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ّ           الملخ ص التنفیذي      

للتنمیة االجتماعیة             ّ  ّ  عالیة الفع الی ةر ظھور تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت كأداة      ّ قد أث  ل
  دخول ساعد قد . ووذلك على األصعدة كافةعلى العالم  بشكل كبیرل العقود الماضیة واالقتصادیة خال

على تنمیة ھذه القطاعات واألنشطة،   جمیعھا القطاعات واألنشطةإلى تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 
   ّ          ال سی ما أنھا  رة رات كبییلتغی جمیعھا ة                   ّ  تخضع األنشطة التقلیدی  في الواقع، فالیتھا.              ّ  إلى تحسین فع   َ ع  َ  ف   َ د  كما 

 ھذه األنشطة.   إلىالمعلومات واالتصاالت    تكنولوجیا   دخولمن    لالستفادة القصوى    ً ا  تحقیق  إعادة ھیكلة تشھد  

ّ  إشارة إلى أن   في صلب المبادرات والسیاسات   كان إدخال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت            
ّ         ّ  نتدى القم ة العالمی ة م" عملیة    تعتبر في ھذا السیاق،  وة.        ّ  العالمی  وحتى  ة           ّ  ة واإلقلیمی       ّ  الوطنی     " لمجتمع المعلومات           

    ّ تم  التي  ى األول ة       ّ  العالمی     ّ  ّ  فع الی ة ال تكنولوجیا المعلومات ل ة ة العالمی                                       ّ التي أطلقتھا األمم المتحدة في مؤتمر القم  
    ّ سد  وھو لھا   ً ا  رئیس     ً ھدفا  وقد وضعت  .عالمي لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  برنامجإقرار خاللھا 

ة والبلدان الفقیرة عن طریق نشر إمكانیة الوصول إلى              ّ  البلدان الغنی  ة التي تفصل بین          ّ  ة العالمی   ّ  می  ة الرقالفجو
أصبح تطویر مبادرات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت أولویة لجمیع  كما في العالم النامي.  إلنترنت ا

 ة.      ّ  الرقمی  األجندات  البلدان، وأحد أشكال ھذه المبادرات ھو وضع 

ر مجموعة من األھداف والغایات          ّ وثائق توف   بمثابةة         ّ  ة والوطنی        ّ  اإلقلیمی  ة      ّ  الرقمی   األجنداتد  َ ع    ُ وت  
عادة بوصفھا   األجنداتھذه ستخدم                                                               ُ في میدان تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في المنطقة أو البلد. وت  

ما ینصب التركیز عادة  دة. و                                                   ّ یمكن إستخدامھا فیما بعد لوضع إستراتیجیات/سیاسات محد        ّ  فھومی ةوثائق م
تكنولوجیا المعلومات        ّ بما أن  وجھ خاص على التكامل اإلقلیمي بین ھذه االستراتیجیات والسیاسات، ب

بین بلدان المنطقة في عصر أصبحت فیھ  التناغمفي تحسین   ً ا  یرئیس ً  ا  ي دور   ّ تؤد   یمكن أنواالتصاالت 
 .ً  ا  التحالفات اإلقلیمیة معیار

: تكنولوجیا المعلومات  العربیة  الرقمیة األجندة مقترح "  عنوانتحمل التي وتقدم ھذه الوثیقة، 
لمجموعة من األھداف والغایات في         ً مقترحا   ، یة المستدامة في العالم العربي"لتنم أجل ا من واالتصاالت 

  2030مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في العالم العربي بھدف دعم تنفیذ خطة األمم المتحدة لعام  
  أجندة تقترح كما  ،في العالم ةمماثل ةاقلیمی  ةرقمی جندات أعن                               ً  التنمیة المستدامة. وتقدم موجزا  داف وأھ

 . ة الئم إحتیاجات المنطقھ العربیت

مجاالت   خمس تحت تجمیعھا   ّ  تم  على شكل مجموعة من اإلجراءات   ة المقترح جندة األ  ت جاءوقد 
  ،واالقتصاد  ة،كمووالح ة،التحتی البنیةت: متعلقة بتكنولوجیا المعلومات واالتصاالركائز عمل أو 
ھذه الركائز كأكثر مجاالت العمل مالءمة لتلبیة خطة التنمیة المستدامة  ت   َ یر  ِ  ت   ْ خ  ا. وقد ة والثقاف ، والمجتمع

، یعقبھ  باألجندة ككل موضوع ھذه الركیزة  صلةوثاقة  مدى  ، تحلیل موجز عن ركیزة. ولكل 2030لعام 
ر بمجموعة من  في نھایة األم نتھي في المنطقة العربیة، ثم ی ه الركیزة بھذ قة             ّ  مؤشرات المتعل  للتقییم 

وبالتالي    ركیزةال  إلى تحسین المؤشرات المرتبطة بھذه  ،فذت     ُ  إذا ن    ،التي یمكن أن تؤدي  ات المقترحةاإلجراء
تحقیق األھداف ذات الصلة. 
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 مقدمة ال

لقد أصبحت تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت واحدة من أھم ركائز التنمیة االجتماعیة االقتصادیة  
لثورة الصناعیة  با  شبیھةثورة حقیقیة  ،  ینالعقد على مدى  ،  شھد العالموخالل العقدین الماضیین في العالم.  

  االنتھاء  تصاالت لیست بوارد االلمعلومات وكنولوجیا اثورة ت  ّ ن  إال أأوائل القرن العشرین. التي عرفھا 
أثر التقدم التكنولوجي      ّ  یتوق ف . وال كافة ره على المستویات                                 ُّ وھي ال تزال تؤثر على المجتمع وتغی   د،بع

على قطاعات أخرى بطریقة       ً أیضا  المتسارع على تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وحدھا، بل یؤثر 
ي إلى تغییر                       ّ للغایة، األمر الذي یؤد    ً ا  على ھذه القطاعات مھم ثیره أ تمباشرة أو غیر مباشرة. وقد یكون 

ّ     تجدر اإلشارة إلى أن  رسم و .    ّ                          یتسب ب في بعض األحیان باضطرابات جذري، وھو ما قد  سیاسات  ال                  
أھمیة  كسب  الھادفة إلى دعم التكنولوجیا تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ب  ت الخاصة ستراتیجیااالو

حجر الزاویة لتنمیة المجتمع.  أصبحت تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت    ّ ألن  ، لسنینمتزایدة على مر ا
ص أھمیة كبیرة لتكنولوجیا            ّ دون أن یخص   من إنمائیة ال یمكن ألي بلد أن یضع سیاسة/إستراتیجیة ف

 المعلومات واالتصاالت. 

تنمیة المستدامة  الة طخ، اعتمدت الجمعیة العامة لألمم المتحدة  2015  من العام وفي أیلول/سبتمبر 
  وقد جاء تحدید خطة التنمیة المستدامة. ً  ا  مقصد  169للتنمیة المستدامة و      ً ھدفا   17التي تشتمل  2030عام ل
  القضاء ب"   یفید الذي    وأمامھا الھدف الصعب   ،"زدھار"خطة عمل للناس والكوكب واال       ّ    على أن ھا   2030عام  ل

االعتبار الفرصة الھائلة التي یتیحھا انتشار تكنولوجیا  ب ة     ّ الخط  أخذ تو. 1" على الفقر بجمیع اشكالھ وأبعاده
تسریع التقدم البشري، وسد   الناتجة عنھا لجھة المعلومات واالتصاالت والشبكات العالمیة، واإلمكانات 

 الفجوة الرقمیة، وتنمیة مجتمعات المعرفة. 

یجیات الجدیدة بما  تراتإلى الحاجة إلى تكییف السیاسات واالس  2030عام خطة الوقد أدى اعتماد 
بما في ذلك تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت    جمیعھا  على المیادین   األمر  . وینطبق ھذاالخطة یتماشى مع  

  - للدور الھام الذي تؤدیھ تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في بیئة مؤاتیة للتنمیة االجتماعیة ً  ا  نظر
عتبر فرصة ممتازة للدفع      ُ ا فت  بة لھ                      ِ لجھود التنفیذیة المصاح  وا  ة  ّ خط  ال  تھ ھذه الزخم الذي أوجد   أمااالقتصادیة.  

اعتماد وثیقة سیاسیة رفیعة المستوى بشأن تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في المنطقة العربیة، في    إلى
 إطار موضوع "تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمیة المستدامة في المنطقة العربیة"،  

ة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت التي وضعتھا جامعة الدول العربیة         ّ  ة العربی           ّ  االستراتیجی     ّ أن  و سیما ال 
 .      ً ذ فعال   ّ  نف                      ُ منذ أكثر من عقد لم ت  

في العقد الماضي لتحدید مجموعة من األھداف       ً  كثیرا  " رقمیةال جندةاألم مصطلح "  ِ خد    ُ ست  اوقد 
نطاق    ذات   مة لتلبیة إحتیاجات                   ّ ي عادة ما تكون مصم  لتا  تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت   المرغوبة لقطاع 

  ً  ا  مفھوم أقل تحدید  و، وھ رقمیةال جندةفاأل  أوسع بكثیر من قطاع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت نفسھ.

 
1 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld . 
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  أو ضرورة  حدد مجموعة من األھداف،                         ُ ة للسیاسات/االستراتیجیة، ت         ّ  التقلیدی   من المقاربة   ً ة            ّ  وأكثر شمولی  
 سمح بتحقیق ھذه األھداف. ی وتنفیذھا بما  إستراتیجیات ناجحة  من أجل رسم لة امكمتبیئة إنشاء  

لیمي، حیث یصعب إیجاد توافق  بصورة مناسبة في السیاق اإلق  رقمیةال   جندة األم مفھوم    ِ خد    ُ ست  اوقد  
عتبر مالئمة للعدید من البلدان في الوقت                                                        ُ آراء حول مجموعة واحدة من السیاسات واالستراتیجیات التي ت  

   البلدان والمسائل الخاصة بكل بلد مستویات التنمیة بین مختلف  لجھةثغرات ال سھ، وذلك بسبب نف
ما ھي أھدافنا" من "ما الذي  "  ـب              ً أكثر اھتماما    رقمیةال  األجندات لمنطقة العربیة. فا  الذي تعیشھ  الوضع  وھو
ّ                  أن  السؤال األخیر ھو   ً ا  علمف" علھ للوصول إلى ھذه األھداسنف وثیقة  ل ي للید المحور التق 

  مقابل   المنطقة واحتیاجات  إلى تحلیل الحالة الراھنة          ً  استنادا  د األھداف     ّ تحد  ما ت   ً ا  ة/االستراتیجیة. غالب یالسیاس
من  ل إلى حد كبیر  ّ  قل  ر المھمة وت   ّ یس  ا أن تمن شأنھ ً  ا  جد  موثوقة المعاییر الدولیة. ویؤدي ذلك إلى عملیة 

اإلقلیمیة، حیث یمكن بعد ذلك التركیز على التنسیق مع    ة      ّ  راتیجی  االست/یة وثائق السیاسالالجھد الالزم لوضع  
وكیفیة تخصیص   رقمیةال جندةاألدة في                       ّ آراء بشأن األھداف المحد  ت الوطنیة للوصول إلى توافق السلطا

وآلیات   كما لبلوغ ھذه األھداف، الالزمةات الوطنیة اإلجراءوھذه األھداف لتلبیة االحتیاجات المحلیة، 
التي قد تكون ضروریة لبلوغ ھذه األھداف. ولذلك، فإن    محتملةاإلقلیمیة واالتفاقیات ال  ناغمةوالمالتنسیق  

  ي ھ، المقاصد مجموعة من األھداف أو تي تتضمن وال من عدة مجاالت من العمل، تي تتألف ال جندة األ
إلى تحلیل         ً  استنادا  ت العمل تحدید مجاال        ّ  ما یتم      ً عادة   لتنسیق والتعاون اإلقلیمیین.لتفعیل ا فضلىال مقاربةال

على مستوى التقدم االقتصادي واالجتماعي في المنطقة،        ً  كبیرا                                           ً  حاجة المنطقة، ویعتمد ھذا التحلیل اعتمادا  
في   رقمیة أجندةؤكد أن وضع من الموالتكامل بین بلدان المنطقة. فواألھم من ذلك، على مستوى التنسیق 
في مناطق    ا من تطبیقھ  كثیر بتكامل، مثل االتحاد األوروبي، أسھل  المناطق التي تتمتع بتاریخ طویل من ال 

 .  ً ا  تقدم                              ّ أخرى حیث التكامل اإلقلیمي أقل  

ة التكامل                ّ  بھدف تعزیز عملی   بلدانالرقمیة الحاجة إلى التنسیق بین ال  األجندات ویعكس وضع 
واالنتقال إلى مجتمع   اإلقلیمي في المسائل الرقمیة، ومعالجة نمو التكنولوجیا، والتغییر االجتماعي، 

                                                   ّ                         والمرونة التي تسمح لھا بأن تصوغ استراتیجیاتھا الوطنی ة لتكنولوجیا المعلومات   الحریة  فللدول المعرفة. 
 .  الخاصة  احتیاجاتھا        ّ                  ة اإلقلیمی ة بعد تكییفھا مع                               ّ                    واالتصاالت كما والسیاسات التنفیذی ة لتلبیة أھداف الخط

ّ    أن  تحعلى      ً أیضا      ّ             وال بد  من التشدید  ّ      ً قلیمیة للمنطقة العربی ة ال یمنع وال یحل  بدیال  اإل رقمیة ال جندة األدید                  ّ                      
ّ    أن یكم ل   مختلفان یمكن  ن مفھوما ھذان  ولوجیا المعلومات واالتصاالت. كن عن تحدید استراتیجیة عربیة لت      

دعم   ةوثیقكون تة قد                      ّ  الصیاغة للمنطقة العربی   ةحسنرقمیة  أجندة   ّ أن   أحدھما اآلخر. فمن اآلمن االعتبار 
ة الخاصة بتكنولوجیا المعلومات  ّ  ی  االستراتیجیة/السیاس  وثیقة الأو تحدیث من أجل تطویر  ةمھم

االستراتیجیة العربیة لتكنولوجیا  /      ّ  السیاسی ة وثیقة ال إن أفضل طریقة لتطویر  ع، قا. في الوواالتصاالت 
 . رقمیة ال جندةاألالمعلومات واالتصاالت ھي من خالل 

والغایة  ھو دعم التنمیة المستدامة    رقمیةال  جندة لألالموضوع المختار  ان  ، كالورقةوألغراض ھذه  
ستخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت كتكنولوجیا داعمة للمساعدة على تحقیق أھداف  امنھ       ّ  األساسی ة

ت العمل  دت مجاال  ّ حد  ت في المنطقة العربیة. وقد    2030لعام    التنمیة المستدامة التنمیة المستدامة وتنفیذ خطة  
عتبر أكثر مالءمة     ُ ي ت  أو "الركائز" الت األعمالإلى مجموعة        ً  استنادا   رقمیةال جندةاألالتي تشكل جوھر 
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دھا برنامج اللجنة االقتصادیة                     ّ على الركائز التي حد    ً ا  لخدمة ھذا الغرض. ویعتمد ھذا التقریر أساس
لمنطقة  لاالقتصاد الرقمي  و  المعلومات   مجتمع برنامج  “اسم  لذي یحمل  ا  إلسكوا)ا (  واالجتماعیة لغربي آسیا

 Digital Economy Hub for the Arab Region “Information Society and " ازدھار  - العربیة
(ISDEHAR)”  . 

تعزیز تحقیق أھداف التنمیة  لإلسكوا یھدف إلى     ً ا  تابع برنامجا متعدد األوجھ    عد برنامج "ازدھار" ُ  وی  
  . 20302، على النحو المحدد في خطة التنمیة المستدامة لعام  2030ول عام  المستدامة في المنطقة العربیة بحل

  الدورة األولى للجنة التكنولوجیا من أجل في  "ازدھار"برنامج  سكوااإلدت البلدان األعضاء في      ّ  وقد أی  
 ).  2017شباط/فبرایر  12-11التنمیة (دبي، 

 

  

 
2 ttps://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/information_and_h 

 .opment_issues_international_and_regional_processes.pdfcommunications_technology_for_devel 
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 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت والتنمیة  -   ً أوال  

تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في  ل التنفیذ المتسارع  نمو  العقد األخیر من القرن العشرین    شھد 
، لمجرد أنھا ال تملك  نفسھا البلدان المتقدمة، وھو زخم لم تستطع البلدان النامیة أن تحذو حذوه بالسرعة

مع التغییر الناجم عن إدخال   ف                    ُّ ة والقدرة على التكی          ّ  ة والبشری                  ّ  ما الموارد المالی       ّ  (وال سی   لذلك الوسائل 
ة الحصول                      ّ  ة بین من لدیھم إمكانی                          ّ  ى إلى توسیع الفجوة الرقمی      ّ ا أد                            ّ یا المعلومات واالتصاالت)، مم  تكنولوج 

 على تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ومن ال یمكنھم الحصول علیھا.  

   لمجتمع المعلومات ة عملیة القمة العالمی  -ألف

على مرحلتین: األولى في  لمجتمع المعلومات    ة      ّ  العالمی  ة          ّ حدة القم           ّ األمم المت  وفي ھذا السیاق، عقدت  
من الفجوة الرقمیة بین البلدان                 ّ القمة إلى الحد   . وقد سعت 2005لثانیة في تونس عام وا 2003جنیف عام 

إلى   الدعوة قد تزامنت و. 3وشامل  منصفإقامة مجتمع معلومات  على تشجیع الالمتقدمة والبلدان النامیة و
ة تسخیر           ّ ھداف القم  أ حد أ، وكان  4واألھداف اإلنمائیة لأللفیة      ّ  لأللفی ة مم المتحدة ن األعالإ د القمة مع عق

 .       ّ  اإلنمائی ةة   ّ  لفی  ھداف األأتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت لتسھیل تحقیق 

ة     ّ وخط    لمجتمع المعلومات إعالن المبادئ ة                                             ّ  اعتمد المشاركون في مرحلة جنیف من القمة العالمی  و
تتناول  و  )C11-C1(  11  ج إلى    1ج  المرقمة من    من خطوط العمل   ً ا  خط  11وتتألف ھذه األخیرة من  .  5العمل

  تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ب  النھوض دور الحكومات وجمیع أصحاب المصلحة في  -1 ما یلي: ج
 ؛  رفةإلى المعلومات والمع ذ نفاال  -3 لمعلومات واالتصاالت؛ جتحتیة لال یة البن  - 2 التنمیة؛ ج  من أجل 

البیئة   - 6 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت؛ ج  عمالستاثقة واألمن في بناء ال  - 5 بناء القدرات؛ ج  - 4 ج
التنوع   - 8 فوائد في جمیع جوانب الحیاة؛ ج كنولوجیا المعلومات واالتصاالت: تطبیقات ت - 7 التمكینیة؛ ج 

األبعاد األخالقیة    -  10  ج وسائط اإلعالم؛    - 9  وي والمحتوى المحلي؛ جغتنوع اللوال  والھویة الثقافیة  الثقافي
 التعاون الدولي واإلقلیمي.  - 11 ج لمجتمع المعلومات؛ و

لمجتمع المعلومات على الصعید   ة             ّ  القمة العالمی   على أن تنفیذ خطة عمل  6تونس  خطة  ت د    ّ وشد  
لخطوط العمل          ً ھ وفقا  حدة وأن یجري تنظیم وكاالت األمم المت  یكون بإشراف أو تیسیر من الدولي ینبغي أن  

،  إلنترنت ا حوكمةعن طریق إنشاء منتدى  إلنترنت ا  حوكمةمسألة      ً أیضا  تونس  خطة ت دة. وتناول      َ المعتم  
العامة المتعلقة بالعناصر   ات للحوار بشأن قضایا السیاس لمصلحة وھو منتدى سنوي متعدد أصحاب ا

النور رسمیا بعد.    یرىالتي لم  ر "التعاونیة المعززة"  إلى مسا  باإلضافة ،  إلنترنت حوكمة ا ة لمسائل  ی الرئیس
 

3 w.itu.int/net/wsis/basic/about.htmlhttp://ww . 
4 http://www.un.org/millenniumgoals/ . 
5 http://www.itu.int/net/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=en&id=1161|1160 . 
6 unis/off/6rev1.htmlhttp://www.itu.int/net/wsis/docs2/t . 
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ن  یكو توصیات حیثما  ال م        ّ ، ویقد  ذات الصلة والعموم  الھیئات   انتباه، ویلفت  د المنتدى القضایا الناشئة  ّ حد  ُ  ی  و"  
  0062عام ال وقد بدأت عملیة المنتدى في . 7قرارطة مباشرة التخاذ السل  ّ ي  "، ولكنھ ال یتمتع بأ          ً ذلك مناسبا  

   .20258 عامالحتى   لھتجدید وكان آخر  مختلفة  مناسبات  ي والیتھ ف  وجرى تجدید 

 2030التنمیة المستدامة لعام  خطة   -باء

  دیسمبر /كانون األول  ي ف 2030لعام  لتنمیة المستدامةا خطة تبنت الجمعیة العامة لألمم المتحدة 
ف باسم  عر ُ ت       ً ھدفا   17د   ّ حد  واالزدھار". وتة عمل للناس والكوكب    ّ "خط   ا على أنھ الخطة  عتبر     ُ . وت  20159

بھدف القضاء على الفقر بكافة   لأللفیة،ستمرارا لألھداف اإلنمائیة اتعتبر  المستدامة التيأھداف التنمیة 
. وتشمل ھذه األھداف القضاء على الجوع  2030عام الأشكالھ والحفاظ على البیئة لألجیال القادمة بحلول 

  .  دیثة للجمیعنسین وكفالة الرفاه وتوفیر طاقة معقولة وموثوق بھا ومستدامة وحوتحقیق المساواة بین الج
ب      ّ  وتتطل  . 10تحقیقھا على مدى السنوات الخمس عشرة القادمة          ّ دة یتعین     ّ محد   مقاصد ھداف األ  ھذه  كل من ل

ذلك   ي لمجموعة من القضایا، بما في                                                             ّ أھداف التنمیة المستدامة إتخاذ إجراءات من جمیع البلدان، والتصد  
  ة خمسالمناخ. وتحفز األھداف والغایات اإلجراءات في  ر  ُّ ی  وتغحة     ّ  المسل  حقوق اإلنسان والصراعات 

 .  11مجاالت: الناس، الكوكب، الرخاء، السالم والشراكة 

 التنمیة المستدامة أھداف تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ألغراض   -جیم

ة      ّ القم  واالتصاالت، جرى تجدید والیة  وفي نشاط مرافق على مستوى تكنولوجیا المعلومات 
سنوات، أي   10لمدة  2015عام ال، في إلنترنت امنتدى حوكمة لمجتمع المعلومات، بما في ذلك  ة      ّ  العالمی  

ي االستعراض        ّ أن تغذ  بة لمجتمع المعلومات         ّ  ة العالمی        ّ ة القم                            ّ  . ومن شأن ذلك أن یتیح لعملی  2025حتى عام 
فة  وباإلضا ن اإلقلیمیة التابعة لألمم المتحدة في ھذا المجال. دور اللجا  ، مما یعزز 2030عام ال لخطة العام 

لمجتمع المعلومات، تم التشدید على مواضیع جدیدة، بما في ذلك   ة لقمة العالمیل 11إلى خطوط العمل الـ 
حتى    إلنترنت تجدید والیة منتدى حوكمة ا          ّ . كما تم  إلنترنت حوكمة ااألمن، وكذلك  حقوق اإلنسان، والثقة و

على    تتواءم   إلنترنت حوكمة ا   نتدى ة لمجتمع المعلومات وعملیة م         ّ  ة العالمی        ّ ة القم     ّ  عملی    أخذت وقد    2025عام  
ات من أجل إیجاد أنسب طریقة                                               ّ  ، وأدخلت أھداف التنمیة المستدامة في ھذه العملی  2030عام  ال  خطة مع    الفور

 ق أھداف التنمیة المستدامة. قیتح من خاللھا یمكن لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت أن تدعم 

 
7 http://www.intgovforum.org/mandate.htm . 
8 p://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN96078.pdfhtt . 
9 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld . 

10 goals-opmentdevel-https://www.cfr.org/backgrounder/sustainable . 
11 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld/publication . 

 



-6- 

 

في   2016أیار/مایو  6و 2 بین 2016د منتدى القمة العالمیة لمجتمع المعلومات لعام  ِ ق   ُ ع   كذلك
لمجتمع   ة         ّ  ة العالمی              ّ طوط عمل القم  االتحاد الدولي لالتصاالت في جنیف وكان موضوعھ العام خ    ّمقر   

  ة أھم نتائج ذلك المنتدى مصفوفة القمة العالمیمن    وكان.  12" المعلومات: دعم تنفیذ أھداف التنمیة المستدامة 
بین خطوط عمل القمة  أو الروابط أھداف التنمیة المستدامة، التي وفرت الصلة  - لمجتمع المعلومات 

 . في الشكل التالي ترد كما  لمجتمع المعلومات واألھداف اإلنمائیة المستدامة،  ةالعالمی

 13یة لمجتمع المعلومات ستدامة وخطوط عمل القمة العالمالروابط بین أھداف التنمیة الم  -الشكل
 11ج  10ج  9ج  8ج  7ج  7ج  7ج  7ج  7ج  7ج  7ج  7ج  6ج  5ج  4ج  3ج  2ج  1ج  أالعمل وطخط

     علوم  زراعة بیئة توظیف صحة م   ُّ تعل   أعمال  حكومة       األھداف
                                     1الھـدف 
                                     2الھـدف 
                                     3الھـدف 
                                     4الھـدف 
                                     5الھـدف 
                                     6الھـدف 
                                     7الھـدف 
                                     8الھـدف 
                                     9الھـدف 
                                     10الھـدف 
                                     11الھـدف 
                                     12الھـدف 
                                     13الھـدف 
                                     14الھـدف 
                                     15الھـدف 
                                     16الھـدف 
                                     17الھـدف 

،  بشأن مجتمع المعلومات یة المستدامة وبرنامج عمل تونس جتمع المعلومات وأھداف التنم: جدول الربط بین خطوط عمل مالمصدر
 . https://www.itu.int/wsis/docs2/tunis/off/6rev1-ar.docو  / https://www.itu.int/net4/wsis/sdgالمتوفرة من خالل:  

دور السلطات الحكومیة العامة وجمیع أصحاب المصلحة في النھوض بتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت من    - 1: ج  العمل  وط خط  أ
بناء   -5 ؛ جبناء القدرات - 4 ؛ ج والمعرفةالنفاذ إلى المعلومات  -3 ؛ جالبنیة التحتیة للمعلومات واالتصاالت - 2؛ ج أجل التنمیة

تطبیقات تكنولوجیا المعلومات   -7 ؛ ج البیئة التمكینیة - 6 ؛ ج مات واالتصاالتالثقة واألمن في استعمال تكنولوجیا المعلو
لثقافي والھویة  التنوع ا - 8 ؛ ج العلوم اإللكترونیةوالزراعة والبیئة و التوظیف والصحة و     ّ  التعل مواألعمال والحكومة : واالتصاالت 

التعاون   - 11 ؛ ج األبعاد األخالقیة لمجتمع المعلومات - 10 ؛ جوسائط اإلعالم - 9 ؛ ج الثقافیة والتنوع اللغوي والمحتوى المحلي
 . الدولي واإلقلیمي

  أما األبرز فھو الرابط .  ً ا  رابط 123 بمجموع ، رابط    ّ لكل    ً ا  منطقی  ً ا  أساس     ً أیضا   مصفوفةال وتوفر ھذه 
مة  القی  مما یبینإلى المعلومات والمعرفة) وجمیع أھداف التنمیة المستدامة،  نفاذ (ال 3بین خط العمل ج 

ھذه األھداف. بعبارة   جمیعلتي تخدم اوتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت         ّ     التي تقد مھاللمعارف  مةھمال
من الفجوة الرقمیة (والقضاء علیھا في نھایة المطاف) من شأنھ أن یسمح للناس بالحصول        ّ الحد      ّ إن  أخرى،  

 
12 https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2016/ . 
13 https://www.itu.int/net4/wsis/sdg/ . 

https://www.itu.int/net4/wsis/sdg/
https://www.itu.int/net4/wsis/sdg/
https://www.itu.int/net4/wsis/sdg/
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بالتالي التعجیل بتنفیذ أھداف  على المزید من المعارف من خالل تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت و 
 التنمیة المستدامة. 

دامة وتكنولوجیا المعلومات  لتوفیر الصلة بین أھداف التنمیة المست            ً أكثر تفصیال  برزت مقاربة  كما  
من أجل التنمیة:  الرقمیة  التكنولوجیاواالتصاالت في تقریر اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا "

خطوط العمل ذات الصلة  ب  بطھ لسیاسة العامة، ویر بمحور االتقریر یبدأ . 14" 2030ام اآلفاق العربیة في ع
العمل ھذه في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة.    مسارات لمجتمع المعلومات، ثم یصف دور    ة القمة العالمیب

 ة:                 ّ  موجزا لھذه العملی   1الجدول ویقدم 

 الرقمیة المحوریة، ومسارات عمل القمة العالمیة   التكنولوجیامسائل    - 1الجدول 
 15لمجتمع المعلومات وأھداف التنمیة المستدامة 

مجاالت عمل السیاسة  
 العامة

ة لمجتمع         ّ  ة العالمی                 ّ مسارات عمل القم  
 أھداف التنمیة المستدامة  المعلومات ذات الصلة

وجمیع أصحاب  : دور الحكومات1 ج االستراتیجیات
تكنولوجیا النھوض بفي  المصلحة 

المعلومات واالتصاالت من أجل  
 التنمیة

 : القضاء على الفقر 1الھدف 
 : الصحة الجیدة والرفاه 3الھدف 
 : المساواة بین الجنسین 5الھدف 
 : الحد من أوجھ عدم المساواة 10الھدف 
                              ّ  : السالم والعدل والمؤسسات القوی ة16الھدف 
 قیق األھداف اكات لتحالشر : عقد17الھدف 

قطاع تكنولوجیا 
 المعلومات واالتصاالت 

تمع جال تعتبره القمة العالمیة لم
              ّ              معلومات على أن ھ قطاع صناعي ال

جزء من البیئة والبنیة التحیتیة  بل 
حول  9المؤاتیتین باستثناء المسار ج 

 وسائل اإلعالم  

 : المساواة بین الجنسین  5الھدف 
 ونمو االقتصادالالئق : العمل  8الھدف 
                                  ّ  : الصناعة واالبتكار والھیاكل األساسی ة9الھدف 
 : االستھالك واالنتاج المسؤوالن 12الھدف 
 : عقد الشراكات لتحقیق األھداف  17الھدف 

لمعلومات ل      ّ  التحتی ة : البنیة2 ج             ّ  البنیة التحتی ة
 واالتصاالت 

 : القضاء على الفقر 1الھدف 
 مو االقتصاد : العمل الالئق ون8الھدف 
 : الصناعة واالبتكار والھیاكل االساسیة 9الھدف 
                  ّ           : مدن مجتمعات محلی ة مستدامة 11الھدف 

  عمالن في است: بناء الثقة واألم5 ج ني ااألمن السیبر
 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

 : القضاء عل الفقر  1الھدف 
              ّ  : التعلیم الجی د4الھدف 
 سین  : المساواة بین الجن5الھدف 
 : طاقة نظیفة بأسعار معقولة  7الھدف 

 
14  development-technologies-digital-2030-horizon-https://www.unescwa.org/publications/arab 

15 -2030-horizon-www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/arabhttps://
                                                                                                         .en.pdf-development-technologies-digital 

 

https://www.unescwa.org/publications/arab-horizon-2030-digital-technologies-development
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/arab-horizon-2030-digital-technologies-development-en.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/arab-horizon-2030-digital-technologies-development-en.pdf
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مجاالت عمل السیاسة  
 العامة

ة لمجتمع         ّ  ة العالمی                 ّ مسارات عمل القم  
 أھداف التنمیة المستدامة  المعلومات ذات الصلة

 : العمل الالئق والنمو االقتصادي 8الھدف 
                                  ّ   : الصناعة واالبتكار والھیاكل األساسی ة 9الھدف 
                   ّ            : مدن ومجتمعات محلی ة مستدامة  11الھدف 
ّ     : السالم والعدل والمؤس سات 16الھدف       ّ  القوی ة                    
 الشراكات لتحقیق األھداف : عقد 17الھدف 

 أھداف التنمیة المستدامة كلھا  إلى المعلومات والمعرفة   نفاذ: ال3ج      ّ    لرقمی ة  الفجوة ا

: تطبیقات تكنولوجیا المعلومات 7ج  التطبیق اإللكتروني
               ّ            واالتصاالت: التعل م اإللكتروني

النقاش      ً أیضا  ) راجع  ً ا  : (جزئی4 ج
 9.1الوارد في 

            ّ  التعلیم الجی د: 4الھدف 
 ینن : المساواة بین الجنس5الھدف 

: تطبیقات تكنولویا المعلومات 7 ج
 واالتصاالت: الصحة اإللكترونیة

 : القضاء على الفقر 1الھدف 
 : القضاء التام على الجوع2الھدف 
 : الصحة الجیدة والرفاه 3الھدف 
 : المساواة بین الجنسین 5الھدف 
 الشراكات لتحقیق األھداف : عقد 17الھدف 

ات : تطبیقات تكنولوجیا المعلوم7ج 
األعمال التجاریة  واالتصاالت: 

  اإللكترونیة

 : القضاء على الفقر 1الھدف 
 : القضاء التام على الجوع2الھدف 
 : المساواة بین الجنسین  5الھدف 
 والنمو االقتصادي: العمل الالئق 8الھدف 
                        ّ  واالبتكار والھیاكل األساسی ة: الصناعة 9الھدف 
 : عقد الشراكات لتحقیق األھداف 17الھدف 

: تطبیقات تكنولوجیا المعلومات 7ج  الحكومة اإللكترونیة 
 واالتصاالت: الحكومة اإللكترونیة

 : المساواة بین الجنسین 5الھدف 
                                  ّ  : الصناعة واالبتكار والھیاكل األساسی ة9الھدف 
                      ّ  والعدل والمؤسسات القوی ة: السالم 16الھدف 
 : عقد الشراكات لتحقیق األھدف17الھدف 

       ٌ تحلیل  على أنھ  " 2030عام  العربیة في الرقمیة من أجل التنمیة: اآلفاق  لتكنولوجیا یر "ام تقر   َّ قد   ُ  وی  
ُ   حیث ط رح. 2016التنمیة المستدامة على الصعید العالمي لعام ن تقریر ع   ً ا  قتبس م ،لالھتمام     ٌ مثیر   سؤال       
وجاءت  ؟  2030  ماعالبحلول  نشرھا  مدى  مستوى أدائھا وولوجیا وفریق من العلماء الدولیین عن التكن  على 

تكنولوجیا  ال قطاعات التكنولوجیا الحیویة والتكنولوجیا الرقمیة و ضمنت لتقع  َ د   ِّ د        ُ لتي ح  االتكنولوجیات 
المكونات المحددة  1اإلطار والتكنولوجیا العصبیة والتكنولوجیا الخضراء. ویلخص لمتناھیة الصغر ا

 قمیة. للمجموعة الر
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 المحتملة مخاطرالتكنولوجیات الرقمیة الناشئة ألھداف التنمیة المستدامة؛ الفرص وال  -1ر طااإل

 :2030التنمیة المستدامة حتى عام  ألھداف )(crucialالرقمیة الناشئة الحاسمة  التكنولوجیات

مولة؛ الطباعة والتصنیع الثالثي الخامس من الھواتف المح  ؛ إنترنت األشیاء؛ الجیلضخمةتكنولوجیا البیانات ال 
مصدر الحر والمفتوح؛ الذكاء االصطناعي  ال؛ تكنولوجیا البیانات المفتوحة؛ سحابةاألبعاد؛ منصات الحوسبة على ال 

البیانات ن م تجمع بی ُ ظ                                         ُ  ؛ المحاكاة الدقیقة؛ التوزیع اإللكتروني؛ ن  إلنترنتوتعلم اآلالت؛ دورات مكثفة مفتوحة على ا
عد؛ تكنولوجیات تبادل البیانات،                                    ُ  م المعلومات الجغرافیة واالستشعار عن ب   ُ ظ                            ُ  والھاتف المحمول والسواتل ون    الالسلكیة

خلویة  التطبیقات ال؛ تكنولوجیات وسائل التواصل االجتماعي؛ وم التشاركیةل       ّ      التأھیلی ة للع تكنولوجیاالبما في ذلك 
واستشعار األمتار األوتوماتیكي؛                                 ً ستخدام الكھرباء المدفوعة مسبقا  االسلوك؛ أنظمة   لتعزیز المشاركة الشعبیة وتغییر

والبیتكوین وغیرھا من التكنولوجیات قواعد البیانات المتسلسلة  تكنولوجیا الرصد الرقمي؛ تكنولوجیا األمن الرقمي؛ و
 .2030فاق آعلى التنمیة في      ً  كبیرا                           ً  الناشئة التي ستؤثر تأثیرا  

 الفرص

ّ    دن، والتمویل، و"فك  اال، والتصنیع، والزراعة، والصحة، والملمیة، والعمتنال  تباط"، والحوكمة، والمشاركة، ر                 
ستخدام الموارد، وتقاسم البیانات على الصعید العالمي، والتواصل  ا، والرصد البیئي، وكفاءة  والعلم التشاركيوالتعلیم،  

 .االجتماعي، والتعاون

 المحتملة مخاطرال

أسعار مرتفعة یعاني ومتساویة، وفقدان فرص العمل، وفجوات في المھارات، وتأثیرات اجتماعیة، یر د عئفوا 
غش في البیانات، والمخاوف لجھة الخصوصیة والحریة والتنمیة؛ ونقطاع سلسلة القیمة العالمیة؛ اومنھا الفقراء؛ 

 .لكترونیةاإلھجمات والسرقة، وال

lobal sustainable development report, 2016 Edition. Department of Economic and . GUnited Nations (2016b) :المصدر
Social Affairs. New York. Available at https://sustainabledevelopment.un.org/globalsdreport.                                                          

في الواقع،    . الرقميللعائد      201616  النسخة السنویة من تقریر البنك الدولي الصادر عام  َ  ص ت ّ ِ ص    ُ خ  
(اعتماد    2000عام  الواالتصاالت في العالم بین                             ّ                            یوفر ھذا التقریر مقارنة جی دة لوضع تكنولوجیا المعلومات 

، كانت الثورة  2000امة). ففي العام (اعتماد أھداف التنمیة المستد  2015األھداف اإلنمائیة لأللفیة) والعام 
ملیون مستخدم   400العالم و في أنحاء  محمول مستخدم الرقمیة قد بدأت للتو، بوجود أقل من ملیار ھاتف 

 واو  - 8 الغایةفإن أضعاف. وبالتالي،  7، زاد المؤشران بأكثر من 2015فقط. بینما في العام  إلنترنت ل
المعلومات   جیا تكنولو وبخاصةإتاحة فوائد التكنولوجیات الجدیدة،  بشأناألھداف اإلنمائیة لأللفیة)  من(

عالمیة من أجل   شراكة تطویر ": من األھداف اإلنمائیة لأللفیة 8من الھدف  جزء ي وھواالتصاالت، 
. ولكن مع تبني أھداف التنمیة المستدامة     ً سھال    فیھا  م     ّ التقد    رصد  انالتي ك  بین الشراكات   من   ت كان،  "التنمیة

المتعلق بالھیاكل األساسیة   األوسع 9 . وكجزء من الھدفأصبحت المتطلبات أكثر ، 2015عام الفي 
على تكنولوجیا   نفاذ كبیرة في فرص ال زیادةتحقیق "ب والتصنیع واالبتكار، تلتزم أھداف التنمیة المستدامة 

 
16 -Replacement-PUB-http://documents.worldbank.org/curated/en/896971468194972881/pdf/102725

                                                                                                                                                              .PUBLIC.pdf 

https://sustainabledevelopment.un.org/globalsdreport
http://documents.worldbank.org/curated/en/896971468194972881/pdf/102725-PUB-Replacement-PUBLIC.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/896971468194972881/pdf/102725-PUB-Replacement-PUBLIC.pdf
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في أقل    إلنترنت المعلومات واالتصاالت، والسعي إلى توفیر فرص الوصول الشامل والمیسور إلى شبكة ا 
  لجھة  كتفاء قترب بالفعل من اإلیمة النمو                  ّ من البلدان المتقد   ً  ا  د عد    ّ أن  بما ". و 2020 عام البحلول             ً  البلدان نموا  

، وعلى وجھ التحدید  إلنترنت ، فمن المنطقي أن نركز على الوصول إلى اإلنترنت إلى شبكة ا وصول ال
بالنظر  ف ".  میسور" و"شامل الجدید ھما "  مقصد یتان في ال. والكلمتان األساس                            ً  على إحتیاجات أقل البلدان نموا  

في المائة   10أكثر بقلیل من أي  –                    ً  في أقل البلدان نموا   إلنترنت المستوى المنخفض الحالي إلستخدام اإلى 
  51سیتطلب معدل نمو قدره  2020عام العالمي لھذه البلدان بحلول نھایة ال نفاذ الفإن تحقیق  - من السكان 

، وھو  2000عام  المن تحقیقھ منذ               ً  البلدان نموا  . وھذا معدل نمو أعلى بكثیر مما تمكنت أقل       ً سنویا    ئة االمفي  
 لھذه البلدان.  ً  ا  كبیر               ً ما یعتبر تحدیا  

العائد  بشأن  2016عام لة أخرى في تقریر البنك الدولي المذكور أعاله لیثیرت مسألة رئیس     ُ  كما أ  
تسمیة  ب     ً أیضا  عروفة التصاالت قد سمحت بفوائد تنمیة موا مات إذا كانت تكنولوجیا المعلو وما، الرقمي

  العائد الرقمي،   ذكر التقریر منذ البدایة أن  َ  . ی  مكاسب لتحسین ھذه ال  ة یالرئیس   وما ھي العوامل  العائد الرقمي
  رغم على ال. و قد تأخر على الرغم من االنتشار السریع للتكنولوجیات الرقمیة في الكثیر من أنحاء العالم،  و

 نت الخدمات،              ّ عت الفرص، وحس     ّ ووس   النمو،زت      ّ قد عز   "التكنولوجیات الرقمیة    ّ أن   اعتراف التقریر من 
ّ  لخ ص م 2الجدول غیر متساو". ویقدم  ى إلى توزیع    ّ وأد  ، غیر مكتملكان  األثر العام الذي تركتھ إال أن     ً ا   

 ن منظور إقتصادي. ة للتكنولوجیات الرقمیة م یوالمخاطر الرئیس   منافعلل

 17ة ومستویات التنمیة الثالثة ی                  ّ                           التكنولوجیات الرقمی ة: المنافع والمخاطر الرئیس   -2الجدول 

 المستوى
تخطي  - الدمج

 عوائق المعلومات
زیادة  - الفعالیة

 العناصر المتوفرة
تولید  - االبتكار

 المخاطر وفورات الحجم

التحویل والتفرد  المنافسة   الرسملة              ّ    تجارة الدولی ة  لا االقتصادي   النمو
 ة  طبالسل

 عدم مساواة   فائض في االستھالك       ّ        انتاجی ة العمل ابتكار فرص العمل   الفرص االقتصادیة 
الحكومة وتوفیر 

السیطرة على النخبة   الصوت   قدرة الدولة   المشاركة   الخدمات 
 والمخلفات المالیة 

ّ     ّ                                  حیوي  كمحف ز للتنمیة وارد في أھداف التنمیة  علومات واالتصاالت الإن دور تكنولوجیا الم    
ّ     تنص  على   المستدامة التي  ھائلة    ةتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت والترابط العالمي لھما قدرّ           ن  "انتشار  أ     
یا  شار إلى تكنولوج ّ            ّ              ّ                                ُ  قد م البشري وسد  الفجوة الرقمی ة وتطویر مجتمعات المعرفة".  وال ی  ت على تسریع ال
بین الجنسین،    مساواةللتعلیم وال        ٍ كمحفز    17ـ  من األھداف ال  4التصاالت بشكل مباشر إال في  المعلومات وا 

   المستدامة. "الذكیة" الجدیدة، وكأدوات أساسیة لتنفیذ أھداف التنمیة  التحتیة وكقوة دافعة للبنى
التنمیة  ریف مجموعة أھداف ف. ولذلك، یمكن تعا ھد من األفي تحقیق كل  يدور رئیس ب ضطلعھا تإال أن

 
17  Available D.C. Washington, .dividends digital 2016: report development World (2016). Bank World

                                                                                                 .http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2016 at 
 

http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2016
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  قریر ھو تحدید مجموعة تكنولوجیا ت"، والھدف من ھذا المسكونةلل أنھا "برنامج عالمي على المستدامة 
احتیاجات   والتي تكون أكثر ما یناسب  ة       ّ  العالمی   الخطةستخدامھا لدعم االمعلومات واالتصاالت التي یمكن 

، فإن األھمیة الحقیقیة ألھداف  إلنترنت یتعلق با وفیما  ،                  ً  . وبشكل أكثر تحدیدا  وضعھا المنطقة العربیة و 
بشأن   3-9 مقصد الخرى، مثل المقاصد األتحقیق  علىفي المساعدة ة تكمن على األرجح التنمیة المستدام

ض  بشأن خف ج-10 المقصد لتعزیز تمكین المرأة، أو  ب -5 المقصد تحقیق التغطیة الصحیة الشاملة، أو 
  والموقوتة الدقیقة  . وكما لوحظ، فإن المعلومات  المائة  في   3لمھاجرین إلى أقل من  تكالیف انتقال تحویالت ا

 تحقیق أھداف التنمیة المستدامة. في تصاد والبیئة من الممكن أن تعجل عن األسر واالق

الضوء على دور تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في تسریع تحقیق أھداف    تقریر ھام   ط   ّ  یسل  كما  
سور جیفري ساكس، مدیر معھد األرض  یقول البروف  .203018  عامالالمتحدة بحلول    م مة لألمالمستداالتنمیة  

  ّ   مھم   بجامعة كولومبیا: "یجري نشر تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت والنطاق العریض بھدف إجتماعي 
تى بناء  تحقیق تحسینات في الصحة والتعلیم والمدفوعات وتنمیة األعمال واإلنتاج الزراعي بل وح قوامھ

 ". وراءه السالم في جنوب السودان وما 

القضاء  ، بما في ذلك  2030عام  الو أھداف التنمیة المستدامة إلى تحقیق عدة إختراقات بحلول  وتدع 
الفقر المدقع والجوع، وتحسین القدرة على الوصول إلى الرعایة الصحیة والتعلیم، وحمایة البیئة،  على 

من أھداف التنمیة   لتحقیق العدید                              ً العمل كالمعتاد لن یكون كافیا   لكن . ودامجةو مسالمة وبناء مجتمعات 
یة، إلى جانب إقامة شراكات جدیدة بین                    ّ  ملحة إلى حلول تحویل  الحاجة الالمستدامة. ویشیر التقریر إلى 

 الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولیة والمجتمع المدني واألوساط األكادیمیة. 

بتكنولوجیا المعلومات                              ً میة المستدامة یتأثر إیجابیا  ھدف من أھداف التن یؤكد التقریر أن كل و
واالتصاالت ویؤكد أن األسس التي یقوم علیھا التقدم االجتماعي واالقتصادي العالمي الذي لم یسبق لھ  

،  . وعلى وجھ التحدید 21ـ حیویة للقرن ال    ّ  تحتی ةمثیل یمكن أن تنشأ من خالل تبني النطاق العریض كبنیة 
یة المستدامة، ینبغي الجمع بین تكنولوجیا المعلومات  أنھ من أجل تحقیق أھداف التنم  یشیر التقریر إلى 

ول بسرعة وحجم لم یسبق لھما مثیل.                    ّ مبتكرة لتحقیق التح  الحلول الخدمات وال سیاسات والواالتصاالت و
التكنولوجیا والخدمات التي    ومن الممكن أن تعمل تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت على تعزیز إستیعاب 

 ة: رئیس  مسارات  5على لمستدامة نمیة اتدعم أھداف الت

تكنولوجیا المعلومات    : أظھرت حجمھاسرعة إستیعاب تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وزیادة   -1
أحدث  معدل نمو مرتفع للغایة خالل العقدین الماضیین، وكانت النتائج مذھلة للغایة. یتوقع  واالتصاالت 

ّ   لالقتصاد الجو القریر ت ،  2020عام الأنھ بحلول  GSMA19 الصادر عن (االتحاد العالمي ألنظمة الجوال)            
 . جواللسینضمون إلى خدمات الھاتف ا  -ملیار نسمة  5.7أو  - حوالي ثالثة أرباع سكان العالم 

 
18 sdg.pdf-https://www.ericsson.com/res/docs/2016/ict . 
19 2018.pdf-Economy-Mobile-ontent/uploads/2018/05/Thec-https://www.gsma.com/mobileeconomy/wp . 
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توفیرھا في الظروف یصعب التي بتوفیر الخدمات ھذا األمر یسمح وس: ضة  ّ خف  م نشرتكالیف  -2
ھو الخدمات اإللكترونیة وبوابات ف                   ً المثال األكثر وضوحا  أما ع تكالیف اإلمداد. العادیة بسبب إرتفا

 الحكومة اإللكترونیة.

  إلنترنت بفضل سھولة نشر المعلومات عبر ا الجدیدة،    بالخدمات والتكنولوجیات زیادة الوعي العام   -3
  لخدمات تصمیم ل، مما یؤدي إلى دورة   ً  زا  . وھذا یتیح الحصول على ردود فعل أسرع وأكثر تركیوسرعتھا 

 عن تحسین تجربة المستخدم وتحسین مستوى قبول الجمھور.      ً فضال  ، تكون أفضل

بشكل   بنفسھا د نموھا            ّ  واالتصاالت تول  ، ألن مجاالت تكنولوجیا المعلومات تطویر سریع معدل  -4
دة كل جیل من أجیال  ، مما أدى إلى تقلیص م بشكل مستمرخفض منحنى التعلم  في  نجحت ، وقد تلقائي

 تكنولوجیا، وال سیما الحلول القائمة على تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت. ال

تكنولوجیا. وقد أصبح إستخدام  الذي یساعد على تسریع انتشار ال  التدریب الرقمي المنخفض التكلفة -5
. ومن بین األمثلة        ً عالمیا                                                                   ً  تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في التعلیم على جمیع المستویات معیارا  

د الطالب في مختلف أنحاء العالم بإمكانیة           ّ والتي تزو   یة المفتوحة الحاشدةإللكترون الدورات ا العظیمة تلك 
ة        ّ  ات شعبی            ّ من خالل منص    ً ا  ة. وبعض ھذه الدورات متاحة مجانالجود الحصول على دورات جامعیة عالیة 

 ل الوصول إلیھا مثل یوتیوب.    ُ یسھ  
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 اإلقلیمیة      ّ  الرقمی ة جنداتلأللیة ب الدوالتجار  -     ً ثانیا  

 ألوروبا  رقمیةال جندة األ  -ألف

ّ   إن    المعنونة    2020من سبع مبادرات رائدة الستراتیجیة أوروبا    ة واحد   ي ألوروبا ھ  رقمیة ال  جندةاأل 
  ، وھي 2010 21أیار/مایو في  االستراتیجیة وقد صدرت   . 20"إستراتیجیة للنمو الذكي والمستدام والشامل" 

 لى تحدید الدور التمكیني األساسي الذي سوف یلعبھ إستخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  إ تھدف
   . 2020 طموحاتھا لعام  تحقیق راغبة في إذا كانت أوروبا 

اإلمكانات االجتماعیة واالقتصادیة لتكنولوجیا المعلومات  رفع یرسم مسار  إلى  جندة ھدف األت
لألنشطة االقتصادیة        ً حیویا                  ً التي تمثل وسیطا   إلنترنت سیما شبكة اال ، و قصىاأل  ّ    حد ھا إلى  واالتصاالت 

واللعب والتواصل والتعبیر الحر عن اآلراء.   عملواالجتماعیة، بما في ذلك القیام باألعمال التجاریة وال
ركات  طنین والشاالبتكار والنمو االقتصادي وتحسین الحیاة الیومیة للموا  جندةاأل النجاح في تنفیذ        ّ  وسیحف ز

ن                                                 ّ األكثر فعالیة للتكنولوجیا الرقمیة من شأنھ أن یمك   االستخداماألوسع وحد سواء. وعلیھ فإن االنتشار  على  
حیاة أفضل من خالل توفیر  جھھا، وأن یزود األوروبیین بة التي توایوروبا من التصدي للتحدیات الرئیس أ

  لوسائل فرص جدیدة  أنظف، و ، وتوفیر بیئة  نقلللة      ّ  فعالی  و   ً ا  أكثر أمان الرعایة الصحیة األفضل، وإیجاد حلول  
 وتیسیر الحصول على الخدمات العامة والمحتوى الثقافي. كما اإلعالم، 

 المشاكلمن مجاالت  سبع معالجة ة بما یسمح بیالرئیس ا ألوروبا أنشطتھ رقمیة ال جندة األ ّ   حد د ت
 : تلقائي  بشكل

 ؛ المجزأة الرقمیةاألسواق  )1(
 ؛  متبادلالتشغیل العدم القدرة على  )2(
 الشبكات؛  ب  الثقة فقدان وخطر   نیةاالسیبرزدیاد الجرائم ا )3(
 نقص االستثمار في الشبكات؛ )4(
 عدم كفایة جھود البحث واالبتكار؛  )5(
      ّ   الرقمی ة؛ والمھارات  بالتكنولوجیا   اإللمام غیاب  )6(
 یات المجتمعیة.                               ّ الفرص الضائعة في التصدي للتحد   )7(

. وترد فیما یلي  ركائز ت عمل أو  مجاال  7من  جمعھا ض  نشاط جرى  101 تحدید                 ّ ولھذا الغرض، تم  
 ھذه المجاالت مع أمثلة على معظم اإلجراءات ذات الصلة. 

 
20 -http://eur final. 2020 (2010) COM 3.3.2010 of communication commission, European
                 23/03/2018. on accessed ,xUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDFlex.europa.eu/LexUriServ/Le 

21  COM(2010)45: "Europe for Agenda Digital "A 19.05.2010, of Communication Commission European
 accessed 29:EN:NOT,lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0245R%2801%-http://eur

                                                                                                                                                             .23/03/2018 on 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF
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 الموحدة  ة      ّ  الرقمی   السوق -1

 ، تم تقییم األسواق اإللكترونیة في أوروبا على أنھا  وروباأل  رقمیةال  جندةاألفي أثناء صیاغة 
ت عبر أوروبا فحسب،  إلى خدمات االتصاال  نفاذ لعلى ا  لیس فقط  ؤثر ما ی  ،دة                         ّ ال تزال مفصولة بحواجز متعد  

  رقمیة ال جندة ّ     حد د األت و العالمیة ومحتویاتھا.  إلنترنت خدمات ا علیھ  كون تما ینبغي أن  إلى     ً أیضا  بل و
قترح معالجتھا  تتندرج في إطار مضمار العمل الرئیسي ھذا و المسائل التيأربع مجموعات من  ألوروبا 

 ذ من خالل التوجیھات):  ّ  نف   ُ ت  التي  ( األنشطةمن خالل مجموعة من 

إلى المحتوى من خالل إصدار توجیھات مثل التوجیھ المتعلق    نفاذ المسائل المتعلقة بال      َ  تعال ج (أ)
 ؛والشفافیة والترخیص األوروبي إلدارة الحقوق الحوكمةبإدارة الحقوق الجماعیة الذي یھدف إلى تعزیز 

وعبر الحدود من خالل ثالث أولویات   إلنترنت ر ا تعالج المسائل المتعلقة بالمعامالت عب (ب)
ّ                     المنطقة الموح دة للمدفوعات بالیوروللعمل: استكمال  ، وتحدید مواعید نھائیة لترحیل عملیات التحویل              

خاصة  صكوك إلى  اوتحویلھ السحب المباشر على نطاق االتحاد األوروبياالئتمانیة الوطنیة القدیمة، و
التوقیع اإللكتروني بھدف  ب المرتبط  توجیھ ال؛ وتنقیح             ً  المنشأة مؤخرا   و بالیور  بالمنطقة الموحدة للمدفوعات 

م اآلمنة للمصادقة اإللكترونیة؛ وتقییم   ُ ظ                            ُ  عبر الحدود والتوافق بین الن    بالتوقیع توفیر إطار قانوني لالعتراف  
مستھلكون والشركات  التجارة اإللكترونیة، على خلفیة الصعوبات التي یواجھھا ال ب  التوجیھ الحالي المرتبط 

في بلدان االتحاد األوروبي األخرى، مع   إلنترنت ات على اعلى حد سواء للوصول إلى المتاجر والخدم
 ؛ة أمام تنمیة التجارة اإللكترونیة في الدول األعضاء وعبر الحدود خطة عمل لمعالجة العقبات المتبقی

اول في بیئة رقمیة. ومن بین اإلجراءات  المسائل المتعلقة ببناء الثقة وزیادة الثقة عند التد  (ج) 
الذي یھدف إلى تعزیز ثقة األفراد   بحمایة البیانات  المرتبط  توجیھ ال عالجة ھذه المسائل تنقیح الرامیة إلى م 

في   معامالت التجارة اإللكترونیة ب  لحل المنازعات الخاصة  إلنترنت ظام على ا تعزیز حقوقھم، ووضع ن و 
العام لحمایة البیانات التابع   عتبر إدخال التنظیم    ُ  د، ی            ّ جراء المحد  اإل  ھذا  سیاق  وفي . نطاق االتحاد األوروبي 

القواعد    تشدید . وبما أن  22    ً عاما    20أھم تغییر في تنظیم خصوصیة البیانات خالل        ً  مؤخرا  لالتحاد األوروبي  
عمال التجاریة  الشخصیة وأن األ  ببیاناتھم  التحكم أكثر قدرة على  یكونون  أن الناس عني ی حمایة البیانات ل 

 ؛ الناس للتكنولوجیات الرقمیة   أكبر من   قبول إلى  إلى المزید من السالمة و ذلك    یؤدي   ، الفرص تكافؤ  تفید من  تس 

الصلة في   ذات  األعمال لالتصاالت. وتتمثل بعض  نشاء سوق واحدهإ ب ة المسائل المتعلق (د)
اءمة الموارد الترقیمیة لتوفیر خدمات  تنفیذ اإلطار التنظیمي المعدل لالتصاالت اإللكترونیة، وزیادة مو

واالتصاالت  على خدمة التجوال  با، وتقلیل الفوارق بین التعریفات  األعمال التجاریة في جمیع أنحاء أورو
 ). 2015عام الالوطنیة (ینبغي أن تقترب من الصفر بحلول 

 
22 -protection/2018-rights/data-fundamental-and-https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice

                                                                                                                   .rules_en-protection-data-eu-reform 
 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_en
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 والمعاییر   لتشغیل المتابدلا -2

وضع المعاییر، والمشتریات العامة   مجاالت ضعف في لقد أظھر االتحاد األوروبي بعض ال
والتنسیق بین السلطات العامة، األمر الذي منع الخدمات واألجھزة الرقمیة التي یستخدمھا األوروبیون من  

معالجة ھذه  من أجل   الوروبا رقمیةال دةجناأل ضمن. وكانت اإلجراءات األكثر صلة  یجب العمل معا كما 
 : على الشكل التالي المسائل  

  سیاسة توحید  مراجعة ع معاییر تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت من خالل ن وض تحسی  (أ)
قانونیة بشأن قابلیة تكنولوجیا المعلومات   تقترح تدابیرالمراجعة أن  ة. وینبغي لھذهاألوروبی المعاییر

ت  صالح القواعد المتعلقة بتنفیذ معاییر تكنولوجیا المعلومابھدف إ واالتصاالت للتشغیل المتبادل
في    حادات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت واالتصاالت في أوروبا للسماح باستخدام بعض منتدیات وات 

 ؛ ھذا السیاق

للمعاییر من خالل تشجیع السلطات العامة على االستفادة بشكل   ألمثلاتشجیع االستخدام  (ب)
لبرامج وخدمات تكنولوجیا  أفضل من المجموعة الكاملة من المعاییر ذات الصلة عند شراء األجھزة وا

 ؛المعلومات 

تعزیز القدرة على التشغیل المتبادل من خالل التنسیق، عبر تبني إستراتیجیة أوروبیة   (ج) 
 لمتبادل وإطار العمل األوروبي للتشغیل المتبادل. للتشغیل ا

 الثقة واألمن  -3

ن عن إستخدام  عدة إجراءات ھامة لمعالجة مخاوف األشخاص الذین قد یمتنعو  جندة تضمن األت و
منیة. وتعزى ھذه المخاوف أساسا إلى شبكات تكنولوجیا المعلومات  أاألنشطة اإللكترونیة بسبب مخاوف 

التي ال تزال عرضة لمجموعة   دى المستخدم النھائيل (Terminals) ة لنھائیاواالتصاالت، والمحطات 
ّ   تزایدة كما أن   الم  مخاطرواسعة من ال أما األنشطة األكثر صلة  .   ً ا  مالی  ً  ا  مردود و                            ً  انتشار الھجمات یزداد تعقیدا              

 : فھي

  المعلومات تعزیز سیاسة أمن الشبكة والمعلومات، وتحدیث الوكالة األوروبیة ألمن  (أ)
 ؛سیاسة أمن المعلومات رسم لطوارئ الحاسوبیة، وا مواجھةتشكیل فریق ، ووالشبكات 

ودراسة جدوى إنشاء مركز   0122عام البحلول  لكترونیة إنشاء منصة أوروبیة للجرائم اإل (ب)
كوحدة داخل مكتب   لكترونیة المركز األوروبي لمكافحة الجرائم اإل نشأ. لكترونیةاإلأوروبي للجرائم 
ّ   مھم تھ. وتتمثل 2013كانون الثاني/ینایر  11في  23للشرطة األوروبیة  في تنسیق أنشطة إنفاذ القانون عبر     

 ؛ رة التقنیة في ھذا الشأنالحدود ضد جرائم الحاسوب والعمل كمركز للخب

 
23 https://www.europol.europa.eu/ . 
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مبادرات التشریعیة، لمكافحة الھجمات اإللكترونیة ضد نظم  إتخاذ التدابیر، بما في ذلك ال (ج) 
 المعلومات. 

إلى الدول األعضاء.    بعض المھام   ت    َ سند  ُ  أ  فقد  یتعلق بمسألة مكافحة الھجمات اإللكترونیة،    ما   فيأما  
 لب إلى الحكومات ما یلي:   ُ وط  

حاالت الطوارئ الحاسوبیة على الصعید   مواجھة ل فرق شكل جید من ة عاملة بإنشاء شبك (أ)
 الوطني تغطي جمیع أنحاء أوروبا؛ 

، وتنظیم  إلنترنت الخطوط الساخنة لإلبالغ عن المحتوى السيء أو الضار على ا وضع  (ب)
ة استخدام  مسالبشأن  في المدارس لألطفال، وتوفیر التعلیم إلنترنت حمالت توعیة بشأن السالمة على ا 

 ؛إلنترنت ا

األوروبیة (یوروبول)  ة الشرطة         ّ ة مع منص                 ّ  ات اإلنذار الوطنی           ّ تكییف منص   أو إعداد  (ج) 
. وقد أنجزت معظم البلدان بشكل جزئي ھذا اإلجراء  2010من عام       ً  ، بدءا  2012اإللكترونیة بحلول عام 

 .  24بالكامل 

 إلنترنت فائق السرعة إلى ا والالسریع   النفاذ  -4

ّ   رو اد مع  من التماشي وبا أور لتتمكن مثل كوریا الجنوبیة والیابان، فإنھا تحتاج   في المجال  العالم   
على األقل من األسر    في المائة   50ینفذ    أن ومیجابت في الثانیة لكل مواطنیھا،    30إلى معدالت تنزیل تبلغ  

عام  الل نیة بحلوفي الثا میجابت  100التي تتجاوز سرعتھا  إلنترنت األوروبیة التي تشترك في وصالت ا 
 عدة إجراءات، أھمھا:   جندةاأل ت . ولھذا الغرض، تضمن2020

مع تطویر سیاسات االتحاد األوروبي   لة للنطاق العریض بسرعات متزایدةضمان التغطیة الشام
النطاق  خفض تكالیف نشر  قیق تلك األھداف. وبشكل خاص، یعتبروالسیاسات الوطنیة للمساعدة في تح

ضمان التخطیط والتنسیق المالئمین والحد من األعباء اإلداریة. باإلضافة إلى  ، ل   ً سیا  رئی    ً دفا  ھالعریض 
دعم النطاق العریض الالسلكي لضمان التغطیة في جمیع المناطق، بما في ذلك  لإجراءات اتخاذ ذلك، 

 ؛ المناطق الریفیة والنائیة

  جندة حین صیاغة األفي أي . وفي الوقت الحالي، إلى الجیل الجدید تعزیز نشر شبكات الوصول 
أساسا إلى الجیل األول من النطاق العریض، باستخدام شبكات    إلنترنت إلى ا  یستند النفاذ ألوروبا،    ةالرقمی

األلیاف   دخولالتلیفزیون القدیمة. وكانت أوروبا متخلفة عن الركب من حیث كابالت الھاتف النحاسیة و
في كوریا). وأصدرت   في المائة 15في الیابان و مائةال في 12 ـفقط مقارنة ب ائةفي الم 1( المنازلإلى 

  ة مشترك مقاربة تنظیمیةتوفر  الجدید التي الجیل شبكات توصیة بشأن الوصول المنظم إلى  مفوضیةال

 
24 http://daeimplementation.eu/dae_actions.php?action_n=41&id_country=1 . 
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 للوصول إلى شبكات جدیدة عالیة السرعة، وتوازن بین الحاجة إلى تشجیع االستثمار والحاجة إلى  
 . حمایة المنافسة 

    ّ  توف روضع خطط وطنیة للنطاق العریض  م إلى الدول األعضاء، أھمھادة مھاسندت ع    ُ  وقد أ  
لسیاسة   ةاألوروبی جندةتنفیذ األ ذلك، كجندةاألاألھداف المحددة في تلبي و المطلوبة التغطیة والسرعات 

شبكة  ل في المائة  100 تغطیة بنسیةمن أجل ضمان التوزیع المنسق للطیف الالزم لبلوغ ھدف  الطیف
 الجیل الجدید.  الوصول إلى ، وتوصیات 2020عام المیجابت في الثانیة بحلول  30بسرعة   رنت إلنتا

 البحث واالبتكار  -5

ستثمار االتحاد األوروبي في أبحاث تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في لحظة الموافقة  اكان 
إلى الحفاظ   رقمیةال دة جنسعى األت. و في المجال الوالیات المتحدة  استثمارات أقل من نصف  جندةاأل على 

أھم  ود المجزأة التي تبذلھا أوروبا. أما الجھ  ووقفعلى القدرة التنافسیة ألوروبا من خالل زیادة التنسیق 
 ھي: فاإلجراءات 

 إجتذاب المزید من االستثمارات الخاصة من خالل االستخدام االستراتیجي للمشتریات   (أ)
بقى  طاعین العام والخاص. وباإلضافة إلى ذلك، ی الق ات بینالشراكمن خالل التجاریة و المرحلة قبل ما 

  من میزانیة البحث والتطویر لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  في المائة 20معدل زیادة سنوي قدره 
 ؛ السابع العمل على األقل طوال فترة برنامج إطار      ً   قائ ما     ً معدال  

األوروبي في مجال تكنولوجیا  تیسیر الوصول إلى صنادیق البحث التابعة لالتحاد  (ب)
ت، مما یجعلھا أكثر جاذبیة. وینبغي أن یكون المستفیدون الرئیسیون من ھذا  المعلومات واالتصاال

على    عامة الذین یركزون  أولئك الصغیرة والمتوسطة الحجم والباحثین الشباب،  بین المؤسسات المشروع 
 .الفرص بتكار واإلبداع من أجل تطویر منتجات جدیدة وخلق  اال

بحاث  األ ضاعفة إجمالي اإلنفاق العام السنوي على كما تم تحدید ھدف للدول األعضاء من أجل م
ملیار    11ملیار یورو إلى    5.5من    2020تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت بحلول عام    في مجال  تطویرالو

 ملیار یورو.  70  لىإ ملیار یورو  35ادة موازیة في اإلنفاق الخاص من تعزیز زیب  بما یسمحیورو،  

 تعزیز محو األمیة الرقمیة والمھارات واإلدماج  -6

       ً یومیا   إلنترنت من األوروبیین یستخدمون ا  في المائة 50، كان أكثر من جندةوفي وقت إقرار األ
، یحتاج  إلنترنت منھم لم یستخدموه قط. ومع تنفیذ المزید من المھام الیومیة على ا في المائة  30ولكن 

أكثر اإلجراءات ذات الصلة التي    اركة الكاملة في المجتمع. وكانت ارات رقمیة معززة للمشالجمیع إلى مھ 
 ھي:  ألوروبا  رقمیة ال جندةاألھا تتضمن 
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تنظیم الصندوق  یضعھا كأولویة  رقمیة والمھارات ال العمل على اإللمام الرقمياقتراح  (أ)
 ؛ االجتماعي األوروبي

المعلومات واالتصاالت ومستعملیھا،  كنولوجیا ممارسي ت مھارات وضع أدوات لتحدید  (ب)
، ووضع إطار عمل أوروبي للمھنة في  EUROPASSوبنظام وروبي للمؤھالت أل باإلطار االمرتبطة 

العاملین في مجال تكنولوجیا المعلومات   مھارات مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت لزیادة 
 واالتصاالت وتنقلھم في جمیع أنحاء أوروبا. 

 األوروبي  االتحاد  لمجتمع  واالتصاالت   المعلومات  تكنولوجیا  على  القائمة  د وائالف -7

على إستخدام قدرة تكنولوجیات المعلومات واالتصاالت لتحسین نوعیة   رقمیة ال جندة األ ركزت
 الحیاة في عدة مجاالت، مثل: 

على الوفاء   تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت من أجل البیئة، ومساعدة االتحاد األوروبي (أ)
 ؛ ءة الطاقةبالتزاماتھ المتعلقة بخفض انبعاثات غازات الدفیئة وتحسین كفا

الصحة اإللكترونیة    لرعایة الصحیة، مع نشر تكنولوجیانولوجیا المعلومات واالتصاالت لتك (ب)
في أوروبا لتحسین جودة الرعایة، وخفض التكالیف الطبیة وتعزیز العیش المستقل، بما في ذلك في  

 ؛ لمناطق النائیةا
اعي، حیث تسمح  تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت من أجل التنوع الثقافي والمحتوى اإلبد  (ج) 

وسائل اإلعالم الرقمیة بتوزیع أوسع للمحتوى الثقافي واإلبداعي، وتوفر المزید من الفرص للمؤلفین  
 ؛ مي المحتوى للوصول إلى جمھور جدید أكبر بل وحتى عالمي    ّ ومقد  

من حیث التكلفة لتقدیم خدمات أفضل        ً فعاال                                           ً مات الحكومة اإللكترونیة، ألنھا توفر طریقا  د خ (د)
 عن حكومة قائمة على المشاركة واالنفتاح والشفافیة.      ً فضال  لكل مواطن وأعمال تجاریة، 

 DESIقیاس األداء ومؤشر االقتصاد والمجتمع الرقمي  -8

ّ      جرى تصمیم سجل  نقاط وقد   مھا على وجھ الخصوص من             ّ األعضاء وتقد  ول  لقیاس أداء الد   د    ّ محد                
تضمن  وی. 25رقمیةال جندةاأل شملھاتلة عن جمیع مجاالت السیاسات التي                ّ لیل وبیانات مفص  تقدیم تحأجل 

السنوي الذي تنشره   والتقریر )(DESI 26في المیدان الرقمي بیانات من مؤشر االقتصاد والمجتمع السجل
 . 27التقدم الرقمي األوروبي" المفوضیة األوروبیة تحت اسم "تقریر 

 
25 scoreboard-market/en/digital-single-https://ec.europa.eu/digital . 
26 market/en/desi-single-://ec.europa.eu/digitalhttps . 
27 report-progress-digital-market/en/european-single-https://ec.europa.eu/digital . 
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تحاد  عضاء فى اإل األ 28 ـالدول ال الرقمي أداءفي المیدان مؤشر االقتصاد والمجتمع م    ّ  ویقی  
إلى       ً وصوال  الرقمیة  والمھارات  قابلیة على االتصال ال ب تبدأمجموعة واسعة من المجاالت  فيوروبى األ

  مؤشر االقتصاد والمجتمع في المیدان الرقمي   آخر المستجدات عن أما  رقمنة الشركات والخدمات العامة.  
 : 29و 28كانت مثیرة جدا لالھتمام ویمكن تلخیصھا كما یلي ف 2017عام لل

رك، ا(الدنمكانت البلدان الثالثة األولى  فقد ، 2016عام الن عام على مدى             ّ ثالث نقاط تحس   •
والیابان،    الجنوبیة،   على كوریا       ّ  وتتقد م،        ً عالمیا    من الرواد       ً أیضا    وفنلندا، والسوید) تعتبر ھي 

 ؛والوالیات المتحدة
ازدادت الفجوة إلى  قد  . ورقمنة   قلالبلدان األ ة ونرقم  األكثر   فجوة رقمیة حقیقیة بین البلدان  •

شأن  . وھذا یعكس المخاوف ب2014عام النقطة في  36 ـ مقارنة ب 1720عام النقطة في  37
 ؛ سرعتینرقمیة ذات  ّ  ی ةأوروب قارة 

ال تزال غیر كافیة لتلبیة االحتیاجات المستقبلیة من حیث    ھا صال، ولكنتاال قابلیة أفضل على   •
من المنازل إلى النطاق العریض فائق   في المائة 76تصل (یمكن أن       ّ  موثوقی ة السرعة وال

في    25میجابت في الثانیة، حیث یبلغ عدد المشتركین الفعلیین    30السرعة بسرعة أكبر من  
وتغطي خدمات الجیل   في المائة 84في البیانات المتنقلة  وتبلغ نسبة االشتراكات  المائة

ري تنفیذ العدید من  من سكان االتحاد األوروبي). ویج في المائة 84الرابع المحمولة 
األوروبي لتحسین  التمویل المبادرات أو النظر فیھا لدفع االتصال إلى األمام مثل: زیادة 

یع  طق المحرومة من الخدمات، وتشجاالتصال في المناطق الریفیة وغیرھا من المنا
، ودفع الدول إلى تحقیق أھداف في تعیین          ً  عالیة جدا   االستثمارات في شبكات ذات قدرة

، 2020عام الللسماح بنشر شبكات الجیل الخامس على نطاق واسع في المتناسق  یفالط
 ؛في األماكن العامة      ً مجانا   Fi-Wiوتمویل البلدیات لتوفیر شبكة 

من المتخصصین في تكنولوجیا   في المائة  3.5 االتحاد األوروبي فيملة عاالبین القوى  •
ّ   أن     غیر،  2012في عام    في المائة   2.3مقارنة بنحو    2016عام  الالمعلومات واالتصاالت في    

 ؛ من األوروبیین ال زالوا یفتقرون إلى المھارات الرقمیة األساسیة في المائة  44
من   في المائة 79( إلنترنت الوقت على شبكة امن الناس المزید من  ینفق عدد أكبر  •

نقاط عن   3، بزیادة مرة واحدة في األسبوع على األقل إلنترنت األوروبیین یستخدمون ا
، مع وجود قواعد جدیدة لالتحاد  إلنترنت لزیادة الثقة في عالم ا  العمل  ستمر وی).  2016عام  ال

                 ّ     واالتصاالت اإللكترونی ة.   صیة األوروبي بشأن حمایة البیانات وقواعد جدیدة بشأن الخصو
  ً  ا  بدء وتبقى االشتراكات بالمضمون الرقمي متوفرة خالل السفر ضمن االتحاد األوروبي 

ّ              كما برزت اقتراحات من أجل تسھیل عملی ة بث  وسائل اإلعالم  2018من العام  لبرامج  ل                                  ّ    

 
28 347_en.htm-17-release_IP-http://europa.eu/rapid/press . 
29 -review-report-progress-digital-market/en/news/european-single-igitalhttps://ec.europa.eu/d

                                                                                      .priorities-digital-towards-progress-states-member 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-digital-progress-report-review-member-states-progress-towards-digital-priorities
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-digital-progress-report-review-member-states-progress-towards-digital-priorities
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لتي تتواجد  من اإلطار الداخلي للدول ا ً  ا  ءى االتحاد االوروبي بد و على مست  إلنترنت على ا
 ؛ث فیھا مؤسسات الب

إستخدام البرمجیات  لتكنولوجیات الرقمیة، وذلك من خالل على ایتزاید اعتماد الشركات  •
لیصل    ً ا  طفیف ً  ا  التجاریة أو إرسال الفواتیر اإللكترونیة. وقد شھدت التجارة اإللكترونیة نمو

، إال أن أقل  2016 من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الحجم في العام في المائة 17إلى 
لتعزیز  من نصف ھذه الشركات فقط تبیع خارج دولھا حتى اآلن. ویجري إتخاذ عدة تدابیر  

التجارة اإللكترونیة بین دول االتحاد األوروبي، بما في ذلك تحسین عملیات تسلیم الطرود  
 ؛الءعبر الحدود، وجعلھا أكثر سھولة وسرعة، مع توفیر الحمایة الكافیة للبائعین والعم 

ّ                                     تحس ن إستخدام خدمات الحكومة اإللكترونیة،  •   إلنترنت من مستخدمي ا  في المائة  34 ویقدم  
من إستخدام نسخ ورقیة. ولدى المفوضیة      ً بدال   إلنترنت رات إلى إداراتھم على اإستما

ّ   الموح دةاألوروبیة العدید من المبادرات، مثل إطالق "البوابة الرقمیة  ورقمنة قانون  "     
 . للتشغیل المتبادلعن إطار العمل األوروبي      ً فضال  كات، ة الشروحوكم الشركات 

على الخبرة المتراكمة  ني  ُ  ب  ،  إطار شامل وكامل  ي ھ وروبا  أل  رقمیة ال  جندة األ   ه ھذ ومن الواضح أن  
في وضع السیاسات اإلقلیمیة وإدماج السیاسات واالستراتیجیات اإلقلیمیة والوطنیة في مختلف القطاعات.  

 على كافة العناصر المطلوبة، وھي:   ألوروبا   ةقمی لرا جندةاأل حتوي ت

رمي إلى  ت ة شامل مقاربة  ساسأختیارھا على یجري اتحدید أھداف وغایات جیدة التصمیم،   •
 ؛ وضع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في خدمة جمیع القطاعات األخرى

 ؛ آلیات التنفیذ على الصعیدین اإلقلیمي والوطني •
القنوات لمقارنة األھداف باإلنجازات مراجعة و الراجعة ، مع التغذیة أدوات القیاس والتقییم •

 التدابیر المناسبة. واتخاذ 

 الكاریبي البحر  ألمریكا الالتینیة ومنطقة رقمیة ال جندةاأل  -باء

عام  المدت في                ُ للغایة. وقد اعت   ةالكاریبي حدیث البحر ألمیركا الالتینیة ومنطقة  رقمیةال جندةاألإن 
ع  في المؤتمر الوزاري الخامس المعني بمجتم  eLAC2018عنوان ھا تحت لى منة األوالنسخ 2015

المؤتمر الوزاري    وخالل .  30الكاریبي الذي عقد في المكسیك البحر  في أمریكا الالتینیة ومنطقة  المعلومات  
بیا  كولوم عقد في ان ، الذي الكاریبيالبحر ومنطقة ي أمریكا الالتینیة السادس المعني بمجتمع المعلومات ف

 .  eLAC2020تحمل تسمیة ثة              ّ على صیغة محد  جرت الموافقة  ، 2018في نیسان/أبریل 

 
30 agenda-italdig-2018-http://caribbean.cepal.org/content/elac . 
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ھو أن تصبح "أداة لتحفیز جھود التعاون اإلقلیمي بشأن  ف األجندةمن ھذه  أما الھدف الرئیس 
 المسائل الرقمیة". 

 مجاالت عمل:  ةخمسمجمعة في      ً ھدفا    23 ة األولی eLAC2018 أجندةحمل ت

 . نیة التحتیة لب واالوصول  -1
 . التنافسیة االقتصاد الرقمي واالبتكار والقدرة  -2
 . الحكومة اإللكترونیة والمواطنة -3
 . التنمیة المستدامة واإلدماج -4
 مجتمع المعلومات.  حوكمة  -5

  المثیر لالنتباه مجاالت عمل. ومن  ة سبععة في      ّ ، مجم      ً ھدفا   30على  ة ث      ّ المحد   eLAC2020حتوي ت
، والتي كانت على  جندةاأل التي تركز على الجانب اإلقلیمي من  إلقلیمیةالرقمیة ا  مجالین: السوقإضافة 

الوعي بین       ً أیضا  الذي یعكس  لمجال المتعلق بالثقافة واإلدماج نحو ما أقل وضوحا في النسخة السابقة؛ وا
تى یكون لھا أكبر أثر  إجتماعي قوي ح    ٌ عد                        ُ  تحتاج إلى أن یكون لھا ب   جندات واضعي السیاسات بأن ھذه األ

     ً فضال  ، وھو ما یعكس الدور الحاسم لنجاح صنع السیاسات، ً  ا  كبیر  ً ا  زخم وكمةمجال الح ا لقي ممكن. كم
 عن الجوانب القانونیة واالتساق اإلقلیمي للقوانین في بناء مجتمع المعلومات.  

 البنیة التحتیة الرقمیة  -1

أھداف ملموسة    یض مععر الالمرتبطین بالبنى التحتیة للنطاق  تنفیذ  التطویر وال  على  تشجیع ال (أ)
االتجاھات العالمیة الحالیة للنطاق العریض لألجھزة          ّ في خضم  .  العالیة القدرة وقابلة للقیاس لنشر الشبكات  

أھمیة بالغة. وینبغي إیالء اھتمام خاص لإلدارة   الطیفالمحمولة والتقنیات الالسلكیة، تكتسب موارد 
خدمات االتصاالت. وینبغي أن تلبي ھذه الخدمة   لى إ الفعالة للطیف من أجل تحقیق الوصول الشامل

متطلبات الجودة والقدرة على تحمل التكالیف، مع إیالء اھتمام خاص لتوفیرھا في المناطق النائیة والریفیة  
 ؛الخدمات  في  عن المناطق األخرى التي تعاني من نقص     ً فضال  وشبھ الحضریة، 

وتشغیلھا، وال سیما تلك التي یمكن أن تزید من    ت رننتإلل  لتحتیة توفیر الحوافز لنشر البنیة ا (ب)
 ؛ IPv6و  IXPsل  الكفاءة وتقلل من التكالیف مث

 ر المناخ.                                         ُّ بقدرة جیدة على مواجھة الكوارث وآثار تغی   البنى التحتیةضمان أن تتمتع  (ج) 

 التحول الرقمي واالقتصاد الرقمي -2

التركیز بوجھ خاص   مال التجاریة، مع الرقمیة في األع إستخدام التكنولوجیا  على  التشجیع  (أ)
على اعتماد التكنولوجیات                                                   ً الصغیرة والمتوسطة الحجم التي تكون عادة أكثر حرصا   ؤسسات على الم

تشجیع مختلف      ّ    ال بد  من بھا. كما  ة الجدیدة ویمكن أن تستفید أكثر من غیرھا من تحسین الكفاءة المرتبط
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        ّ  الفعالی ة تعزیز     ّ             ّ          اساسی ة وتزداد أھمی ة من أجل رقمیة أصبحت   ٍ ل              ِّ ر بعملیة تحو   جوانب االقتصاد على المرو 
 ؛ لموالقدرة التنافسیة في االقتصاد المعو

لى التكنولوجیا من  االبتكار القائم على البیانات وتسریع المشاریع القائمة ع على  شجیع الت (ب)
 ؛والخاص  المشترك بین القطاعین العام والعمل   ریادة األعمالل بیئة مؤاتیة خالل إنشاء 

تقدیم الدعم للمشاریع القائمة على التكنولوجیا من خالل إنشاء صنادیق رأس المال   (ج) 
 ؛االستثماري على الصعید اإلقلیمي، بمساعدة المؤسسات المالیة التقلیدیة وغیر التقلیدیة

  مراجعة تنمیة المھارات الرقمیة وعد في بلدان المنطقة. وسیتطلب ذلك                ُ  تشجیع العمل عن ب   (د)
 األطر التنظیمیة. 

 السوق الرقمیة اإلقلیمیة  -3

اعتماد إستراتیجیة تھدف إلى إتخاذ جمیع التدابیر التي تسمح بدمج األسواق الرقمیة الوطنیة   (أ)
یة  في سوق رقمیة إقلیمیة واحدة لتوسیع نطاق االقتصاد الرقمي وتعزیز القدرة التنافسیة ألمریكا الالتین

 ؛الكاریبيمنطقة البحر و

  یة، من خالل إستخدام التكنولوجیا تشجیع التدابیر التي من شأنھا تیسیر التجارة اإلقلیم  (ب)
 م التجارة الخارجیة الوطنیة.  ُ ظ                                              ُ  الرقمیة والتنسیق المؤسسي والتوافق بین مختلف ن  

 الحكومة الرقمیة  -4

ة قابلة                              ّ  كمرجع لبناء خدمات حكومیة رقمی  ستخدم                                  ُ وضع معاییر الخدمات الرقمیة التي ت   (أ)
 ؛ المتبادل في المنطقة وتعزیزھاللتشغیل 

نات القابلة                                                                       ّ تشجیع على تصمیم خدمات الحكومة الرقمیة باستخدام الحلول المفتوحة والمكو  ال (ب)
 ؛ إلعادة االستخدام

  ة القابلة    ّ  رقمی  الت                                                                  ّ التشجیع على اعتماد معاییر إقلیمیة تسمح بوضع قاعدة للخدمات والسجال   (ج) 
حاشیة  م، و                            ّ ة، والتوقیع اإللكتروني المتقد         ّ  ة الرقمی    ّ  ھوی  اق المنطقة، مثل إدارة الللتشغیل المتبادل على نط 

التركیز بشكل خاص على الحفاظ على             ّ على أن یتم  التصدیق اإللكتروني، والسجالت الطبیة اإللكترونیة. 
 ؛ إلنترنت ت عبر اخصوصیة المعلومات وتعزیز األمن والثقة في المعامال 

انفتاح البیانات وإعادة إستخدامھا،  الحكومیة المفتوحة، وتسھیل  رات باد الم على تشجیع ال (د)
 ؛ والتعاون، ومشاركة المواطنین، واالبتكار االجتماعي، والشفافیة العامة والمساءلة

 المشتریات والتعاقد.م الرقمیة في اإلجراءات الحكومیة مثل  ُ ظ            ُ  إستخدام الن   على  تشجیع ال ) ھ(
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 لرقمیةالثقافة واإلدماج والمھارات ا -5

م التعلیم بتضمین المھارات الرقمیة والتفكیر الحاسوبي، وتحدیث البرامج   ُ ظ              ُ  تعزیز تحدیث ن   (أ)
 ؛ التعلیمیة بما یتناسب مع إحتیاجات الوظائف واألنشطة المستقبلیة

 ؛ ة والكفاءة               ّ  ة لتحسین اإلنتاجی                                             ّ  التدریب المستمر للعاملین على المھارات الرقمی    على   تشجیع ال (ب)

الخدمات اإللكترونیة والمحتوى الرقمي كوسیلة لخدمة الغرض النبیل   تخدامز إس تعزی (ج) 
 ؛ ین في مجتمع المعلومات          ّ  قین والمسن                            ّ ل في اإلدماج االجتماعي للمعو        ّ المتمث  

ضمان حصول الجمیع على الخدمات الرقمیة والمحتوى الرقمي لجمیع السكان، مع مراعاة   (د)
 ؛مللغات األ اودعم التنوع ولغات الشعوب األصلیة 

 الترویج لثقافة رقمیة تعطي المواطنین حوافز لبناء المھارات والكفاءات الرقمیة.  ) ھ(

 التكنولوجیات الناشئة ألغراض التنمیة المستدامة  -6

التي  تصمیم السیاسات العامة التي تدعمھا االبتكارات القائمة على األدلة، وعلى تشجیع ال (أ)
 ؛ إلقلیمیةتتماشى مع األولویات الوطنیة وا

 ؛ وتصمیم الخدمات الرقمیة   وتنفیذ   تعزیز التكنولوجیات الناشئة في صیاغة السیاسات العامة  (ب)

 م مالیة شاملة.  ُ ظ                                             ُ  تعزیز الخدمات المالیة الرقمیة كأولویة لوضع ن   (ج) 

 مجتمع المعلومات  حوكمة  -7

الرقمیة،    بالتنمیة   تعزیز منظور متكامل للمساواة بین الجنسین في السیاسات العامة المتعلقة  (أ)
وضمان وصول النساء والفتیات إلى تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت واستخدامھا بشكل كامل، وتعزیز  

 ؛ مشاركتھن وقیادتھن في أماكن صنع القرار العامة والخاصة

من خالل إستراتیجیات األمن الرقمي والسیاسات  ومكافحتھا  إللكترونیة منع الجریمة ا  (ب)
وضع تشریعات و/أو أطر تنظیمیة، وبناء القدرات، والتنسیق المحلي واإلقلیمي  شاء و/أو العامة، وإن

 ؛ الحاسوبي االستجابة لحوادث األمن  رقِ  ف  والدولي بین 

  حوكمة في عملیات  على المشاركة  الكاریبي منطقة البحر وتشجیع بلدان أمریكا الالتینیة  (ج) 
إقامة منتدیات    على  تشجیعالأوجھ التآزر، و  رعایةالقدرات و   ، وتعزیز اآللیات اإلقلیمیة، وتعزیزإلنترنت ا

 ؛للحوار واآللیات الوطنیة المتعددة أصحاب المصلحة
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للكیانات المسؤولة عن تصمیم السیاسات العامة المتعلقة بالتحول الرقمي                ّ  البنیة التحتی ة تعزیز   (د)
تنسیق  ال على تشجیعال ریة لھا، مع االرقمیة الوطنیة وتنفیذھا ومتابعتھا وتوفیر االستمر األجندات و
 ؛مختلف أصحاب المصلحة في وضع ھذه السیاسات مع مشاركة الو

الیة السیاسات عن طریق اعتماد                                                  ّ تعزیز االتساق المعیاري والتنسیق اإلقلیمي من أجل فع   ) ھ(
  اإلیكولوجي الرقمي معاییر مفتوحة وحیاد تكنولوجي ومشاركة مختلف الجھات الفاعلة في النظام 

 ؛ ركةومسؤولیتھا المشت

الرامیة إلى ضمان حمایة الخصوصیة والبیانات الشخصیة وحمایة   األعمال تنسیق  (و) 
والحصول على المعلومات العامة وحریة التعبیر في البیئة الرقمیة وتجنب   إلنترنت المستھلكین على ا

 ؛ ة في المنطقةین السلطات المختصز آلیات التعاون باالستخدام غیر السلیم وغیر المأذون بھ للبیانات وتعزی

ل الرقمي واالقتصاد الرقمي عن طریق تعزیز جمع البیانات المتعلقة                  ّ تحسین قیاس التحو   (ز)
المتقدمة وتعزیز/مواءمة األطر المشتركة   بما في ذلك إستخدام التكنولوجیا  باإلحصاءات الرسمیة، 

 ؛المعلومات للمؤشرات ورصدھا عن طریق مراصد مجتمع 

ز التعاون اإلقلیمي بوصفھ آلیة أساسیة لالستفادة من الفرص ومواجھة تحدیات المنطقة  زیتع (ح) 
 فیما یتعلق بمجتمع المعلومات.

. وتتألف من خمسة مستویات  202031-2018آلیة متابعة للفترة  نشأت ة، جحوكدلیل على خطة نا 
   للتنسیق والتعاون:

فق علیھا والتغییرات أو التعدیالت ھداف المت م إنجاز اال                 ّ ِ للمتابعة، الذي یقی   المؤتمر الوزاري   )1(
 ؛ على آلیة المتابعة ةالالزم

ق الفرعیة. وتتمثل  الھیئة التنفیذیة لرؤساء الھیئات، التي تضم ممثلین منتخبین عن المناط )2(
فاء         ّ         ، والتأك د من الوجندةة في اإلشراف على األنشطة ضمن إطار األی مھامھا الرئیس

، وإعداد  eLAC2020نصة مؤتمر الوزاري، والعمل كممثل لمباالتفاقات التي اعتمدھا ال
 برامج أنشطة التعاون على الصعیدین اإلقلیمي والدولي، وإنشاء ھیاكل داعمة تساعدھا  

 ؛ في أداء مھامھا

األعضاء. وتتمثل  ن                                                          ّ           إنشاء اتصال على المستوى الوطني بین جھات التنسیق التي تعی نھا البلدا )3(
؛ وضمان  eLAC2020ضمان مشاركة بلدانھا في بلورة    نسیق في ة لجھات الت ی المھام الرئیس

الدعم الكافي لتمثیل بلدانھا في المؤتمر الوزاري واجتماعاتھ التحضیریة، وتحدید منسقي  
 ؛رق العملِ  ف  

 
31 -caribe-latina-america-digital-agenda-la-monitoreo-.cepal.org/es/publicaciones/43444https://www

                                                                                                                                                                .elac2018 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/43444-monitoreo-la-agenda-digital-america-latina-caribe-elac2018
https://www.cepal.org/es/publicaciones/43444-monitoreo-la-agenda-digital-america-latina-caribe-elac2018
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فمھمتھا العمل على تحقیق  رق العمل التي تعتبر محافل للتعاون، ویدیرھا المنسقون     ِ  أما ف   )4(
 ؛eLAC2020أھداف

 رھا اللجنة. نیة التي تدیاألمانة التق )5(

لجنة األمم المتحدة               ّ          لمراجعة منھجی ة من جانب  eLAC جندات وقد خضعت الصیغ السابقة أل
.  eLACالتي تضطلع بدور األمانة التقنیة للـ  )ECLAC( یة آلسیا والمحیط الھادئ عاالقتصادیة واالجتما 

 .  eLAC201832وكان آخر تقریر تقییمي ھو 

ّ        وبما أن  إدخال        0eLAC202  أي معلومات تتعلق بتنفیذ مشروع وفي غیاب  ،حدیث العھد  
2018eLAC  باستثناء أنھ تم تحدیثھ لیصبح eLAC2020،  جندة األ همن السابق ألوانھ تقدیم أي تقییم لھذ  

 . ھا ومستوى تطبیق رقمیةال

كمرجع رئیسي لوضع خطط وطنیة لتكنولوجیا   ة یالرقم جندةاأل هستخدم ھذ تومن المتوقع أن 
 إلقلیمي. مات واالتصاالت ولتنسیق ھذه الخطط على الصعید االمعلو

 

  

 
32 -caribe-latina-america-digital-agenda-la-monitoreo-https://www.cepal.org/es/publicaciones/43444

                                                                                                                                                               .elac2018 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/43444-monitoreo-la-agenda-digital-america-latina-caribe-elac2018
https://www.cepal.org/es/publicaciones/43444-monitoreo-la-agenda-digital-america-latina-caribe-elac2018
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 النشاطات ذات الصلة في المنطقة العربیة  -     ً ثالثا  

القمة    منتدى ل  ي أنشطة المتابعة اإلقلیمیة وتضطلع اللجان اإلقلیمیة التابعة لألمم المتحدة بدور ھام ف
  2003عام اللمجتمع المعلومات في  ةلمی العا القمة األولى من  وخالل المرحلة لمجتمع المعلومات.  ةیالعالم

نشطة والخطط اإلقلیمیة.  ، نسقت اللجان اإلقلیمیة جھودھا وأبلغت عن األ 2005عام الوالمرحلة الثانیة في 
، أصبح دور اللجان اإلقلیمیة ذا أھمیة  +10لمجتمع المعلومات  ةالقمة العالمی مراجعة منتدىوفي ضوء 

 .  33لمجتمع المعلومات مع أھداف التنمیة المستدامة  ة القمة العالمی منتدى خاصة، وال سیما في مواءمة 

وفي المنطقة العربیة، نظمت اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا مؤتمرات تحضیریة  
لمجتمع المعلومات من أجل تمكین   ة القمة العالمی من مرحلتي جنیف وتونس  متابعة لكل من مؤتمرات و

 .لعربیة في العملیة العالمیةمشاركة البلدان ا

 خطة العمل اإلقلیمیة لبناء مجتمع المعلومات   -ألف

  خطة العمل   ، لمجتمع المعلومات   ة         ّ  ة العالمی      ّ القم    منتدىومن الوثائق الھامة لمتابعة مرحلة جنیف من  
صعیدین  ة المبذولة على ال                    ّ  نتیجة للجھود التعاونی   ھذه الخطة  جاءت اإلقلیمیة لبناء مجتمع المعلومات. و 

  خذ باالعتبار ، جرى األعن إسھام المبادرات الوطنیة. وعند تصمیم خطة العمل    ً فضال  الدولي، اإلقلیمي و
لومات، واستراتیجیة تكنولوجیا  لمجتمع المع ةالقمة العالمی نتدىالمنبثقة عن مرحلة جنیف لم خطة العمل

 .  2001عام الفي  المعلومات واالتصاالت العربیة التي اعتمدھا مؤتمر القمة العربي 

االعتبار نتائج المؤتمر اإلقلیمي للدول العربیة  ب ة العمل اإلقلیمیت خطة وإضافة إلى ذلك، أخذ 
،  2003العام  و من  في القاھرة في حزیران/یونی  انعقد   ي المعلومات، الذ لمجتمع    ة القمة العالمی  تدى نالمعني بم 

مجلس وزراء    دعمھالذي    " ونيالتعا   للعمل  ار إطنحو مجتمع معلومات عربي:  " الذي أصدر وثیقة بعنوان  و
  10ل في األصل  شمت  ة             ّ  العمل اإلقلیمی    خطة  ت االتصاالت واإلعالم العرب في دورتھ العادیة السابعة. وكان

مشاریع اقترحتھا جامعة الدول العربیة وغیرھا  إضافة  ب  2007عام  ال  جرى تعزیزھا في        ً مشروعا    38وبرامج  
 .  من أصحاب المصلحة اإلقلیمیین

لمجتمع    ة مرة أخرى خالل أنشطة المتابعة اإلقلیمیة لنتائج مؤتمر القمة العالمی  جرى تحدیث الخطة 
 مجتمع المعلومات.عن إعالن دمشق لتنمیة       ً أیضا   فر أس ذي، ال2009عام لل المعلومات 

 المالمح االقلیمیة لمجتمع المعلومات   -باء

  منتدى  ملیة عفي متابعة  بشكل كبیر منذ فترة  اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا ساھم ت
خالل نشر التقریر نصف السنوي    من وتنفیذه  ورصده    لمجتمع المعلومات في المنطقة العربیة   ةالقمة العالمی 

 
33   2015. overview, years ten A outcomes: WSIS Implementing UNCTAD

                                  .http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlstict2015d3_en.pdf 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlstict2015d3_en.pdf
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االقتصادیة   بدأت اللجنةقد المعنون "المالمح اإلقلیمیة لمجتمع المعلومات في المنطقة العربیة". و
 ، وواصلت تحدیثھ بالمعلومات والتحلیل.  2003عام الالتقریر في ھذا ر نشب آسیا  يواالجتماعیة لغرب 

فھي تقدم لمحة عامة عن سیاسات تكنولوجیا المعلومات   ، 2015عام الشرت في      ُ  التي ن   األخیرة النسخةأما 
  إلى المعلومات  نفاذ لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت؛ وال والبنیة التحتیة؛ ھا واستراتیجیات واالتصاالت 

صناعة البرمجیات العربیة؛  والمحتوى الرقمي العربي؛  واتیة؛  المؤبیئة  التھیئة  و ؛ وبناء القدرات؛  رفةوالمع
د األولویات                                                            ّ العربیة؛ والتعاون اإلقلیمي في بناء مجتمع المعلومات. كما یحد   إلنترنت الت امجا أسماءو

التقریر بتوصیات تھدف إلى   نتھي وی في سیاق أھداف التنمیة المستدامة. 2015عام الاإلنمائیة لما بعد 
 .نطقة العربیةتعزیز التقدم نحو بناء مجتمع المعرفة في الم

 االستراتیجیة العربیة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  -جیم

من بین   2011- 2007 وكانت االستراتیجیة العربیة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت للفترة 
ط االستراتیجیة الضوء على الرؤیة       ّ  . وتسل  اإلسكواا جامعة الدول العربیة ودعمتھا  الوثائق الھامة التي أعدتھ

بناء مجتمع معلومات عربي متكامل من خالل تعظیم  العربیة لبناء مجتمع المعلومات تحت عنوان " 
في ھذا المجال لدعم التنمیة   االستفادة من تكنولوجیا االتصاالت والمعلومات وإقامة صناعة عربیة 

ة لبناء مجتمع المعلومات  ی د االستراتیجیة ثالثة أھداف رئیس       ّ ". وتحد  تماعیة واالقتصادیة المستدامةاالج
 ھي: و ،العربي وتنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 

إنشاء سوق تنافسیة لمجتمع المعلومات العربي كجزء من مجتمع المعلومات العالمي. وینبغي   -1
: البنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات  تنمویةأربعة محاور    علىتخاذ إجراءات  تحقیق ھذا الھدف من خالل إ 

ت والثقة واألمن  واالتصاالت وتطویر المحتوى الرقمي العربي وخدمات تكنولوجیا المعلومات واالتصاال
 في إستخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت. 

من خالل إستخدام   ة نوعیالوتحسین  ب لمواطنین العرالعام والخدمة األفضل ل نفاذ التحقیق  -2
الل إجراءات بشأن ستة محاور  تحقیق ھذا الھدف من خ    ّ    ال بد  من تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت. و 

إلى المعلومات، وبناء القدرات باستخدام التعلم اإللكتروني، والتدریب اإللكتروني،   نفاذ ة للتنمیة: الیرئیس 
، والصحة اإللكترونیة واألعمال التجاریة اإللكترونیة، باإلضافة إلى  وتطویر خدمات الحكومة اإللكترونیة

 تطویر الخدمات البریدیة. 

العمل وتأھیل منتجاتھا  تطویر صناعة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت بھدف خلق فرص  -3
الثة محاور  اءات المتعلقة بث وخدماتھا للتصدیر إلى السوق العالمیة. وینبغي تحقیق ھذا الھدف من خالل اإلجر 

ة للتنمیة: البحث واالبتكار في مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، ودعم المشاریع الصغیرة  ی رئیس 
 الالزمة لتطویر صناعة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت. الموارد البشریة    إیجاد والمتوسطة الحجم، و 

 .  2007عام الفي       ّ  راتیجی ة على ھذه االست وقد وافق مجلس وزراء االتصاالت واإلعالم العرب 
 لھذه السیاسة.  مسودات أخرى أو حتى  مراجعات حتى اآلن أي   ً ا  نشر رسمی     ُ ولم ت  
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     ِ یجر  ستراتیجیة باستثناء وضعھا. ولم االتنفیذ ھذه  لجھة  حصل  القلیل أن  إلى  اإلشارة وال بد من 
ّ  غیاب أي  ل       ً  ، نظرا  المنطقة بلدان  من كوثیقة مرجعیة  استخدامھا ھذه السیاسة في   عن إشارة واضحة       
 والسیاسات الوطنیة المتعلقة بتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت التي وضعتھا ھذه البلدان.   المبادرات 

ویشیر  قابلة للقیاس.                      ً ذاتھا ال تتضمن أھدافا    ّ  بحد  ، ألن االستراتیجیة ھوقیاس ولم توضع آلیة لرصد تنفیذھا
     ّ         ال بد  من وضعھ اإلطار الذي على      ً  كبیرا         ً  اعتمادا  درات إلى إستنتاج مھم: یعتمد نجاح المبا ما سبق ذكره

في   الداخلیین  شركاءاللتیسیر تنفیذھا وقیاسھا وتقییم تقدمھا واكتشاف العقبات ومعالجتھا. إن قبول جمیع 
ّ   إن   مبادرات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت أمر ھام،  بلورة           ّ في حین أن  ف أمر بالغ األھمیة.  المبادرة  
أھمیة، فقد یكون أكثر أھمیة    ن            ّ دوریة ال یقال  ال  وإجراء المراجعة،  وتنفیذھا  تنفیذ اللقیاس وتقییم    ات تحدید آلی

جرت  حیث  وروبا أل رقمیةال جندةبوضوح من مبادرة األ  ھذا األمر من المبادرة ذاتھا. ویمكن إستنتاج 
 التنفیذ على النحو المناسب. حیزه اآللیات ووضعھا  ھذ  بلورة 

 إلنترنت ا حوكمة العربیة لطریق طة الارخ  -دال

ّ   إن    مبادرة مشتركة بین اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة    إلنترنت ا   لحوكمةخارطة الطریق العربیة   
  عام الوتم تنقیحھا في    2010  عام الطریق في    ارطةلغربي آسیا وجامعة الدول العربیة. وقد تم إصدار أول خ 

للمنتدى العربي    اء الفریق المعني بخارطة الطریقأعض   مراجعات أجراھا وشملت عملیة التنقیح  .  201734
خالل ستة إجتماعات افتراضیة امتدت على مدى   ن مضمو الالذین ناقشوا وعلقوا على  إلنترنت لحوكمة ا

ن في إجتماع فریق الخبراء المعني بخارطة الطریق العربیة  ی المشارك  ات ناقشخضعت الوثیقة لم شھرین. و 
  قد       ُ الذي ع   ) 2017انون األول/دیسمبر ك 12-11 ، العقد المقبل (بیروت، ت إلنترن ا  حوكمة الثانیة بشأن 

الحقا على   ت الوثیقة شرُ  ن   ثم . قبل اعتمادھا  األمم المتحدة بیت بالتعاون مع جامعة الدول العربیة في 
 لمدة شھر لجمع التعلیقات العامة.  إلنترنت ا

في المنطقة   إلنترنت ا  تطویر ة لی كأولویات رئیس اضیع طة الطریق مجموعة من المواراعتمدت خ
 العربیة: 

 ؛                   ٍ اإلدماج على نحو مجد  إمكانیة الوصول إلى  •
 ؛ الثقة واألمن •
 ؛ التمكین المؤسسي •
 ؛ واألنظمة الناشئة  إلنترنت على ا االبتكارات  •
 ؛ التنمیة البشریة •
 ؛ إلنترنت ل التحتیةالحیویة والبنیة  إلنترنت موارد ا •
 . التنوع الثقافي واللغوي  •

  

 
34 -internet-roadmap-arab-.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/171220https://www

                                                                                                                                                   .en.pdf-governance 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/171220-arab-roadmap-internet-governance-en.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/171220-arab-roadmap-internet-governance-en.pdf
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 العربیة الرقمیة األجندة تحدید  -     ً رابعا  

 الرقمیة العربیة األجندة  ھویة   -ألف

  كجزء من الحاجة إلى تنقیح االستراتیجیات  األجندة الرقمیة العربیةیجري إعداد        ً  د سابقا ، كما ور
األمم المتحدة   خطة مع  حتى تتماشىإستراتیجیات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت،  ھا، بما فیجمیعھا

 على التنمیة المستدامة.  جندةاأله ھذ   تركزأن                ً  من الطبیعي جدا   ذلك،. ول2030عام لل

  جرت مقارنتھ ات كبیرة، ال سیما إذا ما              ّ  ینطوي على تحدی   جندة األإن الجانب "اإلقلیمي" من 
تحقیق مستوى مماثل من التكامل مھمة      ُّ عد     ُ  . وی  ألوروبا   رقمیةال  جندة وارد في األبمستوى التكامل اإلقلیمي ال

 لغایة لألسباب التالیة: حساسة ل

التفاوت الكبیر بین الدول العربیة في مستویات التنمیة بشكل عام وتطویر قطاع تكنولوجیا   -1
ق عدد من الدول العربیة على الدول األوروبیة من حیث     ّ تفو  وقد المعلومات واالتصاالت بشكل خاص. 

 ینما تتخلف دول أخرى عن الركب. ومؤشرات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، ب  المؤشرات االقتصادیة 

لسیاسي  إن األحداث المؤسفة التي وقعت في العدید من البلدان والتي تؤثر على االستقرار ا -2
االستثمارات   ؤدي إلى اعتبارالموارد الوطنیة، األمر الذي ی تستنزف غرافيواالجتماعي بل وحتى الدیم 

 األولویة.     ّ   متدن یة في تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  المطلوبة 

لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ومعدالت خدمات تكنولوجیا المعلومات    البنى التحتیةوباستثناء   -3
  قدیمة ، تقدم البلدان العربیة بیانات محدودة أو ناقصة أو ةواالتصاالت التي توجد بشأنھا بیانات موثوق

واالتصاالت واستخدام تكنولوجیا   مة المتصلة بتطویر قطاع تكنولوجیا المعلومات بشأن المسائل الھا
 ة تحدید التحدیات واألولویات إلى حد كبیر.    ّ مھم   یؤدي ھذا األمر إلى تعقید االتصاالت. والمعلومات و

  قادرة على الدفع نحو الة         ّ  ة األوروبی                                                      ّ  االفتقار إلى المؤسسات اإلقلیمیة ذات السلطة (مثل المفوضی   -4
مؤسسات  فیة التشغیل المتبادل) والقانونیة (الثقة واألمن).  یر وقابل(المعای  ي   ّ  الفن    على المستوى التنسیق الفعال  

توصیات غیر ملزمة، ما یعني أنھ سیكون من الصعب تحدید معالم وأھداف    ّ   تقد م جامعة الدول العربیة 
العمل العربي ألسماء النطاقات وشؤون  فریق  واضحة. ومن األمثلة المثیرة لالھتمام التوصیة الصادرة عن  

، والتي تستند إلى معاییر اللغة العربیة والتي أقرھا مجلس وزراء االتصاالت  TLD)cc(35 ت إلنترنا
  ccTLD  لمسار السریع لنطاقات المستویات العلیا المدولة لرمز البلد ا  والمعلومات العرب. عندما تم إطالق 

لدول إستخدام  ، قرر عدد من ا2009م في العا  ICANN36 واألسماء الممنوحة  لالرقام  إلنترنت شركة امن 

 
35  the of Use the for nesGuideli "Linguistic Zoman,-Al A. and I., Oueichek, M., Farah, A., herbiny,S-El

                                                                           2010. February 5564, RFC Domains", Internet in Language Arabic 
36 en-30-10-2009-rg/news/announcementhttps://www.icann.o . 
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   مرتبطة  ات عتبارال إلى أسباب "عملیة" و                                              ً  سم مجال مختلف عن االسم الوارد في التوصیة، مشیرا  ا
 بالسیادة الوطنیة. 

عن  إن مستوى التكامل السیاسي واالقتصادي بین بلدان االتحاد األوروبي مرتفع للغایة، وقد نتج  -5
لیھا البنك المركزي األوروبي  حدة التي یسیطر عتشكل العملة الموفمن العمل المشترك والتكامل.     ٍ قود  ع

د ھذا التكامل الطریق                                        ّ ھذا المستوى العالي من التكامل. ولقد مھ  عن   ً ا  رائع                          ً ولیس السلطات الوطنیة مثاال  
 أمام تكامل إقلیمي كامل لالقتصادات الرقمیة، وھو ما ال یتوفر في الدول العربیة.  

ال یتجزأ من برنامج       ً  جزءا    كانت بل  منفردة    أجندةألوروبا    ةمیرقال  جندةاأل  تكن، لم       ً سابقا    ورد وكما   -6
األجندة الرقمیة  ترك ما ی لعربیة، مماثل في المنطقة ا برنامج رئیس  وما من ". 2020"أوروبا  دعى      ُ  شامل ی  
 ما.   ً ا  في وضع "معزول" نوع  العربیة 

 ھا وأنشطت  األجندة الرقمیة العربیةكائز ر  -باء

   ّ      ال بد  من  و . إلى "ركائز"      ّ                              الرقمی ة إلى "مضامیر عمل" مختلفة أو  ات جند األ، تنقسم  ً ا  كما ورد سابق
ّ               أن  االستراتیجیة    فكما سبق الذكر،مسح "مضامیر العمل" ھذه بشكل یتناسب مع أھداف التنمیة المستدامة.    

 جمعت األنشطة ضمن ثالث ركائز:   2012-2007     ّ                                 العربی ة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 

 المي.  لمعلومات العربي كجزء من مجتمع المعلومات العفسیة لمجتمع اإنشاء سوق تنا -1

تحقیق النجاح العام وتحسین جودة الخدمة للمواطن العربي من خالل استخدام تكنولوجیا   -2
 المعلومات واالتصاالت.  

نولوجیا المعلومات واالتصاالت بھدف خلق فرص عمل وتأھیل المنتجات  ك تطویر صناعة ت -3
 سواق الدولیة.  للتصدیر إلى اال

ّ      ّ    إن  غالبی ة                                   ّ               نولوجیا المعلومات واالتصاالت العربی ة تبقى صالحة  كاستراتیجیة تاالعمال الواردة في   
ستثناء التحسین العادي في االتصال وإصدار القوانین        ّ                 ّ       لتي تتم  على الشكل المتوق ع، با        ّ        الیوم وقل ة ھي ا

                ّ             من البلدان العربی ة. ومن أجل   ني في عدد ابرالتصاالت واألمن السیالمرتبطة بتكنولوجیا المعلومات وا
ربیة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  تراتیجیة العة ھذه الوثیقة، جرت إعادة النظر في أعمال االسصیاغ

   ّ                              ضافی ة على ضوء التغییرات الكبیرة              ّ                 جدیدة. كما تم  إدخال األعمال اال  ّ                              وتم  تحدیثھا على ضوء التحدیات ال
                          ّ            األخرى. اما األعمال التي تتطل ب التعاون  لومات واالتصاالت وعالقتھ بالقطاعات  معال  في قطاع تكنولوجیا

ّ                      اإلقلیمي واالستفادة من المنطقة العربیة برم تھا فال بد  من التركیز علیھا. تتجم ع ھذه األعمال من حول                          ّ         ّ                                        
المنطقة  مركز االقتصاد الرقمي في        ّ                                               ركائز حد دھا برنامج اإلسكوا تحت عنوان "مجتمع المعلومات و

 ازدھار".   - العربیة 
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ّ                                   وجھ یرو ج لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة  إزدھار" ھو برنامج تابع لإلسكوا ومتعدد األ فبرنامج "       
لقد دعمت  . 37للتنمیة المستدامة 2030، وكما ورد ذلك في خطة 2020في المنطقة العربیة بحلول العالم 

  التكنولوجیا األول حول تنمیة  الدولي اع الحكومي جتماال الدول األعضاء في اإلسكوا برنامج ازدھار في 
ناع السیاسات والجھات المعنیة                                     ُ ). ویھدف البرنامج إلى تعزیز قدرات ص  2017شباط/فبرایر    12-11(دبي،  

المختلفة من قطاع األعمال والمجتمع المدني واألكادیمي من أجل تعزیز االقتصاد الرقمي والمجتمعات  
ّ       التحو ل باتجإلى إطالق مبادرات تساھم في  یھدف    ما ك      ّ                الذكی ة في المنطقة.                      ّ             اه المجتمعات الذكی ة والمستدامة     

                       ّ                         وتعزیز االقتصادات الرقمی ة من أجل النمو الدامج.  

 یقوم البرنامج على الركائز التالیة: 

 .                                 ّ  الحوكمة واألطر القانونیة والتنظیمی ة  -1
 . االقتصادي و ّ        سی ة والنم صناعات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، واالنتاج والتناف -2
ّ                            ت والتحو ل والدمج االجتماعي. باإلضافة تطویر الشركا -3 الركائز  لى ركیزة رابعة مشتركة مع إ       

 . السابقة 
                                                   ّ     أطر العمل االستراتیجیة اإلقلیمیة وبرامج العمل اإلقلیمی ة.   -4

برنامج  ركائز  ساسي لعن التوزیع األ                                                          ً ولغایة ھذه الوثیقة المحددة، صار االقتراح إلى االبتعاد قلیال  
 ة. یبنیة الركائز الرئیس "إزدھار" والمحافظة على 

     ّ                                                                                     لقد تم  إنشاء ركیزة منفصلة للبنى التحتیة الخاصة بتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وذلك للحاجة  
ّ               ّ                                كل  المنطقة العربی ة وفي حال بقي ھذا الموضوع ضمن        ّ     التحتی ة فيالكبیرة للعمل على مستوى البنیة   

من الركائز حیث تكون الركیزة    ً  ا  مجموعة غیر متوازنة أبد لى  إ                ّ         ة بالحوكمة قد یؤد ي األمر  الركیزة الخاص
ن تكنولوجیا المعلومات  أ             ّ                                            ولى تجمع غالبی ة األعمال وحدھا. وقد جرت إضافة ركیزة أخرى بشاأل

ة الكبرى                                      ّ                                                 واالتصاالت والثقافة من أجل أن تعكس أھمی ة الوجھ الثقافي وصلتھ بالتنمیة المستدامة والفائد 
    لثقافة من تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت. سبھا اكالتي یمكن أن ت

 : البنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 1الركیزة   -جیم

ّ       ّ    ترك ز غالبی ة   تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت على توفیر  ب   المتعلقة   ة یسیاسال/ستراتیجیة اال وثائق  ال  
الیھا والموثوقة والمیسورة. وال یمكن    نفاذ ل ال         ُ التي یسھ  ات واالتصاالت المختلفة  خدمات تكنولوجیا المعلوم

االستثمار في  ھو                                ّ                                           ّ   تحقیق ھذا الھدف من دون بنیة تحتی ة مناسبة. وقد یكون مجال العمل العالي األولوی ة 
ّ                       المعلومات واالتصاالت في مكو ناتھا المختلفة (البنیة                   ّ              تحسین البنیة التحتی ة لتكنولوجیا االساسیة والكابالت                           

 
37 escwa.org/files/events/files/information_and_tps://www.unescwa.org/sites/www.unht 

.communications_technology_for_development_issues_international_and_regional_processes.pdf 
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ٍ               ّ      لى مستوى عال  من النفاذ یمث ل سوقإولیة، الخ) للوصول الد                       ّ           للحیاة للصناعات الرقمی ة. وبحسب       ً قابال    ً ا             
عتبر البنیة التحتیة الرقمیة "ضروریة" من أجل تطویر اقتصاد رقمي وخدمات   ُ ت    ، منتدى االقتصاد العالمي

 .  202038العام  سمة بحلول مالیین ن 4رقمیة یجب أن تكون متوفرة ألكثر من 

         ّ              ّ                                                                  لذلك، ال بد  للبنیة التحتی ة ھذه أن تستوفي بعض المتطلبات المرتبطة بالوفرة والمرونة والجودة  
 ومدى الیسر.  

 إلنترنت ا اختراقیة معدل مؤشرات حول توفیر الخدمات: التركیز على  -1

مؤشرات ذات صلة:    ةث   ّ                  ال بد  من التوقف عند ثال   ،                       ّ                  في موضوع المؤشرات المتعل قة بتوفیر الخدمات 
یتوقف ھذا التقریر  . س إلنترنت مدى اختراقیة الخط الثابت، مدى اختراقیة الخط الخلوي ومدى اختراقیة ا

ّ                 یرة وال سیما اختراقیة انترنت النطاق العریض. وكما سبق الذكر، إن  دور تكنولوجیا  عند النقطة األخ                                                              
         ّ                      كما أن توف ر النفاذ إلى النطاق    في ھذا السیاق.   ّ سي  ساأعم التنمیة المستدامة المعلومات واالتصاالت في د 

                                               ّ                                            العریض واحد من أھم الشروط المسبقة لالستخدام الفع ال والمناسب لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت.  
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا   39ویعطي تقریر البنك الدولي حول شبكات النطاق العریض 

                 ّ                                خالل الثورة الصناعی ة. فھو یعتبر أن انترنت النطاق                        ّ  كانت للمحركات البخاری ة   لدور والقیمة نفسھما التيا
 المعرفة في العالم".   على  زة                                        ِّ العریض اساسي لالنتقال إلى االقتصادات المرك   

عریض النطاق الكثیر من االھتمام في مجال صنع السیاسات في  ھذا السبب، فقد اجتذب االتصال ال ل 
  لالتصاالت الدولي    أنشأ االتحاد ،  2010في العام  ف التصاالت خالل السنوات األخیرة.   تكنولوجیا المعلومات وا 

                                       ّ    لجھود األمم المتحدة لتلبیة األھداف اإلنمائی ة     ً ا  دعم   40التنمیة الرقمیة ب   المعنیة   العریض   لجنة النطاق   والیونسكو 
ستدامة بعد اعتماد األمم المتحدة  ة الم لتنمی با   المعنیة   النطاق العریض   لجنة     ّ                              لاللفی ة. وقد أعید إطالق ھذه اللجنة ك 
ط الضوء على                            ّ  مجموعة من التقاریر التي تسل    اللجنة أصدرت  . وقد  2015الھداف التنمیة المستدامة في العام  

ترك في التقریر  مستدامة. بما في ذلك، البیان المش ر الحاسم للنطاق العریض في تحقیق أھداف التنمیة ال الدو 
.  201641ون الثاني/ینایر في العام لسنوي للمنتدى االقتصادي العالمي في كان المرفوع خالل االجتماع ا 

ّ                     ویوضح البیان أن  "االتصال العالمي با  من خالل النطاق العریض یسمح    وال سیما االتصال العالمي   إلنترنت               
لول  ملیار مستخدم إضافي بح  1.5للجمیع". ویضع التقریر ھدف ربط  ة بشكل كبیر بتحقیق التنمیة المستدام 

   60" فھو ربط التوصیل "برنامج ا  تحاد الدولي لالتصاالت ده برنامج اال                    ّ . أما الھدف الذي حد  2020العام 

 
38 ingDigitalInfrastructure_InternetEconomy_http://www3.weforum.org/docs/WEF_TC_Deliver 

                                                                                                                                           .Report_2014.pdf 
39  the in Networks Broadband 2014. tto.Rosso Maria Carlo and Rogy Michel Natalija, Gelvanovska,

 Washington, Development. in Directions .Access Internet Speed-High atingAcceler Africa, North and East Middle
                                                                                                    9.-0112-4648-1-10.1596/978 doi: Bank. World DC: 

40 ghttp://www.broadbandcommission.or . 
41 E.pdf-PDF-2016-BROADBAND.16-POL-s/opb/pol/S-https://www.itu.int/dms_pub/itu . 
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     ّ                                              . ال بد  من اعتبار ھذه الغایة كعتبة بالحد األدنى عند  202042بحلول العام  إلنترنت من األفراد با  في المائة 
                   ّ     رسم السیاسات الوطنی ة.  

 .  إلنترنت من خالل ا                              ّ  كبیر للنفاذ إلى الخدمات الرقمی ةتحتاج المنطقة العربیة إلى تحسین 
 في   43.7                ّ   في البلدان العربی ة  إلنترنت             ّ              النسبة المئوی ة لمستخدمي اكانت ، 2017بحلول نھایة العام ف

في   41.3البلدان النامیة (          ّ   نھا فوق معد ل أ الھادئ، اي المحیط افقط وھي شبیھة بنسبة منطقة آسیا و المائة 
أن   44تحاد الدولي لالتصاالت .  وتظھر احصائیات اال 43) في المائة 48دل العالمي (ون المع) لكن د المائة

اختلفت بشكل كبیر بین البلدان حیث كانت بعضھا دون   2016ة للعام                 ّ  في البلدان العربی   إلنترنت اختراقیة ا
  ّ    ربی ة  واإلمارات الع (قطر والبحرین  في المائة  90(العراق ولیبیا) وبلدان أخرى فوق الـ  في المائة  03الـ 

 المتحدة).  

ّ                                          حتى أن  معدالت االختراقیة للنطاق العریض الثابت ھي  ،  في المائة 4.7دنى، وبالكاد تصل إلى أ     
فریقیا. ویعتبر  أ) والمناطق األخرى باستثناء في المائة 7.1أي أدنى من المعدل الخاص بالدول النامیة (

والكلفة المتدنیة. وعلى  ب السرعة العالیة  مون الرقمي بسبفي تطویر المض   ً ا  أساسی  ً  ا  النطاق العریض عنصر
الرغم من الجھود المبذولة في دول مجلس التعاون الخلیجي لتطبیق شبكات الوصول السریع من خالل  

میجابت، والتي تحتل فیھا اإلمارات العربیة المتحدة وقطر المرتبة    30األلیاف التي تسمح بسرعة أعلى من  
بحسب احصائیات مجلس   في المائة 87.9و المائة  في 93.7لجھة معدالت االختراقیة (العلیا في العالم 

ّ   أن        ّ                        ویقد ر االتحاد الدولي لالتصاالت .   ً ا  ، یبقى إجمالي العدد بسیطFTTH (45  لنظام الفایبر في الحلقة  أوروبا  
ّ                    ّ    فقط من السك ان في المنطقة العربی ة    في المائة   0.6 ّ   یاف. كما أن   الوصول إلى شبكات األل      َّ     توف ر لھم           في    9.2          

یستخدمون    واوسط وشمال أفریقیا كانن في النطاق العریض الثابت في منطقة الشرق األالمشتركی من    المائة
فال تشمل    201746  للعام  االتحاد                    ّ        . أما التقاریر المحد ثة من  2016النفاذ إلى شبكة األلیاف في العام    تكنولوجیا

ّ                 ، إال أنھا ال تبرز أي  تغییر في النفاذ وبةطلاالحصائیات الم  إلى النطاق العریض أو توزیع االشتراكات                     
 .  2017و 2016في النطاق العریض بین 

                 ّ                                                                ّ       ّ    بینما تبقى اختراقی ة الھاتف الثابت (وال سیما النطاق العریض الثابت) في البلدان العربی ة متدنی ة  
ّ                                   ّ           جو ال جیدة ومتماشیة مع المعاییر الدولی ة. وبشكل         ّ                االختراقی ة على مستوى الالت          ّ تعتبر معد  و ما،   ً ا  نوع  

ّ   خاص، وصلت اختراقیة النطاق العریض للجو ا بحسب االتحاد   في المائة 45.2إلى  2016ل في العام                                     
ّ   ل                                                 ّ                               ال سیما مع االختراقیة العالیة لبعض البلدان العربی ة بحسب المعاییر الدولیة. وفي ظ الدولي لالتصاالت 

 
42 http://www.itu.int/en/connect2020/Pages/default.aspx . 
43 -http://www.itu.int/en/ITU report. 2017 Figures and Facts ICT D-ITU

D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2017.pdf . 
44 D/Statistics/Pages/stat/default.aspx-http://www.itu.int/en/ITU . 
45 https://www.ftthcouncil.eu/documents/IDATE_European_FTTH_B_panorama%20_at_Sept_2017 

                                                                                                                                                                  ._VF.pdf 
46 E.pdf-1-Vol-2018-D/Statistics/Documents/publications/misr2018/MISR-https://www.itu.int/en/ITU . 
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ّ                           میة لالزدیاد السریع في اشتراكات النطاق العریض للجو ال (معدالت نمو ثنائیة الرقمالمیل في البلدان النا                                                   ،(
ّ  یشك ل ّ           ھذا األمر فرصة مھم ة من أجل       عن معدالت النطاق العریض الثابت المنخفضة    47الجزئي   تعویض ال                
ّ              ّ        اق العریض الجوالة. إال أن  ھذا االمر یتطل ب تحریر سیما مع النشر األسرع لشبكات النط وال  الكثیر من                          

ّ          لتخصیص كل  الترددات  R)-(ITUالدولي الترددات وتوفیرھا للمشغلین ال سیما مع المیل  دون   التي ھي          
ّ                                      . لذلك، فإن  التنسیق اإلقلیمي لجھة تخصیص استخدام  الدولیة الجوالة  االتصاالت لخدمات جیغاھرتز  10           

 .  ً  ا  وفعالیتھ أمر مطلوب جد   كيالطیف الالسل

لى تحقیق تلك  إخطط وطنیة رامیة  ووضع للتحقیق كما        ّ          اف منطقی ة وقابلة    ّ              ال بد  من تحدید أھد و
ل  ُ  ب                         ُ على الفرق الواضح في الس      ً ناء  ب فذات أولویة عالیة في مجال سیاسات االتصاالت.  تكون  المقاصد 

خرى من جھة ثانیة، من الضروري تحدید                                              ّ     والظروف بین دول الخلیج من جھة والبلدان العربی ة األ
          ّ                      من االختراقی ة إما من خالل النطاق                              ّ                  ً بلدان: دول الخلیج التي تتمت ع بمعدالت عالیة أصال  مجموعتین من ال

العریض الثابت (بما في ذلك الحصول على األلیاف) أو النطاق العریض الجوال، وبین البلدان األخرى  
  ّ        كحد  أدنى   2020             ّ               كمعدالت اختراقی ة بحلول العام  في المائة  60التي یجب أن یكون لھا ھدف الوصول إلى 

 ).   ً ا  (النطاق العریض الثابت والجوال مع باستخدام التكنولوجیات األخرى الممكنة

 إلنترنت البنیة التحتیة ل -2

اإلقلیمیة  الكبالت إلى  نفاذ والالحزمة الدولیة  نترنت البنیة األساسیة واإل التحتیة لشبكةبنیة التشمل 
 . (IXPs) إلنترنت والدولیة ونقاط تبادل ا 

 إلنترنت ل دة الفقریة القاع (أ)

ّ       ،  لقد حصل بعض التحس ن في  48لمالمح مجتمع المعلومات اإلقلیميسكوا  بحسب تقریر اإل القاعدة                     
تنفیذ بعض الدول   إلىساسي أذلك بشكل یعود ، و2003منذ العام  وفي الحزمة الدولیة إلنترنت الفقریة ل

بالحد األقصى     ّ                   ً توف ر ھذه الشبكات وصوال  تبادل البیانات. وو  إلنترنت الوطنیة لخدمات ا الفقریة شبكات لل
ّ                      في كافة أرجاء البلد للتأك د من أن البنیة التحتیة القائمة یمكنھا أن تتحم ل الزیادة الكبرى في   إلنترنت لى اإ                                              ّ                        

   الحزمة الدولیة المناسبة.     ّ   وتوف ر   إلنترنت استخدام تطبیق ا

قام ووقائع عن تكنولوجیا  "أر تحاد الدولي لالتصاالت الذي یحمل عنوانویشیر تقریر اال
ّ  إلى أن   49" 2017صاالت المعلومات واالت في المنطقة العربیة للعام   إلنترنت لكل مستخدم ل  الحزمة الدولیة      

                                 ّ       للمستخدم الواحد وھذا أدنى من المعد ل في   كیلوبت بالثانیة 38وتصل إلى االدنى في العالم  ي ھ 2016
 

47  are LTE by offered dsspee while FBB, replace totally could MBB whether debatable highly is It
 services of deployment massive for used be cannot network mobile FBB, NGA by offered those to comparable
                                                        VOD. or broadcast TV as such data speed high of usage continuous requiring 

48 2015-region-arab-society-information-https://www.unescwa.org/publications/profile . 
49 D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2017.pdf-https://www.itu.int/en/ITU . 
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االخرى في التقریر نفسھ  المھمة المعلومة أما  ت بالثانیة.كیلوب 53البلدان النامیة حیث یصل المعدل إلى 
  دول الكومنولث المستقلة   في المنطقة العربیة أدنى منھ في منطقتي   إلنترنت لالدولیة  الحزمة    فھي النمو في 

   فریقیا.  أو

أمام الحصول على المنافع المعترف بھا    ً ا  مھم   ً ا  عائق الحزمة الدولیةر ییعتبر ھذا التأخر في توف 
ّ   بلدان العربیة أكثر منھا في البلدان المتقد مة بما أن   لفي ا لحزمةاوال سیما أن الحاجة إلى  إلنترنت ل          ّ                                         
المضمون المحلي والمضمون   دام التوازن ھذا بین . أما نتیجة انع ً ا                    ّ              قلیل من المضمون یتم  تخزینھ محلیال

     ّ   فال یتم    ،                            ّ   لقائي. اما في البلدان المتقد مةالدولي ھو الحاجة المستمرة للنفاذ إلى الخوادیم الدولیة بشكل شبھ ت
ّ                 المكلفة ھذه بما أن  البیانات التي    حزمةاستخدام الـ ّ                ون مخز نة داخل البلد  ما تك    ً ا  یصل إلیھا المستخدمون غالب                       

نقاط تبادل  و  إلنترنت ا اتفاقیات بین األقران تتم بین مزودي خدمات خالل  ویمكن الوصول إلیھا من
 .  إلنترنت ا

 ، إلنترنتبحسب تقاریر االتحاد الدولي لالتصاالت حول حزمة ا   -2اإلطار 
   أ   ً  جیدا  لیس الوضع في الدول العربیة 

  .2016للمستخدم الواحد في العام  دولیة             ّ          ّ               للمنطقة العربی ة أدني معد ل حزمة انترنت  

 
                  ً                      منولث المستقلة نموا  أفضل من نمو المنطقة ، شھدت أفریقیا ودول الكو 2016و 2008في الفترة الممتدة بین  

 .الدولیة إلنترنتحزمة ا العربیة لجھة
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 . https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2017.pdfأ  

 ة       ّ  اإلقلیمی   الفقریة البنیة  (ب)

یض في منطقة الشرق األوسط  حول النطاق العر 2014لعام صدر في ابنك الدولي لل           ٌ یقدم تقریر  
م خالصة واضحة مفادھا أن                                         ّ لشبكات األلیاف الضوئیة اإلقلیمیة، كما یقد        ً معمقا        ً تحلیال   50وشمال أفریقیا 

.  بعضھا مع بعض مة لربط الدول بأوروبا وآسیا، ولكن لیس بغرض ربط الدول العربیة                 ّ ھذه الكابالت مصم  
من التواصل                       ً الدولیة المكلفة بدال    إلنترنت یة یمر عبر شبكة ا بین الدول العرب   إلنترنت وھذا یعني أن تبادل ا

بط بین الدول العربیة، حیث  مصر في الر دور إلى أھمیة      ً أیضا  المباشر بین ھذه الدول. وأشار التقریر 
ّ               ّ                           تترك ز البنیة التحتی ة من الناحیة المادیة فیھا اسة       ّ یة حس  ، "مما یجعل من ممر البحر األحمر منطقة جغراف   

،                   ً ھذا التقریر نسبیا   دمِ  ق  من على الرغم  ھ    ّ               وال بد  من اإلشارة أنمن خالل الشبكة".  قابلیة التكرار  من حیث 
ر الحالة                                                       ّ ِ عن مشاریع األلیاف الضوئیة اإلقلیمیة التي من شأنھا أن تغی    ً  ا  إال أنھ لم یتم اإلعالن مؤخر

 الموصوفة في التقریر.  

 
50  the in sNetwork Broadband 2014. Rossotto. Maria Carlo and Rogy Michel Natalija, Gelvanovska,

 Washington, Development. in Directions .Access Internet Speed-High Accelerating Africa, North and East Middle
                                                                                                                      9.-0112-4648-1-10.1596/978doi: Bank. World DC: 
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سلبي على الربط في المنطقة من جمیع جوانبھا:  ر      ّ      اإلقلیمی ة أث الفقریةالبنیة ھذا النقص في لو
كمشروع   دخلت اإلقلیمیة في مناسبات مختلفة و  الفقریةجرت مناقشة البنیة  السعر واألداء والمرونة. وقد  

، ولكنھا لم تنفذ بعد. قد یقول 2007عام لفي االستراتیجیة العربیة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ل
، وأن الحركة المروریة تبدو من النظرة األولىذا المشروع لیست واضحة كما المرء إن فوائد مثل ھ

ّ         كل  على حدة الدول العربیة لة مقارنة بحركة المرور بینبین الدول العربیة ضئی وأوروبا والوالیات   
 في  الحلقة ھذه كسر ضروري. ولكن من المھدورستثمار اجرد وبالتالي فإن ھذا المشروع مالمتحدة، 

أي احتمال في أن یكون للخدمات والتطبیقات اإللكترونیة من جانب مقدمي  غیاب ظل في، ما مكان
حالة تجاریة جیدة)  إلى لوصولسوق كبیر بما فیھ الكفایة ل  وجودالخدمة العرب على نطاق إقلیمي (أي  

وع لشبكة ، باإلضافة إلى زیادة المرونة التي یمكن أن یوفرھا ھذا المشراتصال منخفض التكلفة امكانیة
تقاطع ثالث قارات، ویتمتع  علىالعالم العربي یقع فالعربیة المترابطة.  إلنترنتنقاط تبادل ام  ُ ظ  ُ  ن  من 

بموقع جغرافي متمیز یمكن إستغاللھ لتطویر شبكة إقلیمیة سریعة لكابالت األلیاف الضوئیة یمكن 
 ي ق فعالیة لبناء ھذه الشبكة ھلربط أوروبا بأفریقیا وجنوب شرق آسیا. وأكثر الطر     ً أیضا  إستخدامھا 

 نشر وصالت األلیاف الضوئیة بین الشبكات الوطنیة.

 إلنترنت نقاط تبادل ا  (ج) 

ّ   زو ديالت لنقل البیانات تسمح للعدید من م          ّ بمثابة محو   (IXP) إلنترنت د نقاط تبادل ا َ ع   ُ ت     إلنترنت ا  
ھو   إلنترنت نقاط تبادل ادور لنظام باختیار االتصال بشبكاتھم من أجل تبادل البیانات فیما بینھم. وأھم 

ّ    زو دي ، ألن تبادل البیانات بین مالمكلفالدولیة حزمة لل االستخدام األمثل وبالتالي  ،  ً ا  الخدمات یتم محلی 
حد كبیر. یفضل مزود  بخدمة ومرونتھا زیادة كفاءة الما یؤدي إلى الروابط الدولیة  عبر المرورتجنب ی

الدولي،    إلنترنت من مزود خدمة ا     ً بدال    ةالمحلی  IXP  إلنترنت تبادل ا  طةنقباالتصال    (ISP)  إلنترنت خدمة ا
ى  الحزمة الدولیة وإل ستكون قادرة على الوصول إلى أسعار أقل بكثیر من    إلنترنت نقاط تبادل ا  أنظمة ألن  

الدولیین، ببساطة بسبب تأثیر الحجم. كما   إلنترنت مع مزودي ا  أفضل SLAلمستوى الخدمات اتفاقیات 
دي خدمات                                                            ّ عدید من خدمات القیمة المضافة التي تعمل على تحسین توجیھ مزو  ال  إلنترنت نقاط تبادل ا  م    ّ تقد  

  وصالت  نت إلنتر اتبادل  نقاط  . وعادة ما یكون لدى ادي المحتوى المتصلة بھ           ّ وشبكات مزو   إلنترنت ا
الت (خاصة الكابالت  في الكاب   المحتملة متعددة على عدة كابالت دولیة لتحسین المرونة ومواجھة األعطال  

  تعتبر على أنھا  إلنترنت ط تبادل انقا البحریة، التي تعتبر أقل قوة من الكابالت األرضیة). وبالتالي، فإن 
 الوقت الحالي.  في الفقریة  عناصر أساسیة للشبكات 

حرین  ھي: الب و   تتمتع بھذه النقاط   دول   9العربیة  ، في المنطقة  الدولیة  إلنترنت ا تبادل   نقاط   لدلیل       ً وفقا  
مارات  واإل  )2(السعودیة والسودان وتونس المملكة العربیة فلسطین وقطر و دولة و  )2(وجیبوتي ومصر 

. وبالنظر  لذلك  "مخططة"  ة الدول الـ خان في الجزائر والمغرب وموریتانیا  وتوضع . 51)2(العربیة المتحدة 
ن تركز الجھود المقبلة على تطویر  إلى أن الربط الشبكي داخل المنطقة یعتمد على االتصال الدولي، ینبغي أ 
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الوطنیة من أجل إنشاء   إلنترنت م نقاط تبادل ا  ُ ظ  ُ  ن  في المنطقة عن طریق الربط بین  إلنترنت ل  البنى التحتیة 
 . ي لھا إقلیم   نظام 

 سحابة مراكز البیانات وحوسبة ال (د)

لالزمة  ا بنى " كامل ال البنیة التحتیة وباإلضافة إلى شبكة الوصول واالتصال، یحدد مصطلح "
د ھذه   َ ع      ُ . وت  سحابةلصناعة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، التي تشمل مراكز البیانات وحوسبة ال

المراكز أساسیة لتحسین الموثوقیة واألداء والقدرة على تحمل التكالیف فیما یتعلق بخدمات تكنولوجیا  
والخوادم االفتراضیة، واستضافة    رة،الموقع، واالستضافة المداالمعلومات واالتصاالت (مثل االشتراك في  

ید من الدول العربیة، وخاصة في  ، وما إلى ذلك). فالعد إلنترنت ا ، والعبور عبر بروتوكول سحابات ال
منطقة دول مجلس التعاون الخلیجي، لدیھا عدد كبیر من مراكز البیانات، كما أن بعض ھذه المراكز أصبح  

على  ى تحسن كبیر في أداء عمالء ھذه الشبكات الذین یحصلون  ، مما أدى إل52من الشبكات العالمیة      ً  جزءا  
ة  لبیانات. وال تزال مشكلة االتصال اإلقلیمي تحد من إمكانیھا مراكز افیالخدمات من الدول التي توجد 

التي یمكن أن تصبح شدیدة التنافسیة مقارنة بمراكز البیانات الدولیة أو   الوصول إلى مراكز البیانات ھذه
  اللوجستیات و البنى التحتیة لیة، وذلك ببساطة بسبب تأثیر الحجم والقدرة على االستفادة من حتى المح

 متاحة في مراكز البیانات ھذه. ال لمثلىا

تعتبر الحوسبة السحابیة واحدة من أكثر الخدمات كفاءة التي تحتاجھا صناعة تكنولوجیا  كما 
لمسائل التقنیة (االتصال، ومراكز البیانات، إلخ).  المعلومات واالتصاالت، ولكن تطویرھا ال یقتصر على ا

ني من أجل وضع حقوق والتزامات واضحة للعمالء  ھو یحتاج إلى بذل جھود كبیرة على الجانب القانو ف
الخدمات، وتوفیر سیاسة شفافة تتعلق بأمن البیانات والخصوصیة. ولدى االتحاد األوروبي قواعد    زوديوم

إلى المسائل واألسئلة التي یثیرھا التوسع في إستخدام                        ً  ال تزال تستكمل استنادا    صارمة جدا لحمایة البیانات 
معظم الدول العربیة قوانین ولوائح تتعلق   ولدى . 53ت واالتصاالت في جمیع المیادین تكنولوجیا المعلوما

ح بالحمایة  أو معاھدات إقلیمیة تسم  إتفاقیات  ما من تنسیق بین تلك الدول و ما منبحمایة البیانات، ولكن 
 . 54الموحدة للبیانات عبر دول المنطقة 

" الذي أعدتھ  2030التكنولوجیا الرقمیة من أجل التنمیة: اآلفاق العربیة في عام  ویقدم تقریر "
، نظرة ثاقبة ھامة عن شبكات الجیل المقبل وما یرتبط بھا  55اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا 

على    أن عملیات نشر الوصول من الجیل التالي، سواء كانت ثابتة أو متنقلة   ىویشیر التقریر إل تنظیم.  من  
 

52  18/06/2018 Tuesday on Retrieved reports. directory point exchange Internet House, Clearing Packet
                                                                                                                   .dir/summary//wwww.pch.net/ixphttp: from 

53 -protection/2018-rights/data-fundamental-and-https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice
                                                                                                                   .rules_en-protection-data-eu-reform 

54 eminars/cybersecurity/Documents/PPT/S3P3_Rouda-and-T/Workshops-https://www.itu.int/en/ITU 
                                                                                                                                                                   ._V3.pdf 

55 -2030-horizon-https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/arab
                                                                                                         .en.pdf-development-technologies-digital 
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https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/arab-horizon-2030-digital-technologies-development-en.pdf
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ّ   تشك ل صعود اقتصاد التطبیقات، من المرجح أن كما و، اشكالھا المختلفة  البنى  لتطور  المقبلة الحدود   
وسوف یؤدي ھذا إلى ظھور    .2030لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في الفترة التي تسبق عام    التحتیة

في   البیانات واالشتراك في  شتراكاالالحد الفاصل بین  حیث یكون ، تاليما یسمى بشبكات الجیل ال 
وجود إطار   تالياالتصاالت غیر واضح. ولكي تواكب المنطقة ھذه التطورات، یتطلب نشر الجیل ال

 تنظیمي مناسب. 

 اإلجراءات المقترحة  -3

 :ترح إتخاذ اإلجراءات التالیة ق ُ  ی    أعاله،الوارد  البنى  ائلمستحلیل إلى          ً  واستنادا  

مع التركیز على نشر تقنیات   السرعة،عالیة ال ة لنطاق العریض الثابتل وطنیة الشبكات التطویر  -1
FTTx  (األلیاف إلى النقطة)المناسبة   إلنترنت من أجل تزوید أكبر عدد من المستخدمین بخدمات ا

طاق العریض الثابت، والوصول إلى مستویات  إلى الن  نفاذ والسریعة. والھدف من ذلك ھو سد الفجوة في ال
البلدان   وسطى ما بین البلدان المتقدمة في بلدان مجلس التعاون الخلیجي الغنیة، على األقل إلى مرتبة 

 لعربیة األخرى. النامیة بالنسبة للبلدان اوسطى بین البلدان  ومرتبة المتقدمة  

تصاالت لزیادة القدرة على تحمل التكالیف.  لتكنولوجیا المعلومات واال           ّ    البنى التحتی ة  تحسین عرض   -2
ویشمل ذلك إدخال مفھوم الخدمة الشاملة في جمیع األطر التنظیمیة الوطنیة لدعم زیادة وصول جمیع  

 المواطنین إلى خدمات النطاق العریض. 

 قلیمیین في إدارة الترددات الالسلكیة. زیادة التعاون والتنسیق اإل -3

   إلنترنت نقاط تبادل ام  ُ ظ             ُ  ستخدم لربط ن                   ُ األلیاف الضوئیة، ت   ت إنشاء شبكة إقلیمیة لكابال  -4
 الوطنیة. 

اإلجراءات المناسبة على الجانبین التقني    تطویر خدمات االستضافة والحوسبة السحابیة، مع إتخاذ  -5
والتنظیمي. وسیتطلب ذلك إنشاء مراكز بیانات إقلیمیة، أو ربط مراكز البیانات الوطنیة القائمة لتحسین  

استكمال وتنسیق        ً أیضا  خدمات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وموثوقیتھا وأدائھا. وسیتطلب ذلك    كفاءة
لسكان    ةیة ذات الصلة على الصعید اإلقلیمي لضمان توفیر خدمات آمنة وموثوقالتشریعات واألنظمة الوطن

 المنطقة. 

ج بین االشتراكات في  وضع إطار تنظیمي مناسب للتصدي لتحدیات شبكات الجیل القادم، والدم -6
 التطبیقات/البیانات واالتصاالت. 
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 لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت            ّ  البنى التحتی ةالعمل كالمعتاد والتأثیر السلبي على سیاسة   - 3اإلطار 

جل التنمیة: اآلفاق العربیة "التكنولوجیا الرقمیة من أ أویقدم تقریر اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا 
(في المقام األول للنطاق العریض الثابت)  االختراقیة " مجموعة من التوصیات لتحسین معدالت2030في عام 

 ر.ونوعیة خدمات الوصول إلى النطاق العریض، وخفض األسعا

ء في مسار العمل كالمعتاد، البقاوویحذر التقریر من أنھ إذا لم یتم إتخاذ أي إجراء لالبتعاد عن الوضع الحالي،   
لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت،   التحتیةبنیتھا  فإن دول مجلس التعاون الخلیجي من المرجح أن تستمر في تحسین  

. ومن المرجح  تاليحیث قام العدید منھا بتحسین النطاق العریض الثابت ومستویات جیدة من نشر الوصول للجیل ال
لبعض البلدان العربیة ومستوى مواردھا المرتفع إلى إحراز تقدم مطرد حتى              ً لضئیل نسبیا  أن یؤدي الحجم الجغرافي ا

بارتفاع أسعار الحصول على خدمات الجیل التالي وانخفاض معدالت االستحواذ بین أفقر السكان.   ذلك وإن ارتبط
ن تدمیر البنیة التي تعاني مخاصة تلك بالمنخفضة، و مداخیلعن الدول العربیة ذات ال یمكن قول األمر نفسھوال 

أن تظل األسعار المتعلقة بالجودة مرتفعة (في أفضل األحوال تصل إلى                             ً  بسبب الصراع. ومن المرجح جدا   التحتیة
 الجیل التالي عند مستویات منخفضة للغایة   نشر الوصول إلىالمتوسط في البلدان النامیة)، وأن تظل عملیات 

ة)، وأن تكون محجوزة، بسبب كلفتھا المرتفعة، إلى األكثر ثراء، ة عامة منخفضمن قاعد في المائة 20(في حدود 
 . یزید من تعمیق الفجوة الرقمیة داخل كل بلد ام

-https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/arab-horizon-2030-digital-technologiesأ  
development-en.pdf.                                                                                                                                                                

 : الحوكمة 2الركیزة   -دال

ل على  تعني كلمة "حوكمة" في ھذه الوثیقة صنع القرار في قطاع تكنولوجیا المعلومات واالتصا
                                         ّ    ما یشمل األمر السیاسات واالستراتیجیات الرقمی ة    ً ا  أعلى المستویات (عادة على مستوى الحكومة). غالب

ما تشمل استراتیجیات الحكومة الرقمیة أو الحكومة اإللكترونیة) وإطار العمل القانوني أو    ً ا  (التي غالب
ّ                          ن  القطاع المذكور قد أصبح  وبما أ التنظیمي في بلد ما في موضوع تكنولوجیا المعلومات واالتصال. 

ّ             إلى أن تدخل في التحدید مع كل  مفاھیمھا.        ً أیضا    إلنترنت ، تحتاج حوكمة ا إلنترنت بشكل كبیر على ا  ً  ا  معتمد                             
ّ          إن  حوكمة ا  الواقع،  في تشمل المزید من القضایا المرتبطة بتوافق اآلراء الدولي لجھة الطریقة   إلنترنت  

 ضمن القضایا الوطنیة.   ت إلنترنا حوكمة         ّ           التي ال بد  من خاللھا 

                 ّ  الحكومة اإللكترونی ة  -1

ة                                                                                ّ  وتشیر الحكومة اإللكترونیة إلى إستخدام تكنولوجیات المعلومات واالتصاالت لتحسین فعالی  
اإلدارة   وھي  ة                   ّ  ة للحكومة اإللكترونی  ی مجاالت رئیس ة ثالثالعام. وتشمل  مات القطاع             ّ الحكومة ومنظ  

للتواصل مع الناس، والمجتمع اإللكتروني   حكومیة، والمواطن اإللكتروني ین العملیات الاإللكترونیة لتحس
لبناء التفاعالت الخارجیة. وفي إشارة واضحة إلى االعتراف بالصلة بین الحكومة اإللكترونیة والتنمیة  

كجزء من   2017عام ال في  انعقد متحدة الذي المستدامة، ینص تقریر إجتماع فریق الخبراء التابع لألمم ال
على ضرورة    2018العملیة التحضیریة للدراسة االستقصائیة للحكومات اإللكترونیة في األمم المتحدة لعام  
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، وینبغي ربط ھذه  2030  التنمیة المستدامة لعام  خطةاستكمال الدراسة االستقصائیة ومنھجیتھا بعد اعتماد  
 .  203056عام  ل  طة التنمیة المستدامةخب ریق البحوث التحلیلیة لألھداف المحددة  الدراسة االستقصائیة عن ط 

لتكنولوجیا الرقمیة من أجل التنمیة:  ا  یشیر تقریر اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا "كما  
الذي یواجھ الحكومة اإللكترونیة یتمثل في عدم    يس إلى أن التحدي الرئی 57" 2030اآلفاق العربیة في عام 

 ما بشأن االستخدام الفعال لخدمات الحكومة اإللكترونیة وأثرھا.  وجود بیانات إحصائیة شاملة، وال سی
  لحكومة اإللكترونیة ومؤشر المشاركة اإللكترونیة المصاحب تطویر اھو مؤشر  فالمرجع العالمي الثابت  أما  

سة االستقصائیة نصف السنویة للحكومة اإللكترونیة لألمم المتحدة. ومع ذلك، یرى  لھ، الذي یرد في الدرا
طریة، وال توفر                                       ُ  المكتبیة وتفتقر إلى صحائف البیانات الق  قریر أن ھذه المؤشرات تقتصر على البحوث الت

 .        ّ المجمعة  سوى البیانات 

 201858العربیة في عام الدول وترتیب  الحكومة اإللكترونیة  تطویر مؤشر  معدالت   -3الجدول 

 (21) 0.83 اإلمارات العربیة المتحدة
 (26) 0.81 البحرین
 (41) 0.74 الكویت
 (52) 0.71 السعودیة  العربیة المملكة

 (53) 0.71 قطر
 (63) 0.68 ُ    ع مان

 (64) 0.68 المغرب
 (80) 0.63 تونس

 (98) 0.56 األردن 
 (99) 0.55 لبنان

 (114) 0.49 مصر
 (130) 0.42 الجزائر 

 (140) 0.38 لیبیا
 (152) 0.35 الجمھوریة العربیة السوریة 

 (155) 0.34 العراق
 (180) 0.24 السودان 

 (186) 0.22 الیمن
 (183) 0.23 موریتانیا

 
56 workspace.unpan.org/sites/internet/Documents/UNPAN97610.pdfhttp:// . 
57 -2030-horizon-/page_attachments/arabhttps://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files

                                                                                                         .en.pdf-mentdevelop-technologies-digital 
58 -Survey/E-https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2018

                                                                  .Government%20Survey%202018_FINAL%20for%20web.pdf 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/arab-horizon-2030-digital-technologies-development-en.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/arab-horizon-2030-digital-technologies-development-en.pdf
https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2018-Survey/E-Government%20Survey%202018_FINAL%20for%20web.pdf
https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2018-Survey/E-Government%20Survey%202018_FINAL%20for%20web.pdf
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  ھا وتصنیفات  2003عام  الالدول العربیة منذ    فيلكترونیة  مؤشر تطویر الحكومة اإلتحلیل    وتشیر قیم 
كانت االمارات   طالع،االست التى شملھا  193 ـ. ومن بین الدول الرد  ّ ض  مط تقدم إلى  2018عام ال في نسخة 

  وردت ، بینما  0.75تزید على                             ً  التى تمیزت بقیمة عالیة جدا    الرائدةالمجموعة    فيالعربیة المتحدة والبحرین  
  في  )وتونس، ولبنان واالردن والمغرب الخلیجي ما تبقى من دول مجلس التعاون (أيدول أخرى  8

العدید من الدول العربیة في   نجاح  یعني ھذا األمر .  0.5المجموعة الثانیة من الدول التى تزید قیمتھا على 
ادي  من االنضمام إلى ن                ً  إن مصر قریبة جدا   أن ننسىتنفیذ خدمات الحكومة اإللكترونیة، وال ینبغي 

عام  المنذ     ً  جیدا        ً تحسنا  "، وأن الجزائر حققت العالیة رونیة تالمعدالت العالیة لمؤشر تطویر الحكومة اإللك"
 . 130إلى   150، وبترتیب أفضل من 20.4إلى  0.3من  2016

التحدیات التي تواجھ تنفیذ الحكومة   2018 مایو/أیار  فينشرت تعرض ورقة بحثیة حدیثة 
المملكة  و العربیة المتحدة  دول عربیة: اإلمارات  6استقصت الورقة و. 59اإللكترونیة في الدول العربیة

 تنتاجات التالیة: السعودیة وقطر واألردن ومصر والیمن. وترد االسالعربیة 

في دول العالم العربي ھي البنیة التحتیة والتدریب  ً  ا  أكثر التحدیات تواتر التحدیات التقنیة:  (أ)
ھي مصر والیمن، حیث یواجھ كل  فتقنیة التحدیات المعظم الدول التي تواجھ أما واألمن والخصوصیة. 

 ؛حد ، ثم قطر بتحد وااثنین دیات، ثم األردن ب السعودیة بثالثة تحالمملكة العربیة تحدیات، تلیھا  ة خمسبلد 

أكثر التحدیات أھمیة في البلدان العربیة ھي "الدعم اإلداري األعلى"    :           ّ  تبني العملی ة  تحدیات (ب)
 ؛و"تشجیع المواطنین على إستخدام الحكومة اإللكترونیة والمشاركة فیھا"

ة" و"إعداد نظام     ّ مھم  ة الرؤیة والوتتمثل أبرز التحدیات في "صیاغ  التحدیات االستراتیجیة: (ج) 
 ؛ أفضل إستراتیجیة مصاغة أن اإلمارات تمتلك وجدت الصحیفة قد المعلومات االستراتیجي. و

في العالم                       ً  أكثر التحدیات تكرارا    نوع االجتماعيوالعد الوعي، والتعلیم،  ُ  ی    التحدیات الثقافیة:  (د)
 ؛العربي

في                                             ً  ة التغییر تشكل التحدي التنظیمي األكثر تكرارا  لقد تبین أن مقاوم  ت التنظیمیة: التحدیا ) ھ(
 العالم العربي. 

المجموعة الثانیة المتصلة بالتبني. وبمجرد تبني اإلدارة    تلك الواردة في  ھيفأھم ھذه التحدیات  أما  
، یصبح من الممكن تخصیص الموارد لمعالجة التحدیات  لھ  المواطنین  دعمالعلیا لبرنامج الحكومة الرقمیة و

 خرى. األ

 
59 -profile/Mohammed_Qasem5/publication/324966245_Ehttps://www.researchgate.net/

-Government-Government_in_Arab_Countries_challenges_and_Evaluation/links/5aed8ef1458515f59982f8d3/E
                                                         .df?origin=publication_detailEvaluation.p-and-challenges-Countries-Arab-in 

https://www.researchgate.net/profile/Mohammed_Qasem5/publication/324966245_E-Government_in_Arab_Countries_challenges_and_Evaluation/links/5aed8ef1458515f59982f8d3/E-Government-in-Arab-Countries-challenges-and-Evaluation.pdf?origin=publication_detail
https://www.researchgate.net/profile/Mohammed_Qasem5/publication/324966245_E-Government_in_Arab_Countries_challenges_and_Evaluation/links/5aed8ef1458515f59982f8d3/E-Government-in-Arab-Countries-challenges-and-Evaluation.pdf?origin=publication_detail
https://www.researchgate.net/profile/Mohammed_Qasem5/publication/324966245_E-Government_in_Arab_Countries_challenges_and_Evaluation/links/5aed8ef1458515f59982f8d3/E-Government-in-Arab-Countries-challenges-and-Evaluation.pdf?origin=publication_detail
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 السیاسات واالستراتیجیات الرقمیة  -2

  لیس فقط  امیة إلى تطویرة في السیاسة الحكومیة الریعناصر رئیس االستراتیجیات الرقمیة  ُ     ت عتبر 
قطاع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، بل إلى زیادة فعالیة القطاعات األخرى ذات الخدمات الجدیدة  

 ة االجتماعیة واالقتصادیة. التي تؤدي إلى تحسین الكفاءة في التنمی 

م                ّ ؛ بید أن التقد  ة     ّ  ة رقمی                ّ  إستراتیجیة وطنی    ،بشكل أو بآخر   ،كل الدول العربیةلدى  في الوقت الحالي،  
 ، ویجري تحدیث العدید من ھذه االستراتیجیات باستمرار.      ً  كثیرا  المحرز في التنفیذ یختلف 

في المنطقة العربیة في عدم    ً ا           ّ  سائدة حالی  ة ال                    ّ  ة لالستراتیجیات الرقمی  یوتكمن إحدى المسائل الرئیس
تبریر أن تكون وزارات االتصاالت "التقنیة" أو   یسھلللتنفیذ. وفي حین  ةشامل ة     ّ  تشاركی  مقاربة وجود 

  لة عن وضع االستراتیجیات الرقمیة السلطات التنظیمیة لقطاع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت مسؤو
فیذ ھذه االستراتیجیات جمیع الوزارات الحكومیة. واالنطباع العام  لكي تكون ناجحة، ینبغي أن یشمل تن 

لیات اإلصالح البارزة، فإن االستراتیجیات الرقمیة كان لھا في األساس  ھو أنھ على الرغم من بعض عم
أثر كبیر على تطویر قطاع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، في حین أن اعتماد التطبیقات اإللكترونیة  

حتى في البلدان   ً  ا  ات رئیسیة مثل الصحة والتعلیم واألعمال التجاریة والتجارة ال یزال محدود في قطاع
في دراسة حول إستراتیجیات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في منطقة  فلعربیة ذات الدخل المرتفع. ا

ي صیاغة  ، تظھر أنھ على الرغم من الجھود الكبیرة المبذولة ف60الشرق األوسط وشمال أفریقیا 
ة المتحدة،  إستراتیجیات الحكومة الرقمیة في مصر واألردن ولبنان والمغرب وتونس واإلمارات العربی

 إال أن ھذا االنطباع مؤكد. 

صل بالتنسیق اإلقلیمي في وثائق                                             ّ وثمة مسألة ھامة أخرى ھي عدم وجود أي نصوص تت  
یمكن أن یجلبھا ھذا التنسیق إلى قطاع تكنولوجیا  التي  واالستراتیجیة تلك، رغم الفائدة التي ال یمكن إنكارھا  

نقاط  المعلومات واالتصاالت. على سبیل المثال، لم تستھدف أي من البلدان دعم مشروع إقلیمي لنظام 
في وثائق إستراتیجیتھا، رغم الفوائد المعروفة  الحاسوبیة    الطوارئ   فریق إقلیمي لمواجھة أو    إلنترنت تبادل ا

 ة إلى ھذه المشاریع. الحاج بل وحتى     ً  جیدا  

 اإلطار القانوني والتنظیمي  -3

وتركز الدراسة التقلیدیة لإلطار القانوني والتنظیمي عادة على المسائل المتصلة بتحریر قطاع  
تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وإنشاء ھیئات لتنظیم قطاع االتصاالت وتعزیز القدرة التنافسیة لتحسین  

الھدف. وال بد من النظر  ر. ولكن ھذه التدابیر وحدھا ال تكفي لتحقیق ھذا  إمكانیة الوصول وخفض األسعا
في مجموعة إضافیة من المسائل واإلجراءات ذات الصلة عندما یتعلق األمر باألمن والثقة. وفي حین أن  

على   إلنترنت الوصول إلى اتصال النطاق العریض شرط مسبق، فإنھ ال یكفي وحده لضمان إستخدام ا 

 
60 Digital OECD Countries, MENA in Strategies Government Digital Benchmarking (2017), OECD . 
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وقبولھ وتبنیھ، وخاصة   إلنترنت ا ب ستخدم المتوقع. وھناك قضیة أخرى حرجة تتمثل في ثقة المالمستوى 
 بالنسبة للمستخدمین الجدد. 

خمس قضایا تتعلق   61إلنترنت ا  لحوكمةدت النسخة الثانیة من خارطة الطریق العربیة   ّ حد  فقد 
 : باألمن والثقة

الكثیر من األنشطة یزید من الحاجة إلى  في    إلنترنت فاالعتماد المتزاید على ا  إنفاذ القانون: •
دامھ اآلمن والمشروع. وال یمكن معالجة ذلك فقط من خالل التدابیر التقنیة،  ضمان إستخ

 ؛ إلنترنت ما تواجھ "انعدام القانون" على ا                            ً  من خالل التشریعات التي كثیرا       ً أیضا  بل 
یأتون    الجدد الذین ، ومعظمھم من إلنترنت د مستخدمي ازیادة عد  مبتدئون:ال مستخدمونال •

 ؛نياالسیبربشأن مخاطر أمن الفضاء            ّ  أو محدودی تھالوعي  في غیاب من البلدان النامیة، 
الكم الھائل من البیانات المتولدة عن كثرة التطبیقات المستخدمة، واإلمكانیات    الخصوصیة: •

ى أن تكون  الجدیدة الستخدام ھذه البیانات في تطبیقات الذكاء االصطناعي، والتي تحتاج إل
 ؛ ةوازنة مع حقوق الناس في الخصوصیتم

والواقع أن الكشف عن مشروع وكالة األمن القومي للحرب   الحرب اإللكترونیة: •
بالنظر إلى مستوى الدمار  ف  األمر لم یعد من الخیال العلمي.یبین بوضوح أن    62اإللكترونیة 

الجد وأن  لة على محمل الذي یمكن أن تصل إلیھ ھذه الھجمات، ینبغي أن تؤخذ ھذه المسأ
 ؛ تعالج على جمیع المستویات الممكنة

إن التكنولوجیات والتطبیقات   المخاطر التي تفرضھا التكنولوجیات والتطبیقات الجدیدة: •
معھا مجموعة من القضایا، بما في ذلك المخاطر   ت جلب Blockchainو IOTمثل الجدیدة 
 األمنیة. 

 اإلجراءات المقترحة  -4

 قترح إتخاذ اإلجراءات التالیة:   ُ  ، ی  الحوكمةحلیل الوارد أعاله لمسائل إلى الت        ً  واستنادا  

واعتماد التشریعات التي تحمي خصوصیة   إلنترنت تعزیز األمن والثقة في إستخدام ا (أ)
 ؛ شخصیةالمستخدمین وبیاناتھم ال

،  ھوسیاسات ني ا ستراتیجیات األمن السیبرمن خالل إ تھا ومكافحلكترونیة منع الجریمة اإل (ب)
 ؛ وتحدیث التشریعات ذات الصلة وبناء قدرات الموظفین الفنیین

 
61 -internet-roadmap-.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/arabhttps://www.unescwa

                                                                                                                                      .en.pdf-governance 
62 transcript/-military/snowden/http://www.pbs.org/wgbh/nova/next . 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/arab-roadmap-internet-governance-en.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/arab-roadmap-internet-governance-en.pdf
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وطنیة للتصدي لحوادث أمن الحاسوب، وتعزیز التنسیق اإلقلیمي بین تلك   فرق إنشاء  (ج) 
 ؛الفرق

بین   إلنترنت لحوكمة ا على نطاق أوسع من جانب المنتدى العربي  على المشاركةتشجیع ال (د)
 ؛ات، نظرا للدور الحیوي للحكومات في المجتمعات العربیةوخاصة الحكوم  الشأن جمیع أصحاب 

 ؛ ة كأداة فعالة لدعم التنمیة المستدامة       ّ  ة الرقمی                ّ  الخدمات الحكومی   نشر على  تشجیع  ال ) ھ(

الدعم                         ّ من تحدیات التبني. ویعد                                             ً  لتحدیات التي تواجھ نشر الحكومة الرقمیة بدءا  ا معالجة  (و) 
اإللكترونیة من التحدیات    في برامج الحكومة   المواطنمشاركة  رقمیة ولحكومة الل  العالي المستوى  اإلداري
 . معالجتھاة التي یتعین ی الرئیس

 : االقتصاد الرقمي 3 الركیزة   -ھاء

تعزیز اإلنتاج والقدرة التنافسیة لصناعات    على  تشجیعالیتمثل اإلنجاز المتوقع للركیزة الثالثة في  و
ت واالتصاالت في  ع القطاع االقتصادي لتكنولوجیا المعلوماتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وتوسی

ة،         ّ  ة الرقمی                ّ  بالخدمات المالی     ّ  تعل قی فخر من جوانب االقتصاد الرقمي اآل ھام الجانب ال أماالمنطقة العربیة. 
الركن    وھو ما سیناقشھ  الرقمي المالي،   الدمج لوصول إلى ھذه الخدمات، وھو ما یعرف ببا  كل خاص شوب

 ولوجیا المعلومات واالتصاالت والمجتمع). الرابع (تكن 

 مفاھیم االقتصاد الرقمي  -1

مصطلح "االقتصاد الرقمي" في كتاب دون تابسكوت "االقتصاد الرقمي: الوعد والخطر في    ورد 
  )Intelligence" "The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked(  "عصر الذكاء الشبكي 

.  طرق العمل      ّ غیر  تس  إلنترنت ا  شبكة   الكتب التي تظھر كیف أنومن أوائل    1995عام  الفي    شرُ  ن  وھو كتاب  
آلة   الیومالرقمي أصبح االقتصاد بینما ال تزال في بدایتھا كشبكة عالمیة.  إلنترنت الوقت، كانت ا ھذافي 

، كما          ً رین عاما  على مدى عش   ّ   تول دت ، وھي القیمة التي 63تریلیونات دوالر  ة ثالثرب اتبلغ قیمتھا ما یق
قتصادیة  اال  ات    ّ  عملی  الرت بشكل جذري الطریقة التي تدار بھا العملیات االقتصادیة. وقد أعید تشكیل كل   ّ  غی  

عن عملیات أخرى، لالستفادة من       ً فضال  ، أي اإلنتاج والتوزیع وتحلیل السوق والمبیعات والتسویق،        ً تقریبا  
 ى. تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، بطریقة أو بأخر 

ة العشرین الخطوط  ل الرقمي في اقتصادات مجموع        ّ عن التحو       ً  مؤخرا  ویصف تقریر صدر 
الكفاءة الناجمة عن االنخفاض المستمر في التكالیف وزیادة  ة لالقتصاد الرقمي، مع زیادة  یالعریضة الرئیس 

ولوجیات  التكن  مساھمة، وإلنترنت القوة الحاسوبیة، وھجرة األنشطة االجتماعیة واالقتصادیة إلى ا
واالبتكارات في االقتصاد الرقمي في تحسین الخدمات في طائفة واسعة من المجاالت. وال تساھم تكنولوجیا  

 
63 economy/#773569b17628-digital-the-is-https://www.forbes.com/sites/koshagada/2016/06/16/what . 
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في االبتكار في العملیات والترتیبات        ً أیضا  االت في "االبتكار في المنتجات فحسب، بل  المعلومات واالتص 
دور التكنولوجیا الرقمیة كعامل محفز للنمو،  فضل  ب  اءة واالبتكارالتنظیمیة". إن ھذه الدفعة الكبیرة في الكف

خاصة في سوق العمل  ب ال تأتي دون جوانب سلبیة معینة، وال سیما الجانب المعطل لتلك التكنولوجیات، و
دة وقد تزید من                                                                              ّ حیث من المرجح أن "تحل التكنولوجیات الجدیدة محل العمال الذین یقومون بمھام محد  

 . 64واالستخدام، مما یؤدي إلى انقسامات رقمیة جدیدة وتفاوت أكبر"  الفجوات القائمة في الوصول

باالقتصاد الرقمي في جمیع االستراتیجیات  درج العناصر المتصلة نولذلك، من المنطقي أن ت 
ّ         ع، إن  اساس األ المعلومات واالتصاالت. في الواق الوطنیة واإلقلیمیة لتكنولوجیا  ألوروبا  ةالرقمی جندة    

یمكن إستنباط ھذا من اسم االستراتیجیة األوروبیة  وصاد، ولیس حول البنیة التحتیة، حول االقت یتمحور 
 "السوق الرقمیة الموحدة". 

 قتصاد الرقمي في الدول العربیة اال -2

لحالة التحول       ً  جیدا        ً وصفا    65عن منظور االقتصاد الرقمي في المنطقة العربیة اإلسكوا  ویقدم تقریر  
 إلى ستة جوانب:        ً  استنادا  العربیة،  نحو االقتصاد الرقمي في البلدان

 قطاع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت: واالبتكار والتمویل؛  •
 لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت والقدرة على تحمل تكالیفھا؛       ّ  التحتی ة البنى  •
 ؛ القدرات البشریة والبحوث  •
 ؛إستخدام األفراد والشركات والحكومات لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  •
 األثر االقتصادي؛  •
 األثر االجتماعي.  •

للمنتدى  ستعداد الشبكات مؤشر اإلى مؤشرین دولیین، ھما                                ً ویستند تحلیل ھذه الجوانب أساسا  
إلى جانب مؤشرات محددة أخرى حیثما    ،INSEAD  التابع للـ   العالمي ومؤشر االبتكار العالمياالقتصادي  

 تتوفر البیانات. 

  األول والرابع والخامس   انب الجسوف نركز فقط على  صاد الرقمي)،  (االقت   ھذه الركیزةفي سیاق  و
 . األجندة الرقمیة العربیة من خرى في الركیزة األولى أو الثالثة األجوانب المع معالجة  ذكورة أعاله الم

األخیرتین لمؤشر    النسختین ) في  بحسب الركائزو   ً ا  عالمیالدول العربیة (ترتیب  التدقیق في    ظھر  ُ  وی  
مألوفا في المنطقة العربیة. ومن الواضح أن دول مجلس       ً نمطا   يالعالم االبتكار  شبكات ومؤشراستعداد ال

  مقاربة لدخلھا المرتفع، وقلة عدد سكانھا (باستثناء المملكة العربیة السعودیة)، وال     ً  نظرا  و التعاون الخلیجي،  
 

64 -transformation-digital-for-issues-https://www.de.digital/DIGITAL/Redaktion/EN/Publikation/key
                                                                                                                 .icationFile&v=4g20.pdf?__blob=publ 

65 region-arab-economy-digital-https://www.unescwa.org/publications/perspectives . 

https://www.de.digital/DIGITAL/Redaktion/EN/Publikation/key-issues-for-digital-transformation-g20.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.de.digital/DIGITAL/Redaktion/EN/Publikation/key-issues-for-digital-transformation-g20.pdf?__blob=publicationFile&v=4
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  ھي التي  لومات واالتصاالت،قادتھا في كثیر من األحیان في تبني تكنولوجیا المع ا ي یتبعھتال ة الطوعی
خاصة الموارد  بموارد جیدة، وتمتلك  بلدان عربیة أخرى  یظھر التحلیل أن  ووعة الدول العربیة.  تقود مجم

البشریة المؤھلة والتعلیم العالي وحتى البنیة التحتیة الجیدة. إال أن عدم االستقرار السیاسي والصراع في  
،       ً عموما  لھما أثر على ترتیبھا.  والیمن، كان    ة سوریھوریة العربیة الالجمبعض البلدان العربیة، مثل لیبیا و

خاصة اإلمارات العربیة المتحدة،  ب لبعض دول مجلس التعاون الخلیجي، و  ةالجید المرتبة  وعلى الرغم من  
 معظم الدول العربیة في النصف األدنى من الدول التي شملھا االستطالع.  تقع 

 رئیسیة لھذا التحلیل: وفیما یلي موجز لالستنتاجات ال

 االبتكار والتمویل  - قطاع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  (أ)

إیجابیة على االبتكار في  تظھر نتائج  مؤشر استعداد الشبكات إن الركائز البیئیة التي یقوم علیھا 
لبیة للبیئة  األعمال التجاریة في معظم دول مجلس التعاون الخلیجي واألردن ولبنان. غیر أن النتیجة الس

على بیئة األعمال في ھذین المجالین األخیرین.   معاكس  السیاسیة في مصر ولبنان وتونس تؤدي إلى أثر 
مان وقطر                                    ُ في بعض دول مجلس التعاون الخلیجي (ع    یة معدالت عال  مؤشر االبتكار العالميركیزة  وتظھر  

تتضمن الركیزتان المتعلقتان بتطور  األردن. و  في                 ّ ً  ومعدالت مقبولة جد ا  واإلمارات العربیة المتحدة)، 
واطن   َ م   نالركیزتا  انصلة باالقتصاد الرقمي. وتعكس ھاتاألعمال التجاریة واألسواق مؤشرات ذات 

 ة في معظم البلدان العربیة. یالضعف الرئیس 

 بل الشركات والحكومات                                         ِ  إستخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت من ق   (ب)

أن اعتماد   2016 من العام  66أكتوبر /تشرین األول  ماكینزي في  شرتھ مؤسسةأكد تقریر بحثي ن
الدراسة  أظھرت ، حیث                                         ً الرقمیة في المنطقة العربیة ال یزال منخفضا  قطاع األعمال للتكنولوجیات 

فقط من المشاریع الصغیرة والمتوسطة في   في المائة  18عن  2015جریت في عام                 ُ  االستقصائیة التي أ  
في مصر وجود   في المائة 7وفي المملكة العربیة السعودیة،  في المائة 15وة، اإلمارات العربیة المتحد 

  40من األرقام العالمیة التي كانت تمثل (في وقت المسح)  بكثیر ھذه األرقام أقل تعتبر . و إلنترنت على ا
 . 67في تركیا  في المائة  37في فرنسا، و في المائة 60ة، وفي الوالیات المتحد  في المائة 

یشیر التقریر إلى أن  فیتعلق باستخدام الحكومات لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت،  ما فیأما 
تقدیم الخدمات   في ن                             ّ واالتصاالت یمكن أن تؤدي إلى تحس  "تقییم ما إذا كانت تكنولوجیا المعلومات 

 للمواطنین في المنطقة العربیة ھو ممارسة صعبة" لألسباب التالیة: 

 
66  east middle africa/digital and east ts/middleinsigh kinsey.com/~/media/mckinsey/featured

                                 .updated.ashx-final-east-middle-economy/digital digital leading a into region eth transforming 
67 presence-nlineo-no-have-smes-based-east-middle-of-quarters-http://www.customerservice.ae/three . 
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مصطلح "توقعات المواطنین" لیس لھ تعریف راسخ،    إن :  ةوف توقعات المواطنین غیر المعر •
ّ  أي   وتغیب  دراسات ال كما تغیب دة تعالج ھذه المسائل على أساس البلد،           ّ مؤشرات محد   

املة لقیاس مستویات رضا المواطنین، واعتماد الخدمات على  شالمیدانیة الستقصائیة اإل
 ؛ بشكل فعال  إلنترنت ا

 لمعظم البلدان النامیة والعربیة.  أساسيوھو أمر   :البیاناتغیاب  •

إلى البیانات المتاحة بشأن تقدیم الخدمات العامة         ً  استنادا  فیما یلي النتائج التي خلص إلیھا التقریر 
 في الدول العربیة وما إذا كان تقدیم الخدمات قد إستفاد من االقتصاد الرقمي: 

ذات الدخل المرتفع إلى تحسین  لبعض بلدان مجلس التعاون الخلیجي    ة     ّ  الطوعی    مقاربةال  ت   ّ أد   •
إلى إتخاذ تدابیر   كبیرة حاجة المستویات الخدمات المقدمة إلى المواطنین وتطورھا، ولكن 

 ؛ مستویات الرضارفع أفضل للمشاركة واالستخدام و
ن في إمكانیة حصول المواطنین في معظم                                     ّ إلى البیانات المتاحة، حدث بعض التحس         ً  استنادا   •

 ؛ الخدمات بسبب عوامل تقنیة ومالیة وخارجیة أخرىالبلدان العربیة على 
ة المتضررة من الصراع و/أو عدم االستقرار السیاسي  بیانات عن البلدان العربی ال  غیاب   إن •

الشدید ھو مصدر قلق كبیر. وتواجھ ھذه البلدان التحدي المتمثل في توفیر الخدمات 
واستمرار الصراع في بعض  ة   ّ  تحتی  في ظل تدمیر البنیة ال النازحیناألساسیة للسكان 

ّ   كما أن   الحاالت؛   في        ً أیضا  لة، تتأثر            ِ  بلدان مستقب    وھي البلدان المجاورة مثل لبنان واألردن،       
 ؛ھذا الصدد 

. وعالوة  تبقى مؤشرات استطالع الراي التنفیذي لجھة مؤشر استعداد الشبكات محدودة  •
ّ   كم الت بالمالیة التحول الرقمي للحكومة على ما یسمى                  ّ على ذلك، تعتمد فع   التناظریة، التي    

السیاسیة   -االقتصادیة واالجتماعیة  -االجتماعیة ب قیاسھا ومعالجتھا في المجاالت    ُ یصع  
 األوسع. 

 األثر االقتصادي الستخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  (ج) 

اد  ویؤكد التقریر نفسھ على مشكلة عدم وجود بیانات إحصائیة موثوق بھا لقیاس أثر االقتص
ّ    ونمو ه    الرقمي، إجمالي القیمة    منلمعلومات واالتصاالت  في المنطقة العربیة، مثل حصة قطاع تكنولوجیا ا   

. ویخلص التقریر إلى أن التأثیر االقتصادي المتدني لالقتصاد     ّ        تتول د منھا المضافة وفرص العمل التي 
، فإن  الحمیدة في ھذا المجالالجھود  . وعلى الرغم من بعض   ً ا  ة تقریب                ّ  جمیع الدول العربی       ّ     یمتد  علىالرقمي  

المعلومات واالتصاالت، وھو ما ینعكس في األرقام    في الغالب من مستخدمي تكنولوجیا   البلدان العربیة ھي 
ّ  كما أن  ، وبراءات االختراع، والقوى العاملة في ھذا القطاع. إلنترنت التجاریة، وأنشطة ا تفاؤل مجتمع       

اریة  لومات واالتصاالت في إستحداث نماذج جدیدة لألعمال التجاألعمال تجاه أثر تكنولوجیا المع
وینبغي اعتباره مجرد رأي؛   كبیر          ّ ھ إلى حد  فیبالغ  ُ م  في بعض بلدان مجلس التعاون الخلیجي  یة والتنظیم 

ّ             أن تتجس د بشكل ملموس ة تثبت أنھا تعكس، في أفضل األحوال، إمكانات جیدة تحتاج إلى  صلب فالبیانات ال         .
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ل على قیاس مساھمة قطاع تكنولوجیا  لة بالغة األھمیة، وینبغي التركیز بشكل خاص في المستقبھذه المسأو
 المعلومات واالتصاالت في االقتصادات الوطنیة واإلقلیمیة. 

 اإلجراءات المقترحة  -3

المستوى الوطني،    وال سیما علىفي مجال االقتصاد الرقمي،        ً  كثیرا                         ً ف الدول العربیة عموما   ّ  خل  توت 
عندما یتعلق      ّ    ال سی ما . أما من الناحیة اإلقلیمیة، فإن الوضع أسوأ،         ّ  لیس بالجی د  أداء معظم الدول  أن حیث 

األمر بقدرة مواطني ھذه البلدان على الحصول على الخدمات "على نطاق المنطقة". وقد تمكنت بعض  
والحكومات لدیھا من    في قطاعات األعمال التجاریة  عمودیةالبلدان من تحقیق مستویات جیدة من التنمیة ال

یم الخدمات اإللكترونیة. ولكن ھذه البلدان ال یمكنھا أن تستفید إستفادة كاملة من ھذا الوجود  أجل تقد 
 وعدم إمكانیة الوصول إلیھا من بلدان أخرى.                                               ً اإللكتروني للخدمات بسبب صغر عدد سكانھا نسبیا  

وھذا  ،  رنت إلنتا من الجانب "العالمي" لالفائدة التي یمكن الحصول علیھ  تجزئة السوق ھذه  زیل  ُ وت  
د حجم   َ ع                                                                                  ُ  یوفر فرصة فریدة لألفكار اإلبداعیة التي یمكن تحویلھا بسرعة إلى مشاریع مدرة للدخل. وی   أمر

األعمال       ّ  غالبی ةمن المستغرب أن تنشأ  لذلك، لیس السوق عادة مفتاح نجاح حاسم لمثل ھذه المشاریع. 
 لدعم مثل ھذه المشاریع   ما یكفيباألسواق الوطنیة ضخمة تكون التجاریة الناجحة في بلدان حیث 

بأن   الوروبا ةالرقمی جندة األ (الوالیات المتحدة والصین). حتى أن االتحاد األوروبي یعترف في وثیقة 
ق القدرة التنافسیة األوروبیة في االقتصاد الرقمي. ولذلك لیس من المستغرب أن  یعت ةالمستمر التجزئة

الخدمات اإلعالمیة، سواء من حیث ما یمكن للمستھلكین   سوق  مثلحاد األوروبي في أسواق یتخلف االت
 .68فرص العمل في أوروبا تستحدث الوصول إلیھ، أو من حیث نماذج األعمال التي یمكن أن 

إلى التحلیل المذكور أعاله، ینبغي صیاغة التوصیات واإلجراءات المقترحة لمعالجة         ً  استنادا  و
قمي على المستوى الوطني، ودمج االقتصادات الرقمیة الوطنیة في  االقتصاد الر لحاق بركب المسألتین: 

وإال فإن فرصة االستفادة من الطبیعة العالمیة لشبكة      ً معا   امن الحدثین أن یسیر   ّ كل     ّ    ال بد  لو .سوق إقلیمیة
 لمرجو. واالقتصاد الرقمي سوف تضیع، أو على األقل سوف تكون أقل من التأثیر ا  إلنترنت ا

 مجموعة من التوصیات العامة، تلیھا قائمة باإلجراءات: وترد أدناه 

  إن . الرقمي االقتصاد  نحو ل     ّ التحو   في       ً نشاطا   أكثر بدور القیام على  الخاص  القطاع  تشجیع (أ)
  محسوبة،  مجازفات  خوض  في  ورغبتھ  برھنةوالم المعروفة        ّ  دینامی تھ ل    ً  نظرا   حیوي  الخاص  القطاع  دور
 ؛ الحكومي القطاع   على عادة  بق ینط   ال  ما  وھو

ّ   زو دي وم  االتصاالت   لي    ّ مشغ    تشجیع  (ب)   المشتركین   إلى   م   ّ قد   ُ ت    التي   الخدمات   تنویع   على   الخدمات    
  معظم  أن  التحلیل  ویبین . المحتوى  إلى  والوصول  المضافة  القیمة  ذات  الخدمات  على  التركیز  مع  فیھا،

 
68  COM(2010)45: Europe" for Agenda Digital "A 2010,19.05. of Communication Commission European

 accessed lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0245R%2801%29:EN:NOT,-http://eur
                                                                                                                                                            23/03/2018. on 
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  نحو  ك     ّ التحر     ّ أن   كما). االتصال أي( ة       ّ  التقلیدی   مات الخد  ھي       ّ  المشغ لة الجھات  ھذه دھا   ّ  تول   التي  اإلیرادات 
  ھذا   شأن  ومن.  الرقمي  االقتصاد   نمو  على  ً  ا  كبیر  ً  ا  تأثیر   ّ  ول د ی   سوف  المضافة  القیمة  خدمات   من  أعلى   ة  ّ حص  

  وأسرع  أفضل  أساسیة بنیة في لیستثمروا  للمشغلین جیدة حوافز ویوفر جدیدة       ً أسواقا   یفتح أن  الموضوع
 ؛ موثوقیة وأكثر 

المشاریع الصغیرة والمتوسطة الحجم، لیس    طویرإستخدام االقتصاد الرقمي كأداة ضغط لت (ج) 
  المؤسسات بل جمیع  ، ھاوخدمات صة في منتجات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت               ّ فقط تلك المتخص  

یا  تكنولوج. ومن شأن تعزیز الكفاءة والقدرة التنافسیة التي توفرھا                              ً الصغیرة والمتوسطة الحجم عموما  
المعلومات واالتصاالت إما من خالل التشغیل اآللي إلجراءات اإلنتاج أو من خالل قنوات أفضل للبیع  

الصغیرة والمتوسطة الحجم    ؤسسات أن یسمح بإنشاء الم  إلنترنت ودعم العمالء وإنشاء وجود وھویة على ا 
 ؛ بتكلفة أولیة وتشغیلیة أقل، وبالتالي تحسین العائد على االستثمار

  وذلك  واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجیا مجال  في  متخصصةال شركات ال إنشاء شجیعت (د)
  مبتكرة  وحلول  منتجات  تطویر  في  متخصصة  الحجم  ومتوسطة  صغیرة  ؤسسات م شكل  على   ً ا  أساس

  االستثماري المال رأس مثل( مخصصة تمویل آلیات  توفیر  الضروري من ذلك،  على وعالوة. نشرھاو
  بحوث   في  تستثمر   أن  الشركات  لھذه وینبغي .  االستراتیجیة  الصناعة  ھذه  لتطویر  )    ّ    الخی رون والمستثمرون 

  المعلومات  تكنولوجیا  خدمي لمست" الحالي  اإلتجاه لعكس وتطویرھا  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجیا 
 ؛التحلیل  خالل  من لوحظ الذي" ومستھلكیھا واالتصاالت 

  التلفزیوني  البث  صناعة  نجاح یكون  أن يوینبغ. الرقمي المحتوى  صناعة تطویر  تعزیز ) ھ(
  جمیع  بھا یتحدث  التي العربیة فاللغة. المحتوى صناعة تطویر  أجل من لإللھام    ً  جیدا       ً  مصدرا   للسواتل
  وراء ما إلى وتمتد  ةكبیر  السوق  أن یعني ذلك ألن للنجاح،     ً مھما       ً عامال   توفر ة الثقافی ھ    َ  الشب   نقاط و السكان
  یزال  ال  إلنترنت ا عبر المتاح  العربي  المحتوى  حجم  أن إلى الحالیة  صاءات اإلح  وتشیر. الوطنیة  الحدود 

 ؛ ضخم  لنمو     ً مجاال   ھناك  أن یعني   ما  ،  ً  جدا         ً منخفضا  

  تم  وقد . بشدة  مطلوب  أمر واإلقلیمي الوطني  الصعیدین على " الحكومات " مشاركة  إن (و) 
  لھذا  الالزم  بأكملھ  اإلیكولوجي والنظام  اإللكترونیة  الحكومة  خدمات  بتطویر  واسع  نطاق  على  االعتراف

  فإن  اإلقلیمي، الصعید  وعلى . واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجیا  لقطاع  للتنمیة محركا  بوصفھ  الغرض 
  للتكامل  كبیرة  دفعة  یوفر  أن  شأنھ  من  الحكومیة  م  ُ ظ     ُ  والن   التطبیقات  بین  المتبادل التشغیل و التعاون  آلیات 

 ؛ نافسیةالت والقدرة  الكفاءة وزیادة   االقتصادي 

  الطریق  لفتح  الضروریین  اإلیكولوجي  والنظام  اإلطار  تطویر  ھو ف اآلخر  لعملا مجال  أما (ز)
  اإلقلیمي   الصعید   على  وتنسیقھا  نظمةاأل   بإصدار       ً أساسا    ھذا  ویتعلق.  الذكي  والمجتمع  الرقمي  االقتصاد   أمام

  العالم  مع والنقل  لوجستیات وال والمصارف والضرائب  المستھلك بحمایة  المتعلقة القائمة  األنظمة  لتكییف 
 . اإللكتروني  والدفع  اإللكترونیة  التجارة  ذلك في  بما   الرقمیة للخدمات  الجدید 
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 اإلجراءات التالیة: وقد جرى اقتراح 

على المحتوى  تشجیع إنتاج المحتوى الرقمي بكافة أشكالھ، مع التركیز بشكل خاص  (أ)
 ؛ التعلیمي واإلعالمي

د المحرك   َ ع                                              ُ على توفیر االستثمارات واألفكار اإلبداعیة التي ت   تشجیع القطاع الخاص  (ب)
 ؛ الرئیسي لالقتصاد الرقمي

للمشاریع الجدیدة إلتاحة مبادرات  المتطلبات دعم إمكانیة الحصول على تمویل منخفض  (ج) 
 ؛ من جانب منظمي المشاریع

صاالت من جانب  زیادة مستویات البحث والتطویر في مجال تكنولوجیا المعلومات واالت (د)
 ؛ جمیع أصحاب المصلحة، بما في ذلك دوائر األعمال

أساسا    تشجیع إنشاء شركات متخصصة في مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، وذلك ) ھ(
 ؛ ة ونشرھامبتكرالحلول  المنتجات والصغیرة ومتوسطة الحجم متخصصة في تطویر    مؤسسات شكل    على

الصناعات التقلیدیة ورجال األعمال الشباب على  تساعد  لالمتیاز حوریةإنشاء مراكز م  (و) 
الخاصة لزیادة الكفاءة   ا لنشر تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في مجاالتھ ة الصحیح المقاربات إیجاد 

 ؛ والقیمة المضافة

م اإلیكولوجیة لالقتصاد الرقمي والتنسیق بین القطاعین العام والخاص، مع   ُ ظ          ُ  تعزیز الن   (ز)
 ؛ لى تولید قیمة مضافة أكبر لصناعة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت التركیز ع

اعات اإلنتاج من أجل  وضع خطة الستخدام تكنولوجیات المعلومات واالتصاالت في قط (ح) 
الصغیرة والمتوسطة الحجم،   شركات الصغر وال متناھیة ال شركات زیادة اإلنتاجیة ودفع التحول الرقمي لل

 ؛نولوجیا واإلنتاج، وبناء القدرات مع مراعاة مسارات التك 

تكییف أنظمة حمایة المستھلك مع البیئة الرقمیة وتنسیق الجوانب المتعلقة بالضرائب   (ط)
تیات والنقل وآلیات الدفع اإللكتروني وحمایة البیانات الشخصیة وتوفیر الیقین القانوني لتعزیز  واللوجس

 ؛ االستثمار في النظام اإلیكولوجي

یسمح بالتدفق الحر      ً  طارا  إالتي توفر  ةقلیمیواالتفاقیات اإل ةریعات الوطنیوضع التش (ي) 
والدفع   ة لكترونیوالمصارف اإل ة یإللكترون ا  ةبما في ذلك التجار ة بین الدول العربی ة یإللكترون للخدمات ا

 ى ما بین الدول العربیة.  خرروني وسائر الخدمات األاإللكت
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 مات واالتصاالت والمجتمع : تكنولوجیا المعلو4 ركیزة ال  -واو

إن اإلنجاز المتوقع للركیزة الرابعة یتلخص في تعزیز التنمیة المؤسسیة والتحول واإلدماج  
 . االجتماعي في المنطقة العربیة

 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وأثرھا على المجتمع -1

ناقشة فحسب، بل  إن مسألة أثر تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت على المجتمع لیست مسألة م 
ھي حقیقة واقعة. وعلى مدى العقدین الماضیین، تمكنت تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت من التأثیر  

"ھل   بإیجاز:  69) 2006( على العدید من جوانب المجتمع إلى حد كبیر، كما ذكر االتحاد الدولي لالتصاالت 
 ".  ...ا االت؟ حاول العیش بدونھترید أن تعرف الفرق الذي تحدثھ تكنولوجیا المعلومات واالتص

رقمیة: النمو، وفرص   عوائد ثالثة  70الرقمي العائد بشأن  2016عام لیحدد تقریر البنك الدولي ل
ز         ّ كیف تعز   رقریالت یشرحو االستثمارات الرقمیة. على العمل، والخدمات باعتبارھا أھم عائدات 

ن خالل خفض تكالیف المعلومات، تعمل  الرقمیة. وم العائدات التكنولوجیا الرقمیة التنمیة وتدر 
التكنولوجیات الرقمیة إلى حد كبیر على خفض تكالیف المعامالت االقتصادیة واالجتماعیة بالنسبة  

المعامالت إلى الصفر في  یف للشركات واألفراد والقطاع العام. فھي تعزز اإلبداع عندما تنخفض تكال
اض تكالیف األنشطة والخدمات الحالیة، أو تسارعھا، أو  ھي تعمل على تعزیز الكفاءة مع انخف و األساس.  

تزید من االندماج مع حصول الناس على خدمات كانت بعیدة المنال في السابق.  كما أنھا  زیادة مالءمتھا. 
ّ  إن  ،                                        ً الرقمیة ال تنتشر بسرعة كافیة لسببین. أوال   العائدات ویزعم التقریر أن     في المائة  60 ب ارما یق 

 كما  م ال یزالون غیر متصلین وغیر قادرین على المشاركة الكاملة في االقتصاد الرقمي. من سكان العال 
الدخل داخل  تلك المرتبطة ب و    ّ  عمری ةمستمرة عبر األبعاد الجنسانیة والجغرافیة وال ال تزال الھوة الرقمیة

 .  إلنترنت لشبكة ا  المعروفة منافعالمخاطر الجدیدة بعض ال  ّ  حی د ، ت              ً كل بلد. وثانیا  

عبر المنصات  بة، وعدم الیقین التنظیمي، والتنافس المحدود                                 َ وقد تؤدي المصالح التجاریة المكتس  
على  ، حتى التمتة العملع السریع                                                                  ّ الرقمیة إلى التركیز الضار في العدید من القطاعات. والواقع أن التوس  

اق العمل واتساع فجوة  المتوسطة المستوى، من شأنھ أن یساھم في تفریغ أسو       ّ  المكتبی ةوظائف ال مستوى
للعدید من مبادرات الحكومة اإللكترونیة إلى الفشل الشدید   الضعیفالتفاوت بین الناس. ویشیر السجل 

واالتصاالت والخطر المتمثل في احتمال إستخدام الدول والشركات   لمشاریع تكنولوجیا المعلومات 
ھم. ومن أجل تخفیف ھذه المخاطر، فإن  تمكینلللتكنولوجیات الرقمیة للسیطرة على المواطنین، ولیس 

، حتى یتسنى للشركات أن تستفید من  نظمةاألإلى دعم "المكمالت التناظریة":    اجاالستثمارات الرقمیة تحت
حتى یتمكن الناس من االستفادة الكاملة من الفرص   المحسنةالمھارات للمنافسة واإلبداع؛  إلنترنت ا

 تجیب الحكومات الحتیاجات المواطنین ومطالبھم. حتى تس والمؤسسات المسؤولة الرقمیة؛ 

 
69  Economic and Social for ICT Measuring Report: Development Telecommunication/ICT World ITU

                                        ._06/index.htmlD/ict/publications/wtdr-http://www.itu.int/ITU from Available Development. 
70 -mentReplace-PUB-ted/en/896971468194972881/pdf/102725http://documents.worldbank.org/cura

                                                                                                                                                              .PUBLIC.pdf 

http://www.itu.int/ITU-D/ict/publications/wtdr_06/index.html
http://documents.worldbank.org/curated/en/896971468194972881/pdf/102725-PUB-Replacement-PUBLIC.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/896971468194972881/pdf/102725-PUB-Replacement-PUBLIC.pdf
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یتعلق بتأثیر تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت على المجتمع، وھو إسھام  ف خر  اآل ام  ھالجانب  ال  أما
.  الدمج المالي الرقمي باسم      ً أیضا  تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في دعم الدمج المالي، المعروف 

ة الفقر،                             ّ : المساھمة في التخفیف من حد  10و 8و 5و 1التنمیة المستدامة المالي بأھداف  الدمجیمكن ربط 
تقریر معھد ماكینزي  یقترح  كذلك،    المستدام.  والمنصف والنمو االقتصادي العادل    وتحقیقالمرأة  ومشاركة  

)Digital Finance for all : 71التمویل الرقمي للجمیع: النمو في االقتصادات الناشئة  2016العالمي لعام 
)Economies Powering Growth in Emerging   أن أكثر من نصف الحسابات الجدیدة الناتجة عن توسع

  في المائة   40ستنتج عن الحد األدنى البالغ    في المائة  45    ّ أن  للنساء، و   ً ا  لك ُ م  الخدمات المالیة الرقمیة ستكون  
كترونیة، یشكل الوصول إلى  في عصر التطبیقات اإللكترونیة والخدمات اإللف.     ً أیضا   من ھرم الدخل 

ّ    زو دون: المستخدمون والممجموعتین لكال ال  ً ا  أساسی  ً ا  الرقمیة شرطالخدمات المالیة  حسب الحاجة لدفع  ب،  
 ن: ّ    م تیھاین  تویشرح التقریر فكرالمعامالت. 

(تحسین    جمیعھا   النتائج اإلیجابیة  كفاءة االقتصادیة، مع تحقیقأھمیة الدمج المالي من حیث ال •
فرص العمل، وتسھیل الدفع، وما إلى ذلك). والنتائج السلبیة    استحداث ضرائب، وتحصیل ال

لالقصاء المالي، مع مالحظة ان ھذا االستبعاد ال یقتصر على الطبقة المنخفضة الدخل، بل  
  ملیاري شخصأن " إلى التقریر ویشیر على الطبقة الوسطى في الدول النامیة.        ً أیضا  یؤثر 

ومتوسطة الحجم في االقتصادات الناشئة الیوم  وصغیرة    ة الصغرمتناھیملیون شركة    200و
مرتفع  ، فإنھ  ً ا  االئتمان". وحتى عندما یكون الوصول متاح وأ دخار االوصول لھا إلى ال 

. وعلى وجھ الخصوص، یقتبس التقریر من قاعدة بیانات  محدودة المالیة  ھ منتجاتالتكلفة و
ّ  تعر ض ، 2014ھ في عام التي تبین أن Global Findexالبنك الدولي  ملیون شخص   467   

 ؛ قصاء الماليلإلمن سكان أفریقیا والشرق األوسط  في المائة 61یمثلون 
الفرصة الكبیرة التي تتیحھا تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، وال سیما التكنولوجیا   •

لیھا  ل إالمتنقلة لدعم الدمج المالي. إن نشر ھذه الخدمات المالیة الرقمیة وسھولة الوصو
إن تبني الخدمات المالیة الرقمیة  فج المالي حقیقة واقعة. ممھا یمكن أن یجعل الد واستخدا
الناتج المحلي    من إجمالي  في المائة   6نطاق من شأنھ أن یؤدي إلى زیادة مقدارھا  الواسع ال

 . 2025لالقتصادات الناشئة بحلول عام 

 العربیة لدان تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت والمجتمع في الب -2

المتعلقة بتكنولوجیا   القضایا السابق، یمكن إختیار أھم  قسم المخطط الوارد في ال على      ً بناء  
 أنھا التالیة:  المعلومات واالتصاالت والمجتمع في المنطقة العربیة على 

وإمكانیة حصول الشباب على خدمات تكنولوجیا  النوع االجتماعي  ، مع التركیز على  دمجال (أ)
 التصاالت؛ ات وا المعلوم

 
71 -could-finance-digital-growth/how-and-insights/employment-https://www.mckinsey.com/featured

                                                                                                                .economies-emerging-in-growth-boost 

https://www.mckinsey.com/featured-insights/employment-and-growth/how-digital-finance-could-boost-growth-in-emerging-economies
https://www.mckinsey.com/featured-insights/employment-and-growth/how-digital-finance-could-boost-growth-in-emerging-economies
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 ة؛ رقمیال ةمالیال الخدمات  (ب)
 بناء القدرات في مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت والمھارات الرقمیة؛  (ج) 

 الدمج (أ)

إلى الخدمات". وكما ھو مبین   نفاذ ھي "ال الدمج ق األمر ب         ّ  عندما یتعل  التي ترد ة التقلیدیة ّ  ی  القضإن 
ة العربیة، ھناك إتجاه نحو تحریر قطاع االتصاالت، وھو تحرك  الحوكمة في المنطقالخاص بقسم الفي 

إیجابي بمعنى أنھ یجلب االستثمارات للقطاع، ویوفر مزایا تنافسیة نموذجیة في قطاع الخدمات، وھي  
عات  والتشری  القواعد خفض األسعار ورفع الجودة. ومع ذلك، فإنھا تحتاج عادة إلى الحكم الرشید من خالل  

لخدمات لجمیع السكان، ال سیما في المناطق النائیة والریفیة حیث ال یكفي المنطق التجاري  لضمان توفیر ا
ّ           تغط ي موجبات  القائم على الربح وحده لتبریر نشر المشغلین الخاصین للخدمات. وعادة ما   الخدمة الشاملة    

 .  ھذا الموضوع   وصنادیق الخدمات الشاملة

لب منھم تقدیم الخدمات                             ُ ملین في القطاع الخاص كلما ط  أو التعویضات للعاویتعین تقدیم الحوافز 
لخدمات للمجتمع المحلي  افي مواقع نائیة أو في حاالت غیر مربحة، مثل تقدیم األحزاب والمنظمات 

  ما من (مثل شبكات التعلیم والبحوث وشبكات الخدمات الصحیة). ولسوء الحظ،  يالربح غیر والعمل 
شارة إلى مستوى نضوج ھذه األموال، ولكن من المھم التأكید على ھذه  مكن إستخدامھا لإلأرقام رسمیة ی
من سكان الدول العربیة یعیشون في ھذه المناطق، وأن ھؤالء األشخاص       ً  كبیرا         ً  ألن جزءا              ً  المسألة نظرا  

 ھم األكثر حاجة للحصول على خدمات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت لتحسین ظروف حیاتھم. 

 "، وھو  نفاذ ألة الوصول التقلیدیة، ھناك إتجاه عالمي بشأن "المساواة في الوباإلضافة إلى مس
ّ  كما أن  ھم الشباب والنساء.                                                        ً ما یركز على مجموعة محددة من السكان، وأكثر الفئات شیوعا   الوضع في       

 في ھذا الصدد.     ً  جیدا  عن أن یكون                       ٌ المنطقة العربیة بعید  

ت (حقائق وأرقام تكنولوجیا المعلومات  إحصاءات االتحاد الدولي لالتصاالوتبین آخر 
  15ین أن نسبة الشباب الذین تتراوح أعمارھم ب  ، 4اإلطار في  واضح) كما ھو 2017عام لواالتصاالت ل

من                       ً ، وھي نسبة أدنى قلیال  في المائة 64.2في الدول العربیة ھي  إلنترنت سنة الذین یستخدمون ا 24و
)، وینبغي  في المائة 70.6من المتوسط الدولي ( ) وأقل بكثیرفي المائة 67.3نامیة (المتوسط في البلدان ال

ّ  كما أن  بذل جھد في ھذا الصدد.  بھ   الذي یتم التعریف آخر ذي صلة یتصل بالفجوة بین الجنسین،  ً  ا  مؤشر     
.  إلنترنت بة الرجال الذین یستخدمون اونس إلنترنت تي یستخدمن اوابین نسبة النساء الل  ّ        أن ھ الفرقعلى 

اعلى بقلیل من متوسط الدول النامیة   ي ، وھفي المائة 17.3ھذه الفجوة تصل إلى  حصاءات ان ظھر اإل  ُ وت  
اإلیجابي الوحید    والخبر.  في المائة   12  یصل إلى   يالذ   ي ، واعلى بكثیر من المستوى الدول)مائةفي ال  16.1(

(انخفاض   في المائة  19.2التي كانت  بالذات  الفجوة لجھة ھذه  2013ام عبالمقارنة مع رقم ال تحسنالھو 
،      ً قلیال   ارتفعت  النامیة والمتوسط الدولي)، في حین أن األرقام بالنسبة للبلدان       ً تقریبا   في المائة  2بنسبة 

 تھا. خالل الفترة ذا  في المائة 5الفجوة بنسبة تزید على  ألفریقیا، حیث زادت   غیر الممتازبسبب األداء 
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 ، من الشباب والنساء إلنترنتحول اعتماد ا أوبحسب تقاریر االتحاد الدولي لالتصاالت  -4اإلطار 
 فإن المنطقة العربیة بحاجة إلى تحسین جدي

عام  ال  في المنطقة العربیة في   إلنترنتسنة) الذین یستخدمون ا  24و  15نسبة الشباب (الذین تتراوح أعمارھم بین   
 . أقل من نسبة الشباب في البلدان النامیة وأقل بكثیر من المتوسط الدولي 2017

 
ّ                              الھو ة بین الجنسین لجھة استخدام ا  أعلى من متوسط البلدان النامیة وأعلى من في المنطقة العربیة  إلنترنت   

 .المتوسط الدولي

 
 . https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2017.pdfأ  
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 الخدمات المالیة الرقمیة  (ب)

المالیة الرقمیة: جوانب  الخدمات  صندوق النقد العربي بعنوان:  صادرة عن  ورقة عمل حدیثة  تشیر  
لدمج المالي في المنطقة  موضوع مؤشرات اإلى األفكار التالیة في  72العربیة  في المنطقةمج المالي الد 

      ّ     العربی ة:  

من السكان،    في المائة   71دمج المالي  ، تبلغ الفجوة في ال2014عام  لرقام البنك الدولي لوفقا أل  •
.  في المائة  78فجوة كبیرة بین الجنسین، حیث تبلغ النسبة نفسھا بالنسبة للنساء    وتضاف إلیھا 

ّ   زو ديصة عظیمة لمكبیرة وفر     ً سوقا  ھذا األمر یمثل  و  ؛ الخدمات المالیة الرقمیة  
في   60. أقل من نصف المتوسط العالمي ویساوي ،                 ً  االئتمان منخفض جدا  لى إصول و ال إن •

 ؛ فقط ھم الذین یقترضون من مؤسسة مالیة رسمیة المائة
من األعمال التجاریة   في المائة  80رب االصغیرة والمتوسطة الحجم ما یق الشركات تمثل   •

   ً ا  غالب. وبشكل عام   نأو خط ائتما قروض  منھا فقط    في المائة  20  لـ  في العالم العربي، ولكن 
یرة والمتوسطة الحجم  غ مؤسسات المتناھیة الصغر والصما تكون الخیارات المالیة المتاحة لل

ة والمتوسطة  الصغیر  ؤسسات ألن التمویل الطویل األجل للم  رأس المال المتداول،  على شكل
 ؛                  ً الحجم ال یزال ضئیال  

ي المعامالت النقدیة. وھذا یمثل  ھناك مشاركة قویة في األنشطة المالیة غیر الرسمیة وف  •
فرصة لتحسین حیاة الناس وتعزیز النشاط االقتصادي الوطني من خالل تقدیم الخدمات 

 الصغیرة.  مؤسسات المالیة الرسمیة المناسبة لألفراد وال

ّ   لجو العبر الھاتف ا االختراقیة ر إلى نمو ویشیر التقری في المنطقة العربیة حتى خارج منطقة     
نھم من الحصول        ّ ي ویمك  النظامن الخلیجي مما یساعد على إدخال أفراد المنطقة في االقتصاد  مجلس التعاو 

 على التمویل من خالل تزویدھم بالخدمات المالیة الرقمیة. 

  إلى       ّ  العربی ة  المنطقة  تحتاج       ّ   المالی ة،      ّ  الرقمی ة الخدمات  بشأن العربي النقد  صندوق تقریر بحسب 
   الكبیرة  الفجوة  إلیھا  تضاف  السكان،  من  في المائة  71 إلى  المالي  الدمج  فجوة تصل  إذ  كبیر،  تحسین 

  إلى   باإلضافة.  المرأة  بدمج   یتعلق  ما   في   في المائة  78  ـال  عتبة   تطال  نفسھا  النسبة  ان   حیث   الجنسین  بین   ما
  للمؤسسات  بالنسبة  أما. العالمي المتوسط نصف  من  أقل ،ً  ا  جد  منخفض  االئتمان  إلى  الوصول  فإن  ذلك

 .   ائتمان خط  إلى او القروض  إلى  بالنفاذ  تتمتع  منھا  في المائة 20 ففقط  الحجم،  والمتوسطة   رةالصغی

 
72 ublications/%5Bvocab%5D/%5Btermhttp://www.amf.org.ae/sites/default/files/research_and_p 

5D/DFS%20Payment%20Aspects%20for%20Financial%20Inclusion%20in%20the%20Arab%5D/%5Blanguage%
                                                                                                                                                           .%20Region.pdf 
 

http://www.amf.org.ae/sites/default/files/research_and_publications/%5Bvocab%5D/%5Bterm
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 المھارات الرقمیة (ج) 

 ات للقدر 73  ً قا    ّ عم  م                             ً قمي في المنطقة العربیة تحلیال  عن منظور االقتصاد الر اإلسكواویقدم تقریر 
برنامج التقییم الدولي    اءات موضوعیة مثل البشریة والبحوث في المنطقة العربیة. ویعتمد التقریر على إجر

سبة مئویة  واإلنفاق اإلنمائي كن التابع لمنظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي، واألبحاث  للطالب 
البشریة في المنطقة.   ات ، وعدد الباحثین لكل ملیون نسمة لقیاس مستوى القدرإجمالي الناتج المحليمن 

إلى أن متوسط الدرجات    2015عام  الفي    للطالب برنامج التقییم الدولي  إختبارات  وتشیر الجولة األخیرة من  
نان، واألردن، وقطر، وتونس، والجزائر،  التي تم الحصول علیھا في الدول العربیة الست المشاركة (لب 

دان  في المی من المتوسط في بلدان منظمة التعاون والتنمیة بكثیرواإلمارات العربیة المتحدة) كان أقل 
. ویسلط التقریر الضوء على التحدي الرئیسي الذي یواجھ الدول العربیة المستمد من نتائج  االقتصادي 
والتي تمثل النسبة العالیة من المتفوقین. ویشیر التقریر إلى أوجھ    لطالب،لبرنامج التقییم الدولي  إختبارات  

  طویر ت عن  ً  ا  بعید ، البالیةیب التعلم والحفظ القصور في أنظمة التعلیم العربیة التي ما زالت تعاني من أسال
 التفكیر المستقل. 

 اإلجراءات المقترحة  -3

إدخال المھارات الرقمیة في المناھج التعلیمیة ووضع برامج تدریبیة للكبار   على  تشجیع ال  (أ) 
". ویتعین نشر األفكار الخالقة التي تعتمد على تكنولوجیا المعلومات  استلحاق الذین یحتاجون إلى " 

  نترنت إل من وضع ھذه البرامج على شبكة ا     ّ بد    برامج التدریب القائمة بالفعل. وال   كییف االتصاالت لبناء أو ت و 
 ؛ة بین السكان المستھدفین                                     ّ  لدعم االستمتاع السریع بالمھارات الرقمی    إذا لزم) ان                            ّ وتوفیر أقل التكالیف (بالمج  

یذ برامج تدریبیة لموظفیھم من  العمل (الخاصة والحكومیة) على تنف  أصحاب تشجیع جمیع  (ب)
ظھر المستثمرون من القطاع الخاص                                                              ُ  أجل التحسین المستمر لمھاراتھم الرقمیة ورفع كفاءتھم. ویجب أن ی  

التأثیر اإلیجابي لھذا التحسن على أعمالھم التجاریة، ولذلك ینبغي وضع برامج للتوعیة بأھمیة ھذا  
 ؛ لتأثیر على كل قطاع إقتصاديوتكییفھا في نھایة المطاف إلظھار االتدریب، 

تعزیز مفھوم الخدمة الشاملة لضمان حصول جمیع الناس على خدمات تكنولوجیا   (ج) 
مع التركیز بشكل خاص على إتاحة إمكانیة الوصول    باسعار مقبولة   المعلومات واالتصاالت الجیدة النوعیة 

ع معدل الشباب في المناطق العربیة  الرتفا                          ً  ھذا الھدف أھمیة خاصة نظرا  إلى النساء والشباب. ویكتسي 
 ؛ وتزاید الفجوة بین الجنسین

ج ھامة لألشخاص في المناطق النائیة  كأدوات دم  إلنترنت ت والمحتوى عبر اتعزیز الخدما (د)
 ؛ ذوي اإلعاقةلأو 

المالي   أما الدمج . وتعزیزھا الرقمیةج المالي من خالل تطویر الخدمات المالیة دعم الدم ) ھ(
األھمیة ألنھ یمكن أن یساعد على تجاوز المستوى المنخفض من أختراق الخدمات المصرفیة  أمر بالغ ف

 
73 region-arab-economy-digital-w.unescwa.org/publications/perspectiveshttps://ww . 
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لصالح    ودعمھا   (المصارف المركزیة)  لھا   في المنطقة. وتحتاج ھذه الخدمات إلى اعتماد السلطات المحلیة
 المواطنین واالقتصاد.  

 : تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت والثقافة 5یزة الرك   -زاي

الخامسة إستخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت للمساعدة   ركیزةكون اإلنجاز المتوقع للوسی
اللغة العربیة،  التي تدعمھا    الثقافة العربیة       ّ              ّ التوق ف عند فكرة أن  من المھم  ففي تنمیة الثقافة واإلعالم العربي.  

ة ثقافات أخرى ظلت على مدى قرون                          ّ المنطقة العربیة موطن لعد           ّ . إال أن  المنطقة العربیة ھي المھیمنة في  
ث عن الثقافة في ھذا القسم، نتحدث عن كل الثقافات التي                                     ّ من التسامح واالحترام. لذا عندما نتحد     ّ جو  في 

 في المنطقة.                ً أزدھرت تاریخیا  

 الثقافة كجزء من التنمیة المستدامة -1

التنمیة   خطة ثقافة كجزء من إن قیمة الثقافة بالنسبة للمجتمع البشري والحاجة إلى التركیز على ال 
على     ً ا  في المناقشات العالمیة والدولیة. كانت ھذه المناقشات تركز تقلیدی  ً  ا  متزاید    ً ا  المستدامة تجتذبان اھتمام

(مثل القضایا البیئیة).                          ً ر إلیھا باعتبارھا ترفا  نظ                 ُ  لة على نحو ما أو ی                  َ كانت الثقافة مھم  بینما  النمو االقتصادي  
وكالة األمم المتحدة  ھي ات العالمیة في مجال الثقافة تحت قیادة منظمة الیونسكو، و وكانت أغلب المبادر

م تقریر حدیث صادر عن مجموعة المدن                                ّ ، ومنظمات المجتمع المدني. ویقد  جال في ھذا الم المتخصصة 
على  . و 75افة بین أھداف التنمیة المستدامةالثق  دخولحول         ً تحلیال    2018عام  لل  74المتحدة   والحكومات المحلیة 

اإلشارات الواضحة إلى   تكثرسة بشكل خاص للثقافة،                              ّ أھداف التنمیة المستدامة المكر   من غیاب رغم ال
 : 2030عام ال خطة المواضیع الثقافیة في 

إشارة إلى "المواطنة  ترد المتعلق بالتعلیم،  4وھو جزء من الھدف  ، 4-7 المقصد وفي  (أ)
 ؛امھ في التنمیة المستدامةالعالمیة" وإلى أھمیة التنوع الثقافي وإسھ

المتعلق بالنمو االقتصادي الشامل والمستدام،   8جزء من الھدف    ووھ  ،8-3  مقصدال  في  أما (ب)
وھو مكون ثقافي  إشارة إلى تعزیز السیاسات الموجھة نحو التنمیة التي تدعم اإلبداع واالبتكار ترد

التي تخلق فرص العمل وتشجع الثقافة  إلى تشجیع السیاحة المستدامةاإلشارة كذلك  وترد أساسي.
 ).ب-12 والمقصد 8-9 المقصد (المشار إلیھا في  مستدامة استھالك وأنماط ة               ّ  والمنتجات المحلی  

  ترد المتعلق بالمدن والمستوطنات البشریة،  11وھو جزء من الھدف  ،11-4 مقصد وفي ال (ج) 
 .الم وحمایتھ إشارة مباشرة إلى ضرورة حمایة التراث الثقافي والطبیعي للع

 
74 https://www.uclg.org . 
75 http://www.agenda21culture.net/sites/default/files/culturesdgs_web_en.pdf . 
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 األنشطة الثقافیة التي تدعمھا تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  -2

  إلنترنت باستخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وعلى وجھ التحدید اعندما یتعلق األمر 
 الصحف/ /إلنترنت لألغراض الثقافیة، تشمل أنماط االستخدام الممكنة قراءة المواقع اإلخباریة على ا

، وإنشاء المواقع اإللكترونیة أو المدونات، ومشاھدة بث  "ویكي" صفحات واستشارة اإلخباریة، المجالت 
أو مقاطع الفیدیو، واالستماع إلى الموسیقى (على سبیل المثال، إذاعة الویب، بث    إلنترنت التلفزیون عبر ا

 .  76الموسیقى)، وممارسة أو تنزیل األلعاب 

  77نتشار المتاحف االفتراضیة، التي تعرف بأنھا كیان رقمي ومن االستخدامات األخرى الواسعة اال 
أجل تكملة المتحف أو تحسینھ أو تعزیزه من خالل إضفاء الطابع  یعتمد على خصائص المتحف، وذلك من  

لتقریر حدیث صادر عن وزارة الثقافة                      ً ثراء المحتوى. ووفقا  إ الشخصي أو التفاعل أو تجربة المستخدم و 
وزارة الشؤون   ي المملكة المتحدة، فقد شھدت المتاحف والمعارض التي ترعاھا ف  78واإلعالم والریاضة 

في أعداد الزائرین في الفترة   في المائة  0.8بنسبة         ً إجمالیا            ً ، انخفاضا  الرقمیة والثقافة واإلعالم والریاضة 
 .  في المائة   10  تجاوز                                        ً ، حیث أظھرت العدید من المتاحف انخفاضا  2016/ 2015  الفترة مع  مقارنة    2017/ 2016

لى إستخدام  یحرص ع وھو جیل بالموضوع  الجدید أغلب ذلك إلى قلة اھتمام الجیل یعود و
لدیھ اھتمامات جدیدة تتطلب من المتاحف تغییر طریقة عرض محتواھا واستقطاب  و التكنولوجیا الرقمیة

الناجحة التي تھدف   زائرین من ھذا الجیل. ویمكن االطالع على العدید من التجارب واالبتكارات الرقمیة 
 قلیدیة في جمیع أنحاء العالم. وفیما یلي بعض أھم ھذه المسائل: ل الرقمي للمتاحف الت یإلى تحسین التحو 

ّ  الواقع المعز ز • الذي یستخدمھ معھد دیترویت للفنون لتحسین تجربة الزوار. تقدم "جولة              
 ً  ا  ر         ّ  بالید متوف     ً وال  محم  ً  ا  ، لزوار المتحف جھاز2017 79لومین للفن" التي بدأ عرضھا عام 

الكثیر من  یعتمد على تقنیة تانجو من جوجل، الذي  ھذا الجھاز،  ّ   یقد م داخل مبنى المتحف. 
الفنیة بمجرد اإلشارة إلیھا. ومن أبرز ھذه الخیارات خیار  القطع عن  لحاملھ المعلومات 

ء  ازجالقدرة على رؤیة كل من األ یمنح المستخدم  ا م ،باألشعة المومیاء القدیمة مسح 
 ؛ لكائن أمامھمل ة والداخلی ة الخارجی

الواقع   االستودیو   ّ  یوف ر. ArtLens Studio Play80 كلیفالند للفنون التفاعليمتحف استودیو  •
في غرفة داخل المعرض، مجموعة متنوعة من األنشطة القائمة على الشاشة والتي تتطلب  

 
76 _use_of_ICT_for_-explained/index.php/Culture_statistics_-https://ec.europa.eu/eurostat/statistics 

                                                                                                                                                   .cultural_purposes 
77 museum/-virtual-a-of-definition-vimm-mm.eu/2018/01/10/the-https://www.vi . 
78 /attachment_data/file/government/uploads/system/uploadshttps://assets.publishing.service.gov.uk/ 

                                                                   657464/Sponsored_Museums_Performance_Indicators_2016_17.pdf. 
79 https://www.dia.org/lumin . 
80 studio-ry/artlensgalle-http://www.clevelandart.org/artlens . 
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كة فعالة في بعض  ن أن یشاركوا مشارولمستخدم اركة فعلیة للجسم لتشغیلھ. ویمكن ح
  ختصاصات الفنانین التشكیلیین واال  إلى   ّ  ر فوالتع  األنشطة مثل الرسم االفتراضي، والبحث 

نقیح من خالل  القدرة على التو ورسم الذات عبر الكامیرات األمامیةالمختلفة المتمیزة، 
الذكاء (عبر  رسم األشكال ومطابقتھاوالفخار االفتراضي، عمل المؤثرات الفنیة، و

 ) مع العناصر الموجودة في قاعدة بیانات المعرض.صطناعياال

على إمكانیة الوصول إلى موارد التراث    ً ا  رائع     ً مثاال   Europeana(81( ویقدم المشروع األوروبي 
التقییم األخیر للمشروع على أن ھذا    82واستخدامھا وإعادة إستخدامھا. وینص تقریر  إلنترنت الثقافي على ا 

ملیون قطعة من   51إمكانیة الوصول إلى أكثر من            ً یتیح حالیا   2008عام الطلق في نالمشروع الذي أ
صریة في  مكتبة ومحفوظات ومتاحف ومعارض ومجموعات سمعیة ب 3700مجموعات من أكثر من 
 الرئیسیة  na Collection peaEuroإما بشكل تفاعلي من خالل بوابة النفاذ إلیھا  جمیع أنحاء أوروبا. یمكن

)europeana.eu(    ستخدم التطبیقات التي  وتالوصالت البینیة لبرمجة التطبیقات  عبر     ً ا    ّ  تقد م  أكثربطریقة  أو
                   ً  یثني التقریر كثیرا  كما . ھذا النوع من التقنیات  ترید توفیر واجھة خاصة بھا للوصول إلى ھذه العناصر 

 دوره في الحفاظ على التراث األوروبي.  على و على المشروع 

مشروع  لعن "الخطوات المقبلة  2018 مایو /في أیارالصادر ألخیر وھذا ما یؤكده اإلعالن ا
سیجري العمل على  . 83للثقافة" أجندة أوروبیة جدیدة " في رسالة المفوضیة األوروبیة المعنونة "روبیانا أ

  البیان      ّ  ویقد م .  في انحاء أوروبا  ل الرقمي للتراث الثقافي یعلى التحو  ً  ا  قادرأوروبیانا لیصبح    مشروع   تطویر 
                                 ً جیا المعلومات واالتصاالت إستخداما  ستخدم فیھا تكنولو                                  ُ معلومات ھامة عن عدة مبادرات أخرى ت   ھ نفس

 في خدمة األنشطة الثقافیة، مثل:      ً  كبیرا  

شبكة مراكز الكفاءة لحمایة المعارف المتعلقة بآثار التراث المھددة باالنقراض من خالل   •
 ؛ نطاق واسعالرقمنة على  

 ؛ م األوروبیةالدلیل اإللكتروني لألفال •
 الشبكة األوروبیة لمراكز اإلبداع واالبتكار الرقمیة.  •

 ا المعلومات واالتصاالت والثقافة في المنطقة العربیة یتكنولوج  -3

تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت   ث أو إحصائیات ذات صلة حول مستوى إستخدام وبح ما من 
لتحلیل السابق، فإن الخطوة األولى في دعم الثقافة  في ا  ورد لدعم األنشطة الثقافیة في العالم العربي. وكما  

، والمكتبات، والكتب، وما إلى  صحفالفنیة، وال القطعستكون من خالل رقمنة األشیاء الثقافیة (األفالم، و

 
81 europeana.eu/portal/en/about.htmlhttps://www. . 
82 content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0612&from=EN-lex.europa.eu/legal-https://eur . 
83 final 167 SWD(2018) final, 267 COM(2018) Culture: for Agenda European New A . 
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على الرغم من وجود مصادر ھائلة للمواد الالزمة لبناء األرشیف في  ومیة.  ذلك) إلنشاء المحفوظات الرق
  تكوین ث تشتھر العدید من الدول العربیة بتراثھا الثقافي الثري، إال أن الجھود المبذولة ل العالم العربي، حی

مع    األمر   ھذا  ینسجم و.  ً  ا  ال تزال ضعیفة جد   ونشرھا  ھا اإلعالن عن  ، واألھم من ذلكتھاوصیانھذه الموارد  
ّ  بما أن  محتوى رقمي عربي،  غیاب  في الواقع، فإن  . العربیة ھي ب فقط من صفحات الشبكة  في المائة  0.6     

عن وجود محتوى          ً إیجابیا                          ً یعطي المستخدمین انطباعا  قد  YouTubeالبحث في األرشیف اإللكتروني مثل 
اللغة العربیة (األفالم، المسلسالت التلفزیونیة، األغاني، الموسیقى، الخ.)، ولكن لألسف، ھذه  برقمي 

 یرة، وال یمكن تصنیفھا كأرشیف مھني،  الموارد ھي نتیجة لمبادرات قام بھا أفراد أو مجموعات صغ 
 حقوق النشر المحتملة.        ّ      ر المتعل قة بواألم  ال سیما في ظل 

محددة   ركیزةعلى  إلنترنت ا حوكمة ة الطریق العربیة حول ارطختحتوي النسخة الثانیة من و
ات المعنیة  ھجوالإلنجازات المتوقعة  التالي األھداف وا  المنطقيحول التنوع الثقافي واللغوي. یوفر اإلطار  

 بھذا الموضوع: 

             ّ  الجھات المعنی ة                ّ  اإلنجازات المتوق عة األھداف 

لزیادة تواجد لغة المنطقة العربیة 
 .إلنترنتوثقافاتھا على ا

البیئة المؤاتیة (البنیة التحتیة المناسبة  -1
والدعم المؤسسي) من أجل  

االعتراف بالمضمون اإللكتروني 
 .للغة العربیة وحمایتھ

 .   ّ       معنی ة كافةالجھات ال

عرض الثقافة والتراث المحلیین بما  -2
المرتبطة باللغة  غیرفي ذلك تلك  

 .العربیة على الشبكة والترویج لھا 

 .قوننة الحقوق اإللكترونیة وحمایتھا -3

نفیذ الستراتیجیات من  تاإلعداد وال -4
أجل تعزیز تولید المضمون المحلي 

 .وترزیمھ ونشره/توزیعھ

ضایا الثقافیة الحدیثة الھامة التي لھا صلة كبیرة بالمجتمع إستخدام وسائل التواصل  من الق
 84أظھر تقریر اإلعالم االجتماعي العربي وقد . ھاونشر االجتماعي كمنبر جدید إلنتاج المواد الثقافیة 

  بشكل یة المعناستخدام تطبیقات التواصل االجتماعي في  ً  ا  كبیر  ً ا  زخم، 2017 العام في الصادر  السابع 
تبادل مختلف وسائل اإلعالم (النصوص، الصور، الفیدیو، الخ). ومن بین أكبر الشبكات  ب       ّ اساسي  

 في اإلمارات العربیة المتحدة   في المائة  95تطبیق الواتس آب إلى استخدام االجتماعیة، تصل نسبة 
سنابشات، حیث أن نسبة  ق تطبیھو ف"البطل" الحقیقي أما السعودیة.  في المملكة العربیة  في المائة 88و

 
84 -social-paper/arab-white-paper-research-report-https://www.mbrsg.ae/home/publications/research

                                                                                                                                          .2017.aspx-report-media 
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https://www.mbrsg.ae/home/publications/research-report-research-paper-white-paper/arab-social-media-report-2017.aspx
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  40إلى  في المائة 4و في المائة  35و في المائة 8المستخدمین في اإلمارات العربیة المتحدة تتراوح بین 
 .. ھذه النسب المئویة ھي من بین أعلى النسب في العالم المملكة العربیة السعودیةفي  في المائة 

 لتالیة: قترح اإلجراءات ا                     ُ إلى التحلیل السابق، ت         ً  استنادا  و

خاصة  بإنشاء المحفوظات الرقمیة لجمیع "الصناعات" الثقافیة ذات الصلة، و  على   تشجیع ال (أ)
التقلیدي (األفالم، األشرطة، األقراص،   أرشیفھاالسینما والموسیقى والصحافة. التي تواجھ خطر فقدان 

 ؛عوامل عدیدةالوثائق المطبوعة) بسبب  

والتفاعل، لجذب الجیل   المعزز  ا الحدیثة، مثل الواقعتعزیز إستخدام خصائص التكنولوجی (ب)
 ؛ الجدید إلى األنشطة الثقافیة

أو المواد الثقافیة (الفنانون، صناعة السینما، مذیعو التلفزیون) لالنتقال   القطعدعم منتجي  (ج) 
 ؛توزیعھا ونشرھا                                    ً إلى اإلنتاج الرقمي، مما سیسھل الحقا  

، بما في ذلك تلك التي ال ترتبط باللغة  إلنترنت لیة عبر ا الترویج للثقافات والتراث المح (د)
 ؛ العربیة

لتشجیع منتجي المحتوى على   إلنترنت قوق النسخ على اتناول القضایا المتعلقة بحمایة ح  ) ھ(
 ؛ إلنترنت نشرھا على ا 

إستخدام وسائل التواصل االجتماعي كأداة فعالة لتبادل وسائل اإلعالم الرقمیة    على   شجیع الت (و) 
 إیجاد صیغ مناسبة الستغالل ھذه التكنولوجیا لخدمة األنشطة الثقافیة. و
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