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مقدمة :
لم يعد احلديث عن تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات يقتصر على النخبة اخملتصة ،ولم يعد استخدام اإلنترنت حكرا على
الطبقة الراقية أو الهواة ...فقد أصبحت األدوات التي تقدمها تقنيات االتصاالت واملعلومات احلديثة جزءا ال يتجزأ من حياة
املاليني من البشر بكل فئاتهم وأجناسهم ،وبغض النظر عن مستوياتهم االجتماعية واالقتصادية والفكرية  ...لم يعد
استخدام احلاسوب أو الهاتف الذكي ترفا بل أصبح متطلبا أساسيا لتأهيل األفراد واملؤسسات للقيام بدورهم وتقدمي أفضل
ما لديهم من أجل تقدم ورفعة أوطانهم .لقد أصبحت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت رافعة مهمة للنمو االقتصادي
واالجتماعي ،فال يخفى على أحد ضخامة الناجت القومي لدولة سنغافورة بفضل إيرادات منتجات تكنولوجيا املعلومات
لديها برغم أن عدد سكانها ال يتجاوز بضعة ماليني ،وال أحد ينكر دور املعلوماتية في الطفرة االقتصادية التي حققتها
الهند ... ،وعلى اجلانب االجتماعي أيضا ،لم يعد يخفى على أحد تغلغل تقنيات االتصال احلديثة في ثقافة الشعوب،
فقيرهم وغنيهم ،فقد أصبح املسيطر على هذه الوسائل هواملهيمن ،يفرض على اجلميع قيمه وأمناط حياته .باإلضافة
إلى ذلك كله ،فقد أصبحت االتصاالت و تكنولوجيا املعلومات سالحا قويا في أيدي األمم ،وأصبح امتالكها من أهم مقومات
التقدم .لقد أصبحت مواكبة األمم في مجال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات خيارا استراتيجيا للدول التي تريد أن ترتقي،
وتتقدم ويكون لها مكانة بني األمم.
لذلك كله فقد أصبح من الضروري أن يكون لكل أمة حترص على بقائها وازدهارها رؤية إستراتيجية مستمرة فيما يتعلق
باالتصاالت وتكنولوجيا واملعلومات .من أجل ذلك فقد سعت احلكومة لوضع هذه اإلستراتيجية والتي تأتي استكماال جلهود
سابقة في هذا اجملال سواء من جانب احلكومة ،أو القطاع اخلاص.
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الرؤية والرسالة والقيم

الرؤية

(:)Vision

الرسالة
(:)Mission

"قطاع اتصاالت وتكنولوجيا معلومات فلسطيني
يساهم بكفاءة في النهوض بالشعب الفلسطيني في
جميع اجملاالت".

"االستفادة من كافة طاقات الوطن وتنميتها واالستفادة
من التقدم احلاصل عامليا في مجال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت لتحقيق النهوض والتنمية املستمرة للمجتمع
الفلسطيني".

القيم
(: )Values

عملت اللجنة ضمن مجموعة من القيم التي تدور
أساساحول اإلنسان ألن التكنولوجيا ليست هدفا بحد
ذاتها ،بل هي أداة تهدف إلى االرتقاء باإلنسان الفلسطيني
وحتقيق طموحاته.
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الطموح
األمل

الريادة

اإلنسان
الواقعية

الثقة
الصمود

 .1الطموح نتطلع على الدوام إلى منافسة أفضل الدول في مجال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.
 .2الريادة نريد أن نكون من األوائل.

 .3الثقة نثق بقدرتنا على حتقيق أهدافنا وبأن اهلل ال يضيع أجر العاملني.

 .4الصمود برغم الصعوبات ،ال نستسلم للمعوقات بل نصمد في وجهها ونُصر ُّ على التغلب عليها.

.5
 .6األمل ال يفارقنا األمل في حتقيق طموحنا رغم الصعاب.

الواقعية نعرف مبحددات واقعنا الصعب ونعترف بها ،ال نتجاهلها ،نخطط في حدودها.
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اإلستراتيجية الوطنية لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

2015-2013

إن إعداد اإلستراتيجية الوطنية لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ليس جديدا ،فهو يأتي في إطار جهود احلكومة في هذا
اجملال وخصوصا على مستوى وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والتي تبنت العام املاضي شعار التحول اإللكتروني في
إشارة واضحة إلى اهتمامها الواضح بهذا القطاع .وفي هذا السياق فقد سبق أن مت تشكيل جلنة حتضيرية من موظفي
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات لتوصي باخلطوات الالزمة للشروع بوضع اإلستراتيجية الوطنية االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات ،وقد قدمت هذه اللجنة تقريرها في مايو  2012وكان من أهم توصياتها تشكيل جلنة وطنية متثل بقدر اإلمكان
أهم فئات اجملتمع الفلسطيني املعنية بهذا اجملال دون إثقال اللجنة بقيود بيروقراطية معقدة بسبب كبر حجمها.
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ( )11/252/2لعام  2012بهذا اخلصوص.
وقدجاء الشروع في وضع هذه اإلستراتيجية َ

قرار تشكيل اللجنة :
 مت تشكيل اللجنة مبوجب القرار الوزاري رقم (  ) 2012/41من وزير اإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات د .أسامة العيسوي. -عملت اللجنة بإشراف وكيل الوزارة املساعد م .سهيل مدوخ.

أعضاء اللجنة :
م.

الوزارة  /املؤسسة

االسم

الصفة

1

د .كمال املصري

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

رئيس اللجنة

2

م .خالد شرف

جامعة األقصى

عضوا

3

م .فواز العلمي

وزارة التخطيط

عضوا

4

م .يوسف عابد

وزارة الداخلية

عضوا

5

أ .فضل شعبان

وزارة االقتصاد

عضوا

6

م .مصطفى علي

شركة جوال

عضوا

7

أ .حافظ يونس

وزارة الصحة

عضوا

8

م .مازن اخلطيب

وزارة التربية والتعليم

عضوا

9

م .عودة الشكري

نقابة املهندسني

عضوا

10

م .محمد النجار

شركة االتصاالت الفلسطينية

عضوا

11

أ .يوسف شعث

احتاد شركات أنظمة املعلومات الفلسطينية ()PITA

عضوا

كما وشارك في أعمال اللجنة وبشكل تطوعي وغير رسمي كل من املهندس محمد أبو منديل مدير خدمات املشتركني
بشركة االتصاالت الفلسطينية ،واملهندس طارق إسليم من احتاد شركات أنظمة املعلومات الفلسطينية (.)PITA
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محددات وقضايا تم أخذها بعين االعتبار لدى وضع اإلستراتيجية
تقيدت اللجنة عند تشكيلها ،وبناء على تعليمات وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،بعدة محددات ليتم وضع
هذه اإلستراتيجية في إطارها ،كان من أهم هذه احملددات ما يلي :
 .1اإلستراتيجية الوطنية لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يجب أن تكون موجهة نحو املواطن (،)Citizen-Centric
و يجب أن تقود الوطن إلى التطوير املستدام في فعالية االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وهو الهدف الذي التزمت احلكومة
بتحقيقه.
 .2اجلهات املعنية واملؤثرة في اإلستراتيجية الوطنية هي املواطن ،املؤسسات احلكومية ،اجلهاز القانوني والقضائي ،القطاع
األكادميي والقطاع اخلاص والنقابات (املؤسسات األهلية).
 .3ضرورة األخذ بعني االعتبار أن أعضاء اللجنة ميثلون وجهة نظر مؤسساتهم ولذات الضرورة فهم مطالبون بإشراك قيادة
مؤسساتهم في توجهاتهم في اإلستراتيجية.
 .4ضرورة التركيز على ما هو مفيد للواقع الفلسطيني دون تقليد أعمى للغير.
 .5الواقعية والقابلية للتطبيق الفعلي ضمن املوارد املتاحة وفي ظل الوضع القائم والقيود اخملتلفة التي يفرضها من النواحي
السياسية واالقتصادية وغيرهادون إهمال احتماالت االنفراج السياسي املستقبلية وخصوصا إمكانية حصول املصاحلة
الفلسطينية.

.6

ضرورة إشراك كافة فئات اجملتمع الفلسطيني املعنية في إعداد اإلستراتيجية وخصوصا القطاع اخلاص ،واملؤسسات

األهلية ،واجلامعات.
 .7مراعاة حتفيز وتشجيع القطاع اخلاص دون إهمال املصلحة العامة.
 .8ضرورة االستفادة من خبرات الدول العربيةاجملاورة والغربية مع األخذ بعني االعتبار خصوصيات الوضع الفلسطيني.

 .9ضرورة البناء على اإلستراتيجية الوطنية السابقة التي أعدت عام 2005

وكذلك تلك املعدة في احملافظات الشمالية،

وأيضا إستراتيجية القطاع اخلاص التي أعدها إحتاد شركات أنظمة املعلومات (.)PITA
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المنهجية المتبعة
لقد اعتمدت اللجنة في أعمالها أكثر منهجيات علم اإلدارة احلديثة شيوعا في مجال التخطيط االستراتيجي مع تعديل
بعض أدواتها مبا يتناسب مع الوضع الفلسطيني .وقد مت االعتماد على مصفوفة التحليل املعروفة باسم (SWOT
 )Analysisلتحليل الوضع القائم األمر الذي مكن اللجنة من التعرف على نقاط القوة والضعف وكذلك الفرص املتاحة
والتحديات التي يواجهها قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في فلسطني .ومن خالل هذا التحليل متكن أعضاء اللجنة
من حتديد األولويات اإلستراتيجية التي مت ترجمتها إلى غايات تسعى احلكومة مع شركائها إلى حتقيقها .يرجى مالحظة أن
اللجنة ،وانطالقا من مبدأ الواقعية ،قد اعتمدت منوذج "من األسفل إلى األعلى" ( )Bottom-Upفي التخطيط ،أي أنها
بدأت بتحليل الوضع الراهن الذي ميثل الواقع الفلسطيني ،ومن ثم عملت على وضع الغايات اإلستراتيجية والرؤية انطالقا
من هذا الواقع.

التحديات

الوضع الراهن
الفرص
نقاط الضعف

الغايات

الرؤية
األهداف والبرامج اإلستراتيجية
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بعد ذلك ،مت تفصيل هذه الغايات إلى أهداف فرعية بغية حتقيقها من خالل برامج محددة مت وضعها بعد ذلك .وعوضا عن
التقسيمات التقليدية حملاور التحليل والتي تركز على أمور بعينها (العامل السياسي ،االقتصادي ،االجتماعي ،التكنولوجي،
البيئي والقانوني) ،فقد قامت اللجنة بوضع عدة محاور ذات عالقة بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات تتوافق مع
الوضع الفلسطيني بشكل أكثر واقعية وهي كالتالي :

المحور األول

البنية التحتية الفنية ()Technical Infrastructure

المحور الثاني

التنمية االقتصادية ()Economic Development

المحور الثالث

السياسات والتشريعات () Legislation and Policies

المحور الرابع

التعليم والبحث العلمي ()Education – R&D

المحور الخامس االستخدام اآلمن والفعال ()Safe and effective use of ICT
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الغايات اإلستراتيجية واألهداف

()Goals and objectives

احملور األول  :البنية التحتية الفنية ()Technical Infrastructure
يهتم هذا احملور بالبنية التحتية الالزمة لنجاح قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات من شبكات اتصاالت وانترنت
ومعلوماتية مبختلف التقنيات.

الوضع احلالي :

 وجود بنية حتتية تغطي نسبة كبيرة من قطاع غزة ،ولكنها حتتاج إلى حتديث وتنويع وتعزيز االستقالل عناالحتالل اإلسرائيلي.

الغاية :

 -بنية اتصاالت وتكنولوجيا معلومات حديثة ومتطورة تغطي كافة احملافظات الفلسطينية وبجودة عالية.

األهداف :

 -بنية اتصاالت وتكنولوجيا معلومات حديثة ميكن االعتماد عليها في كل الظروف.

البرامج والسياسات:

 العمل على تغطية كافة املناطق مبا فيها الريفية واملناطق النائية. العمل على وضع إستراتيجية ملواجهة الطوارئ في مجال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات. العمل على بناء شبكة ألياف ضوئية تغطي كافة املناطق الرئيسية في الوطن. العمل على بناء شبكة اتصاالت السلكية تغطي كافة املناطق الرئيسية في الوطن.اإلسرائيلية على االتصاالت وتعزيز السيطرة على املوارد الوطنية واالستفادة
 العمل على التخلص من القيود ٍمن الفرص والتقنيات البديلة وذلك بالتعاون مع الدول الصديقة و املنظمات الدولية.
 العمل على إنشاء شبكة معلومات وطنية مستقلة وقوية وفاعله توفر سرعات عالية. دعم وتعزيز شبكات االتصاالت الوطنية من الناحيتني الفنية والتنظيمية. -تعزيز الشبكة احلكومية وتكامل البيانات الذي يتم من خاللها.
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احملور الثاني  :التنمية االقتصادية ()Economic Development
يناقش هذا احملور أثر تكنولوجيا املعلومات على التنمية االقتصادية والبشرية وكذلك أثر الوضع االقتصادي على إجناح
قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.

الوضع احلالي :

 -قطاع اتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يساهم بشكل محدود في التنمية االقتصادية.

الغاية:
 -قطاع اتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يساهم بشكل فعال وكفؤ في تطور االقتصاد الفلسطيني.

األهداف:
 قطاع تكنولوجيا معلومات متطور ومنتج يساهم بفاعلية وكفاءة في عملية التنمية االقتصادية. منتج معلوماتي فلسطيني ذو سمعة طيبة يخلق الطلب احمللي واإلقليمي والعاملي بذاته. بيئة اقتصادية ممك ِّنة ( )Enabling Environmentتشجع االستثمار في قطاع االتصاالت وتكنولوجيااملعلومات.
قطاع خاص مشارك بشكل فعال في مجهود اإلنتاج املعلوماتي.

البرامج والسياسات:

 العمل على فتح أسواق للمنتج الفلسطيني محليا ودوليا. العمل على تعزيز استثمارات احلكومة في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. إنشاء صندوق تأهيل الكادر الفلسطيني ،يقوم على تخريج عدد من املؤهلني احملترفني سنويا ً في تخصصاتمختلفة حسب حاجة السوق.
 العمل على استكمال حترير سوق االتصاالت. العمل على إنشاء صندوق استثماري مستقل لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات (.)ICT Fund العمل على خلق بيئة اقتصادية مواتية لصناعات تكنولوجيا املعلومات. -العمل على االستفادة من فلسطينيي الشتات في فتح قنوات مع الشركات األجنبية لتصدير البرمجيات.
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احملور الثالث  :السياسات والتشريعات () Policies and Legislation
يهتم هذا احملور باإلطار القانوني والتشريعي اخلاص بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات .وكما ويهتم برؤية
احلكومة وسياساتهاودورها في هذا اجملال.

الوضع احلالي :

 هناك العديد من اخلطوات التي اتخذت من قبل اجلهات املعنية لتنظيم وتشجيع قطاع االتصاالت وتكنولوجيااملعلومات ولكنهناك الكثير من األمور التي يجب اجنازها حتى ينجح هذا القطاع في حتقيق أهدافه.

الغاية :

 -قطاع اتصاالت منظم وفق تشريعات وسياسات تنظيمية ولوائح واضحة.

األهداف:
 سوق اتصاالت محرر بشكل كامل ،منظم ويعمل ضمن بيئة تنافسية عادلة تشجع االستثمار. نفاذ دولي مباشر لالتصاالت الفلسطينية. بيئة قانونية متكاملة تضمن التطور الطبيعي لقطاعي االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات. منظومة خدمات حكومية ذات كفاءة عالية تقدَّم للمواطن بشكل سلس. -عالقات دولية وإقليمية قوية وعضوية فاعلة لفلسطني في املنظمات الدولية ذات العالقة.

البرامج والسياسات:

 العمل على إيجاد هيئة ناظمة مستقلة لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. تعزيز اإلطار القانوني الناظم للعالقة بني القطاعات اخملتلفة ليقودها نحو التكامل وليس التنافس. استكمال مشروع احلكومة اإللكترونية. تعزيز التعاون املشترك و فتح عالقات مع الهيئات املنظمة للدول اجملاورة و املنظمات الدولية. تعزيز مبدأ االستشارة فيما يتعلق باألنظمة والقوانني املتعلقة بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات. إيجاد (جهة التحكيم) في مجال تكنولوجيا املعلومات ضمن اآلليات الالزمة لفض النزاعات بني الشركات. تعزيز منظومة حماية املستهلك في مجال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات. -إنشاء هيئة تنمية صناعة البرمجيات.
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احملور الرابع :التعليم والبحث العلمي ()Education – R&D
يتناول هذا احملور قدرة النظام التعليمي والبحثي الفلسطيني على تأهيل وتوفير الكادر الالزم للنهوض بقطاع االتصاالت و تكنولوجيا
املعلومات.

الوضع احلالي:

 حضور جيد ملوضوع االتصاالت و تكنولوجيا املعلومات في املدارس ،ووجود عدد كبير من اخلريجني في هذااجملال،ولكن ينقصهم اخلبرة والتدريب التخصصي خصوصا في ظل ضعف اإلنفاق على البحث العلمي.

الغاية :

 -منظومة تعليمية وبحثية قادرة على االستجابة ملتطلبات العصر فيما يتعلق باالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.

األهداف:
 نظام تعليمي يؤسس ملفاهيم املعلوماتية لدى الطالب منذ الصغر. نظام تعليمي قادر على توفير الكفاءات واملهارات املطلوبة في مجال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات. -نواة بحث علمي متقدمة في مجال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.

البرامج والسياسات:

 تعزيز التعاون املتبادل بني اجلامعات والقطاع اخلاص في مجال البحث العلمي املتخصص. إنشاء مراكز لتنمية قدرات اخلريجني بشكل منهجي. إنشاء وتفعيل شبكة أكادميية تربط اجلامعات واملؤسسات األكادميية الفلسطينية. العمل على وصل الشبكة األكادميية بالشبكات الدولية لتسهيل عملية البحث العلمي وتبادل املعلوماتواملعرفة.
 العمل على دعم البحث العلمي في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ماديا وعلميا. العمل على دراسة سوق العمل ووضع برامج دراسية وأكادميية مالئمة حلاجات السوق. العمل على وضع برامج دراسات عليا متخصصة في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (أمن املعلومات،هندسة البرمجيات ،إدارة املعرفة ،معاجلة الرسومات.)... ،
 العمل على تشجيع املؤسسات األكادميية للتعاون مع القطاع اخلاص من أجل تقدمي منتج معلوماتي. العمل على وضع برامج أكادميية خاصة بإعداد احملتوى املعلوماتي على الشبكة. إنشاء مراكز بحث علمي في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. -العمل على وضع برامج دراسية لتوعية وتأسيس املفاهيم املعلوماتية لدى الطالب منذ الصغر.
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احملور اخلامس  :االستخدام اآلمن والفعال ()Safe and effective use of ICT
يتناول هذا احملور قضية االستخدام الفاعل لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بطريقة تساهم في تنمية اجملتمع وتعزيز
أمنه خصوصا من خالل توجيه هذا االستخدام نحو اإلنتاج وليس االستهالك فقط ،و من خالل جتنب االستخدامات
التي تضر بأمن اجملتمع ووحدته.

الوضع احلالي:

 مجتمع منفتح يحاول مواكبة التقدم التكنولوجي العاملي بشكل سريع ولكنه مستهدف في أمنه ووحدةنسيجه االجتماعي.

الغاية :

 مجتمع مثقف معلوماتيا قادر على استخدام آمن وموثوق لتقنيات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات مبا يعززالتكافل االجتماعي بني أفراده ويحمي نسيجه االجتماعي.

األهداف:
 محتوى عربي متكامل يضمن احليادية الفكرية للشبكة العاملية ويخدم أهداف اجملتمع اخملتلفة. بيئة فنية توفر الثقة واألمن في استخدام االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات. مجتمع مثقف معلوماتيا يستطيع التعامل مع األداة املعلوماتية بشكل سلس. -االنتقال من مستخدم استهالكي للمعلوماتية إلى مستخدم إنتاجي سواء في األدوات أو في احملتوى.

البرامج والسياسات:

 تعزيز إنتاج احملتوى العربي ليخدم جميع مجاالت احلياة. العمل على مكافحة اآلثار اجلانبية السلبية لبعض استخدامات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات. العمل على توعية املواطنني واملؤسسات حول أهمية و استخدامات تكنولوجيا املعلومات في مختلف القطاعاتاالقتصادية من خالل حمالت رسمية وغير رسمية.
 العمل على رفع الثقافة املعلوماتية لدى جميع فئات اجملتمع (خصوصا النساء وكبار السن). العمل على تعزيز أمن شبكات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات. -إنشاء املركز الوطني ألمن وخصوصية املعلومات.
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()Strategic Gap Analysis

الغاية

الوضع احلالي

تقييم الفجوة

بنية اتصاالت وتكنولوجيا معلومات حديثة ومتطورة
تغطي كافة احملافظات الفلسطينية وبجودة عالية

وجود بنية حتتية تغطي نسبة كبيرة من
قطاع غزة ،ولكنها حتتاج إلى حتديث وتنويع
وتعزيز االستقالل عن االحتالل اإلسرائيلي.

فجوة كبيرة ولكن ميكن جسرها
بشكل تدريجي في فترة معقولة.

قطاع اتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يساهم بشكل
فعال وكفؤ في تطور االقتصاد الفلسطيني.

قطاع اتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
يساهم بشكل محدود في التنمية
االقتصادية.

فجوة كبيرة حتتاج إلى الكثير من
اجملهودات ويجب العمل فورا على
تقليصها.

قطاع اتصاالت منظم وفق تشريعات وسياسات
تنظيمية ولوائح واضحة.

فجوة مهمة ولكن ميكن تقليصا
هناك العديد من اخلطوات التي اتخذت
من قبل اجلهات املعنية لتنظيم وتشجيع بشكل دراماتيكي خالل الفترة القادمة
إذا توفرت اإلرادة لذلك.
قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
ولكنهناك الكثير من األمور التي يجب
اجنازها حتى ينجح هذا القطاع في
حتقيق أهدافه.

منظومة تعليمية وبحثية قادرة على االستجابة
ملتطلبات العصر فيما يتعلق باالتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات.

حضور جيد ملوضوع االتصاالت و
تكنولوجيا املعلومات في املدارس ،ووجود
عدد كبير من اخلريجني في هذا اجملال،ولكن
ينقصهم اخلبرة والتدريب التخصصي
خصوصا في ظل ضعف اإلنفاق على
التدريب والبحث العلمي.

فجوة كبيرة ولكن ميكن تقليصا
بشكل ملموس خالل الفترة القادمة
إذا توفرت اإلرادة لذلك.

مجتمع مثقف معلوماتيا قادر على استخدام آمن
وموثوق لتقنيات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات مبا
يعزز التكافل االجتماعي بني أفراده ويحمي نسيجه
االجتماعي.

مجتمع منفتح يحاول مواكبة التقدم
التكنولوجي العاملي بشكل سريع ولكنه
مستهدف في أمنه ووحدة نسيجه
االجتماعي.

فجوة مهمة ولكن ميكن جسرها
بشكل سريع في فترة معقولة.
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