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الخلفية التاريخية
عام 1978

كانــت فكــرة انشــاء الشــبكة العربيــة للمعلومــات الغايــة الرئيســية مــن
انشــاء مركــز التوثيــق واملعلومــات باألمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة
يف نفــس العــام ،حيــث نصــت وثيقــة تأســيس مركــز التوثيــق واملعلومــات
عــى تطويــر شــبكة اقليميــة عربيــة للمعلومــات لتســهيل الوصــول اىل
مصــادر املعلومــات واقتســامها بــن الــدول العربيــة.

عام 1980

جــاءت قــرارات القمــة العربيــة يف العاصمــة األردنيــة عــان لتؤكــد
ضمــن «اس ـراتيجية العمــل االقتصــادي العــريب املشــرك» عــى أن تعظيــم
القــدرات الذاتيــة مــن علميــة وتكنولوجيــة وانتاجيــة ال يكــون اال بالعمــل
املشــرك الــذى يــؤدى بــدوره اىل زيــادة جــدوى العمــل العــريب املشــرك يف
مجملــه ،وأن التــزود بالقــدرة العلميــة والتكنولوجيــة الحديثــة يعــد أحــد
أهــم أولويــات املنطقــة العربيــة.

عام 1983

أكــدت التوصيــات الصــادرة عــن الــدورة ( )15للجنــة التنســيق بــن جامعــة
الــدول العربيــة واألجهــزة العاملــة يف نطاقهــا واملنظامت العربيــة املتخصصة
والتــى ُعقــدت يف بغــداد خــال شــهر نوفمــر  1982عــى أهميــة مــروع
انشــاء وتطويــر شــبكة املعلومــات العربيــة ودور املنظــات املختلفــة يف
تحقيقهــا ،ورضورة املــروع للعمــل التنمــوي القطــري والقومــي ،كــا
تبنــت لجنــة التنســيق الدراســة التــى أعدتهــا األمانــة العامــة كاطــار عــام
للتحــرك نحــو انشــاء شــبكة عربيــة للمعلومــات.

عام 1984

أقــرت الــدورة ( )36للمجلــس االقتصــادي واالجتامعــي يف اجتامعهــا
املنعقــد خــال شــهر فربايــر  1984التوصيــات الصــادرة عــن لجنــة التنســيق
بــن جامعــة الــدول العربيــة واألجهــزة العاملــة يف نطاقهــا والتــي عقــدت
يف شــهر نوفمــر .1983
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عام 1985

أكــدت الــدورة ( )38للمجلــس االقتصــادي واالجتامعــي يف اجتامعهــا املنعقد
يف شــهر فربايــر  1985عــى رضورة االرساع يف اعــداد دراســة بشــأن اســتخدام
نظــام املعلوماتيــة وشــبكة معلومــات عربيــة يف اطــار شــبكة معلومــات
األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة

عام 1987

انعقــد امللتقــى األول حــول الشــبكة العربيــة للمعلومــات يف تونــس خــال
شــهر يونيــو  1987مــن أجــل التعريــف مبــروع الشــبكة واســراتيجيتها
مبشــاركة  131خبــر مــن الــدول العربيــة واألجنيــة ،واملنظامالعربيــة
واألجنبيــة ،واملنظــات الدوليــة واالقليميــة .أصــدر امللتقــى  30توصيــة
مــن أهمهــا «التأكيــد عــى املنظــات العربيــة املتخصصــة لتأمــن البنيــات
األساســية لتنفيــذ شــبكاتها القطاعيــة وتشــجيع انشــاء وتطويــر مراكــز
معلومــات قطاعيــة والعمــل عــى ربطهــا بشــبكات شــبه اقليميــة ومبقــر
الشــبكة العربيــة للمعلومــات مبركــز التوثيــق واملعلومــات باألمانــة العامــة
لجامعــة الــدول العربيــة».

عام 1988

اطــاق املرحلــة التمهيديــة للمــروع بالتوقيــع عــى اتفــاق بــن األمانــة
العامــة لجامعــة الــدول العربيــة والربنامــج اإلمنــايئ لألمــم املتحــدة كخطــوة
متهيديــة نحــو انشــاء الشــبكة العربيــة للمعلومــات .تضمــن هــذا االتفــاق
عقــد نــدوات حــول السياســات الوطنيــة لنظــم املعلومــات وخدماتهــا،
ونــدوات لتوعيــة املســتفيدين ،وزيــارات ميدانيــة يف عــدد مــن الــدول
العربيــة للحصــول عــى موافقتهــا للدخــول يف املــروع ،وانشــاء لجنــة
التســيري الخاصــة بــإدارة املــروع.

عام 1993

انتهــت املرحلــة التمهيديــة للشــبكة العربيــة للمعلومــات بوضــع تصــور
لتطويــر نظــام منوذجــي للمعلومــات بهــدف تعميمــه عــى مراكــز املعلومات
والتوثيــق وبنــوك املعلومــات يف أكــر مــن  19دولــة عربيــة وممثلــن عــن
منظــات دوليــة واقليميــة.
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احياء املرشوع يف عام 2014
يأىت احياء هذا املرشوع الهام يف ضوء ما يىل:
1.1التغــرات والتحديــات الكبــرة التــى تشــهدها املنطقــة
العربيــة مــن حــراك واســع وأحــداث متالحقــة يتطلــب
تضافــر الجهــود لتعزيــز العمــل الجامعــى وبنــاء نظــام عــريب
قومــي جديــد وفاعــل ملواجهــة هــذه التحديــات الخطــرة.
2.2رضورة تطويــر منظومــة جامعــة الــدول العربيــة والعمــل العــرىب
املشــرك حتــى تتمكــن مــن االضطــاع مبســئولياتها التــى متليهــا
عليهــا تحديــات العــر بظروفــه الدوليــة واالقليميــة الراهنــة.
3.3تفعيــل أوليــات جامعــة الــدول العربيــة لتوســيع أجنــدة العمــل العرىب
املشــرك وارســاء قاعــدة صلبــة لبنــاء كيــان عــرىب تعــاوىن بــن الجامعــة
العربيــة واملنظــات العربيــة املتخصصــة العاملــة يف نطاقهــا ،وإدخــال
مرشوعــات عربيــة عمالقــة للربــط والتكامــل العــريب القــوي والفعــال
يف مجــال تســهيل نقــل وتبــادل وإتاحــة املعلومــات عــى املســتويني
املحــي واإلقليمــي وبالتــاىل تطوير شــبكة اقليميــة عربيــة للمعلومات.
4.4أهميــة دعــم متخــذي القــرار يف الوطــن العــريب وتيســر الحصــول
عــى مصــادر املعلومــات يف مختلــف مجــاالت العمــل العريب املشــرك.
5.5إعــادة بلــورة تكتــل إقليمــي عــريب يف مجــال التوثيــق املعلومــايت
لالســتفادة مــن املخــزون املعلومــايت العــريب املشــتت بفكــر
جديــد يتناســب مــع روح العــر الرقمــي وتقنياتــه املســتحدثة.
6.6ترســيخ مفهــوم مشــاطرة ومشــاركة مصــادر املعلومــات املتاحــة
يف مســتودعات املنظــات العربيــة املتخصصــة وإتاحتهــا للباحثــن
واملهتمــن بالشــؤون العربيــة.
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اهمية املرشوع

يعتــر هــذا املــروع مرشوعـاً قوميـاً عربيـاً يف مجــال املعلومــات مــن شــأنه
يُســهم يف تســهيل اتاحــة وتبــادل وتكامــل املعلومــات يف مجــاالت العمــل
العــريب املشــرك مــن خــال املنظــات العربيــة املتخصصــة ومؤسســات
العمــل العــريب املشــرك الرشيكــة يف هــذا املــروع ،كــا يعتــر منوذجــاً
مهــاً لتفعيــل العمــل العــريب املشــرك وأحــد ركائــزه الرئيســة الســاعية
اىل تحقيــق الرشاكــة مــع مختلــف املؤسســات االقليميــة والدوليــة.

التغطية املوضوعية

•الشؤون السياسية
•القانون والترشيع
•التسلح واملسائل العسكرية
•تنمية اقتصادية ومتويل التنمية
•الصناعة
•النقل واملواصالت
•املوارد الطبيعية والبيئة
•الزراعة
•اوضاع اجتامعية ومساواه
•السكان واملستوطنات البرشية
•الصحة
•العمل
•الثقافة
•الرتبية والتعليم
•العلوم والتكنولوجيا
•الجغرافيا والتاريخ
•الشئون األمنية
•املرأة
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الرشكاء

املنظامت العربية املتخصصة العاملة يف نطاق جامعة الدول العربية

املنظمة العربية
للتنمية اإلدارية

املركز العريب لدراسات
املناطق الجافة
واألرايض القاحلة

األكادميية العربية
للعلوم والتكنولوجيا
والنقل البحري

منظمة العمل
العربية

منظمة العربية
للتنمية الزراعية

األمانة العامة
مجلس وزراء
الداخلية العرب

الهيئة العربية
للطاقة الذرية

منظمة العربية
للتنمية الصناعية
والتعدين

املنظمة العربية
للرتبية والثقافة والعلوم

منظمة املرأة
العربية

املنظمة العربية
لتكنولوجيا اإلتصال
واملعلومات

األعضاء يف املراحل الالحقة
	•مؤسسات العمل العريب املشرتك
	•املنظامت اإلقليمية
	•شبكات املعلومات اإلقليمية العربية والدولية وغريها
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املستفيدون من املرشوع

	•متخــذو الق ـرار يف الــوزارات واالجهــزة الحكوميــة والهيئــات العاملــة
يف القطاعــات التنمويــة.
	•املؤسسات العامة والخاصة.
	•املنظــات املتخصصــة االقليميــة وشــبه االقليميــة ومعاهــد البحــوث
والتنميــة.
	•الجامعــات ومراكــز البحــوث واملختــرات وغريهــا مــن املؤسســات
االكادمييــة والرتبويــة .
	•املنظــات االجنبيــة والدوليــة واملؤسســات املهتمــة بالشــؤون العربيــة
والتنميــة االقليميــة .
	•قطــاع التوثيــق واملعلومــات ذات العالقــة باملشــاريع والربامــج
واالنشــطة التنمويــة .
	•مستخدمو شبكة املعلومات الدولية (االنرتنت).

القامئون عىل املرشوع
األمانة العامة  -جامعة الدول العربية

ادارة املعلومات والتوثيق والرتجمة

ادارة الحاسب األيل

معلومات اإلتصال

E-mail: AINportal@las.int
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