصیالت ع : آموزش عالی 
شایـستگی بایـد تنهـا    .  فـراهم گـردد  2010 سال، تا سال     23 تا   17گروه سنی   

بنابراین، راهیابی به دانـشگاه بایـد    . مالك ورود به دورة تحصیالت عالی باشد      
کننـده   هـاي مـشهور اعطـا       دانشکده. هاي ورودي انجام پذیرد     از مجراي آزمون  

ایــن . مختــاري و اختیــار دراعطــاي مــدرك شــوند مــدرك بایــد داراي خــود
هاي معتبر پاکستانی یا    ها باید قادر به ایجاد پیوند با هریک از دانشگاه           دانشکده
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بـراي  . ها و اعطاي مدرك باشند      موسسات اعطاکننده مدرك براي انجام آزمون     
ها باید از حقوق و مزایـاي        جذب استادان کارآزموده و کیفی، کارکنان دانشگاه      

هـاي    هـاي دوره    برنامـه . شتر از همکارانشان در دیگر مقاطع برخوردار شوند       بی
هـاي سرشـناس خـارجی انجـام      لیسانس و دکترا باید با همکاري دانشگاه     فوق

امکانـات  . ها آموزش ببیننـد      استاد طی این برنامه    100پذیرند و حداقل ساالنه     
هـاي    تمـام کرسـی  .ها در این دوره باید تقویت شـوند  آزمایشگاهی و کتابخانه  

هـاي   منظور کاهش خـشونت، تمـام فعالیـت    به. بایستی حذف شوند  ذخیره می 
  . ها باید ممنوع شوند سیاسی در خوابگاه

صـورت   هـا بایـد بـه    در دورة راهنمـایی و دبیرسـتان، رایانـه       :فناوري اطالعات 
هاي درسی مدارس بایـد بـراي گنجانـدن           برنامه. تدریجی وارد مدارس شوند   

افـزار، ابرشـاهراه    خیر در صنعت فنّاوري اطالعات، نظیر تولیـد نـرم  تحوالت ا 
  . اطالعاتی، طراحی صفحات وب و غیره، مورد بازنگري قرار گیرند

هـا   ها و دانـشگاه  هاي مدارس، دانشکده  کتابخانه: خدمات کتابخانه و مستندسازي   
رایانـه  اتصال به اینترنت به کمـک    . باید به آخرین منابع مطالعاتی مجهز شوند      

خدمات کتابخانه سیار براي مناطق حومـه  . ها فراهم شود  باید در تمام کتابخانه   
  . ها و مناطق روستایی باید ارائه شوند شهر

  هاي عمده  ها و برنامه تحقیقات، پروژه
  NEMIS(1(سیستم مدیریت اطالعات آموزش ملی 

ین در مرحله نخست، ب سیستم مدیریت اطالعات آموزش ملی :مرحله نخست
ایـن برنامـه تحـت حمایـت برنامـه توسـعه            .  تکمیل شد  1991-93هاي    سال

 FEDEMISمرحلـه دوم، پـروژه      .  اجـرا گردیـد    UNDP)(سازمان ملل متحـد   
اهـداف  .  اجـرا شـده اسـت    AEPAM توسط   1994-98هاي    نامیده و در سال   

  : اصلی پروژه در مرحله نخست عبارت بودند از
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. National Education Management Information System 
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  اطالعات آموزشی؛استقرار زیرساخت سیستم مدیریت    ◄
 هاي آموزشی؛  ها و آمار توسعه مکانیسم گردآوري داده   ◄
آبـاد، کراچـی، الهـور، پیـشاور، کتـه،           اسالم( نقطه کلیدي    7این پروژه در       ◄

ــاد ــه ) مظفرآب ــاطق و محل ــاً اغلــب من هــا در هــر ایالــت را  اجــرا و تقریب
. 1991-96اي هـ   سـال : یافته عبارتنـد از     هاي داده توسعه    پایگاه. دربرگرفت

منتـشر  ) 1997-98 تـا    1992-93(هاي آمارهاي آموزشی پاکستان       گزارش
نیز تهیـه و  ) 1996-97 تا 1993-94(گزارش مدارس مناطق فدرال  . شدند

 . تکمیل شد
سـاله بـا        سیستم مدیریت اطالعات آموزش ملی یـک پـروژه سـه           :مرحله دوم 
 طراحـی پـروژه،   م  هنگـا .  میلیون روپیه است   5/18 به ارزش    SAP-IIحمایت  

 سـال بـه تـأخیر     بینی شده بود، اما این کار یک  پیش1998آغاز آن براي ژوئیه   
 یـا   FEDEMISسیستم مدیریت اطالعات آمـوزش ملـی دنبالـه پـروژه            . افتاد

بـود کـه هـدف    ) 1996-98(سیستم مدیریت اطالعات آموزش ملی فـدرالی       
اکنـون کـه   . کـرد  هـاي اسـتانی در کـشور را دنبـال مـی             سازي سیستم     ظرفیت
اند، گستره هدف سیستم مدیریت  هاي استانی، عملیاتی و خودکفا شده     سیستم

مـشی      اطالعات آموزش عالی تغییر خواهد یافت و حول چهـار محـور خـط             
 :آموزش ابتدایی در کشور دور خواهد زد

  آموزان دختر؛ ویژه براي دانش افزایش دسترسی به آموزش ابتدایی، به   ◄
فیت آموزش از طریق افزایش دستاوردهاي آموزش و نـرخ تـرك      بهبود کی    ◄

 تحصیل در دورة ابتدایی؛ 
ریـزي، مـدیریت و نظـارت بـر           هاي نهـادین بـراي برنامـه        تقویت ظرفیت    ◄

 هاي آموزشی؛  برنامه
 . بهبود مشارکت اجتماعات در آموزش ابتدایی   ◄

  gov.pkwww.education. :انتشارات
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  ـ وزارت علوم و فناوري پاکستان8
 : نشانی پستی

Pakistan Secretariat Block D 
44000 Islamabad 

PAKISTAN 
 9206536 9251+   :تلفن

 9201815 9251+  :دورنگار
   NIEPK 5538 9251+ :تلکس

 wwwmost.gov.pk  :نشانی اینترنت
 info@most.gov.pk   :پست الکترونیکی

 در دسترس نیست :مان یا افراد باالدستساز
 در دسترس نیست: سازمان شریک
  پروفسور دکتر عطاءالرحمان، وزیر فدرال علوم و فنّاوري :رئیس مرکز

  در دسترس نیست:تاریخ تأسیس
 دولتی : نوع مرکز

  غیرانتفاعی :وضعیت انتفاعی
 - :تعداد کارکنان

  در دسترس نیست:هاي مرکز هاي مورد استفاده در فعالیت زبان
  :اهداف مرکز

  هاي تحقیقات علوم و فنّاوري؛ ها و برنامه سازي و اجراي سیاست آماده   ◄
بـراي نیـل بـه رشـد سـریع          ) S&TR( علـوم، تحقیقـات و فنـاوري       اشاعه   ◄

  دادهاي تحقیقات علمی؛  اقتصادي و افزایش اتکا به نفس از طریق درون
   در زمینه علوم و فنّاوري؛توسعه و حفظ یک سیستم شایسته ملی   ◄
واسـطه کـاربرد      بهبود استانداردهاي زندگی مردم و تضمین امنیت ملی بـه            ◄

 تحقیقات علوم و فنّاوري؛ 
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سازي یک برنامه جامع و کلی و نیز تدوین سیاست توسعه و بهبـود                آماده   ◄
 هاي الزم؛ فنّاوري اطالعات شامل زیرساخت

 ه فنّاوري اطالعات؛ توسعه منابع انسانی در زمین   ◄
 ترویج کاربرد فنّاوري اطالعات؛   ◄
هـا و حاکمیـت       افـزار   سـازي نـرم     هایی براي استاندارد    تدوین دستورالعمل    ◄

 الکترونیکی درون دولت؛
گـذاري در تمـام ابعـاد     هـا و قـانون   ها، تـدوین سیاسـت   ریزي  انجام برنامه    ◄

 . ونارتباط از راه دور به استثناي رادیو و تلویزی
  :  فعالیتاصلی  هاي زمینه

  : دو بخش در وزارت علوم و فناوري، در این زمینه فعال هستند
  )IT&T(بخش فنّاوري اطالعات و ارتباط از راه دور. الف

دولـت و   موجب تصمیم هیئـت  به بخش فنّاوري اطالعات و ارتباط از راه دور   
رت علـوم و  ، در وزا 2000 مارس   11مورخ   No4-19/99-Min1مصوبه شماره   

 کـه در     این کانون مرکزي ملی براي فنـاوري اطالعـات،        . فناوري تأسیس شد  
گذشته یا وجود نداشت و یا کم بود، با تصویب ایجاد بخـش نـوین فنـاوري             

هـاي مربـوط بـه ارتبـاط از راه دور و           اطالعات و ارتباطات، تمـامی سـازمان      
  .مرتبط با فناوري اطالعات را زیر پوشش خود قرار داد

  (ST&R)بخش تحقیق علوم و فناوري . ب
، نقطه عطف ملی و بـازوي اجرایـی دولـت     (MOST)وزارت علوم و فناوري     

هـا در راسـتاي آغـاز و       یزي، هماهنگی و هـدایت تـالش        پاکستان براي برنامه  
هاي علمی و فنی بـا هـدف توسـعه اقتـصادي کـشور                ها و پروژه    انجام برنامه 

کار در زمینه تدوین دسـتور کـار ملـی          وزارت علوم و فناوري مشغول      . است
هـاي    متضمن برخورداري از بستر مناسب و پایداري براي آن دسته از فعالیت           

تحقیقات علوم وفناوري است که به توسعه اقتصادي اجتماعی کشور و تحقق       
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  .کنند دیدگاه پاکستان بهتر کمک می
  :هاي عمده ها، برنامه تحقیقات، پروژه

  توسعه منابع انسانی
هـاي سیاسـت و برنامـه عمـل           تـرین زمینـه     عه منابع انسانی یکی از مهـم      توس

بایـست در   طبق برنامه، دوسوم منـابع وزارتخانـه مـی   . فناوري اطالعات است  
هـاي بخـش     میلیـارد روپیـه بـه دانـشگاه     5/1. گذاري شـود    این بخش سرمایه  

  .عمومی اختصاص داده شده است
   ITتوسعه تبلیغ صنعت 
بی از ایـن حقیقـت کـه ایـن کـشور در مـسابقه جهـانی              خو  دولت پاکستان به  
افتاده است، آگاه است و به همین دلیل      از رقباي خود عقب      فنّاوري اطالعات 

اي را بـراي اضـافه کـردن پاکـستان بـه نقـشه                یافتـه   راهبرد سنجیده و سازمان   
هاي   شکنی  در این راستا پاکستان به سنت     . دیجیتالی جهان در نظر گرفته است     

هاي کهن بسیاري را تغییر داده تا توانـسته اسـت          دست زده و دیدمان    بسیاري
پاکستان همچنین قـصد دارد     . مدت در جایگاه کنونی خود قرار گیرد          در کوتاه 

.  میلیارد دالر درآمد کـسب کنـد  1افزار،   از محل صادرت نرم2005که تا سال  
  .ماند گرا باقی می یافتنی و هدف  به این ترتیب برنامه همچنان دست

  توسعه زیرساخت
هاي مهم برنامه است   یکی دیگر از بخش   فنّاوري اطالعات زیرساخت صنعت   

ــه توســعه آن مبــذول شــود   و PTCLخوشــبختانه . و توجــه خاصــی بایــد ب
کارگزاران بخش خصوصی در دهه گذشته، چندین طرح توسعه را به معرض            

الحات سـاختاري و  ایـن، بهـسازي بیـشتر نیازمنـد اصـ          بر  بنا. اند  اجرا درآورده 
  .مدت برق و طوالنی و هاي پرزرق افزون برآنهاست و نه برنامه

  ابتکار دولت الکترونیکی
ابتکار دولت الکترونیکی، پروژه دولت پاکستان براي بهبود کـارایی، کیفیـت و     
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 دولت و نیز فرصت مناسبی براي تربیت و آمـوزش        1هاي  شفافیت در کارویژه  
.  در حال آموزش دیـدن در کـشور اسـت          عاتفنّاوري اطال هزاران متخصص   
هـاي داخلـی در    انـدوزي شـرکت    ها همچنین امکـان تجربـه     اجراي این پروژه  

هـاي   هـاي داخلـی، پـیش از ورود بـه بـازار صـادرات و انجـام پـروژه                 پروژه
  .آورد مرزي را فراهم می  برون

 ابتکار تجارت الکترونیکی 

رود و بـراي اینکـه     پـیش مـی  2یافته به سوي اقتصاد بدون کاغـذ    جهان توسعه 
کشورهایی نظیر پاکستان بتوانند در اقتصاد جهانی شرکت کنند، الزم است که            
زیرساخت تجارت الکترونیک خود را توسعه دهند تا بتواننـد از طریـق ابـزار         

  . الکترونیکی این تجارت را به پیش ببرند
 توسعه ارتباطات از راه دور 

 دور بنیـان زیرسـاخت فنـاوري اطالعـات را        شبکه توانمنـد ارتباطـات از راه      
به این منظور، بخش فناوري اطالعات و ارتباطات از راه دور        . دهد  تشکیل می 
وزارت پست، تلفـن  . جانبۀ ارتباطات از راه دور را آغاز کرده است         ابتکار چند 

   میلیـون خـط تلفـن،   4,080اي با حدود    و ارتباطات از راه دور پاکستان شبکه      
.  مرکز مبادله تلفنی در سراسر کـشور دارد        2701یلیون نقطۀ تماس و      م 3,340

خـدمات بـا   . دیجیتالی خواهند شد% 100 این خطوط    2002تا ماه ژوئن سال     
، خـدمات  ]دي کـالر آي [کننـده    کننده خط تلفن    اي نظیر مشخص    ارزش افزوده 

ي انداز  تلفنی رایگان، شماره دسترسی جهانی و خدمات اطالعاتی ممتازي راه         
» کننـده  مشخـصات تلفـن  « مـشتري از خـدمات     000/650بیش از   . شده است 
 ,DXX. BRAاین وزارت همچنین به تامین خـدماتی نظیـر   . کنند استفاده می

PRA, ISDN        و خطـوط لینـوالین دفـاتر تلفـن همگـانی، خـدمات راهنمـاي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Function 
2. paperless Economy  
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 125,000در حال حاضر . پردازد  اطالعات، تلفن همراه از طریق یوفون نیز می       
  . کننده از یوفون وجود دارد تفادهاس

  1الین شهروند آن
کنـشی شـهروندان بـا بخـش عمـومی، اینترنـت             به منظور برخورداري از هـم     

برنامۀ . آید اي کلیدي براي دولت الکترونیک در سراسر دینا به شمار می          وسیله
این آبـروي دولـت در    . دولت پاکستان نیز بر ابتکار مشابهی تمرکز یافته است        

کیفیـت و ارزش اطالعـاتی کـه در اختیـار شـهروندان و              . بر جهـان اسـت    برا
کننـدة ارزش   گیـرد، مـشخص   سـایت قـرار مـی    کننـدگان از طریـق وب     بازدید
  . هاي اینترنتی است درگاه

  2پرداخت حقوق از طریق خودپردازها
ــاد  مکــان در اســالم13 دســتگاه خــودپرداز در 18برمبنــاي ایــن برنامــه،  / آب

اندازي شده  منظور تسهیل در پرداخت حقوق کارکنان دولت، راه       راولپندي، به   
اي انجام شده است که در نزدیکی دفاتر  گونه  ها به   یابی این دستگاه    مکان. است

دولتی و یا محل تمرکز سکونت کارکنان دولت با حقوق پایین و متوسط قرار         
. داري رسـید  بـر    بـه بهـره    2002ژوئیه سال   / هاي ژوئن   این برنامه در ماه   . گیرد

ساعته و هفت روز در هفتـه در   24طور   برمبناي این برنامه، تسهیالت بانکی به     
این برنامه همچنین به نفع بخش بانکداري    . اختیار کارمندان دولت خواهد بود    

 چراکه کارکنان با استفاده از ایـن تـسهیالت، هـر روز بـه مقـدار                 ؛خواهد بود 
ها بـاقی   بنابراین پول بیشتري نزد بانک   کنند و     مورد نیاز خود پول دریافت می     

هاي بیشتري به دنبال خود بکـشد و       رود پروژه حاضر بانک     انتظار می . ماند  می
شدند، مـورد   کارکنان با درآمد کم و یا متوسط را که تاکنون نادیده انگاشته می  

 . توجه قرار دهد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Citizen On-Line  
2. ATMs  
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  شناسیاهداف و روش :3پیوست 

  
ۀ توسعۀ اصول راهنما براي فناوري ملی اطالعـات  بانک توسعه اسالمی مطالع   

 به مرکز فنـاوري     2001 ماه می سال     16 مورخ   22/2/1422را طی نامه شماره     
اهداف این اصول راهنما    . اي واگذار کرده است     مالزي سوپرکریدور چندرسانه  

  : عبارت بودند از
افزایش آگاهی کشورهاي عضو نسبت بـه فنـاوري اطالعـات از طریـق       ـ  1
سعه اصول راهنماي کلـی بـراي فنـاوري ملـی اطالعـات و فـراهم آوردن                 تو

اند ایـن اصـول     هاي فنی برمبناي درخواست کشورهاي عضوي که مایل         کمک
  راهنما را با نیازها و شرایطشان منطبق سازند؛

مشخص ساختن مراکز نمونه براي ایجـاد همـاهنگی بیـشتر و اسـتفادة              ـ  2
 . بهینه از خدمات و منابع

  
  شناسی روش

تحلیـل توسـعۀ جهـانی      : اي را دنبـال کـرد       مرحلـه   مرکز یادشده فرایندي سـه    
فناوري اطالعات و ارتباطات دربرگیرندة سطح توسـعه فنـاوري اطالعـات و          
ارتباطات کشورهاي عـضو بانـک توسـعۀ اسـالمی؛ تحلیـل راهبـرد فنـاوري              

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ راهبرد ملی فناوري اطالعاتراهنماي تدوین / 264

 

  . اطالعات و ارتباطات کشورهاي برگزیده؛ و توسعه الگو
ــو ــۀ  روش اصــلی م ــراي اجــراي مرحل ــتفاده ب ــژوهشرد اس  نخــست، پ

می نظیر اینترنت اي یا به عبارتی گردآوري و تحلیل داده از منابع عمو      کتابخانه
) 1پیوسـت  ( کشور عضو 7براي مرحلۀ دوم، . هاي انتشاریافته است و گزارش 

بنـدي از پیـشرفته    تر قرار گرفتند که نمایندة سه دسته از رده     تحلیل دقیق  مورد
شناسی مورد استفاده دربرگیرنـدة مـصاحبه    روش. باشند یافته می توسعه  کمترتا  
. نگـاري بـوده اسـت    نامـه و نامـه   ، پرسـش )چهره یـا از طریـق تلفـن     به  چهره(

نفعان کلیدي به هنگـام دیـدار از اردن،      هاي گروهی با ذي     ها و گفتگو    مصاحبه
  . اکش انجام شدبحرین، برونئی، عربستان سعودي، امارات متحدة عربی، و مر

مرکز فناوري مالزي اطالعات خود را از طریق نماینـدگان تجـاري مـصر،       
رویکـرد اصـلی ایـن    آلبانی، قزاقستان، پاکـستان و سـودان بـه دسـت آورد و        

اکنون در طـرح توسـعه     که هم استمطالعه تجربه مستقیم و عمیق تیم مطالعه   
عات ملی مرتبط بـا آن    اي سوپرکریدور مالزي و برنامه فناوري اطال        چندرسانه

   .مشغول به کار است
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  هاي فناوري اطالعاتشاخص :4پیوست 
  بانک توسعه اسالمی

  
هـاي فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات بانـک توسـعۀ             روش محاسبۀ شـاخص   

هـاي توسـعه انـسانی        اسالمی شبیه روشی است که بـراي محاسـبه شـاخص          
ارش توسعه انسانی که از سوي      ها در سالنامۀ گز     این شاخص . شود  استفاده می 

هـاي فنـاوري    شـاخص . یابـد  شود، انتشار می برنامۀ توسعه ملل متحد تهیه می  
اطالعات و ارتباطات بانک توسعۀ اسالمی ترکیبی از پنج مولفـه را بـه شـرح             

  : کند  می سازي زیر شاخص
ترکیبـی از سـرانه تولیـد ناخـالص داخلـی، درصـد              :شاخص اقتصادي . الف

 و خدمات به تولید ناخالص داخلی، مصرف سرانۀ بـرق و نـرخ   صادرات کاال 
  ). 1990 -2000هاي  در سال(سرانۀ رشد تولید ناخالص داخلی 

موزي بزرگساالن، ترکیبی از نـرخ         ترکیبی از نرخ سوادآ    : آموزشی  شاخص. ب
هاي ابتدایی، متوسطه و آمـوزش عـالی، درصـد دانـشجویان           ثبت نام در دوره   

  . هاي علوم، ریاضیات و مهندسی تهآموزش عالی در رش
ــات   . پ ــات و ارتباط ــاوري اطالع ــشر فن ــاخص ن ــمار  :ش ــی از ش  ترکیب

و )  نفـر 1000هـر  (کنندگان خدمات اینترنتی، شـمار میزبانـان اینترنتـی          تامین
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  ).  نفر1000هر (شمار کاربران اینترنت 
 هـاي تلویزیـون،     ترکیبی از شـمار دسـتگاه      :شاخص ارتباطات از راه دور    . ت

  . رادیو، تلفن و تلفن همراه
ها در مورد برخی از کشورهاي عضو، شـاخص     به دلیل کمبود داده   گرچه،  
 نـشد و بنـابراین در ایـن نـسخه از          اي مـشخص    طـور خودورزانـه     نوآوري به 
هاي فناوري اطالعات و ارتباطات به شمار نیامده است، توصیه شـده       شاخص

بیـشتري در مـورد کـشورهاي    هـاي   است که با در دسترس قـرار گـرفتن داده   
ها را نیز در مجموعـۀ   هاي آینده، بانک توسعه اسالمی این مولفه  عضو در سال  

  . هاي فناوري اطالعات و ارتباطات خود بگنجاند شاخص
ها از منابع زیر گرفته شده        هاي گوناگون، داده    براي محاسبه کردن شاخص   

  : است
   2002گزارش توسعه انسانی سال ـ 1
 )int.itu.www: (المللی ارتباطات از راه دور به نشانی اینترنتی  بیناتحادیهـ 2
 )com.Nua) com.nua.wwwهاي مربوط به اینترنت  دادهـ 3
 2000 -2001گزارش ساالنۀ بانک توسعه اسالمی سال ـ 4
  2002سال ) سیا(زمان اطالعاتی آمریکا کتاب رخدادهاي ساـ 5
  )org.isc.www: ( افزار اینترنت به نشانی کنسرسیوم نرمـ 6
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  شاخص فناوري اطالعات و ارتباطات اعضاي بانک توسعه اسالمیـ 1
  

  کشورها

دي
صا

 اقت
ص

شاخ
 و   
ري

ناو
ر ف

 نش
ص

شاخ
ات

باط
 ارت

ت و
العا

اط
  

وز
ص آم

شاخ
راه   شی
 از 
اط

ارتب
ص 

شاخ
  دور

ري
ناو

ص ف
شاخ

 و   
ري

ناو
ص ف

شاخ
ات

باط
 ارت

ت و
العا

اط
  

  1  0  1  77/0  1  56/0  امارات متحده عربی 
  85/0  1  53/0  61/0  67/0  1  مالزي 
  77/0  57/0  69/0  74/0  43/0  43/0  ترکیه 
  73/0  0  74/0  77/0  68/0  50/0  لبنان 

  73/0  0  59/0  66/0  22/0  94/0  بحرین 
  72/0  0  35/0  68/0  92/0  44/0  ن سعودي عربستا
  71/0  30/0  42/0  63/0  97/0  35/0  مصر 

  67/0  34/0  54/0  73/0  16/0  80/0  کویت 
  67/0  25/0  55/0  81/0  48/0  39/0  اندونزي 
  64/0  11/0  57/0  71/0  32/0  51/0  برونئی 
  56/0  47/0  40/0  85/0  18/0  42/0  ایران 

  51/0  06/0  13/0  69/0  04/0  84/0  مالدیو 
  48/0  0  50/0  62/0  06/0  40/0  قطر 

  45/0  24/0  14/0  77/0  06/0  53/0  تونس 
  44/0  01/0  29/0  70/0  12/0  37/0  سورینام 
  44/0  05/0  18/0  91/0  12/0  25/0  الجزایر 
  41/0  02/0  11/0  77/0  03/0  44/0  سوریه 
  41/0  01/0  06/0  78/0  14/0  37/0  آلبانی 

  39/0  02/0  20/0  33/0  57/0  19/0  پاکستان 
  39/0  24/14  13/0  1  0  15/0  قزاقستان 

  38/0  88/0  25/0  61/0  17/0  23/0  مراکش
  36/0  10/0  18/0  57/0  11/0  33/0  اردن 

هاي محاسباتی در مورد شاخص نوآوري، این شـاخص در            نظر به کمبود داده   
  . محاسبات در نظر گرفته نشده است
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  .)به جدول شاخص نوآوري نگاه کنیدهاي برگزیده  براي تشخیص داده(
  

  کشورها

دي
صا

 اقت
ص

شاخ
ري   

فناو
شر 

ص ن
شاخ

 و 
ات

الع
و اط

ات
تباط

ار
  

شی
وز

ص آم
شاخ

 از   
اط

ارتب
ص 

شاخ
دور

راه 
ري  
ناو

ص ف
شاخ

ري   
فناو

ص 
شاخ

ات
تباط

و ار
ت 

العا
اط

  

  32/0  0  14/0  62/0  03/0  28/0  کابن 
  30/0  23/0  04/0  55/0  06/0  35/0  اوگاندا 
  30/0  0/0  16/0  36/0  02/0  49/0  سودان 
  27/0  05/0  20/0  73/0  13/0  17/0  عمان 

  27/0  01/0  08/0  31/0  19/0  31/0  بنگالدش 
  26/0  0  02/0  58/0  02/0  26/0  گینه 

  26/0  10/0  15/0  68/0  02/0  0  جماهیر عربی لیبی 
  24/0  02/0  01/0  27/0  16/0  37/0  موزامبیک 

  24/0  0  04/0  39/0  02/0  35/0  یمن 
  23/0  76/0  03/0  55/0  06/0  12/0  توگو 

  23/0  0  01/0  32/0  16/0  26/0  موریتانی 
  22/0  36/4  09/0  65/0  01/0  -02/0  قرقیزستان 
  19/0  01/0  04/0  47/0  03/0  08/0  کامرون 
  18/0  16/0  07/0  29/0  03/0  20/0  سنگال
  18/0  05/0  02/0  33/0  03/0  21/0  بنین

  18/0  02/0  01/0  32/0  02/0  24/0  بورکینافاسو
  17/0  45/0  03/0  32/0  05/0  17/0  کامبیا

  16/0  49/2  11/0  71/0  0  -30/0  ترکمنستان
  16/0  0  01/0  28/0  03/0  20/0  مالی
  13/0  0  02/0  39/0  02/0  01/0  جاو

  11/0  0  01/0  30/0  03/0  03/0  گینه بیسائو
  10/0  66/0  06/0  83/0  0  -56/0  تاجیکستان

  10/0  01/0  01/0  36/0  02/0  -07/0  کومور
  07/0  0  02/0  34/0  01/0  -15/0  جیبوتی 

  04/0  06/0  01/0  13/0  02/0  -01/0  نیجر
  03/0  0  07/0  0  02/0  0  عراق 

  01/0  0  01/0  0  02/0  0  سومالی 
  01/0  0  0  0  02/0  0  افغانستان 
  0  0  0  0  0  0  فلسطین 
  -04/0  0  02/00  25/0  02/0  -43/0  سیرالئون 
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  اقتصادي کشورهاي عضو بانک توسعه اسالمیهاي  ـ شاخص2
  

  کشورها

ت 
معی

ج
سال

در 
 

200
0
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ص دا
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 سا
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ر
  

دي
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ص اقت
شاخ

  

  1  40/4  474/2  125  9068  040/229/22  مالزي 
  94/0  70/1  205/8  82  084/15  361/645  حرینب

  84/0  40/5    104  485/4  674/310  مالدیو 
  80/0  -40/1  011/14  57  799/15  961/041/2  کویت

امارات 
  56/0  -60/1  643/10    935/17  460/407/2  متحده عربی

  53/0  3  911  44  363/6  102/705/9  تونس
  51/0  7/0  924/7  0  779/16  653/343  برونئی 

  5/0  20/4  778/1  13  308/4  774/627/3  نان لب
  49/0  20/5  46  17  797/1  373/080/36  سودان 

عربستان 
  44/0  -20/1  710/4  50  367/11  526/360/5  سعودي 
  44/0  80/2  863  38  556/3  808/728/16  سوریه 
  43/0  10/2  396/1  24  974/6  980/493/66  ترکیه 
  42/0  95/1  407/1  35  884/5  965/128/66  ایران 
  40/0  00  871/14  00  00  152/769  قطر 

  39/0  50/2  345  39  043/3  870/437/228  اندونزي 
  37/0  3  00  17  799/3  998/433  سورینام 
  37/0  90/3  53  15  854  057/317/19  موزامبیک
  37/0  70/2  783  19  506/3  175/221/1  آلبانی 

 

  جمعیت در شاخص اقتصادي محاسبه نشده است  -1
  . دسترس نیستدر ) 00( -2
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  کشورها

ت 
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ج
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200
0
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رص
د
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ص دا

خال
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تولی
به 
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ات
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 کیل
رق
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صر

نه م
سرا
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سا

  

خلی
ص دا

خال
د نا

تولی
النه 

 سا
شد

ر
  

دي
صا

ص اقت
شاخ

  

  26/0  7/1  00  26  982/1  870/613/7  گینه 
  25/0  -01/0  207  42  308/5  053/736/3  الجزایر 

  24/0  4/2  00  11  976  281/272/12  بورکینافاسو 
  23/0  60/0  430  31  546/3  305/645/30  مراکش 

  21/0  8/1  53  15  990  782/590/6  بنین
  20/0  90/0  114  31  1510  929/284/10  سنگال 
  20/0  3/1  00  25  797  518/008/11  مالی 

  19/0  2/1  321  16  1928  631/616/144  پاکستان
  17/0  -30/0  00   48  649/1  205/411/1  گامبیا

  15/0  -10/3  448/2  59  871/5  303/731/16  قزاقستان
  12/0  -40/0  00  36  442/1  088/153/5  توگو 
  08/0  -80/0  184  31   1703  220/803/15  کامرون

  03/0  -10/1  00  32  755  822/315/1  گینه بیسائو
  01/0  -80/0  00  17  871  678/707/8  چاد 

  0  00  4  00  00  599/240/5  ماهیر عربی لیبی ج
  0  00  00  00  00  985/331/23  عراق 

  0  00  00  00  00  733/484/4  سومالی 
  0  00  00  00  00  057/813/26  افغانستان
  0  00  00  00  00  00  فلسطین
  01/0  -1  00  15  746  156/355/10  نیجر 

  -02/0  -10/5  00  97  2711  003/753/4  قرقیزستان
  -07/0  -40/2  00  26  588/1  202/596  کومور 
  -15/0  -9/3  00  45  00  700/460  جیبوتی 
  -017/0  -1/3  448/2  00  00  198/622/2  عمان

  -30/0  -8  944  63  3956  244/603/4  ترکمنستان
  -32/0  -30/7  750/1  41  2936  092/771/7  آذربایجان
  43/0  -5/6  00  17  490  618/426/5  سیرالئون
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  ري اطالعات و ارتباطاتفناوـ شاخص توزیع 3
  

مین  کشورها
تا

 
ان 

ندگ
کن

نتی
ینتر

ت ا
دما

خ
  

تی 
نترن

ن ای
یزبا

م
به (

100
0

صی   ) نفر
شخ

انه 
رای

به (
100

0
ت   ) نفر

نترن
ر ای

کارب
)

در 
100

0
  ) نفر

ري 
فناو

شر 
ص ن

شاخ
ات

تباط
و ار

ت 
العا

اط
  

  1,00  305,301  153049  14,300  1  امارات متحده عربی 
  0,97  6,471  22,06  00  50  مصر 

  0,92  37,310  60,17  0,200  42  عربستان سعودي 
  0,68  82,695  50,05  1,700  22  لبنان 

  0,67  166,449  103,14  3,100  7  مالزي 
  0,57  0,926  4,18  00  30  پاکستان 
  0,48  8,755  9,9  0,100  24  اندونزي 

  0,43  3,008  38,05  1,100  22  ترکیه 
  0,32  87,297  70,06  14,400  2  برونئی 
  0,22  58,107  100,2  1,700  1   بحرین

  0,19  0,762  1,46  00  10  بنگالدش 
  0,18  3,780  62,83  00  8  ایران 

  0,17  6,526  12,35  0,100  8  مراکش 
  0,16  24,486  130,59  1,800  3  کویت 

  0,16  20,020  16  00  5  بوریتانی 
  0,16  1,553  3,05  00  8  موزامبیک 

  0,14  2,047  6,3  0,100  7  آلبانی 
  0,13  34,322  31,52  0,300  1  ن عما

  0,12  26,766  21,6  00  2  الجزایر 
  0,12  26,979  2,4  00  2  سورینام 

  0,11  2,472  22,49  0,100  5  اردن 
  0,06  3,900  150,39  0,100  1  قطر 
  0,06  0,000  13,5  00  3  توگو 

  0,06  1,042  70,4  00  2  اوگانادا 
 2001یکا، سال کتاب رخدادهاي سازمان اطالعاتی آمر: منبع
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شاخ
ات

تباط
و ار

ت 
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اط
  

  06/0  304/10  86/22  00  1  تونس
  0,04  1,544  00  0,200  2  گامبیا
  0,04  6,438  1,7  1,000  1  مالدیو

  0,03  3,040  25,55  00  1  گینه بیسائو
  0,03  3,634  16,8  00  1  مااي
  0,03  4,094  9,79  00  1  گابن

  0,03  2,917  12  0,200  1  سنگال
  0,03  1,898  17,64  00  1  کامرون
  0,03  1,793  15,44  00  1  سوریه
  0,03  1,517  15,2  0,000  1  بنین
  0,02  1,908  00  00  1  لیبی
  0,02  1,263  3,8  00  1  چار

  0,02  1,342  0,47  0,100  1  کودور
  0,02  0,831  3,22  0,000  1  سودان

  0,02  0,657  4,8  00  1  گینه
  0,02  0,830  1,91  00  1  یمن

  0,02  0,921  00  00  1  سریالنکا
  0,02  0,815  1,26  00  1  بورکینافاسو

  0,02  0,483  0,49  00  1  نیجر
  0,02  0,045  00  00  1  سومالی

  0,02  0,000  00  00  1  عراق
  0,02  0,000  00  00  1  افغانستان

  0,01  3,039  10,19  00  00  جییونی
  0,01  2,104  00  0,400  00  قرقیزستان
  0,00  1,303  00  0,300  00  ترکمنستان
  0,00  0,598  00  0,500  00  قزاقستان

  0,00  0,456  00  00  00  تاجیکستان
  0,00  0,000  00  00  00  فلسطین
  . در دسترس نیست(..) 
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  خص آموزشی شاـ4
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لی 
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-
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4
(  

زش
آمو

ص 
شاخ

  

  1,00  42  77  98,0  قزاقستان
  0,91  50  72  66,7  الجزایر
  0,85  36  73  76,3  عراق 

  0,83  23  67  99,2  تاجیکستان 
  0,81  28  65  86,9  اندونزي 

  0,78  22  71  84,7  آلبانی 
  0,77  17  78  86,0  لبنان 

  0,77  27  74  71,0  تونس 
  0,77  31  63  74,4  سوریه 

  0,77  27  68  76,3  امارات متحده عربی 
  0,74  22  62  85,1  ترکیه 
  0,73  30  58  71,7  عمان 
  0,73  23  59  82,0  کویت 

  0,71  00  81  98,0  ترکمنستان 
  0,71  6  76  91,5  برونئی 

  0,70  00  82  94,0  سورینام 
  0,69  00  77  96,7  مالدیو 
  0,68  00  92  80,0  لیبی 

  0,68  18  61  76,3  عربستان سعودي 
  0,67  00  71  97,0  آذربایجان 

  0,66  00  80  87,6  بحرین 
  0,65  00  68  97,0  قرقیزستان 

  0,63  15  76  55,3  مصر 
  0,62  00  86  71,0  گابن 
  0,62  00  75  81,2  قطر 

  0,61  29  52  48,9  مراکش 
  0,61  00  66  87,5  مالزي 
  0,58  42  28  41,0  گینه 
  0,57  00  55  89,7  اردن 

  0,55  15  45  67,1  اوگاندا 
  0,55  11  62  57,1  توگو 
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ویا

شج
دان شته
ر

 
 و 

ات
اضی

، ری
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شاخ

  

  0,47  00  43  75,8  کامرون 
  0,39  14  31  42,6  چار

  0,39  00  51  46,3  ریمن
  0,36  00  34  57,8  سودان
  0,36  00  35  55,9  کودور 

  0,34  00  22  64,6  جیبوتی 
  0,33  00  40  43,2  پاکستان 

  0,33  00  45  37,4  بنین 
  0,32  18  45  36,6  گامبیا 

  0,32  00  40  40,2  دوریتانی 
  0,32  00  23  23,9  بورکیتافاسو 

  0,31  00  37  41,3  بنگالدش 
  0,30  00  37  38,5  گینه بیسائو 

  0,29  00  36  37,3  سنگال 
  0,28  00  28  41,5  مالی

  0,27  00  23  44,0  موزامبیک 
  0,25  00  27  36,0  سیرالتون 

  0,13  00  19   15,9  نیجر 
  0,00  00  00  00  سومالی 

  0,00  00  00  00  عراق 
  0,00  00  00  00  فلسطین 

  0,00  00  00  00  افغانستان 

  . در دسترس نیست(..) 
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   دور شاخص پذیرش ارتباطات از راهـ5
  

 -Telecommuni  موبایل   تلفن   رادیو    تلویزیون   کشورها
cation Index  

  1,00  548  391  341  129  امارات متحده عربی
  0,84  289  245  928  570  برونئی
  0,75  300  250  524  426  بحرین
  0,70  249  244  575  429  کویت

  068  64  137  1166  951  عربستان سعودي
  0,64  246  280  170  314  ترکیه
  0,62  212  195  786  325  لبنان

  0,61  3  57  1900  830  الجزایر
  0,60  202  268  333  299  قطر

  0,48  213  199  202  162  مالزي
  0,43  65  89  534  610  عمان

  0,41  94  174  691  145  سورینام
  0,25  8  39  663  332  آلبانی
  0,22  58  92  322  97  اردن
  0,22  15  149  257  70  ایران
  0,20  7  108  258  139  لیبی

  0,19  83  50  217  101  مراکش
  0,18  21  86  295  111  مصر

  0,18  2  82  266  178  ترکمنستان
  0,17  98  32  170  52  گابن

  0,17  56  104  23  22  آذربایجان
  0,16  6  90  212  95  تونس
  0,14  28  91  113  32  مالدیو

  0,12  12  113  0  0  قزاقستان
  0,11  2  77  109  44  قرقیزستان
  0,11  00  36  196  131  نتاجیکستا

  0,10  2  103  0  0  سوریه
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 -Telecommuni  موبایل   تلفن   رادیو    تلویزیون   کشورها
cation Index  

  0,09  17  31  138  60  اندونزي 
  0,08  26  22  121  35  سنگال 
  0,06  1  12  209  66  سودان 
  0,06  00  00  208  75  عراق 

  0,05  00  15  113  61  جیبونی 
  0,05  4  26  139  3  کامبیا 

  0,05  10  6  144  28  کامرون 
  0,04  2  22  93  21  پاکستان 
  0,04  2  4  206  10  سیرالئون 

  0,04  2  19  58  26  یمن 
  0,04  3  7  131  23  موریتانی 

  0,03  9  8  94  9  بنین 
  0,03  0  10  151  2  کومور 
  0,03  8  3  108  13  اوگاندا 
  0,03  1  1  192  1  چاد 

  0,03  00  00  105  30  سومالی 
  0,02  5  8  47  11  گینه 
  0,02  11  9  182  14  توگو

  0,02  00  2  66  12  نیجر 
  0,01  0  9  37  0  گینه بیسائو 
  0,01  1  4  47  6  بنگالدش 
  0,01  2  4  38  5  موزامبیک 

  0,01  1  3  52  4  مالی
  0,01  2  4  0  0  بورکینافاسو 
  0,00  00  00  6  4  افغانستان 
  0,00  00  00  00  00  فلسطین 

  .  دسترس نیستدر) 00 (
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 -
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0
 ( 

ري 
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ص ن
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  1,00  574,00  0,30  10  55  00  قزاقستان
  0,31  574,00  0,20  5  14  574  قرقیزستان

  0,17  00  00  5  10  00  ترکمنستان 
  0,07  154,00  0,40  59  00  154  مالزي

  0,06  00    12  000,3  00  مراکش 
  0,06  00  0,20  4  00  2735  آذربایجان 

  0,05  00  8,40  0  00  102  توگو 
  0,05  00  00  00  2,000  660  کستانتاجی

  0,04  303,00  0,50  5  00  303  ترکیه 
  0,03  00  0,50  2  1  590  ایران 
  0,03  00  00  17  1,000  00  گامبیا 
  0,02  214,00  00  1  00  214  کویت 
  0,02  00  1,90  0  00  493  مصر 

  0,02  00  0,10  16  00  182  اندونزي 
  0,2  124,00  0,30  2  00  124  تونس 
  0,2  25,00  0,80  10  00  25  دااوگانا

  0,01  00  00  13  00  2  سنگال 
  0,01  00  00  9  00  00  برونئی 

  0,01  00  00  8  00  00  اردن 
  0,01  00  00  0  00  361  لیبی 

  0,00  00  00  5  00  00  مالدیو 
  0,00  00  00  5  00  00  نیجر 

  0,00  00  00  4  00  00  الجزایر
  0,00  00  00  4  00  00  عمان 
  0,00  00  00    00  174  بنین 

  0,00  00  00  2  00  00  موزامبیک 

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ راهبرد ملی فناوري اطالعاتراهنماي تدوین / 278
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