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  مقدمة
 

ارات العربية المتحدة هي اتحاد سبع إمارات مستقلة، قامت عند انسحاب بريطانيا من الخليج دولة اإلم
 مليون نسمة حسب تقدير برنامج األمم المتحدة ٤,٧ وعدد سكانها ٢ كم ٨٣٦٠٠تبلغ مساحتها . ١٩٧١عام 

منه نصيب الفرد ، وكان ٢٠٠٦ بليون دوالر في عام ١٧٧بلغ الناتج المحلي اإلجمالي . ٢٠٠٦اإلنمائي عام 
  .، وهو على قدم المساواة مع بعض الدول الغربيةدوالر ٢٧٦١٠

  
الحكومة الوطنية هي حكومة فدرالية تتمتع بصالحيات محددة وتتمتع اإلمارات األعضاء في االتحاد 

وهذا يفسر الفرق الكبير في استخدام تكنولوجيا المعلومات في اإلمارات المختلفة، حيث . بصالحيات أخرى
  . دبي وتتلوها أبو ظبي أكثر تقدما من اإلمارات األخرى

  
تعتبر دولة اإلمارات العربية المتحدة أكثر دول الشرق األوسط تقدما في مجال التكنولوجيا، ففي سوق 

 إلى ٢٠٠٣ م بليون دوالر عا٦,٩تكنولوجيا المعلومات المطرد في النمو، نما قطاع تكنولوجيا المعلومات من 
  .٢٠٠٥الر عام  بليون دو٩,٥

  
لقد حققت الدولة إنجازات هامة في إقامة مجتمع مبني على المعرفة وذلك من خالل القوانين واألطر 
التنظيمية، إضافة إلى وجود بنية أساسية متطورة للمعلومات واالتصاالت، وقد أدى ذلك إلى نجاح وتنوع 

سات المحلية الصغيرة والمتوسطة، وأن تكون كبير في مجال التجارة على المستوى العالمي واإلقليمي والمؤس
لبعض الشركات العالمية مثل الثريا لالتصاالت الفضائية إضافة إلى شركات االتصاالت المدعومة من  مقرا

  .الحكومة ومناطق التجارة الحرة
  

تعتبر دبي المحور الرئيسي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنطقة، وهي الرائدة في تبني 
 ٦٨٠، تستقطب ٢٠٠٠لتكنولوجيا، فدبي للتجارة االلكترونية والمنطقة الحرة لإلعالم والتي تأسست عام ا

شركة عاملة في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، كما تستضيف مدينة دبي لالنترنت ومدينة دبي 
رموقة في تقرير المنتدى ولقد حظيت دولة اإلمارات العربية المتحدة بمكانة م. لإلعالم وقرية المعرفة

 في مؤشر الجاهزية ٢٧ حيث جاء ترتيبها ٢٠٠٧االقتصادي العالمي للقدرة التنافسية للعالم العربي 
 على مستوى ١٩التكنولوجية حسب المقياس العالمي لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، كما جاء ترتيبها 

طة وتأتي في المرتبة الثانية على قائمة دول  نق٥,٠٦ التنافسي حيث حصلت على والعالم في مؤشر النم
  .مجلس التعاون الخليجي

  
إضافة إلى األنشطة التجارية فان معظم المؤسسات الحكومية لها مواقع الكترونية يتم من خاللها تقديم 

  .الخدمات وإنجاز المعامالت بصورة مباشرة كما تعمل على زيادة عدد الخدمات المتوفرة حاليا
  

 والدول العربية سكواالجهود إلى حصول دولة اإلمارات على أعلى مرتبة بين دول اإلأدت كل هذه 
  .٢٠٠٧حسب ما جاء في مؤشر اإلبداع العربي الذي نشر عام 
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 مجتمع المعلومات الفرقاء األساسيين في بناء  دور الحكومة و-أوالً
 

  ة الوطنية واإلستراتيجيات االلكترونيالمعلوماتسياسات مجتمع   -ألف
  

 فان االلتزام بتطوير قطاع ٢٠٠٥ العمل لبناء مجتمع المعلومات عام ةبالرغم من صدور خط
 زمن، فقد بين العديد من المؤشرات الدولية إنجازات ذتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات واضح ومستمر من

ع ونشر تكنولوجيا دولة اإلمارات بهذا الخصوص، أضف إلى ذلك اضطالع الدولة بالعديد من المبادرات لدف
 دولة كان ١٠٤في ) ٢٠٠٧–٢٠٠٦(االتصاالت والمعلومات في البلد، وحسب مؤشر جاهزية الربط الشبكي 

 بين دول العالم والسابع بين ٧٤كما كان ترتيب اإلمارات .  نقطة٤,٤٢ وحصلت على ٢٩ترتيب اإلمارات 
  .٢٠٠٧الدول العربية حسب مؤشر الحرية االقتصادية في عام 

  
 القطاعات متعددة   الشراكة بين القطاعين العام والخاص والشراكة-باء

  
 والذي اتخذ على المستوى الفدرالي والقاضي بإتباع خطة ٦٣١/١بناء على القرار رقم 

   الخدمات الحكومية، وتدعو الخطة إلى تقديم نحو  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فيإلدماجومسار
  .٢٠٠٧واإلنترنت في نهاية ) النقالالثابت و( استخدام الهاتف  من الخدمات الحكومية ب٪٩٠

  
وهناك عدد من . لقد ساعدت شركات تجارية عالمية في التنفيذ منها اوراكل ومايكروسوفت

المبادرات اضطلعت بها الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص مثل انتل ومايكروسوفت واتش بي، وكان 
 بدا تطبيق برنامج ٢٠٠٦بالتعاون مع حكومة أبو ظبي، وفي أيلول " بلالتعليم إلى المستق"أحدثها مبادرة 

  . ويجري تقييمه اآلنيتجريبي في منطقة تعليم وابوظب
  

 الحكومية غير   دور المنظمات-جيم
  

، بمساعدة الدولة في نشر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتغالبا المؤسسات غير الحكومية ال تقوم 
.  هي التي تقوم بتنفيذ مشاريع ملموسة لالنتقال إلى المجتمع المبني على المعرفةإن المؤسسات الحكومية

  .ويتم التركيز في معظم هذه المشاريع على قطاع التعليم العام والجامعات
  

   التقدم المحرز نحو تحقيق السياسات واإلستراتيجيات الوطنية-دال
  

م القياس حسب المعايير الواردة في الوثائق مثل غالبا ما يكون تقييم دولة اإلمارات عاليا عندما يت
خطة عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وتقرير التنمية البشرية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ومؤشر 
مجتمع المعلومات، وبالرغم من أن التنمية في الدولة ال تضبط إيقاعها على المقاييس المنصوص عليها في 

 النقال أن إنجازاتها حازت على نقاط جيدة في مؤشرات مختلفة مثل معدالت اقتناء الهاتف وهذه الوثائق إال
وبناء على . والحواسيب الشخصية وانتشار االنترنت وتكامل استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

المنطقة، وقد جاء  في يتقرير اإلبداع العربي، فان دولة اإلمارات مرشحة ألن تصبح محور االبتكار الرئيس
في أن تصبح مركز النفوذ ) مصر( مرات حظوظ اقرب المنافسين ٤في هذا التقرير أن حظ اإلمارات يعادل 

  . واالبتكار في العالم العربي
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 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالبنية األساسية ل  -ثانياً
  

   البنية األساسية-ألف
  

تيجية وطنية شاملة لمجتمع المعلومات إال أن هناك في الوقت الذي لم يتم فيه إعداد استرا
تمتلك . استراتيجيات متقدمة يتم تنفيذها على مستوى المحلي لإلمارة الواحدة وخاصة في دبي وأبو ظبي

دولة اإلمارات بنية اتصاالت حديثة، وكثيرا ما يشار إليها على أنها أكثر ترابطية من باقي دول الشرق 
اطنو دولة اإلمارات من النفاذ دون عائق إلى كافة وسائط االتصاالت، وتضاهي األوسط، حيث يستطيع مو

وتجدر اإلشارة هنا إلى وجود فجوة رقمية بين سكان المدن .  في ذلك مواطني الدول الغربية المتقدمة
وسكان القرى، وعلى كل حال، تقوم الحكومات المحلية بجهود لجسر هذه الفجوة من خالل تطوير وتنفيذ 

  .امج تدريبية في المناطق الريفية، ومن األمثلة على ذلك ما تقوم به إمارة الشارقةبر
  

هي الجهة المخولة بتنظيم تكنوجيا المعلومات واالتصاالت في دولة " هيئة تنظيم االتصاالت"إن 
اف هذه ، ومن أهد"قانون االتصاالت "٢٠٠٣ لسنة ٣اإلمارات، وقد تم إنشاؤها بموجب القانون الفدرالي رقم 

ضمان كفاءة خدمات االتصاالت في جميع أنحاء الدولة، والعمل على التزام الشركات المرخصة : الهيئة
 تكنولوجيا المعلومات، وإعداد األطر التنظيمية ومتابعة تنفيذها، عبشروط ترخيصها، وتعزيز وتطوير قطا

جيع البحث والتطوير في مجال وتشجيع استخدام ما يستجد من تكنولوجيا، وتطوير القوى البشرية، وتش
 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  
 عندما دخلت السوق ٢٠٠٦حتى عام " اتصاالت"ظلت البنية التحتية لالتصاالت حكرا على شركة 

والباقي لمواطني الدولة، وحسب ما جاء " اتصاالت" من شركة ٪٦٠تملك الدولة ". Du"شركة جديدة باسم 
 شركة في العالم وسادسة أكبر الشركات ٥٠٠واحدة من أكبر " اتصاالت"تعتبر شركة  "Financial Times"في 

، فرعا لتقديم خدمات ٢٠٠٠وقد أنشأت في عام .  في الشرق األوسط من حيث رأسمالها في السوق
يرة البنية التحتية المث" االتصاالت"، ونظرا المتالك "اإلمارات لالنترنت والوسائط المتعددة"االنترنت باسم 

لإلعجاب قامت العديد من الشركات اإلقليمية التي تقدم خدمات االنترنت بشراء خدمات االتصاالت من 
  .الشركة

  
 مليون خط، وتوفر الشركة خدمات االنترنت بجودة ١,٤مقسما رقميا بسعة " اتصاالت"تمتلك شكة 

 ٢٠٠٣ عام ث/جيجابت ١,٠٢٤ن عالية من خالل وسائل واختيارات متعددة، وازدادت السعة المتاحة للبلد م
وقد مكنت هذه السعات، وانتشار . ٢٠٠٦ عام ث/جيجابت ١٠ والى ٢٠٠٥ عام ث/جيجابت ٢,٦٨٠إلى 

 سنويا، وخدمات االنترنت من التقدم ٪١٤وبزيادة متوقعة  ٪١٦,٢الحواسيب الشخصية والذي يقدر بنسبة 
لة التقدم في هذا المجال زيادة أسماء النطاقان نحو مجتمع المعلومات والمعرفة في دولة اإلمارات، ومن أمث

  .٢٠٠٧ في عام ٥٤٨٧١ إلى ٢٠٠٤ في عام ١٢٢٦١الوطنية المسجلة من 
  

 بليون دوالر في عام ٢,٥يعتبر االستثمار في مجال االتصاالت من أولويات الدولة، فقد أنفقت 
يذ مشروع طموح يهدف إلى  على توسعة وتحسن وصيانة البنية التحتية لالتصاالت، وقد تم تنف٢٠٠٦

  .توصيل الصوت والبيانات والبث التلفزيوني إلى المستفيدين من خالل كابل واحد
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 كيلومتر تصل اإلمارات بكل من ١٣٠٠ترتبط اإلمارات بشبكة األلياف الضوئية الخليجية طولها 
استيعاب حجم هائل  لكل زوج من األلياف الضوئية، ويمكنها ث/جيجابت ١٠قطر والكويت والبحرين بسعة 

كما ترتبط دولة اإلمارات بخط األلياف الضوئية حول . من التراسل وتقديم خدمات متنوعة بجودة عالية
 التي يربط أوروبا بجنوب آسيا من خالل اإلمارات، وتتخذ هذه الشبكة من إمارة الفجيرة مقرا FLAGالعالم 

 – الشرق األوسط – أخرى مثل جنوب شرق آسيا كما ترتبط دولة اإلمارات بشبكات. لمركز تشغيل الشبكة
، والثاني ث/جيجابت ٤٠ كم وبسعة ٣٩٠٠٠أوروبا الغربية من خالل أثنين من الكابالت األول بطول 

   .ث/جيجابت ١٢٨٠ كم وبسعة ٢٠٠٠٠
  

   خطوط الهاتف الثابت-١      الجدول
 السنة )فباألل (العدد

١٩٩٧ ٨٣٥ 
١٩٩٨ ٩١٥ 
١٩٩٩ ٩٧٥ 
٢٠٠٠ ١٠٢٠ 
٢٠٠١ ١٠٥٣ 
٢٠٠٢ ١٠٩٤ 
٢٠٠٣ ١١٣٦ 
٢٠٠٤ ١١٨٨ 
٢٠٠٥ ١٢٣٧ 
٢٠٠٦ ١٣١٩ 

  ٢٠٠٧ هيئة تنظيم االتصاالت: المصدر
 

 النقال  اشتراكات الهاتف -٢            الجدول 
 السنة )فباألل( العدد
١٩٩٧ ٣١٣ 
١٩٩٨ ٤٩٢ 
١٩٩٩ ٨٣٠ 
٢٠٠٠ ١٤٢٨ 
٢٠٠١ ١٩٠٩ 
٢٠٠٢ ٢٤٢٨ 
٢٠٠٣ ٢٩٧٢ 
٢٠٠٤ ٣٦٨٣ 
٢٠٠٥ ٤٥٣٤ 
٢٠٠٦ ٥٥١٩ 

  ٢٠٠٧هيئة تنظيم االتصاالت : المصدر                 
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   واالنترنتالنقال  معدالت انتشار الهاتف الثابت والهاتف -٣الجدول 

 السنة الهاتف الثابت النقالالهاتف   اإلنترنت عدد السكان
١٩٩٧ ٣١,١ ١١,٥ ٢,٥ ٢٦٨١٥١٤ 
١٩٩٨ ٣٢,٤ ١٧,٤ ٥,٩ ٢٨٢٧٩٢٦ 
١٩٩٩ ٣٢,٧ ٢٧,٩ ١٠,٦ ٢٩٨٢٣٣٠ 
٢٠٠٠ ٣٢,٤ ٤٥,٤ ١٦,٨ ٣١٤٥١٦٥ 
٢٠٠١ ٣١,٧ ٥٧,٦ ١٩,٩ ٣٣١٦٨٩١ 
٢٠٠٢ ٣١,٣ ٦٩,٤ ٢١,٩ ٣٤٩٧٩٨٣ 
٢٠٠٣ ٣٠,٨ ٨٠,٦ ٢٥,٥ ٣٦٨٨٩٨٤ 
٢٠٠٤ ٣٠,٥ ٩٤,٧ ٣٠,٥ ٣٨٩٠٤٠٢ 
٢٠٠٥ ٣٠,١ ١١٠,٥ ٣٢,٢ ٤١٠٦٤٢٧ 
٢٠٠٦ ٣٠,٣ ١٢٧,٦ ٣٩,٥ ٤٣٢٦٨٣٢ 

  ٢٠٠٧الت هيئة تنظيم االتصا: المصدر
  

   عدد أسماء النطاقات الوطنية المسجلة -٤      الجدول

 السنة )ae.(نطاقات 
٢٠٠٤ ١٢٢٦١ 
٢٠٠٥ ٢٠٧٩١ 
٢٠٠٦ ٣٤٥١٧ 
٢٠٠٧ ٥٤٨٧١ 

  ٢٠٠٧هيئة تنظيم االتصاالت : المصدر

  

  )باأللف ( عدد مشتركي االنترنت-٥ الجدول

 السنة بالهاتف  العريضةبالحزمة المجموع
١٩٩٧ ٢٧ . ٢٧ 
١٩٩٨ ٦٦ . ٦٦ 
١٩٩٩ ١٣٠ . ١٣٠ 
٢٠٠٠ ٢٠٩ ١ ٢١١ 
٢٠٠١ ٢٥٦ ٨ ٢٦٤ 
٢٠٠٢ ٢٩٠ ١٨ ٣٠٩ 
٢٠٠٣ ٣١٧ ٣٠ ٣٤٧ 
٢٠٠٤ ٣٦٣ ٥٦ ٤١٨ 
٢٠٠٥ ٣٩٩ ١٢٩ ٥٢٩ 
٢٠٠٦ ٤٤٣ ٢٤١ ٦٨٣ 

  
لالتصاالت وسوف يتم ) NGN(تقدم الشركة خدمة الخط الثابت باستخدام تكنولوجيا الجيل التالي 

، كما أدخلت الشركة بطاقات الجيل الثالث ٢٠٠٧هذه الشبكة المتقدمة في نهاية تحويل المشتركين إلى 
  .وشريحة جديدة يمكن من خاللها تقيم خدمات متطورة ومتنوعة للمستفيدين باستخدام بطاقة واحدة فقط
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زادت الحكومة الفدرالية من أنشطتها في مجال نشر التوعية من خالل دعمها لوسائل اإلعالم 
لمؤتمرات، كما تخصص معظم الصحف المحلية أبوابا لنشر المعرفة في مجال تكنولوجيا الوطنية وا

  .المعلومات واالتصاالت ولكن المشكلة الرئيسية تكمن في قلة عدد القراء لهذه الصحف

  
 وتطوير خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالبنية األساسية ل االستثمارات في  -باء

 جديدة
  

ية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في دولة اإلمارات العربية المتحدة متطورة بشكل البنية التحت
 ٢٠٠٦في عام " دو"جيد جدا كما يتضح من ترتيبها في مؤشر مجتمع المعلومات، كما أن إنشاء شركة 

 سوف يزيد من حدة التنافس ويؤدي إلى صناعة اتصاالت اقتصادية، أضف إلى" اتصاالت"كمنافس لشركة 
  .ذلك تطور التشريعات والهياكل التنظيمية التي تخلق البيئة المناسبة لجذب االستثمارات األجنبية

  
بادرت الدولة إلى إنشاء صندوق لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يتم من خالله دعم وتقديم 

 المعرفة في هذا المشورة للشركات والمؤسسات وحاضنات األعمال واألفراد لتمكينهم من االبتكار وتطوير
ويمثل هذا الصندوق .  األكاديمية الصلة بين الصناعة والمؤسسات على توطيدالصندوق القطاع، كما يعمل 

  .  والتدريب في هذا المجالمالتزاما من دولة اإلمارات بتعزيز اإلبداع ودعم مشاريع البحث والتطوير والتعلي
  

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ترابطية -جيم
  

إن دولة اإلمارات العربية المتحدة رائدة في ترابطية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، فقد تم ربط 
معظم المدارس الحكومية والخاصة بشبكة سلكية، وتتم إدارة االمتحانات في المدارس والجامعات وتقديم 

 المحلية سوف يقدم خدمة إن إنشاء مراكز المجتمعات. الطلبات في الكليات بصورة الكترونية ومباشرة
  .عظيمة لشريحة مهمشة من السكان

  
 يستطيع المسافرون أن ٢٠٠٧مايو /الخدمات والتطبيقات الالسلكية متوفرة في كل مكان، فمنذ أيار

  .يحجزوا سيارة أجرة بإرسال رسالة قصيرة من الهاتف النقال
  

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  تجهيزات وخدمات -دال
  

جد مبادرات على المستوى الفدرالي للتصدي لألمور ذات العالقة بإمكانية النفاذ والمقدرة على ال تو
تحمل التكاليف المترتبة على االستفادة من خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت خاصة ذوو االحتياجات 

اإلمارة كمبادرة الخاصة واألطفال وكبار السن، وعلى كل حال، توجد مبادرات متواضعة على مستوى 
مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية حيث تم توفير أحدث المعدات التكنولوجية للمعلمين والطلبة الذين يعانون 

  .من إعاقات عقلية أو جسدية
  

  حوكمة اإلنترنت  -هاء
  

االستثمار في االتصاالت والشبكات هو من أولويات الحكومة الفدرالية، فقد تم االستثمار بمبلغ 
 تم االستثمار في مشاريع ذات ٢٠٠٦، وفي ٢٠٠٤ مليون دوالر في مجال االتصاالت في عام ٣٧١,٦٦٢
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إن مقسم اإلمارات لالنترنت هو أول نقطة .  بليون دوالر أمريكي 2.5العالقة بتكنولوجيا المعلومات بمبلغ
ي المنطقة، ولكي يلبي نفاذ إلى االنترنت في الشرق األوسط يقدم خدمة ترانزيت لمزودي خدمات االنترنت ف

 إلى ٢٠٠٤ في عام STM-1 ١٥االحتياجات المتزايدة لمزودي خدمات االنترنت، قام بزيادة السعة الكلية من 
  . وهو متصل بالعالم بكابالت من األلياف الضوئية إلى أوروبا والشرق األقصى وأمريكا٨١

  
ثمار هام في البنية التحتية كان هذه الزيادة في السعات وتحديث المعدات وما تطلبه ذلك من است

  .هدفه تقديم الخدمات للمستفيدين بجودة ال تضاهى ودون انقطاع
  

   اإلعالم التقليدي-واو
  

تلعب مؤسسة اإلمارات لإلعالم دورا هاما في تطوير اإلعالم في الدولة، حيث تستخدم معظم 
ونظرا لتنوع سكان اإلمارات فانه من . توسائط اإلعالم المكتوبة أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا المعلوما

الضروري عرض مزيج متنوع من المحتوى لمشاهدي التلفزيون لتلبية احتياجات المجموعات العرقية 
 تم إدخال ٢٠٠٦وفي الربع األخير من .  قناة تلفزيونية٢٠٠والناطقين بلغات مختلفة من خالل بث أكثر من 

ت والتي تستخدم الكابل الواحد لتقديم خدمات متنوعة، وفي القريب خدمة التلفزة باستخدام برتوكول االنترن
ة الحصول على هذه الخدمات من خالل شبكات  الجيل النقالالعاجل سوف يكون بإمكان مالكي الهواتف 

  .GPRSالثالث و 
  

 والمعرفة المعلوماتالنفاذ إلى   -ثالثاً
  

  المعلومات المتاحة للعموم  -ألف
  

ت العربية المتحدة التزاما كامال بتوعية الجمهور بفوائد تكنولوجيا المعلومات تلتزم دولة اإلمارا
فعلى سبيل . واالتصاالت وتمكين األفراد والمؤسسات والمجتمعات من النفاذ إلى المعلومات حال توفرها

 وتصاريح المثال، نفذت وزارة العمل أنظمة الكترونية منها التوقيع االلكتروني، ونظام العمل االلكتروني،
 عام يف. يعتبر مؤشر مجتمع المعلومات مؤشرا رئيسيا لقياس التقدم نحو مجتمع المعلومات.  العمل، الخ

 دولة وردت في القائمة، وقد بين هذا المؤشر ٥٣ من ٣٢ وحسب هذا المؤشر، كان ترتيب اإلمارات ٢٠٠٦
  . عالمي على تكنولوجيا المعلومات من اإلنفاق ال٪٩٨أن الدول الثالثة والخمسون قد استثمرت أكثر من 

  
    النفاذ إلى المعلومات والمعلومات العامة-باء

  
تلتزم دولة اإلمارات العربية بتحويل المجتمع إلى مجتمع معرفي، وفي هذا الخصوص فان معدل 

الية انتشار الحواسيب واالنترنت يقترب مما هو عليه في الدول الغربية المتقدمة، كما تشجع الحكومة الفدر
  .األنشطة الهادفة إلى نشر الوعي المعرفي من خالل دعمها لإلعالم الوطني والمؤتمرات

  
تدعم الحكومة مبادرة المكتبة االلكترونية والتي تقدم خدماتها من خالل التعاون بين الحكومة 

حدا  حتى اآلن، وتعتبر مدخال مو٩االلكترونية لدبي وأمانة دبي، وتضم كافة مكتبات دبي وعددها 
للمنشورات والوثائق من خالل ما يتوفر من قواعد البيانات في أمانة دبي، وشرطة دبي، والدفاع المدني 
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ومن الجدير بالذكر، أن دائرة الصحة والخدمات الطبية في دبي قد افتتحت المكتبة الطبية . وغيرها
  .يها وعمالئهمااللكترونية والتي تحتوي على وثائق ومنشورات طبية قيمة وهي متاحة لموظف

  
ما يزال هناك حاجة إلى المزيد من الجهود لتمكين عامة الناس من النفاذ إلى ما توفره التكنولوجيا 

  .من خدمات
  

  متعددة المهام للعموممجتمعية نفاذ مراكز   -جيم
  

ا تتوفر نقاط نفاذ إلى االنترنت في المدارس والجامعات والمكتبات العامة، وال يزال هناك الكثير مم
قامت هيئة تنظيم االتصاالت بتنفيذ بعض . يمكن عمله في هذا المجال بهدف الوصول إلى انتشار أوسع

 ويهدف إلى تطوير ٢٠٠٥المبادرات، منها تأسيس صندوق تطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عام 
وتعزيز التعليم صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتشجيع البحث والتطوير وبناء القدرات 

والتدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، باإلضافة إلى دعم وتنظيم الفعاليات، والشراكة مع 
 من عائدات المرخصين ٪١يتم تمويل هذا الصندوق من خالل تخصيص . معاهد دولية رائدة في هذا المجال

 االستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات األساسيين، والمنح الحكومية والمؤسسات الخاصة ومن عائدات
واالتصاالت، ومن إيرادات براءات االختراع والملكية الفكرية الناتجة من تنفيذ مشاريع الصندوق، ومن أية 

  .منحة توافق عليها هيئة تنظيم االتصاالت
  

    استخدام نماذج برمجيات مختلفة-دال
  

اصة في مؤسسات القطاع الخاص في اإلمارات يستخدم العديد من نماذج البرمجيات المختلفة خ
العربية المتحدة، وقد بدا حديثا استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر في عدد من المؤسسات التعليمية مثل 

  .الجامعة األمريكية في الشارقة وجامعة اإلمارات العربية المتحدة
  

 تفي مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاال بناء القدرات  -رابعاً
  

   األمية األساسية-ألف
  

 يعرفون القراءة ٪٧٨ سنة، وما يقارب ٢٥ من سكان اإلمارات تقل أعمارهم عن ٪٥٥إن أكثر من 
والكتابة، وبالرغم من عدم وجود برنامج فدرالي لمكافحة األمية إال أن هناك برامج محلية على مستوى 

 حيث تقوم إمارة الشارقة بأنشطة خالقة لمحو . والشارقة ودبيياإلمارة للتصدي لذلك، خصوصا في أبو ظب
وتوصف دولة اإلمارات العربية . األمية باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المناطق النائية

  ، كانت نسبة التعلم في الفئة العمرية ٢٠٠٦، ففي تشرين أول "بلد وفير التعلم"المتحدة على أنها 
وأما بالنسبة للمساواة بين الجنسين فقد حصلت . ٪٨٧,٦عدل العالمي  وهي أعلى من الم٪٩٠ هي ٢٤-١٥

  . سنة فأكثر١٥ نقطة للذين هم في سن ١,٠٧دولة اإلمارات على 
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  التعليم والتدريب  فيتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -باء
  

ت وقد تبنت برامج  فدرالية بعد، نجد العديد من اإلماراةفي الوقت الذي لم يتم فيه إعداد استراتيجي
خاصة بها، والعديد من المشاركات بين القطاع العام والخاص تدفع في هذا االتجاه، ومثال على ذلك ما 

 عن تكوين رابطة جديدة لتكنولوجيا المعلومات تهدف ٢٠٠٧أعلنت عنه مدينة دبي لالنترنت في كانون ثاني 
ذه الرابطة ببحث القضايا الهامة كمكافحة القرصنة، تقوم ه. إلى تقوية الروابط بين الحكومة والقطاع الخاص

وتطوير قوى بشرية محلية مهنية متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وزيادة انتشار استخدام الحزم 
  .العريضة
  

تلتزم حكومة اإلمارات ووزارة التعليم بتشجيع استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في جميع 
منذ سنة، تم إعداد خطة عمل لدمج . ن االبتدائي والثانوي إلى التعليم العالي والتعليم المهنيمراحل التعليم م

  .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في النظام التعليمي
  

الكثير من المدارس الثانوية والكليات والجامعات اعتمدت وألزمت طالبها باستخدام الحاسوب، 
ئدة في هذا المجال حيث ألزمت جميع الطالب من الصف التاسع في دبي را" المواكب"وكانت مدرسة 

 كما طلبت جامعة اإلمارات في العين وجامعة زايد في ٢٠٠وحتى الثاني عشر باستخدام الحاسوب منذ 
  .ابوظبي ودبي والجامعة األمريكية في الشارقة من جميع طالبها أن يتزودوا بحواسيب

  
 لبناء القدرات   برامج التدريب-جيم

  
تم تطوير عدد من البرامج لبناء القدرات في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على 

وقد تم اعتماد عدد من الجامعات والمعاهد . مستوى اإلمارات المختلفة وخاصة في ابوظبي والشارقة ودبي
لرخصة الدولية كمراكز للتدريب وتسهيل عقد االمتحانات للحصول على ا) جامعة زايد وجامعة الشارقة(

  . لتشغيل الحاسوب
  

 من المؤسسات دالتدريب المهني خارج إطار التعليم التقليدي متوفر ولكنه في بداياتها يقوم عد
الحكومية والخاصة بتطوير برامج لموظفيها بجهودها الذاتية، ويقوم اآلخرون بالتعاقد مع مراكز متخصصة 

 سبيل المثال، جميع ى، عل"دبي لإلعالم"ألزمت . التدريبومنتشرة في جميع أنحاء الدولة للقيام بمهمة 
. ٢٠٠٧العاملين في اإلعالم أن يتقنوا استخدام الحاسوب وان يرسلوا تقاريرهم الكترونيا اعتبارا من نهاية 

  . التحدي األكبر هو تحديد المهارات الالزمة وتطوير برامج تدريبية لهذا الغرضإن
  

 والتطوير   البحث-دال
  

البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في معاهد البحث والجامعات، يتركز 
والتي معظمها تابعة " قرية دبي للمعرفة"حيث تقوم الجامعات الرئيسية والعشرات من الكليات والجامعات في 

  . المعلومات اإلداريةلمعاهد أوروبية واسترالية وأمريكية، بأبحاث أساسية وتطبيقية في علوم الحاسوب ونظم
  

، منصات بتكاليف مناسبة لشركات ٢٠٠٠ دبي لالنترنت، والتي تم أنشاؤها عام ةتوفر مدين
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي تستهدف األسواق الناشئة في مناطق واسعة تمتد من الشرق األوسط 
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كات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى شبه القارة الهندية وأفريقيا، وهي اآلن محط أنظار كبرى شر
توفر مدينة دبي لالنترنت بيئة تجذب كل . والعديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الواعدة
  .عناصر سلسلة القيمة المضافة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  
بحث والتطوير، تعمل واحة السليكون في دبي كحاضنة، وتتكون من أبراج حديثة، ومناطق لل

فيها مكتبة الكترونية، وسرعات عالية لالنترنت، وبنية تحتية . ومعاهد للتعليم وتوفر مناخا اجتماعيا وتجاريا
كما يوجد فيها مركز ابتكار . لتكنولوجيا المعلومات بمواصفات عالية، وتسهيالت للنقل والتوزيع

، ٢٠٠٦لوكة بالكامل للحكومة واستكملت عام وهي مم. االلكترونيات الدقيقة ومختبرات للبحث والتطوير
وكان الهدف من إنشائها جذب مصانع شبه الموصالت إلى دبي، وهذا جزء من رؤية حكومة دبي لتحويل 

  .اإلمارات إلى اقتصاد المعرفة
  
هو مركز آخر للتميز في التكنولوجيا الحيوية، والبحث " متنزه دبي للتكنولوجيا الحيوية واألبحاث"
. ي، والتعليم، والصناعة بجهود وطنية ودولية لخلق وتطوير وإجراء البحوث المتقدمة في المنطقةالتجسير

ومن أهدافه، توفير البيئة التشريعية الداعمة لبناء اقتصاد مبني على المعرفة في العلوم الحيوية، وخلق المناخ 
تشجيع اإلبداع من خالل المنح المناسب لكل ذي مصلحة في صناعة تكنولوجيا حيوية للتواجد والتعاون و

  .والصناديق المالية
  

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتواألمن في استخدام  الثقة بناء  -خامساً
  

    استخدام المعامالت والوثاق االلكترونية-ألف
  

إن أفضل ما يمكن تقديمه للمواطنين هو بناء آليات مؤسسية من شانها أن تساعد على زيادة الثقة 
إن دولة اإلمارات العربية المتحدة رائدة في إصدار . مان في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتواأل

يجرم القانون كل عمل متعمد ينتج .  مادة٢٩ للمعامالت االلكترونية ويحتوي على ٢٠٠٦ لسنة ٢قانون رقم 
بالسجن أو بالغرامة أو  شخصية أو رسمية، ويحكم تعنه تدمير أو كشف أسرار أو إعادة نشر معلوما

بكليهما على كل من يثبت دخوله إلى موقع معلومات الكتروني بطريقة غير قانونية، كما يحكم بالسجن لمدة 
  .خمس سنوات ويغرم كل من يقوم باإلغراء وأعمال الدعارة عبر االنترنت

  
خالية من الورق، هناك العديد من المبادرات الخالقة لتشجيع االنتقال من بيئة الورق إلى بيئة 

ومما . وكمثال على ذلك مبادرة دوائر الهندسة المدنية في موانئ دبي والجمارك ومؤسسة المنطقة الحرة
التصاريح ) ١: (ولتحقيق ذلك، تم تنفيذ ما يلي. ساعد على انطالقها هو الكميات الهائلة المكدسة من الورق

ل اإلجراءات الالزمة للحصول على تصريح للبناء، االلكترونية حيث يتم التعامل مع كافة الوثائق وتسلس
حيث يتم استالم ملفات رقمية لكافة الوثائق والمخططات، كما تتم كافة المراسالت مع االستشاريين والعمالء 

يحمل الكشافون عند زيارتهم للمواقع أجهزة :  الموقع االلكتروني) ٢. (بواسطة االنترنت والبريد االلكتروني
، ويستخدمون نظام معلومات جغرافية تمكنهم من الحصول على المعلومات التي يحتاجونها رقمية مساعدة

الخريطة االلكترونية والتي توفر الكثير من المعلومات ) ٣. (بما فيها خرائط الموقع دون الحاجة إلى الورق
وهو : ية االلكترونيةالبنا) ٤. (الجغرافية للموظفين المخولين من خالل موقع الكتروني على شبكة االنترنت

إنتاج حديث يمكن بواسطته إجراء المفاوضات مع المتقدمين بعروض لتنفيذ مشاريع إنشائية كبيرة دون 
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وفي موازاة ذلك، يتم مسح األوراق المكدسة في . استخدام الورق مما يؤدي إلى تخفيض في قيمة العقد
  .رقميةغرف األرشيف الواسعة االلكترونيا وحفظها في أنظمة تخزين 

  
    أمن المعامالت االلكترونية-باء

  
فريق االستجابة "باسم ، كلفت هيئة تنظيم االتصاالت مجموعة جديدة ٢٠٠٧في الخامس من نيسان 

لمكافحة الجرائم االلكترونية في البالد آخذة بعين االعتبار تزايد الجرائم االلكترونية في " ألحاسوبلطوارئ 
ء في العمل في اقرب وقت ممكن، وسوف يكون لهذا الفريق موقعا المنطقة، وهنك خطط واعدة للبد

ساعد في منع يو ، وسوف يمارس أعماله في الربع األخير من هذا العام،٢٠٠٧الكترونيا مباشرا مع نهاية 
  .الكثير من جرائم االنترنت

  
حباط وقد تم إ.  تتوجه األنظار إلى دولة اإلمارات بخصوص الجرائم االلكترونية في الخليج

 للتمويل الدولي وهجوم على شبكة حواسيب الحكومة االلكترونية يمحاوالت الكترونية للسطو على مركز دب
  .وهناك العديد مما تم إنجازه لضمان الحماية على االنترنت. في دبي

  
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاستخدام سوء   مجابهة -جيم

  
تبذل . ية تتطلب حجب المواقع اإلباحية والقمار والمخدراتاالعتبارات الثقافية والدينية والسياس

الدولة جهودا متواصلة لتطوير البيئة التشريعية وآليات عمل المؤسسات لمواجهة سوء استخدام تكنولوجيا 
 مركزا لتنسيق الجهود في دولة اإلمارات ألحاسوبفريق االستجابة لطوارئ يعتبر . المعلومات واالتصاالت

 البنية التحتية ىإن رسالة هذا الفريق هي المحافظة عل. منع الخروقات األمنية على االنترنتلتسهيل كشف و
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من مجموعة واسعة من التهديدات األمنية وبناء ثقافة األمن والحماية في 

تعزيز قانون الجرائم االلكترونية والمساعدة في إصدار قوانين ) ١: (وسوف يقوم الفريق بما يلي. البالد
بناء الخبرات الوطنية في هذا المجال، ) ٣(أنحاء الدولة، تعزيز ثقافة أمن المعلومات في جميع ) ٢(جديدة، 

إنشاء مركز وطني لنشر ) ٥(توفير نقطة اتصال مركزية وموثوق بها لإلبالغ عن الحوادث، ) ٤(
  .المعلومات حول التهديدات ومواطن الضعف والحوادث

  
  بياناتة وحماية الخصوصي  حماية ال-دال

  
 الثقافة اإلماراتية، وهذه القضية ال بد من معالجتها على ال يزال مفهوم الخصوصية جديدا على

. المستوى الفدرالي لتزيد من الثقة في الوسائل واألدوات الرقمية وتزيد من األعمال التجارية االلكترونية
 ينص على أن لهيئة تنظيم االتصاالت صالحيات ٢٠٠٦ لسنة ٣ومن الجدير بالذكر أن القانون الفدرالي رقم 

  .وائح تنظيمية وأوامر وقرارات وإجراءات في األمور ذات الصلة باستخدام معلومات المستهلكإصدار ل
  

  والمعلومات الشبكات   أمن-هاء
  

في خططها  شامال انهج أن الشركات في اإلمارات ال تتبع KPMGجاء في تقرير للمدقق العمالق 
 أن المعايير الدولية للحماية يتم تطبيقها مثل ، وأن معظم هذه الشركات ال تعتقد المعلوماتألمن طويلة األجل

ISO 27001كما. ، وأن تطبيقها أمر ضروري لها نظرا لتوسع نطاق عملها على المستوين اإلقليمي والعالمي 
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أوضح التقرير أن هذه الشركات بحاجة إلى اعتبار قضايا األمن واالستمرارية قضايا تجارية لها مكانها في 
ة وإجراءات إدارة المخاطر، وحسب ما جاء في هذا التقرير، فان الفيروسات في عام السياق األوسع لسياس

  . هي القضية الرئيسية، تليها المعلومات التي تقتحم البريد االلكتروني ثم التهديدات الداخلية٢٠٠٦
  

 التمكينية البيئة  -سادساً
  

   القانونية والتنظيميةبيئة  ال-ألف
  

، والتي تدير وتشغل جميع شبكات ٢٠٠٦حتى " اتصاالت" شركة ظل سوق االتصاالت حكرا على
تلتزم . المعلومات واالتصاالت في البلد، وكافة الخدمات للمستفيدين، وتعمل كهيئة تنظيمية بحكم الواقع

، فقد تم إنشاء هيئة تنظيم ٢٠٠٥الدولة تجاه منظمة العمل الدولية بتحرير قطاع االتصاالت مع نهاية 
 بدعم من القطاع العام في الدولة، ٢٠٠٥، وتم ترخيص مشغل ثان في نهاية ٢٠٠٤عام االتصاالت في 

قررت هيئة تنظيم االتصاالت تقنين األنشطة .   أخرى من السوقحوليس هناك خطط لمزيد من تحرير شرائ
تم في المرحلة األولى سوف يسمح لمن .  الخاصة بنقل الصوت باستخدام بروتوكول االنترنت على مرحلتين

ترخيصهم بتقديم هذه الخدمة بشروط، وفي المرحلة الثانية سوف تقوم الهيئة بإصدار إطار تنظيمي كامل، 
  .وفي الوقت الحاضر يتم حجب هذه الخدمة غير القانونية

  
 ٢، والقانون الفدرالي رقم )قانون المعامالت االلكترونية (٢٠٠٦ لسنة ١صدر القانون الفدرالي رقم 

ترسي هذه القوانين األساس إلضفاء الشرعية على التجارة ). ن الجرائم االلكترونيةقانو (٢٠٠٦لسنة 
وتعكس هذه القوانين مدى التزام الدولة . االلكترونية، وتحارب سوء استخدام شبكات المعلومات واالتصاالت

عية تلبى متطلبات في حماية االستثمار في المجاالت ذات العالقة باالنترنت، والتأكيد على أن البيئة التشري
  .ويوفر التشريع الجديد قاعدة سليمة لبناء اإلطار التنظيمي.  االقتصاد الرقمي

  
لم يتم معالجة بعض أوجه القضايا الخاصة بالتجارة االلكترونية والمعامالت االلكترونية مثل 

لتشريعات لسد وتبقى هناك حاجة إلصدار المزيد من ا. الخصوصية، وحماية البيانات، وأسماء النطاقات
  .الفراغ في التشريعات الحالية حتى يلبي النظام التشريعي االحتياجات المتزايدة لالقتصاد الرقمي

  
  ألرشيفاو   أطر حماية وسائط الخزن-باء

  
، تم اإلعالن عن مبادرة جديدة للمنظمة العربية لمقاييس االنترنت ٢٠٠٥ نوفمبر/في تشرين ثاني

نت في المنطقة من خالل تطوير مجموعة من المقاييس في مجاالت التسويق مهمتها تطوير مقاييس االنتر
االلكتروني والتصميم االلكتروني والمحتوى االلكتروني والحلول االلكترونية للمواقع التجارية على 

  .االنترنت
  

مبادرة لهيكلة هذه المقاييس من خالل برنامج لمنح شهادات لمن يلتزم دعمت مدينة دبي لالنترنت 
سوف تستخدم هذه المقاييس كأدلة إرشادية للجودة عند تطوير مواقع بمقاييس المعهد البريطاني للمقاييس، و

الكترونية وتكون معايير موحدة لتقييم المواقع االلكترونية على االنترنت، وسوف تساعد أيضا على خلق بيئة 
الج هذه المقاييس مختلف جوانب القصور غنية لصناعة االنترنت في اإلمارات والمنطقة، ومن المتوقع أن تع

  .في صناعة االنترنت في الوطن العربي
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    إدارة أسماء النطاقات-جيم
  

دوراً رئيسيا في إدارة أسماء النطاقات، فعلى سبيل المثال، تستضيف " اتصاالت"تلعب شركة 
. ي في دبي وأبو ظبF ، Kاثنين من مرايا األجهزة الرئيسة الخادمة لألسماء على االنترنت هما " اتصاالت"

إضافة إلى . والهدف من هذه الخادمات هو تسريع عملية تحويل األسماء إلى أرقام في اإلمارات والمنطقة
   ).تحت التجربة(من المؤسسين لمشروع أسماء النطاقات العربية " اتصاالت"ذلك، كانت 
  

 اإلمارات وإيجاد جهة مستقلة سوف تقوم هيئة تنظيم االتصاالت بإعادة هيكلة أسماء النطاقات في
 لترويج النطاق واالنتقال به إلى عالم أفضل الممارسات في إدارة النطاقات العلوية لرمز )ae.( نطاق إلدارة

  البلد، ومن مهامها توفير االتصال اآلمن واالستمرارية والوثوق بالنطاقات المسجلة تحت النطاق العلوي 
).ae( .إطار عام يعيد تعريف وتحديد دور كل جهة لها عالقة بهذا األمر وتفتح سوف تقوم تلك الجهة بإعداد 

  .المجال للتنافس في تسجيل أسماء النطاقات
  

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  التقييس في -دال
  

مبادرة المنظمة العربية لمقاييس االنترنت والتي سبق ذكرها هي خطوة في االتجاه الصحيح، 
  . مبادرة على استخدام مقاييس موحدة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتوسوف تساعد هذه ال

  
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  قطاع -هاء

  
حكومة اإلمارات هي المروج األساسي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، هذا ما صرح به مدير 

تتبع منهجا محافظا لحماية رات في الشرق األوسط، وجاء في هذا التصريح أن اإلما) 3COM(عام شركة 
 تقريبا من سكان اإلمارات، وعليه، فانه ينظر إلى ٪١٥يشكل المواطنون ". اتصاالت"المستثمرين في شركة 

كمنافس حقيقي " دو"على أنها حامية لالستثمار المحلي، ومن المبكر جدا الحكم على شركة " اتصاالت"
قد يسمح ". دو" من أسهم ٪٣٠إليه هو أن الدولة تمتلك أم ال، ومما تجدر اإلشارة " اتصاالت"لشركة 

  .لشركات االتصاالت األجنبية بالعمل إذا ما تم أثبات أن ذلك ضروريا لالقتصاد المحلي
  

لقد أوجدت الحكومة البيئة التشريعية وآليات عمل مؤسسية ووفرت البنية التحتية المادية والالزمة 
  " اتصاالت"إن مؤسسات الدولة كشركة . ا المعلومات واالتصاالتلزيادة فرص النجاح في قطاع تكنولوجي

كما تقوم الحكومة أيضا بتقديم الدعم . هي في حقيقة األمر قيمة مضافة القتصاد المواطنين في البلد" دو"و 
  .المالي والتدريب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل آليات متعددة

  
 ة  التدابير واإلجراءات المساند-واو

  
يجري إنشاء العديد من اآلليات المؤسسية للمساعدة في التحرك نحو مجتمع مبني على المعرفة، فمن 

.   حسب المؤشر العربي لالبتكارالمنطقة في  تصبح محور االبتكارنتم ترجيح اإلمارات أل حيث االبتكار
ال المجازف والمبادرات يقيس هذا المؤشر مستوى روح المبادرة وانتشار الحاضنات واستثمارات راس الم

  .الحكومية وأمور أخرى
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 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا تطبيقات  -سابعاً
  

    الحكومة اإللكترونية-ألف
  

. حققت دولة اإلمارات العربية المتحدة تقدما ملحوظا في جعل خدماتها على االنترنت متاحة للجميع
تصميم ودعم : مة االلكترونية في الدول النامية، هماهناك عامالن أساسيان لتطوير ونجاح مبادرة الحكو

  .القيادة السياسية العليا في البلد وتوفر الموارد
  

، وكان ١٩٩٧إن أول من تصدر تطبيقات الحكومة االلكترونية هو وزير المالية والصناعة منذ 
مالهم في أسرع وقت الهدف من هذه التطبيقات هو الحد من البيروقراطية والسماح للمستفيدين بإنجاز أع

  :نعرض فيما يلي بعض الخدمات المنفذة حاليا. ممكن
  
يتم نشر المعلومات والخدمات التي تخص كل وزارة : تطوير المواقع االلكترونية على االنترنت) أ(

حيث يستطيع عامة الناس والمؤسسات أن تتفاعل وتنجز . على الموقع االلكتروني لحكومة اإلمارات
قامت دائرة نظم المعلومات في وزارة المالية بتطوير وصيانة واستضافة . الل هذا المواقعمعامالتها من خ

يستطيع .  الموقع الذي يلعب دور الوسيط والمحفز على تكامل الخدمات الحكومية في الوزارات المختلفةاهذ
ويتم . وزارة ويتعرف على الخدمات التي تقدمها كل )www.uae.gov.ae(كل من يرغب أن يتصفح الموقع 

تحديث المعلومات الهامة باستمرار، وقد خضع هذا الموقع لتحسينات ملحوظة من حيث التصميم والمنظر 
  .والمحتوى
  

مشروعا فدراليا هاما من مشاريع الحكومة االلكترونية، وهو عبارة عن بوابة " اتصاالت"أنجزت 
، له نظام إلدارة المحتوى يتم من )www.government.ae(الكترونية موحدة للحكومة الفدرالية اإلماراتية 

ويتوفر في هذه البوابة أخبار . خالله تحديث المواقع االلكترونية الخاصة بكل وزارة ومؤسسة حكومية
مواقع الكترونية للوزارات والمؤسسات الحكومية " اتصاالت"كما توفر . وأحداث ومعلومات تهم المستفيدين

ترتبط جميع هذه المواقع بالبوابة . قافة الدولة وهوية كل وزارة ومؤسسة لتعكس ثسمستخدمة أفضل المقايي
الرئيسية من خالل نظام إدارة المحتوى، حيث يتم تحديث معلومات البوابة تلقائيا عند تحديث موقع أي 

 في تقرير األمم ٤٢ إلى ٦٠وقد أدى ذلك إلى تحسين ترتيب اإلمارات من . وزارة أو مؤسسة حكومية
، كما تم االعتراف بان هذه البوابة هي أفضل ٢٠٠٥العالمي لجاهزية الحكومة االلكترونية المتحدة 

  .الممارسات في المنطقة
  
تم توفير هذه الخدمة لتحسين التواصل بين الموظفين وتقليل استخدام الورق : البريد االلكتروني) ب(

  .في خطوة للتحول إلى مكاتب خالية من الورق
  
تستخدم وزارة المالية نظاما ماليا مركزيا، ويخضع هذا النظام حاليا لتعديالت : اليةالتطبيقات الم) ج(

سوف يتم إعادة تصميم جميع العمليات المالية وتدريب ". نظام موازنة األداء"جوهرية نظرا لتبني الوزارة 
  .الموظفين المعنيين على كيفية التعامل مع النظام الجديد

  
، هو أداة دفع آمنة وفرتها وزارة المالية ٢٠٠٣ل الخدمة المباشرة عام الدرهم االلكتروني الذي دخ

للدرهم االلكتروني نظام الخاص تضمنه . لتسهيل تحصيل العوائد الفدرالية، وتوفر للعامة أداة مريحة
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وقد نجح هذا المشروع . الحكومة، ويمكن استخدام بطاقة الدرهم االلكتروني في جميع الخدمات الحكومية
  . كبيرا وتلقت اإلمارات طلبات من كثير من دول المنطقة لتطبيق نظام مشابهنجاحا

  
، وفي ظل الجهود المتواصلة لتنفيذ مشروع استراتيجي للحكومة االلكترونية، ٢٠٠٦في بدايات 

 وزارة المالية بوابة الكترونية تهدف إلى زيادة كفاءة وفاعلية الخدمات والمعلومات التي توفرها أطلقت
تحتوي هذه البوابة على مجموعة واسعة من المعلومات حول مشاريع الوزارة وخدماتها . فيدينللمست

وموازنة األداء، ومعلومات عن إدارة الجودة الشاملة والنظام المالي للحكومة والدرهم االلكتروني والتدريب 
  .ورسوم الخدمات الحكومية، كما تحتوي على معلومات عن القطاع الصناعي

  
اعتمادا على ما تم إنجازه في تنفيذ مشروع الحكومة االلكترونية، بدأت : عامالت االلكترونيةالم) د(

" الصناعي االلكتروني"، و"الشراء االلكتروني"وزارة المالية في تقديم خدمات مباشرة للمستفيدين والتي تشمل 
 ونقل الوثائق والدفع االلكتروني حيث يقوم المستفيد بالتسجيل واختيار الخدمة وتقديم الطلب وتعبئة النماذج

  .باستخدام الدرهم االلكتروني وأخيرا الحصول على الخدمة
  

تعتمد معايير تقييم التقدم في الحكومة االلكترونية على مستوى التكامل في إجراء الخدمات األساسية 
وابة الكترونية لحكومة دبي ب. إن أداء دبي في هذا المضمار ملحوظ. من خالل بوابة الكترونية واحدة

)www.dubai.ae(٢٠٠١وقد تم إطالق هذه البوابة في تشرين أول .   للخدمات التي تقدمها الدوائر المختلفة .
وتحتوي هذه البوابة على قائمة شاملة للخدمات المباشرة المتوفرة على المواقع المختلفة لحكومة دبي، وأداة 

خدمة الدفع االلكتروني والجواز االلكتروني وذلك لتمكين بحث، وتنزيل نماذج طلبات الخدمات الحكومية، و
  .المستفيدين من الحصول على الخدمات دون الحاجة غلى الرجوع إلى كل دائرة على حدة

  
 ، ومن اجل توطيد مكانة اإلمارات كمحور اقتصادي رئيسي في المنطقة والعالم،٢٠٠٦في عام 

تنفيذ " اتصاالت"في اإلمارات، أحالت وزارة االقتصاد على  مواصلة تطوير األعمال التجارية واالقتصاديةو
. مشروع الخدمات االلكترونية الحكومية والذي سوف يعمل كوسيط ومحفز على تحقيق األهداف المرجوة
. من المتوقع أن يزيد المشروع من كفاءة وإنتاجية الوزارة ويزيد من الخبرات العملية للذين يتعاملون معها

  . من الخدمات في وزارة التعليم١٠٩بتنفيذ " اتصاالت"وف تقوم ولتحقيق ذلك، س
  

  لكترونيةالتجارة اإل  -باء
  

 الذي أطلق Tejari.com سوق التجارة االلكترونيةتتقدم المعامالت التجارية االلكترونية ببطء باستثناء 
تم تسجيل معامالت بأكثر وقد . في دبي ويطبق اآلن في ُعمان واألردن والعربية السعودية ولبنان وباكستان

، وهذا يمثل نسبة قليلة من حجم التبادل بين ٢٠٠٦ وحتى نهاية ٢٠٠٠ باليين دوالر منذ إنشائه عام ٣من 
وكمثال على التعامالت التجارية االلكترونية ما قامت به هيئة الطرق والمواصالت في دبي، . دول المنطقة

اللغات،  متعدد www.rta.ae من خالل الموقع االلكتروني حيث تستطيع حافالت نقل الركاب تخطيط رحالتها
الذي يوفر معلومات عن خط سير الحافالت في دبي " مخطط الرحلة"والذي يحتوي على رابط يسمى 

  .ومواعيدها واألجور
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  التعليم اإللكتروني-جيم
  

الدليل على ذلك هو تركز دولة اإلمارات العربية المتحدة تركيزاً خاصاً على التعلم االلكتروني، و
ففي . المبادرات العديدة التي قامت بها الحكومة الفدرالية والحكومات المحلية األخرى في هذا المجال

بهدف تحسين نوعية التعليم من خالل خلق بيئة " الكلية االلكترونية للجودة الشاملة"، تم إنشاء ٢٠٠٥حزيران 
المدرسة " حكومة دبي اتفاقية مع مايكروسوفت إلنشاء ، وقعت٢٠٠٤وفي عام .  يفعالة للتعلم االلكترون

بال ورق وال كتب وال أقالم، وبهذا تكون أول مدرسة الكترونية في الشرق األوسط وثاني " االلكترونية
هذا باإلضافة إلى ما تقوم به العديد من الكليات والجامعات من نماذج تعليم مهجنة تجمع . مدرسة في العالم
  .ل قاعات الدرس والتعليم عبر االنترنتبين التعليم داخ

  
قامت المؤسسات العامة والخاصة بإعداد عدد من خدمات ومبادرات التعلم االلكتروني، حيث تقوم 

وهو عبارة عن بوابة الكترونية مكرسة للتعليم " LearnOnline"على سبيل المثال بتشغيل " اتصاالت"شركة 
ومن .  ليزية واألسبانية واإليطالية والفرنسية واأللمانية والهولنديةمدى الحياة في مجال تعليم اللغات اإلنج

جهة أخرى، خصص موقع الحكومة االلكترونية لدبي جزأ للتعليم االلكتروني في مجال تكنولوجيا المعلومات 
  .مثل الرخصة الدولية لتشغيل الحاسوب، واالتصاالت والشبكات، وتكنولوجيا االتصاالت الالسلكية

  
بإدارة وتشغيل برنامج التعليم المستمر ” )CERT(مركز التميز في األبحاث التطبيقية والتدريب "يقوم 

وقد صمم البرنامج للتطوير المهني واإلثراء الشخصي للذين . في كافة أنحاء الدولة ولجميع الجنسيات
   ١٠,٠٠٠لمركز أكثر من يخدم هذا ا).  cert.hct.ac.ae( الموقع االلكتروني ريرغبون في التعليم المستمر عب

.  برنامج في الهندسة والتكنولوجيا والتجارة٤٠طالب من كافة أنحاء اإلمارات، وذلك من خالل أكثر من 
يقوم هذا المركز بتشغيل اثنين من المتنزهات التكنولوجية في ابوظبي ودبي، معززا المشاركة في عدد من 

 تحالفا استراتيجيا مع شركات تكنولوجية متعددة ٢٠ العمليات التجارية والتدريبية من خالل أكثر من
الجنسيات، وذلك لتطبيق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في اإلمارات والمساعدة على تطوير البنية 

  .التحتية لدعم هذه التكنولوجيا
  
ي ، جاءت اإلمارات ف٢٠٠٧أبريل / الذي صدر في نيسان للعالم العربيالتنافسيةتقرير القدرة  في

قمة الدول العربية في تركيزها على خدمات عالية المستوى في مجاالت المالية والرعاية الصحية 
وفي الوقت الذي تفوقت اإلمارات في كثير من المجاالت إال أن .  وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

رات على درجات متدنية التقرير ركز على المشاكل في أكبر القضايا وهي التعليم واإلبداع، فقد حصلت اإلما
إن إدخال وانتشار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في .   في التعليم االبتدائي١٢٠ من ١١٢في التعليم 

  .التعليم قد يساعد على تخفيف هذه المشكلة
  

  اإللكترونية  الصحة -دال
  

ت منظمة رتب. شهدت اإلمارات تطورا سريعا في الرعاية الصحية في العقود الثالث الماضية
 مدن في الشرق األوسط من الناحية الصحية، وقد أنفقت وزارة ٣الصحة العالمية ابوظبي ودبي من أفضل 

 مليون دوالر ألتمتة ٨٢، كما خصصت ٢٠٠٥ بليون دوالر على الخدمات الصحية في عام 4.1الصحة 
تراتيجيات أخرى، فقد تم وكجزء من استراتيجية وزارة الصحة واس. المعامالت والخدمات الصحية الحكومية

  والمراكز الصحية األخرى بنظام معلومات تفاعلي، ربط المستشفيات ) ١: (إطالق المشاريع التالية
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تطوير نظم معلوماتية في ) ٤(تحديث الطب الوقائي، ) ٣(التوظيف االلكتروني لألطباء والمختصين، ) ٢(
 .الطبيةنظام معلوماتي لألجهزة ) ٥(المراكز الصحية المدرسية، 

  
. المحور األساسي في استراتيجية الصحة االلكترونية هو المتنزه الجديد للتكنولوجيا الحيوية في دبي

 ومن المقرر أن ٢٠٠٥وهو منطقة حرة مخصصة لصناعة التكنولوجيا الحيوية، وقد أعلن عنه في عام 
نة للعلوم ومركز لإلنتاج وهو جزء من مبادرة ترمي إلى إيجاد حاض، ٢٠٠٨يكتمل في الربع الثاني من 

واإلبداع والتطوير في مجال التكنولوجيا الحيوية وخاصة األغذية الزراعية والرعاية الصحية والبيئة وعلم 
إضافة إلى ذلك، سوف يستضيف مكاتب إقليمية لكبرى شركات تكنولوجيا . الوراثة وبحوث الخاليا الجذعية

لصحة بتنظيم عمل المتنزه والذي من ضمن أهدافه بناء وسوف تقوم وزارة ا. الحيوية وشركات األدوية
  .جسور التعاون بين المؤسسات الوطنية والدولية ذات العالقة

  
في لعب دور الشريك مع العديد من الحكومات المحلية " اتصاالت"، استمرت ٢٠٠٦في عام 

باالشتراك مع الهيئة " التاتصا"ففي مجال الصحة، قامت . والمؤسسات الفدرالية في مبادراتها االلكترونية
العامة للخدمات الصحية في ابوظبي بإعادة هندسة اإلجراءات لعمليات الهيئة وتركيب شبكة تعتمد 

وأكثر من خمسة وخمسين عيادة في ) وعددها خمسة(بروتوكوالت االنترنت لربط كافة المستشفيات الرئيسية 
  .كافة أنحاء إمارة ابوظبي

  
 افتتحت وزارة الصحة أول محطة لها في دبي تعمل بمبدأ المحطة ،٢٠٠٥أبريل / نيسان١٥في 

 محطة أخرى في جميع أنحاء اإلمارات في غضون عام ٣٠الواحدة للخدمات المتكاملة، وهناك خطة الفتتاح 
وسوف ترتبط هذه المحطات بالمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والمكاتب الصحية من خالل . واحد

مل تتعامل مع الصيدليات والمشتريات والموارد البشرية وتقييم امتحانات األطباء مكاتب مؤتمتة بالكا
  .والممرضين والمختبرات

  
 التوظيف اإللكتروني  -هاء

  
تعتبر الحكومة . يقدم عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة خيار التوظيف عبر االنترنت

ة التوظيف االلكتروني، والتي تدعمها دائرة االلكترونية في دبي رائدة في هذا المجال، حيث توفر بواب
المعلومات الحكومية وتخطيط الموارد، فرصا لجميع المواطنين الخريجين الباحثين عن عمل، وتقدم 

هيئة المنطقة الحرة في مطار دبي، والدفاع المدني في دبي، ومحاكم : مؤسسات أخرى مثل هذه الخدمة منها
  .في دبي، ودائرة المحاسبة المالية، ودائرة الجنسية واإلقامةدبي، وشرطة دبي، والنيابة العامة 

  
 هذا النوع من التوظيف يلقى قبوال من قبل الباحثين عن عمل في اإلمارات، ففي استطالع أنيبدو 

 من المستطلعة آراؤهم ٪٢٢، تبين أن أكثر من ٢٠٠٧في كانون ثاني) bayt.com(للرأي أجرته شركة 
 ٪٣٠ من خالل شركات توظيف و٪١١ل مواقع على االنترنت مقارنة بنسبة حصلوا على وظيفة من خال

من خالل إعالنات الصحف، وكلما زادت الشركات من نشر إعالناتها عبر االنترنت زاد عدد الباحثين عن 
  .العمل من خالل االنترنت
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  المحلي والمحتوى واللغوي الثقافي التنوع  -ثامناً
  

  واالتصاالت لدعم التنوع الثقافي واللغوي لمعلوماتا   استخدام تكنولوجيا-ألف
  

جعلت اإلمارات العربية المتحدة من تكنولوجيا المعلومات احد أهم أولوياتها باعتبار ذلك أساسا 
  .لتشجيع التنوع الثقافي وزيادة المحتوى المحلي

  
ابوظبي الثقافية هناك كثير من المبادرات في مجال المحتوى العربي الرقمي، منها مبادرة مؤسسة 

وهو أول موقع مجاني لمكتبة عربية رقمية، " Alwaraq.com"، وموقع الوراق ٢٠٠٠والتي أطلقت عام 
يحتوي هذا الموقع على ما يزيد عن مليون صفحة من أهم الكتب الكالسيكية العربية باإلضافة إلى كتب 

  .تطورة وقد تطورت هذه المكتبة بمرور الزمن وتستخدم أداة بحث معالمية،
  

    تطوير المحتوى الرقمي المحلي والوطني-باء
  

مثال على ازدياد المحتوى المحلي ما قامت به المؤسسات الكبرى في هذا البلد من إطالق مواقعها 
 بإطالق النسخة العربية Dubai World، عندما قامت ٢٠٠٧االلكترونية باللغة العربية، وكان آخرها في آذار 

وكان الدافع من وراء ذلك هو االعتقاد بان . ت بعد أربعة اشهر من النسخة اإلنجليزيةلموقعها على االنترن
المواقع متعددة اللغات والتي تخدم العالم العربي والدولي هو محور استراتيجية الشركة لضمان التواصل 

  .المستمر مع كافة عمالئها
  

  العربية النطاقات أسماء   نظام-جيم
  

وهناك . لعربية من األمور األساسية لنشر المحتوى العربي على االنترنتنظام أسماء النطاقات ا
قناعة بان استخدام األسماء العربية في أسماء النطاقات يحتاج إلى مزيد من البحث واإلجابة على األسئلة 

نطقة، تشارك دولة اإلمارات في مبادرة هامة في الم. المتعلقة بعلم اللغة العربية وهيكلية أسماء النطاقات
بدأ . وكذلك في مبادرة أسماء النطاقات الدولية خاصة تلك التي تتعاون في تجربة أسماء النطاقات العربية

، العمل مع )ae.(مركز شبكة المعلومات في اإلمارات، وهو الهيئة المخولة لتسجيل أسماء النطاقات تحت 
ام ألسماء النطاقات العربية يسمح لتطوير نظ) العربية السعودية، وقطر، وُعمان(هيئات في المنطقة 

لمستخدمي االنترنت بالطباعة باللغة العربية في المكان المخصص للنفاذ إلى صفحات المواقع االلكترونية، 
  ، ومن المتوقع أن )تونس، ومصر، وسوريا، واألردن(وقد انضمت دول عربية أخرى لهذه المبادرة 

الحل المقترح مع المعايير الدولية والقواعد التي تتبناها يجب أن يتوافق . تنضم دول أخرى في المستقبل
IETF وخاصة مجموعة المعايير الخاصة بأسماء النطاقات الدولية كما هي معرفة في الوثائق RFC 3490, 

3491, 3492.  
  

  والتطوير واالتصاالت وبرامج البحث المعلومات   أدوات تكنولوجيا-دال
  

لشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال البحث والتطوير، هناك عدد من المبادرات لتشجيع ا
  . أن هذه األبحاث سوف تؤتي ثمارهالولكنه من المبكر القو
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 اإلعالم وسائل  -تاسعاً
  

    تنوع واستقاللية اإلعالم-ألف
  

تلعب مؤسسة اإلمارات لإلعالم دورا هاما في تطوير وسائل اإلعالم في اإلمارات، كونها اكبر 
 اإلعالمية وأكثرها تنوعا ليس في اإلمارات فحسب بل في المنطقة العربية، وتولي اهتماما بجميع تاالمؤسس

، وفي الوقت الذي تخلت )تلفزيون، وراديو، وطباعة، ونشر وتوزيع، واإلنترنت(فروع وسائل اإلعالم 
 لها، وتتمتع بإدارة الحكومة رسميا عن السيطرة عليها إال أنها تعتمد ولو جزئيا على التمويل الحكومي

  . مستقلة وتعمل بطريقة تشبه إلى حد بعيد مثيالتها من الشركات الخاصة
  

توفر وكالة أنباء اإلمارات األخبار باللغتين العربية واإلنجليزية مصحوبة بالصور والفيديو، وقد 
ل موقعها استثمرت في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت األكثر تطورا وتستخدم االنترنت من خال

  ).www.wam.org.ae(االلكتروني 
  

   اإلعالم ودوره في مجتمع المعلومات-باء
  

 صحيفة ١٦٠ باللغة اإلنجليزية، وهناك ٧ باللغة العربية و٨ صحيفة، منها ١٥تصدر في اإلمارات 
مؤسسات يتم نشرها وتوزيعها بحرية في البالد من قبل )  باللغة اإلنجليزية٩٤ باللغة العربية و٦٦(ومجلة 

  .والكثير من المطبوعات التي تصدر في اإلمارات لها مواقع الكترونية.  محلية ووطنية
  

 منها ريبث العديد من القنوات التلفزيونية في اإلمارات برامجها بالعربية واإلنجليزية، وتركز الكثي
عديد من القنوات يمكن مشاهدة ال. على الثقافة والهوية العربية وأخرى على عالم التجارة والرياضة

  شركة اإلمارات لكوابل التلفزة والوسائط المتعددة . التلفزيونية اإلماراتية عالميا من خالل األقمار الصناعية
)E-Vision ( هي الوحيدة التي تقدم خدمة كوابل التلفزة الرقمية، وهناك أيضا كثير من المحطات اإلذاعية تبث

دد من الصحف قسما خاصا بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، يخصص ع. برامجها بالعربية واإلنجليزية
  .ويتوفر عدد من البرامج اإلذاعية على االنترنت

  
لقد أصبحت مدينة دبي لإلعالم مركزا دوليا للعمليات القائمة على وسائل اإلعالم، حيث تتوفر فيها 

ديد من الشركات ذات الصلة بنية تحتية متطورة للغاية، وتستضيف شركات بث وقنوات تلفزيونية والع
 ,CNN, CNBC, MBC, Reuters :مثل. باإلنتاج اإلعالمي والتي تعمل لحسابها الخاص وشركات عالمية كبرى

Sony, Bertelsmann, BMG, the Associated Press, McGraw Hill  . كما تقوم شركةCNN بإدارة وتشغيل 
  .يمي من مدينة دبي لإلعالمموقعها االلكتروني باللغة العربية ومكتبها اإلقل

  
   تصوير النوع اإلجتماعي في اإلعالم-جيم

  
تناول الجنسين بطريقة عادلة هو أمر أساسي، وطالما تناولت وسائل اإلعالم المرأة بصورة تقليدية 
أو نمطية، وهذا يؤدي إلى تشويه في حياة الناس، ولقد بدأت اإلمارات بإعطاء حصة عادلة من التغطية 

إن تعيين بعض النساء البارزات في الحكومة والوزارات سوف يساعد على تسليط الضوء . المرأةلقضايا 
  .على قضايا المرأة
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 واإلقليمي الدولي   التعاون-عاشراً
  

  واالتصاالت وخدماتها المعلومات   تمويل شبكات تكنولوجيا-ألف
  

كثير في مجال تمويل خدمات قد عملت ال" دو"وشركة " اتصاالت"حكومة اإلمارات ممثلة في شركة 
  .وشبكات تكنولوجيا المعلومات

  
    مشاريع تطوير البنية األساسية-باء

  
يجري العمل في اإلمارات على عدد من المبادرات اإلقليمية والدولية خاصة تلك التي تم توقيعها من 

 الذكية، فقد اعتمدت ومن المبادرات القيادية، مشروع الهوية البيولوجية.  خالل مجلس التعاون الخليجي
معظم دول مجلس التعاون الخليجي بطاقة الهوية ذات الرقاقة االلكترونية في السماح لمواطنيها باستخدامها 

هيئة الهوية اإلماراتية هي المسئولة عن إصدار هذه . في التنقل بين دول المجلس بدال من جوازات السفر
جية عالية، وتخطط هذه الهيئة لعرضها على المقيمين في البطاقات اإلجبارية واآلمنة وعلى درجة تكنولو

  .٢٠٠٧منتصف 
  

تعمل هيئة تنظيم االتصاالت على تسهيل التعاون اإلقليمي والدولي، وتشرف الهيئة على قطاع 
اللجنة ، وتنفذ تعليمات ٢٠٠٣ لسنة ٣االتصاالت والرخص في اإلمارات بناء على المرسوم التشريعي رقم 

الهيئة كيان مستقل، ومن واجباتها ضمان توفير الخدمات في جميع محافظات الدولة، . تالعليا لالتصاال
والتأكد من التزام الشركات المرخصة بالقواعد واللوائح التنظيمية وحماية مصالح المشتركين، وتطوير قطاع 

  .االتصاالت والمساعدة في استخدام أكثر التكنولوجيات تقدما
  

  (RPoA)المعلومات  مجتمع لبناء يةاإلقليم العمل   خطة-جيم
  

ليس من الواضح أن لدولة اإلمارات خطة عمل إقليمية رسمية كما تعرفها األمم المتحدة، وعلى كل 
إن .  لبناء مجتمع المعلومات والمعرفة٢٠٠٦حال وكما تم ذكره سابقا، فقد تم صياغة خطة عمل وطنية عام 

  . في االتجاه الصحيح للتحول إلى مجتمع مبني على المعرفةعدد المبادرات يجعلنا نعتقد أن البلد يسير
  

 لأللفية  اإلنمائيةهداف  األ-حادي عشر
  

  األهداف اإلنمائية لأللفية  التقدم المحرز نحو تحقيق -ألف
  

كما ذكر سابقا في هذا التقرير، فقد تم تطوير خطة عمل وطنية لبناء مجتمع المعلومات وأعلن عنها 
.  اضحوتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قوي ل قطاع رتطويفي   التزام الدولة المستمرإن.  ٢٠٠٦في عام 

وقد بينا في هذا التقرير عددا من المؤشرات الدولية التي تشير إلى إنجازات الدولة في هذا الخصوص، 
معلومات  نشر استخدام تكنولوجيا الاضطلعت بها الحكومة لدعمإضافة إلى العديد من المبادرات التي 

  .واالتصاالت في البلد
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انه لمن الصعب جدا قياس التقدم الذي تم إحرازه في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، ومع ذلك، 
  .فإننا نعتقد أن البلد يتحرك في هذا االتجاه

  
 األهداف اإلنمائية لأللفيةواالتصاالت لتحقيق  المعلومات   استخدام تكنولوجيا-باء

  
، فانه من الصعب جدا  اإلنمائية لأللفيةاألهداف نحو تحقيق جد نهج منظم لقياس التقدمحيث انه ال يو

التعرف على كيفية مساعدة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الوصول إلى تحقيق تلك األهداف، علما 
بعد البحرين الثانية  (٣٧ عن الفرص الرقمية قد أعطت اإلمارات ترتيب ٢٠٠٦–٢٠٠٥ ةبان التقارير الدولي

، وحقيقة أن اإلمارات تستمر بقيادة المنطقة حسب مؤشر االستخدام، فانه ال )، من بين الدول العربية٣٥
  .يجب التقليل من دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في السير قدما نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية

  
 األهداف اإلنمائية لأللفيةواالتصاالت لتحقيق  المعلومات   المشاريع الميدانية في تكنولوجيا-جيم

  
نظرا لعدم وجود استراتيجية مباشرة ومنظمة للتعامل مع األهداف اإلنمائية لأللفية، فان معظم 
 المبادرات والمشاريع التي ذكرت في هذا التقرير تقود إما مباشرة أو بطريقة غير مباشرة إلى تحقيق

  .األهداف اإلنمائية لأللفية
  

 WSIS -المعلومات  لمجتمع العالمية   القّمة-ي عشرثان
  

  متقيي  المتابعة وال-ألف
  

في الوقت الذي تلتزم فيه دولة اإلمارات العربية المتحدة بالسير في البالد في اتجاه توصيات القمة 
 رسمية العالمية لمجتمع المعلومات إال انه ال توجد خطة عمل رسمية لتنفيذ تلك التوصيات، وال توجد خطة

للتقييم تكون لها عالقة بخطة عمل جنيف، ومع ذلك، كان ترتيب اإلمارات الثانية بين الدول العربية بعد 
  .ICT-OI 2006 Indexقطر حسب 

 
   المبادرات والمشاريع-باء

  
ال توجد مشاريع بعينها على المستوى اإلقليمي أو حتى على مستوى أقل منه يمكن تحديدها ويقال 

  .عمل على قضايا ذات عالقة بالقمة العالمية لمجتمع المعلوماتعنها أنها ت
  

  قصص النجاح  -جيم
  

وقد . يتوفر عدد من المواقع االلكترونية التي يمكن اعتبارها على أنها بوابات تخدم تقاسم المعرفة
مة االلكترونية أنشات الحكومة الفدرالية حديثا موقعا الكترونيا يعتبر مصدرا جيدا للمعلومات، والموقع الحكو

للتوظيف، وموقع هيئة الهوية اإلماراتية " بيت"لدبي، وقصة نجاح التجارة االلكترونية لموقع تجاري، وموقع 
وبالرغم مما ذكر سابقا، فان المطلوب هو المزيد من العمل الرسمي والمركزي . كلها أمثلة في محلها

  .تمع المعلوماتوالمنظم لمتابعة التقدم نحو أهداف القمة العالمية لمج
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