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 مقدمة
 

 یعتمد ال مستدام نمو لضمان المعلومات مجتمع بناء أھمیة المزدھرة المتحدة العربیة اإلمارات دولة تدرك 
 المعرفة، اقتصاد إلى االنتقال إلى 2021 اإلمارات لرؤیة تبًعا البالد وتطمح .والغاز النفط اقتصاد على فقط

 .الطویل المدى على االزدھار على للحفاظ
 
 نسختھا في المتحدة العربیة اإلمارات دولة في المعلومات لمجتمع الوطنیة للمالمح التقریر ھذا تطویر تم 

 عام منذ عامین كل تصدر والتي الخمسة، نسختھا في السابقة الوطنیة المالمح لتقریر تحدیًثا لتكون السادسة
 الحكومة دور یناقش إذ سلفا، محددة ألبعاد وفقا المعلومات مجتمع وتطور تقّدم تقییم إلى التقریر ویھدف .2003
 المعلومات لتكنولوجیا التحتیة البنیة في الحدیثة اإلنجازات عن ویكشف المجتمع، ھذا بناء في المعنیین وجمیع

 الجھود من اً بعض أیضاً  التقریر یعرض. التطبیق مجاالت من العدید في الرئیسیة والمشاریع واالتصاالت
 والمعرفة المعلومات من االستفادة تتیح والتي واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا في القدرات لبناء المبذولة

 تكنولوجیا دور ویناقش البلد في المتاحة الغنیة اإلعالم وسائل مع التفاعل یناقش كما. المجتمع شرائح لكافة
 محتوى إنشاء وتعزیز المتحدة العربیة اإلمارات لةلدو الثقافیة الھویة على الحفاظ في واالتصاالت المعلومات

  .العربیة باللغة محلي
 
. مستدام معلومات مجتمع بناء نحو كبیرة خطوات تخطو المتحدة العربیة اإلمارات دولة أن جلیاً  یبدو 

 في نلخص .الصلة ذات الدولیة المؤشرات من للعدید وفقاً  اإلمارات ترتیب في واضحة اإلنجازات وتبدو
 ذات فرعیة مؤشرات حسابھا في یدخل مؤشرات لعدة وفقا المتحدة العربیة اإلمارات دولة ترتیب التالي الجدول

 :ھي واالتصاالت المعلومات بتكنولوجیا صلة
 

 الدولیة المؤشرات من لمجموعة وفقا المتحدة العربیة اإلمارات دولة ترتیب.  1الجدول 
 

 المؤشر سنة اإلصدار الترتیب السابقالترتیب 
 مؤشر الجاھزیة الشبكیة 2013 25 30

Network Readiness Index (NRI)1 
49 

 )2010في (
 ترتیب األمم المتحدة للحكومات اإللكترونیة 2012 28

UN e-Government Ranking 
 ترتیب الدولي للحكومات اإللكترونیةال 2013 29 40

International e-Government Ranking2 
 الشامل االبتكار مؤشر 2013 38 37

Global Innovation Index 
 مؤشر تطور تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 2011 45 43

ICT Development Index3 
 المعرفةمؤشر اقتصاد  2012 42 

Knowledge Economy Index (KEI)4 
 الرقميالترتیب تبًعا لالقتصاد  2010 32 34

Digital Economy Ranking5 
 مؤشر التنافسیة الشامل 2012-2013 24 27

Global Competitiveness Index6 
 العالمي االقتصادي المنتدى بھ یقوم ترتیب :1المصدر
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 واسدا جامعة في اإللكترونیة الحكومة معھد بھ یقوم ترتیب 2 
 لالتصاالت الدولي االتحاد بھ یقوم ترتیب 3 
 الدولي البنك بھ یقوم ترتیب 4 
 The Economist االقتصادي مجلة في االقتصادیة االستخبارات وحدة بھ یقوم ترتیب 5 
 العالمي االقتصادي المنتدى بھ یقوم ترتیب 6 

 
تكنولوجیا المعلومات  اقتصاد الدول الستخدام جاھزیة سنوًیا (NRI) الشبكیة الجاھزیة مؤشر یقیس 

خمسة ھذا العام  لقد تقدمت دولة اإلمارات العربیة المتحدةالرفاه، والقدرة التنافسیة و تعزیزبھدف  واالتصاالت
الحكومة  بوابات غنى فيجلیا  التقدم، یظھر ھذا التقریر من خالل كما سنرىو. مراتب تبًعا لھذا المؤشر

 عن ترتیب متقدم في الجھودوقد أثمرت ھذه . المشاركة اإللكترونیةوالخدمات اإللكترونیة اإللكترونیة و
 30 من بین أفضلاإلمارات  حیث ُتصّنف، في الجدول المذكورة حكومات اإللكترونیةبال التصنیف الذي یعنى

 .في العالم دولة
 
إذ أصبحت . االتصاالت وخدمات التحتیة بالبنیة التقریر ھذا یبینھا التي األخرى البارزة التطورات تتعلق 

لھذه  ٪72 انتشار نسبة عبره حققت ھائًال  مشروًعاأنجزت  إذ ،FTTH شبكات نشر في رائدة دولة اإلمارات
 في الدولة األفضل 50 بین من البالد یجعل ما وھذا ،٪70.9 إلى اإلنترنت انتشار معدل لالشبكات فیما وص

 موجودة (LTE 4G) الجدیدة المتنقلة العریض النطاق شبكاتوسنرى أیًضا أن . اإلنترنتبما یخص انتشار  العالم
في العالم إذ تقارب  األعلى من واحدة ھي التقلیدیة المحمول للھاتف االشتراك معدلو ،2011 عام منذ البالد في

 .التقدیرات لبعض وفقا 200٪
 
مجتمع  مجاالت جمیع ھذا التقریر بالمجمل أن اإلمارات العربیة المتحدة من الدول الرائدة فيظھر ی 

، وھي لأللفیة أھداف األمم المتحدة اإلنمائیة فیما یخصنتائج ملحوظة و تقدما كبیرا حققتالمعلومات، وأنھا قد 
 .2015بحلول عام  التنفیذ الكامل حتى الجھودتتابع بذل 
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 مجتمع المعلومات دورالحكومات والفرقاء األساسیین في بناء  -أوالً 
 
 االقتصاد قطاعات جمیع في واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا في بكثافة االستثمار اإلمارات تواصل 

 في المذكورةالسبعة  االستراتیجیة الممكنات صلب في تقع واالتصاالت المعلومات فتكنولوجیا. والمجتمع
 ذي بشري مال رأس بضمان االستراتیجیة الممكنات وُتعنى ھذه 1 .2013-2011 للسنوات الحكومة استراتیجیة

 وبإنشاء الجیدة؛ مؤسسیة إدارةو كفؤة مالیةوبضمان إدارة  ،للعمالء موجھة خدمات وبتصمیم عالیة، مھارات
 .فعالتواصل حكومي  وبضمان ،متكاملة وسیاسات فعالة تشریعیة عملیة وبتطویر دینامیكیة، حكومیة شبكات

 
 اإللكترونیة االستراتیجیاتمجتمع المعلومات الوطنیة و سیاسات  -ألف

 
 الدولة استراتیجیات مجتمع معلومات مستدام تحت لبناء الحكومة االتحادیة تبذلھاالجھود التي  تنضوي 

الخدمات  لجمیع التحول اإللكتروني إلى تعزیز 2013-2011لألعوام  الحكومة وتسعى استراتیجیة. المتعاقبة
البنیة التحتیة  تطویرویعد مشروع . مواطنرؤیة تتمركز حول الثالث سنوات، وذلك  تبعاً ل خالل مدة الحكومیة

-اإللكترونیة حكومة المبادالت الھادف لدعم لإلطار االستراتیجي المكونات الھامة من الھویة الوطنیة إلدارة
 .اإلنترنتفي تعزیز ثقة المواطن و  (G2C)اإللكترونیة المعامالت مواطن

1F

2 

 
-2011 الحكومة استراتیجیة على 2014-2012لألعوام  للحكومة اإللكترونیة اإلطار االستراتیجيیرتكز  

یمكن االعتماد علیھا  البنیة التحتیة في تكنولوجیا المعلومات بحیث منھا إذ یھدف إلى بناء أبعد ویذھب، 2013
 في أن الرؤیة االستراتیجیةوتكمن . متعددة إلكترونیة عبر قنوات للمواطنین الخدمات اإللكترونیةتوفیر ل
الحكومة  كافة مجاالت في رفیعة المستوى ممارسات نابع من تبني اإلماراتلدولة  القدرة التنافسیة تعزیز"

F."اإللكترونیة

3 
 
لمؤشر الفرعي تبًعا ل ،2013 الثانیة ھذا العام في احتالل اإلمارات للمرتبة الحكومة تتوضح جھود 
 .NRIالشبكیة  یةالجاھز مؤشر في حساب الداخل "Government Indexالحكومة لتكنولوجیا المعلومات  استخدام"

الدول الرائدة فیما  باعتبارھا واحدة من 2012إلى اإلمارات في عام  المتحدة أشارت األمم، وعالوة على ذلك
الحكومات  في مسح 28موقًعاـ لیحتل المركز  21قدرھا  إذ حقق البلد قفزة نوعیة یخص الحكومة اإللكترونیة،

 4 .ألمم المتحدةا اإللكترونیة الذي تقوم بھ
 
 المستوى على واالتصاالت المعلومات بتكنولوجیا الخاصة استراتیجیاتھا اإلمارات بعض طورت 

 للمعلومات ظبي أبو مركز تنفیذھا على یعمل التي اإللكترونیة ظبي أبو استراتیجیة كمثال ونذكر ،المحلي
 2013العام  في أیضا دبي اعتمدتوقد  Abu Dhabi Information and Systems Centre (ADSIC) . 5 األنظمةو

 Dubai اإللكترونیة دبي حكومة دائرة عاتق علىتنفیذھا  مسؤولیة تقع التي اإللكتروني التحول استراتیجیة
eGovernment (DeG) Department. 6 خاصة استراتیجیةصراحة  تطّور لم اإلمارات جمیع أن من غمالر وعلى 

 ..Invalid source specified، وزارة شؤون الدولة 2013-2011استراتیجة اإلمارات لألعوام1
  ..Invalid source specified استراتیجیات الحكومة اإللكترونیة، حالة اإلمارات العربیة المتحدة 2
3  http://www.emiratesegov.ae/web/guest/vision  
4   http://unpan3.un.org/egovkb/datacenter/CountryView.aspx 
5  strategy.html-government-http://adsic.abudhabi.ae/Sites/ADSIC/Navigation/EN/e  
6  ww.deg.gov.ae/en/mediacentre/DegNews/Lists/NewsCentre/DispForm.aspx?ID=80http://w  

                                                 

http://www.emiratesegov.ae/web/guest/vision
http://unpan3.un.org/egovkb/datacenter/CountryView.aspx
http://unpan3.un.org/egovkb/datacenter/CountryView.aspx
http://adsic.abudhabi.ae/Sites/ADSIC/Navigation/EN/e-government-strategy.html
http://www.deg.gov.ae/en/mediacentre/DegNews/Lists/NewsCentre/DispForm.aspx?ID=80


-4- 
 

 لتحقیق منھا كل تحتاجھ مال واضحة رؤیةكل اإلمارات  لدىأن  إّال  ،واالتصاالت المعلومات بتكنولوجیا
 7رسمیة، حكومیة بوابات سبعة أصل من إمارات ست أطلقت ،المثال سبیل وعلى. االتحادیة االستراتیجیة

 .المعامالتو التفاعلیة الخدمات بعض وتتیح ،والزوار للمقیمین والمشورة المعلومات أساسا قدمت بوابات.وھي
 

 استراتیجیات الحكومة اإللكترونیة في اإلمارات.  2 الجدول
 

-2012 طار االستراتیجي للحكومة اإللكترونیة اإل ستراتیجیة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 
2014 

 2012شباط  االستراتیجیة اعتماد تاریخ
 TRA ھیئة تنظیم االتصاالت    الھیئة الحكومیة المسؤولة عن االستراتیجیة  اسم

 استراتیجیة أبو ظبي اإللكترونیة   واالتصاالت المعلومات لتكنولوجیا استراتیجیة
 ?? االستراتیجیة اعتماد تاریخ

  األنظمةو للمعلومات ظبي أبو مركز الھیئة الحكومیة المسؤولة عن االستراتیجیة  اسم
Abu Dhabi Information and Systems Centre 

(ADSIC) 
 Dubai Government’s eTransformation strategy  واالتصاالت المعلومات لتكنولوجیا استراتیجیة

 2013 االستراتیجیة اعتماد تاریخ

حكومة دبي اإللكترونیة  دائرة الھیئة الحكومیة المسؤولة عن االستراتیجیة  اسم  
Dubai eGovernment (DeG) Department 

 
 القطاعات متعددة الشراكةبین القطاعین العام والخاص أو  الشراكة  -باء

 
اإلمارات في  حقیقیة ومستمرة بین القطاعین في شراكات دلیل واضح على وجود الواقع لیس ھناك في 

 .تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت مجال
 
 ظبي والمعلومات أبوظبي لألنظمة مركزمراكز تنسیق مثل  أبوظبي، مثل اإلمارات، أسست بعض 

(ADSIC)  برنامج  ضمن مختلف المبادرات ودعمقیادة تطویر و لیكون مسؤوًال عن 2008عام  فيالذي تأسس
والجھات  التكنولوجیة لحكومة أبوظبي والمعاییرباقتراح السیاسات  ویضطلع ھذا المركز. الخدمات تطویر

یمكن لمركز و 8 .سیاسات تكنولوجیا المعلوماتاإلرشادات المتعلقة بتطبیق القواعد و وبإصدار، التابعة لھا
ADSIC الجھات  إلى جانب في اإلماراتشراك أصحاب المصلحة اآلخرین أنشطتھ إل أن یوسع دائرة

 .9الحكومیة
 
الخاص  القطاع منظم بین أي حوار ھذه الدراسة، من الكشف عن خالل، لم نتمكن، أبوظبي وباستثناء 

 آلیة لبدء ولم یتضح لنا وجود أیة .لمجتمع المعلومات مستدامة استراتیجیات إلكترونیة وضعھدف إلى ی والعام
إلى   10االبتكار في العالم التقریر عن مؤشر ھذا فیما تشیر مقدمة. المستدامة من ھذا القبیلتعزیز الشراكات و

7  Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ras Al Khaimah, Ajman and Fujairah. Umm Alquwain is still lagging behind. 
 links-http://www.government.ae/web/guest/useful 

8  adsic.html-http://adsic.abudhabi.ae/Sites/ADSIC/Navigation/EN/about  
9 lan2012 is fruitful year for Abu Dhabi's ICT master p  -master-ict-dhabis-abu-fruitful-http://www.ameinfo.com/2012. 

 324510 
 (Dutta, The Global Innovation Index 2012,, 2012)مؤشر االبتكار الشامل   10
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 بین مختلف أشكالالتعاون إذ صار . جدیدة نوآلیات تعاو استراتیجیات تصمیمل ضرورة ملحة ھناك اآلن أن
 التي تواجھ للتصدي للتحدیات ضروريال االبتكار لتعزیز أساسًیاالمؤسسات العامة والصناعات و الشركات

 .اإلمارات في النمو
 

 الحكومیة غیر المنظمات دور  -جیم
 
، إال مجتمع المعلومات تطویرفي  فعال اإلمارات دور لم یكن للمنظمات غیر الحكومیة في حتى اآلن، 

لتعزیز  تكنولوجیا المعلومات واالتصاالتلتتبنى  السائد وتتلقى التشجیع والمساعدة من الجو تستفیدأنھا 
عن  لإلعالم اإلنترنتعلى شبكة  منظمات غیر الحكومیة مواقع، تمتلك العدید من العلى سبیل المثال. أنشطتھا
 11 .اإلنترنتعبر  وتتیح بعض المنظمات التبرع، أنشطتھم

 
 Islamicالخیري دائرة الشؤون اإلسالمیة والعمل  بالتعاون مع، نظمت مایكروسوفت 2012في حزیران  

Affairs & Charity Activities Department (IACAD) ا  استفادت منھ تكنولوجیا واالتصاالتفي  برنامًجا تدریبّیً
العاملین في ھذه المنظمات  تعریف ان ھدف التدریبوك. اإلمارات في جمیع أنحاء نظمة غیر حكومیةم 30

 12.غیر الربحیة للمنظمات المصممة خصیصا بتقنیات مایكروسوفت
 

  

  .http://zakatfund.gov.ae  الزكاة صندوق11 
12  technology/-latest-its-to-access-them-giving-by-ngos-assists-release.info/2013/06/13/microsoft-http://web  
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 البنیة األساسیة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  -ثانیاً 
 

 التنظیمیة والبیئة السوق ھیكلیة  -ألف
 

 االتصاالت في التنظیمیة المسؤولة عن، الھیئة 2003منذ العام  ، (TRA)تعّد ھیئة تنظیم االتصاالت 
، ألمن القوميا االتصاالت لضمان لقطاعرشادات التوجیھات العامة واإل وھي المسؤولة عن إصدار اإلمارات،

 .ككل االتصاالت بیئة وتراقب، الرسوم، وتحدد لالتصاالت تراخیص وھي التي تصدر
 
 "اتصاالت"وھما شركة . االتصاالت اإلماراتیة قویقوم مشغالن على تقدیم كامل الخدمات في سو 

خطوط الھاتف الشركتین  وتشمل خدمات. 2007في العام التي دخلت السوق اإلماراتیة " Duدو "وشركة 
 .خدمات التلفزیون الرقميو، اإلنترنتإلى  والنقال، والنفاذ الثابت

 
 اإلمارات العربیة المتحدةوضع سوق االتصاالت في .  3الجدول 

 
   "دو"و  "اتصاالت" :شركتان خدمات الھاتف النقال
   "دو"و  "اتصاالت" :شركتان خدمات الھاتف الثابت

   "دو"و  "اتصاالت" :شركتان اإلنترنتخدمات 
 

 واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا انتشار  -باء
 

الرابع عن قطاع االتصاالت في اإلمارات، والصادر نشرت ھیئة تنظیم االتصاالت في تقریرھا السنوي  
أحدث اإلحصاءات التي تبین أن معدالت انتشار الھواتف النقالة والدخول إلى شبكة  2013،13في یولیو تموز 

ملخصا للوضع في البالد حتى  4الجدول ویعطي . في اإلمارات ھي من بین أعلى المعدالت في العالم اإلنترنت
 .2013أبریل نیسان 

 
 أھم مؤشرات االتصاالت في اإلمارات العربیة المتحدة.  4الجدول 

 
 مؤشر االتصاالت 2013نیسان األرقام في  معدل االنتشار

 الھاتف الثابتعدد خطوط  2,025,293 24%
 )یوًما 90خالل آخر   النشطة(عدد خطوط الھاتف النقال  14,506,576 168%
 الكلي اإلنترنتعدد مشتركي  997,675 11.7%

 ISDNعبر الھاتف و اإلنترنتعدد مشتركي  2,520 
 عدد مشتركي الحزمة العریضة 995,155 

 )2013تم االطالع علیھ في سبتمبر أیلول ( http://www.tra.gov.ae/latest_statistics.php: المصدر
 
في اإلمارات  اإلنترنتمعدل انتشار استخدام  The Internet World Stats14تقدر اإلحصائیات على موقع  

ووفقا للمصدر، فإن ھذا یضع البالد في مصاف الخمسین الدولة األوائل  . ٪70.9بما یقارب  2012في یونیو 
 .ذات أعلى معدالت انتشار لإلنترنت في العالم

-UAE Telecommunication Sector Developments and indicators, 2009: 2013تقریر ھیئة تنظیم االتصاالت الصادر في یولیو تموز  13
2012. 

14 http://www.internetworldstats.com 
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 جدیدة خدمات وتطویر واالتصاالت المعلومات لتكنولوجیا األساسیة البنیة فيالمشاریع /المبادرات  -جیم
 

ھیئة تنظیم االتصاالت العدید من المشاریع والمبادرات الرامیة إلى تعزیز مجتمع المعلومات في تدیر  
 ،www.government.aeاإللكترونیة االتحادیة البوابةیمكننا أن نذكر مثال موقع  .دولة اإلمارات العربیة المتحدة

والذي یھدف إلى أن یكون موقًعا واحًدا تتوفر عبره كافة المعلومات الحكومیة االتحادیة والمحلیة، وكافة 
 .الخدمات الحكومیة المتوفرة

 
وھناك على الدوام جھات تطلق مشاریع جدیدة إلدخال تقانات وخدمات جدیدة مثل خدمات الھاتف النقال  

-mالحكومة النقالة "مشروع  2013أطلق حاكم دبي في مایو أیار وكمثال على ذلك، . أو الخدمات السحابیة
Government "15 .الھادف إلى إتاحة الخدمات الحكومیة عبر الھواتف المحمولة في غضون العامین المقبلین 

 
 تترابطیة تكنولوجیا المعلومات واالتصاال  -دال

 
. تؤكد عدة مؤشرات أن معدل الترابطیة في اإلمارات ھو من بین أعلى المعدالت في المنطقة وفي العالم 

احتلت  ،ITUمؤشر تنمیة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت الذي یقیسھ االتحاد الدولي لالتصاالت لفتبعا 
 16 .المركز الثالث في المنطقة، بعد قطر والبحرین 2012اإلمارات في العام 

 
ویعكس ھذا التصنیف جھود البالد في نشر تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت على نطاق واسع في  

یمكننا أن نذكر مشروع إمارة أبو ظبي الذي ُیعنى بربط جمیع المدارس الحكومیة في اإلمارة . المجتمع
 18".التعلم اإللكترونيبوابة "وھناك مشروع مماثل یتم العمل علیھ حالیا في دبي تحت اسم  17 .اإلنترنتب
 
مشاریع ربط المدارس والمؤسسات  مثاًال آخر عن" عنكبوت"وتعد الشبكة الوطنیة للتعلیم والبحوث  

وتفید ھذه الشبكة ایًضا لتمتین التعاون . التعلیمیة والمؤسسات العامة في جمیع أنحاء اإلمارات العربیة المتحدة
 19 .لدوليوا اإلقلیمي مع دول مجلس التعاون الخلیجي وعلى المستوى

 
ویبدو ما حققتھ اإلمارات من تقدم بشأن ترابطیة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في القطاع الخاص  

٪ من الشركات لدیھا اتصال 92إلى أن  20جلیا إذ یشیر مسح للشركات اإلماراتیة أجرتھ ھیئة تنظیم االتصاالت
، وغالًبا ما یكون في المنزل اإلنترنتاألفراد لدیھم اتصال ب٪ من 72، فیما یشیر مسح آخر إلى أن اإلنترنتب

 21.اتصاال عرض الحزمة
 
وذلك بتخفیض ). ٪28(ولعلھ یمكن بذل بعض الجھود إلتاحة االتصال الشبكي لمن تبقى من األفراد  

  .scheme-government-m-launches-ruler-dubai-http://www.itp.net/593450حاكم دبي یطلق الخدمات النقالة 15
 .Invalid source specified. 2012قیاس مجتمع المعلومات 16
  content?articleId=514433-release-http://newsroom.cisco.com/pressمشروع ابو ظبي لتحویل التعلیم 17
.to-comes-learning-news/education/e-http://www.thenational.ae/news/uae-30-مدرسة حكومیة 30التعلیم اإللكتروني یصل إلى 18

schools-public 
 .Invalid source specified ,شبكة عنكبوت 19
 http://www.tra.gov.ae/download.php?filename=Business Survey-2011-English.pdf.، ھیئة تنظیم االتصاالت 2011مسح الشركات  20
    http://www.tra.gov.ae/download.php?filename=Household Survey-2012-English.pdf.، ھیئة تنظیم االتصاالت2012مسح االسر  21
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إلى ، وربما بإنشاء شبكة وطنیة من المراكز المجتمعیة لتوفیر حریة الوصول اإلنترنتتكالیف االتصال ب
 .وإطالق برامج توعیة وتدریب لفئات المجتمع ذات الدخل المتدني اإلنترنت

 
 البنیة األساسیة لإلنترنت  -ھاء

 

البنى التحتیة لإلنترنت في اإلمارات العربیة المتحدة على قدم المساواة مع البنى في معظم البلدان  إن 
 الواقعما یسمح في  ھذافي جمیع البالد، و اإلنترنتھ إلى فی اموثوقً  وصوًال  تھاوحداث وعھاویضمن تن. المتقدمة

اإلمارات في  فیھااستثمرت  التينقدم ھنا بعض التكنولوجیات . أوجھھ بكللمجتمع المعلومات  واسعةتنمیة ب
 .اآلونة األخیرة

 
 FTTH  شبكات األلیاف البصریة

) التصاالت 2009منذ عام (سنوات قلیلة  منذبدأ كال مشغلي االتصاالت في دولة اإلمارات العربیة المتحدة 
أصبحت أبو ظبي أول عاصمة  لذلكنتیجة و Fiber To The Home (FTTH). 22األلیاف إلى المنزل  شبكات بنشر

 بانوراما شركةلدراسة السنویة التي أجرتھا ل وتبعا). FFTH enabled capital( الشبكات بھذه مجھزة العالم في
رائدة في ربط المنازل بالشبكة  دولةاإلمارات  تعد ،FTTHلسوق شبكات   Panorama Researchلبحوث ل

(FTTH) ،مشغال معظمھا في تبناھاتطلب ھذه الشبكات استثمارات ضخمة وت. ٪72 یبلغانتشار  بمعدل 
مات اللوجستیة فیما لعبت الحكومة دورا في توفیر الخد ،)ملیار درھم 19" اتصاالت" إنفاقتجاوز ( االتصاالت

 مالنمو، وھذا ل جدیدةفرص  إتاحةعلى  اآلن ینقادر االتصاالت أصبح مشغال وقد 23 .تنفیذ المشروع نجاحإل
 .النشاطات األخرى قطاعاتأیضا نمو  یدعمسوف 

 
  Internet Exchange اإلنترنت بداالت

وبذلك أصبحت اإلمارات . UAE-IX  اإلنترنتبدالة  2012أطلقت ھیئة تنظیم االتصاالت في تشرین األول 
. 1998العاملة منذ العام  Emirates Internet Exchange EMIXتستفید من بدالتین، فالثانیة ھي البدالة 

، ویوفر ترابطیة عالیة IPوتوفرالبدالتان معا بدیال محلیا لحركة تبادل البیانات في المنطقة، یرفع من متانة شبكة 
ویتم وصل الشبكة اإلقلیمیة بجمیع أنحاء العالم . ن دول مجلس التعاون الخلیجيالوثوقیة في اإلمارات وضم

 24 .عبر كابالت األلیاف البصریة إلى أوروبا، وشرقي آسیا والوالیات المتحدة
 

 عبر األقمار الصناعیة اإلنترنت
خدمة الحزمة العریضة عبر األقمار الصناعیة في تموز " الیاه لالتصاالت الفضائیة"أطلقت الشركة اإلماراتیة 

 "SkyStreamسكاي ستریم "وسیتم توزیع ھذه الخدمة عبر شركتي . "YahClick"، تحت االسم التجاري 2013
لمواقع النائیة، مثل المشاریع الزراعیة والصفا لالتصاالت، وھذه خدمة ذات فائدة كبیرة للشركات الناشطة في ا

وقد  25 .أیضا حال إضافیا لضمان توفر الحزمة العریضة للشركات المحلیةتعتبر أو منشآت النفط والغاز، و
كانت خدمة الحزمة العریضة عبر األقمار الصناعیة متاحة في اإلمارات قبل انطالق شركة الیاه للالتصاالت 

 .27BusinessComأو  26GlobalTT بیة مثلالفضائیة من خالل شركات أجن

 ”eLife“ : الجدیدة من اتصاالتخدمات الشبكة  22
http://www.ramadan.com/news/uae-، 2013مایو أیار  4احتلت اإلمارات موقع الریادة فیما یخص شبكات األلیاف البصریة إلى المنازل، 23

2.html-network-home-the-to-fibre-in-leader-global-ranked 
 The launch of a new Internet Exchange in the UAE. Nov 1, 2012, Arab Advisors Group: تقریر مجموعة للمستشارین العرب 24
 uae-the-to-broadband-satellite-brings-yahsat-www.itp.net/593946یاه سات تتیح الحزمة العریضة الفضائیة في  25
26 http://www.globaltt.com 
27 ww.bcsatellite.nethttp://w 
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 النفاذ عبر شبكات واي فاي
عبر نقاط واي فاي في العدید من األماكن العامة مثل مراكز  اإلنترنتیتیح كال مشغلي االتصاالت النفاذ إلى 

  28 .التسوق ومراكز األعمال
 

 4G LTEالشبكات النقالة من الجیل الرابع 
بالنسبة لشركة اتصاالت، ومنذ  2011منذ أیلول  لزبائنھم على شبكات الجیل الرابعیقدم كال المشغلین عروضا 

أجرت الشركتان اختبارات على سرعات عالیة  2012وفي تشرین األول ". دو"بالنسبة لشركة  2012حزیران 
یل حصریا أجھزة نقالة من الج" اتصاالت"أطلقت  2013في حزیران  29 .میغا بت في الثانیة 300تصل إلى 

 .میغا بت في الثانیة 150الرابع تحقق نفاذا بسرعة 
 

 The international internet bandwidth  ةالدولی اإلنترنت حزمةعرض 
 في اإلنترنت معطیاتالسنوات الماضیة، ال زالت حركة  فياإلمارات  أنجزتھاجمیع المشاریع التي  بفضل

كیلو بت في الثانیة في عام  17.9 إلى ،200930كیلوبت في الثانیة في  13.2من  تتزاید مطرد حیث ارتفع
 2011.32كیلو بت في الثانیة في عام  27.9إلى و، 312010
 

  

28 http://www.du.ae/en/wifilocations  - http://www.etisalat.ae/en/generic/locationmap.jsp 
 An overview of the availability of LTE in the Arab world, November 11, 2012,Arab: تقریر مجموعة للمستشارین العرب29

Advisors Group. 
 .Invalid source specified 2011-2010تقریر تكنولوجیا المعلومات الشامل 30
 (Dutta, Bilbao-Osorio, & Editors, Global Information Technology Report, 2012) 2012تقریر تكنولوجیا المعلومات الشامل 31
 (Bilbao-Osorio, Dutta, & Lanvin, 2013)  2013تقریر تكنولوجیا المعلومات الشامل 32
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 النفاذ إلى المعلومات والمعرفة  -ثالثاً 
 

 األفرادوبالتالي تمكین  والمعرفة المعلومات إلى النفاذ السریع واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا تؤمن 
معلومات القطاع العام المتاحة عبر الشبكة  وفي ھذا السیاق، تسعى الدولة إلى تعزیز. والمجتمعات والمنظمات

 .والمعرفة إلى المعلومات وإلى تسھیل نفاذ األفراد
 

 للعموم المتاحة المعلومات  -ألف
 

ومن األمثلة على ھذه . تطلق المؤسسات اإلماراتیة مبادرات عدة لتعزیز نشر المعلومات في المجتمع 
. 2012التي أطلقتھا ھیئة تنظیم االتصاالت في أكتوبر تشرین األول  UAEPediaالموسوعة الوطنیة المبادرات 

خ وثقافة دولة اإلمارات ومن المفترض أن تكون الموسوعة مكتبة وسائط تعاونیة تسلط الضوء على تاری
الموسوعة تعاونیة ومتعددة اللغات، ولكن المرحلة األولى تقتصر على ومن المزمع أن تكون . العربیة المتحدة

ھ لھم الدعوة للمشاركة  33.اللغة العربیة فقط، وال یتاح الوصول أو المساھمة إال ألشخاص ُتوجَّ
 
المعلومات للعموم أھمیة خاصة للحوكمة، ولھذا السبب تكثر المبادرات في ھذا االتجاه، إذ تكتسب إتاحة  

تقدم بوابات الحكومة لكل إمارة والحكومات المحلیة العدید من الخدمات اإللكترونیة والمعلومات، وتسعى أیضا 
وتعمل الدولة أیضا . لشركاتإلى إقامة حوار مع طالبي الخدمات، سواء أكانوا من المواطنین أم الزوار أم ا

على تنویع قنوات االتصال للوصول إلى جمیع المعنیین، فیما تنشط العدید من الحكومات اإللكترونیة المحلیة 
بسیاسة بااللتزام  2012وقد بدأت الحكومة منذ عام . على وسائل التواصل االجتماعیة مثل الفیسبوك وتویتر

من أجل إتاحة البیانات والمعلومات الحكومیة بسھولة من خالل مواقع  the open data policy البیانات المفتوحة
 34.الوب الحكومیة

 
، ویعتقد "مشرذمة"ولكن تجدر المالحظة أن الجھود اإلماراتیة في ھذا المجال ھي باألحرى  

ویعتقدون أن  المتخصصون أن تعدد وكثرة مواقع الحكومات اإللكترونیة یعیق من تطور القدرة التنافسیة للبالد،
بوابة مركزیة واحدة قد تكون أكثر فائدة للمستثمرین األجانب إذ ستشكل وجھة واحدة للحصول على المعلومات 
التي یحتاجونھا، وللحصول على التراخیص الالزمة لھم وللتواصل مع اإلدارات والوكاالت الحكومیة المعنیة 

 35 .بھم فعال
 

 العامة والمعلومات المعلومات إلى النفاذ  -باء
 

، اإلنترنتتتواصل الجھود في اإلمارات إلتاحة المعلومات العامة عبر قنوات اتصال متنوعة، مثل شبكة  
  .والھاتف النقال والھاتف الثابت، وھذا من شأنھ تسھیل الوصول إلى المعلومات لجمیع فئات المواطنین

 

عبر العدید من  اإلنترنتعلى  لومات العامة فوریاً ولإلعالم اإللكتروني أیضا دور كبیر في إتاحة المع 
 theویمكننا ذكر صحف، مثل . وقد استفاد ھذا التقریر فائدة كبیرة من مثل ھذه الموارد . الصحف اإللكترونیة

National، وAME Infoأرشیف أخبار واسع متاح أیضا عبر موقع وھناك  . غیرھا، وUAEinteract،  وھو عقدة
 36.أخبار وطنیة یدعمھا المجلس الوطني لإلعالم في اإلمارات

 UAEPedia.ae (WSIS National committee, UAE, 2013) موسوعة 33
 .Open data Invalid source specified مبادرة المعطیات المفتوحة 34
prove-portals-government-e-http://www.thenational.ae/business/technology/lagging- تعدد البوابات معیق لتنافسیة اإلمارات 35

 competitiveness-uae-for-burden 
36 http://www.uaeinteract.com/news/archive.asp 
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على الرغم من تشجیع السلطات المتزاید لذوي االحتیاجات الخاصة للتمكن من أدوات تكنولوجیا  
في سوق العمل، ال تزال ھناك حاجة إلى المزید من  الفاعلة المعلومات واالتصاالت حتى یتمكنوا من المشاركة

فما زال ھناك عدد محدود من المبادرات في ھذا الشأن، . یر والمبادرات التي تعنى بھذه الفئة من المجتمعالتداب
 GCCمؤسسة الرخصة الدولیة لقیادة الحاسب اآللي لمجلس التعاون الخلیجي "ومنھا المبادرة التي أطلقتھا 

ICDL Foundation"  ع تكنولوجیا المعلومات للجمی"في اإلمارات تحت اسمIT Skills for all " والتي تستھدف
  37 .ذوي االحتیاجات الخاصة لجعلھم جزًءا من مجتمع المعلومات

 
 للعموم المھام متعددةمجتمعیة  نفاذمراكز   -جیم

 
متاحة بسھولة في معظم المدارس، والجامعات، والمكتبات العامة، ولكن ال تزال ھناك  اإلنترنتشبكة  

حاجة إلى توفیر نقاط نفاذ لفئات أخرى من المجتمع مثل المغتربین واألفراد ذوي الدخل المنخفض وذوي 
 .االحتیاجات الخاصة

 
  

 .http://www.emirates247.com/eb247/companies-تساعد الحواسب ذوي االحتیاجات الخاصة لیكونوا فاعلین في المجتمع  37
1.62700-01-03-2010-life-mainstream-of-part-a-become-people-needs-special-help-markets/technology/computers 
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 في تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت بناء القدرات  -رابعاً 
 

 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في التعلیم والتدریب  -ألف
 

كان ھذا ". ستخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في التدریسالمدرسو اإلمارات متحمسون " 
إال  38.االستنتاج الرئیسي لرسالة ماجستیر سبرت آراء مدرسي اللغة االنجلیزیة في عینة من معاھد التكنولوجیا

حاجة معظم المدرسین للتدریب والدعم التقني لیكونوا قادرین على استغالل من ما یمكن أن  أن البحث یشیر إلى
 .تقدمھ تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت لھم ولطالبھم

 
برامج التطویر المھني الموجھة للمربین والمعلمین في اإلمارات من وفي الحقیقة، ال یخلو أي برنامج  

 ADECفعلى سبیل المثال، یدیر مجلس أبوظبي للتعلیم . من جوانب تتعلق بتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت
الموجھ للعاملین في حقل التربیة، وھو یھدف إلى توفیر التدریب للعاملین في  "تمكین"برنامج  2012منذ عام 

 39 .مدارس الحكومیة في العدید من المجاالت، ومنھا تكنولوجیا المعلوماتال
 

 برامج التدریب لبناء القدرات في مجال استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  -باء
 

تعي حكومة اإلمارات الفیدرالیة والحكومات المحلیة أھمیة دعم جمیع فئات المجتمع الكتساب مھارات  
 . المعلومات واالتصاالت التي تسمح للجمیع باالستفادة من البنى التحتیة و الخدمات الحدیثة في البالدتكنولوجیا 

 Abu Dhabi Systems & Informationاألنظمة اإللكترونیة والمعلومات في أبوظبي على سبیل المثال، یتیح مركز
Centre (ADSIC)  قّدم المركز تدریب. وظبيعدة برامج تھدف لرفع مستوى أداء موظفي حكومة أبICDL  

ویسعى المركز حالیا إلى إنشاء وحدة تدریب  . 2008وبرامج تدریبیة أكثر تخصصا لموظفي الحكومة منذ عام 
مركزیة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في اإلمارة، تقدم خدمات التدریب لموظفي حكومة أبوظبي من 

 40 .خالل شراكة بین القطاعین العام والخاص
 
للقضاء على األمیة " برنامج المواطن االلكتروني"دورات تدریبیة للعموم في إطار  ADSICوینظم مركز  

، إلطالق رة تفاھم مع مجلس أبوظبي للتعلیممذك 2012الرقمیة في أبوظبي، وقد وقع المركز أیضا في تموز 
على التواصل مع المدارس في برنامج تدریب لتطویر مھارات أھالي الطالب التقنیة من أجل مساعدتھم 

المسائل المتعلقة بأداء الطالب األكادیمي، ومن ثم تعریفھم بخدمات الحكومة اإللكترونیة التي یمكن أن یستفیدوا 
 41.منھا

 
عدا عن مراكز التدریب الحكومیة، تكثر مراكز التدریب الخاصة بتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  

ومة بذل جھود خاصة الستھداف ذوي الدخل المنخفض أو المغتربین أو ولكن قد یكون من الجدیربالحك
وقد وجدنا خالل إعداد ھذه الدراسة مركز تدریب  . مجموعات محددة مثل النساء أو ذوي االحتیاجات الخاصة

نیة ھي لتطویر مھارت تكنولوجیا المعلومات موجھا للفلبینیین، إال أن الحكومة الفلبی مجانیاً  وحید یقدم برنامجاً 
  .199642الممول لھذا المركز الذي تأسس في عام 

 (Rajesh, 2013)رسالة الماجستیر  38
in-trained-teachers-school-public-of-http://gulfnews.com/news/gulf/uae/education/thousands-تدریب آالف المعلمین في أبو ظبي 39

1.1212774-dhabi-abu 
40 awareness,did=102374.html-http://adsic.abudhabi.ae/Sites/ADSIC/Navigation/EN/Projects/building 
41 http://www.adec.ac.ae/en/Parents/Pages/Parent-Involvement.aspx 
42 http://www.fccdubai.com/ 
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 واألمن في استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت الثقة بناء  -خامساً 
 

 اإللكترونیة والوثائق المعامالت استخدام  -ألف
 

التجارة اإللكترونیة ومنھا التوقیع  قضایاالعدید من  ینظم قانوًنا اتحادًیا 2006اإلمارات منذ العام  اعتمدت 
، فإن ھیئة القانون وتبعا لھذا. Certification Authorities وسلطات التصدیق اإللكتروني eSignatureاإللكتروني 

 Certification Serviceخدمات التصدیق  لمقدمي التراخیص المسؤولة عن إصدار ھيتنظیم االتصاالت 
Providers (CSP). 43 

 
في مایو أیار التي أطلقت  دبي منھا مثال بلدیة. باعتماد التوقیع اإللكتروني حكومیة عدة جھات وقد بدأت 

ھویة اإلمارات،  باستخدام التوقیع اإللكتروني الداخلیة المعتمد على اإللكترونیة المراسالت ، برنامج2013
 44 .المستقبل في الحكومیة األخرى للھیئات توسیع نطاق ھذه الخدمةسوف یجري العمل على و

 
 والشبكات اإللكترونیة المعامالت أمن  -باء

 
 Computer لطوارئ الحاسب اآللي فریق االستجابة، 2008في عام  ھیئة تنظیم االتصاالت شكلت 

Emergency Response Team (aeCERT)  اإلنترنتعلى شبكة  األمنیة الخروقات كشفتسھیل كمبادرة ل 
وعن اقتراح  قوانین األمن السیبراني، عن تعزیز إذ إنھ مسؤولأیضا  تنظیميوللفریق دور . منھا والوقایة

المزید من الحمایة والرقابة، من خالل قوانین حدیثة مثل القانون  فاإلمارات تسعى إلى فرض. قوانین جدیدة
 45 .، والمتعلق بالجرائم السیبرانیة2012في عام  صدرالذي   5رقم االتحادي

 
 بیاناتوال ةخصوصیال حمایة  -جیم

 
 ُتعنى بالخصوصیة اإلمارات حالًیا قانون متخصص في حمایة البیانات، ولكن ھناك قوانینلیس لدى  

قانون (السیبرانیة  الجریمةمكافحة  قانون ویركز 46 .البیانات والمعلومات الشخصیة ذات صلة بحمایةوھي 
 بما في ذلك المعلومات، القانوني إلى البیاناتبالنفاذ غیر  الجرائم المتصلة على) 2012في عام  الصادر  5رقم

 وتلزم اإلمارات مزودي خدمات. معلومات الحساب المصرفي أو معلومات بطاقة االئتمان المالیة، مثل
، المستھلك أو الكشف عنھا لمعلومات االستخدام غیر المصرح بھ منعاتخاذ التدابیر الالزمة لب" االتصاالت

 47".للمستخدمین لشخصیةخصوصیة البیانات ا ولحمایة
 

  

43 http://www.tra.gov.ae/ecommerce.php 
44 -08-05-2013-id-national-via-system-signature-e-launches-municipality-http://www.emirates247.com/news/emirates/dubai
1.505674 
45 aws.phphttp://www.aecert.ae/l 
46 http://uk.practicallaw.com/0-518-8836?service=ipandit 
47 Data Protection Laws of the World 

231648/data+protection/Data+Protection+Laws+of+the+World+Handbook+Second+Edition+http://www.mondaq.com/x/Handbook.
UAE 
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 التمكینیة البیئة  -سادساً 
 

 البیئة القانونیة والتنظیمیة  -ألف
 

األول بشأن التجارة االلكترونیة في اإلمارات العربیة المتحدة في ینایر كانون  القانون االتحادياعُتِمد  
وتال ذلك تشكیل لجنة لإلشراف على تنفیذه وُعیِّنت ھیئة تنظیم االتصاالت كسلطة مكلفة باإلشراف . 2006الثاني 

تشجیع التنمیة اإلقتصادیة والتجدید "وقد أنشأت الھیئة إدارة التجارة اإللكترونیة لغرض  . على خدمات التصدیق
عالمیة الساریة حول التجارة التقني من خالل معاییر ومقاییس واضحة وعادلة في ظل التشریعات ال

 48 ".اإللكترونیة
 
فإن  ،Public Key Infrastructure (PKI)بنیة األمن المبنیة على المفتاح العموميوفیما یتعلق بتنجیز  

ھیئة اإلمارات للھویة تعمل حالًیا على مكاملة ھذه البنیة مع البنیة التحتیة لإلدارة الفدرالیة للھویة في البالد 
من الھویة الرقمیة العائدة لحامل بطاقة ھویة  اإلنترنتر بنیة تحتیة أمنیة شاملة تسمح بالتحقق على بھدف تطوی

وبطاقات الھویة اإللكترونیة الجدیدة  ویرى الخبراء أن الجمع بین استخدام بنیة المفتاح العمومي .اإلمارات
لتطبیقات غایة في الغنى في  وھذا ما سیفتح المجال في البالد اإلنترنتسوف یوسع كثیرا قاعدة العمالء عبر 

 49 .كافة مجاالت الحكومة اإللكترونیة و التجارة اإللكترونیة والخدمات
 
فإن حكومة اإلمارات تدرك أھمیة جھود مكافحة القرصنة للحفاظ على  ،قرصنة البرامجأما فیما یخص  

وتحرص وزارة االقتصاد على زیادة الوعي لدى الشركات واألفراد فیما یخص عواقب استخدام . نمو االقتصاد
أدنى معدل من البرامج المقرصنة في  2011سجلت اإلمارات في عام  ،ونتیجة لذلك .البرامج غیر المرخصة

 50 .٪ من البرامج المقرصنة 37التقدیرات إلى نسبة  وتشیرة،المنطق
 
إلمارات العربیة المتحدة شریك في عدة ، فاIntellectual Property (IP)للملكیة الفكریة أما بالنسبة  

 ،WTOاتفاقیة منظمة التجارة العالمیة : وتشمل ھذه االتفاقیات. اتفاقات دولیة معنیة بحمایة الملكیة الفكریة
  TRIPS. 51واتفاق  ،WCT، واتفاقیةPCT، واتفاقیة باریس، ومعاھدة التعاون بشأن البراءات WIPO واتفاقیة

، لم یكن لدى اإلمارات أیة قوانین اتحادیة مخصصة لحمایة خصوصیة البیانات، 2013وحتى حزیران من عام 
  .لولكنھا محمیة بالقوانین الجنائیة والمدنیة المعمول بھا وبقانون العم

 
 إدارة أسماء النطاقات  -باء

 
أسماء النطاق من  Emirates Domain Administrator (aeDA) اإلنترنتإدارة أسماء نطاق تدیر  

 52.الثاني والثالثإلدارة النطاقات من المستویین  مندوًبا معتمًدا 20حوالي  المستوى األعلى، فیما ھناك
 

48 http:// امارات.االتصاالت-تنظیم-ھیئةA.php -/ecommerce 
 ,PKI in Government Digital Identity Management Systems, European Journal of ePractice.Nº 14مقال بقلم علي الخوري  49

Jan/Feb 2012. 
 .insights/technology/uae-http://www.thenational.ae/business/industry-اإلمارات تحقق أخفض معدالت قرصنة في الشرق األوسط 50

east-middle-in-piracy-software-of-rate-lowest-has 
  wipo.int/wipolex/en/profile.jsp?code=AEhttp://www.في دول العالم tقوائم بقوانین الملكیة الفكریة  51
52 http://www.aeda.ae/eng/acc_registrars.php 
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األمر الذي یجعل  ،2012 آب 16مجاًال مسجًال في  100,000 وقد تجاوز عدد أسماء النطاق تجاوز الرقم 
 53.في المنطقة العربیة المسجلین عدد من حیث الدولة الرائدة دولة اإلمارات العربیة المتحدة من

 
 توحید المعاییر في مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  -جیم

 
دعم االبتكار ودعم  الدولیة من أجل التشغیل البیني اعتماد معاییر أھمیة اإلمارات العربیة المتحدةتدرك  

، الدورة الثانیة 2012تشرین الثاني  في ھیئة تنظیم االتصاالت، استضافت ومن ھذا المنطلق . األسواق النامیة
 54.للندوة العالمیة للمعاییر التي ینظمھا االتحاد الدولي لالتصاالت

 
التي یتوجب  الخدمات اإللكترونیة معاییر جودة ،2013تموزنھایة في  ھیئة تنظیم االتصاالت أصدرت 

المؤسسات على یساعد  دلیًال تقنًیا مرجعًیا وتقدم ھذه المعاییر. أن تتوافق معھا الكیانات االتحادیة جمیععلى 
 55 .المعاییر الدولیةتوافق مع احتیاجات العمالء، وبھدف ال بھدف تلبیة اإللكترونیة تحسین خدماتھا

 
 التدابیر الحكومیة الداعمةو واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا في االستثمار  -دال

 
. في القطاعین العام والخاص تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت لنشر تستثمر دولة اإلمارات بكثافة 

أھمھا مجتمع المعلومات، من تعمل على بناء االبتكار و التي تسعى لتعزیزالتمویل  العدید من صنادیق وھناك
 ، بھدف تحقیق2008في العام تنظیم االتصاالت  الذي أسستھ ھیئةونظم المعلومات  تصاالتاال صندوق

 56.دولة اإلمارات العربیة المتحدة في تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في قطاع وملموسة تطورات سریعة
 57 .وطنیةال المعلومات واالتصاالتتكنولوجیا  شركاتل تمویال المشاریعتطویر صندوق خلیفة ل ویوفر

 
 innovation ، مركز تعزیز االبتكار2013أیار  في ،Dubai Internet City (DIC)دبي لإلنترنتمدینة  أطلقت 

hub   تحت اسمIn5 . وھي بنیة حاضنة تدعم الشركات الصاعدة في مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت
 بدءا من البنیة التحتیة جمیع الخدمات In5وتقدم . من جمیع الجنسیاتمفتوحة لرجال األعمال في دبي، وھي 

  58 .تمویل والحصول علىالتدریب، وفرص التواصل والتوجیھ و دینامیكیة،بیئة عمل و الحاضنة،
 

  

 ..celebrates-tp://www.domainpulse.com/2012/09/17/aeht-100000-مجال مسجل 100,000اإلمارات تحتفل بالوصول إلى  53
region/-arab-in-cctld-leading-as-registrations 

-تنظیم-ھیئة 54
news_Inaugurated_by_H.E._Mohamad_Ahmad_Al_Qamzi_UAE_Hosts_Global_Standards_Symposium/-470-1-امارات.التصاالتا

A.php  
news_TRA_finalizes_e_Service_Quality_Standards_for_all_UAE_Federal_Entities/-534-1-امارات.االتصاالت-تنظیم-ھیئة 55

A.php 
 tra_initiatives-A.php/امارات.التاالتصا-تنظیم-ھیئة  56
.provides-development-enterprises-for-fund-com/news_and_media/khalifahttp://www.ixtel-مثال عن مساھمات صندوق خلیفة 57
services/-ict-of-provider-premier-uaes-of-one-technologies-ixtel-for-funding 

 /http://www.in5.aeحاضنة مدینة دبي لإلنترنت  58
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 واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا تطبیقات  -سابعاً 
 

 اإللكترونیة الحكومة  -ألف
 

 یتوجب على الحكومة بذل الجھود لضمان نجاح برنامجھا االستراتیجي، 2021اإلمارات تبًعا لرؤیة  
الھادف لتلبیة احتیاجات المواطنین من خالل خدمات عالیة الجودة، ولتوفیر الحلول التقنیة األكثر تقدما في 

 . مجال إدارة األداء المؤسسي
 
الخاصة بھا، أطلقت إدارة أداء  وتحقیقا لھدف مراقبة أداء الجھات االتحادیة ومؤشرات األداء الرئیسیة 

" أداء"نظام رصد األداء  ،2008في عام  Government Performance Department ( GPD ) حكومة اإلمارات
، أُطلقت 2012وفي عام . لتسھیل جمع معلومات األداء من الجھات االتحادیة وتحلیلھا ومعالجتھا إلكترونیا

داء إلى إدارة األداء عبر منصة إلكترونیة یمكن الوصول إلیھا للتحول من قیاس األ Adaa2.0نسخة جدیدة 
ویھدف النظام إلى دعم الكیانات االتحادیة عند اتخاذ القرارات االستراتیجیة، وإلى . عبرعدة قنوات تواصل

 59 .تسھیل صیاغة التقاریر إلحاطة القیادة بالتقدم المحرز في الخطط االستراتیجیة والتنفیذیة
 
خر، وبغیة ضمان أمن مبادالت الحكومة اإللكترونیة وتعزیزھا، تطلق ھیئة اإلمارات للھویة على صعید آ 

  Federated Identity Management System (FIM)نظام اتحادي إلدارة الھویة مبادرة استراتیجیة لتطویر
یسمح بالربط بین ھویة أي مواطن وسماتھ اإللكترونیة، وبتخزین ھذه المعلومات موحّدة عبرعدة أنظمة إدارة 

أن أي مستخدم سیكون قادرا على استخدام المعرفات أو السمات نفسھا للولوج إلى شبكات  وھذا ما یعني. ھویة
 60 .أكثر من جھة إلجراء المعامالت

 
حكومات اإللكترونیة المختلفة في إثراء مستمر، وقد أطلقت حكومة اإلمارات ویرى المتابع أن بوابات ال 

لتثقیف  " Ana Electroniأنا إلكتروني"واسعة النطاق تحت اسم  اإلكترونیة حملة إعالنیة متعددة القنوات
 61 .الجمھور حول الخدمات اإللكترونیة الحكومیة

 
 لكترونیةالتجارة اإل  -باء

 
 فيستثمارات الكبیرة التي وظفتھا البالد نشاطا كبیرا بفضل االفي اإلمارات  اإللكترونیةاألعمال تنشط  

لى سبیل فع. الكبیر المعھود لقطاع الخدماتاالزدھار تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، وبحكم ل البنى التحتیة
 مجموعة مختارة منعلى  2012أیلول  فيمجموعة المستشارین العرب تبین دراسة مقارنة أجرتھا ، المثال

دول مجلس  في من نصف البوابات ما یقرب إلى أن في منطقة الشرق األوسط، التجارة اإللكترونیة بوابات
 المنتجات، منھذه البوابات أشكاال متنوعة  قدموت .مستضافة في اإلمارات، ھي في الواقع التعاون الخلیجي

 62 .لعمالئھا أسالیب متعددة للدفع وعادة ما تتیح
 

 (WSIS National committee, UAE, 2013) 2.0مشروع أداء 59
 .Invalid source specifiedحالة اإلمارات العربیة المتحدة : استراتیجیات الحكومة اإللكترونیة 60
  (WSIS National committee, UAE, 2013) .حملة أنا إلكتروني 61
 .E-commerce Portals in the Arab World, AAG, Sep.2012: تقریر لمجموعة المستشارین العرب 62
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ومثال . أیضا في األعمال اإللكترونیةفھي أیضا رائدة ، التقلیدي قطاع األعمال رائدة في وكما أن دبي 
العالمیة التجارة اإللكترونیة  منصة، ووالصناعة غرفة دبي للتجارة مؤخرا بین على ذلك االتفاق المبرم

Alibaba.com  التجارة اإللكترونیة إلطالق بوابةwww.dubaichamber.com/alibaba  63 .2013أیار  في مایو 
 

 اإللكتروني التعلم  -جیم
 

ذكرنا من خالل ھذا  قدو .التقدم لمواكبة المبادراتإطالق  علىوزارة التربیة والحكومات المحلیة  تثابر 
 بأحدثالتقریر بعض المشاریع والمبادرات التي تھدف إلى تجھیز المدارس والمؤسسات التعلیمیة األخرى 

 التعلیم بوابة ومشروع" عنكبوت" األكادیمیة الشبكة مثل. اإلنترنت بشبكةالسرعة  عالي وباتصالالتجھیزات 
 64 .اإللكتروني

 
التي تم  الحملة العالمیة لتعزیز التعلم اإللكترونيفي  2013الثاني تشارك البالد حتى نوفمبر تشرین  

خالل افتتاح مؤتمر الرؤساء للمجلس الدولي للتعلیم  2012اإلعالن عنھا في دبي في نوفمبر تشرین الثاني 
 HBMeU.( 65(في جامعة حمدان بن محمد اإللكترونیة   (ICDE SCOP 2012)المفتوح والتعلیم عن بعد 

 
 Social Onlineمبادرة التعلم االجتماعي  2013وقد أطلقت الجامعة نفسھا في ینایر كانون الثاني عام  

Learning (SOL)  لتوفیر تجربة تعلم مبتكرة من   إلى تسخیر الشبكات االجتماعیة مثل الفیسبوكوالتي تھدف
  66 .خالل التفاعل مع أفضل المدرسین عبر ھذه الشبكة

 
من البرامج التي تھدف إلى التأثیر إیجابًیا على  Smart Learning Program التعلیم الذكيبرنامج إن  

وقد تم إطالق ھذا البرنامج . مخرجات التعلیم عبر االستخدام المبتكر للتكنولوجیا إلیجاد بیئات تعلم ھجینة
بھدف تطویر المناھج  2012المشترك بین وزارة التربیة والتعلیم و ھیئة تنظیم االتصاالت في أبریل نیسان 

باإلضافة إلى أحدث التجھیزات  4Gاإللكترونیة وإدخال الوسائط المتعددة التدریس التفاعلي ونشر شبكات 
 67 .والتقانات المستخدمة في العالم في التعلیم

 
، حیث اشتركت 2012التي انطلقت في سبتمبر أیلول  الفیدرالیة النقال التعلم مبادرةمن ذكر  بد وال 

التي  iPadمحتوى تعلیمیا لطالبھا عبر األجھزة اللوحیة  لتتیح iTunes Uإماراتیة في قناة  جامعیةثالث مؤسسات 
 68.تم توزیعھا على الطلبة لھذا الغرض

 
 اإللكترونیة الصحة  -دال

 

، إلى أن معظم اإلجراءات الالزمة لتوفیر بیئة 2006یشیر تقریر لمنظمة الصحة العالمیة یعود إلى العام  
. مواتیة الستخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في القطاع الصحي قد اُتخذت في اإلمارات العربیة المتحدة

 بوابة التجارة اإللكترونیة لغرفة تجارة دبي 63

region-mena-for-portal-commerce-e-launches-chamber-http://www.dubaichamber.com/news/dubai 
 )Ankabut,  )WSIS National committee, UAE ،2013شبكة البحث والتعلیم عنكبوت64
 uae-in-launched-campaign-learning-e-http://gulfnews.com/news/gulf/uae/education/global-1.1104522أخبار عن الحملة   65
 Social Online Learning  (WSIS National committee, UAE, 2013)مشروع التعلم االجتماعي 66
 Smart Learning Program (WSIS National committee, UAE, 2013)برنامج التعلم الذكي 67
  ,u-http://www.uaeu.ac.ae/about/news/2013/03/itunesجامعات اإلمارات متواجدة على سوق آبل  68
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قانون الصحة اإللكترونیة لتنظیم  لى إعدادوع وتعمل السلطات على إطالق برنامج صحة إلكتروني عبر البالد،
 69 .ھذا القطاع

 
 تستخدم بعض المستشفیات والعیادات في جمیع أنحاء البالد نظام إدارة المعلومات الخاص بالمشافي 

(HMIS) . ویستخدم مستشفى توام في أبو ظبي وبعض المشافي العسكریة تطبیقات التطبیب من بعد
Telemedicine  70 .بنجاح بالتعاون مع مؤسسة جون ھوبكنز 

 
 تشرین/في أكتوبر المثال، سبیل علىف . مختلفة صعدالبالد بصدد إطالق المبادرات على  أن القول الجدیر ومن

الصحة النقالة "أطلق االتحاد الدولي لالتصاالت ومنظمة الصحة العالمیة في البالد مبادرة  ،2012األول 
mHealth" السكري مثل المعدیة غیر األمراض مكافحة في للمساعدةعلى استخدام الھاتف النقال  المبنیة 

الصحة وسائل االعالم االجتماعیة مثل الفیسبوك وتویتر و بالك  وزارة وتستخدم  .القلب وأمراض والسرطان
 71.التبغ أخطار بشأن التوعیة رسائل وبثبیري للتواصل 

 
 ةاإللكترونی العمالة  -ھاء

 
منھا . تربط أصحاب العمل والباحثین عن عمل في اإلمارات العربیة المتحدة توظیفھناك عدة بوابات  

، وأخرى تدیرھا الكیانات المحلیة مثل بوابة التوظیف في أبو ظبي www.Bayt.comبوابات عربیة مثل 
)jobs.abudhabi.ae ( أو البوابة اإللكترونیة لحكومة دبي)ejob.dubai.gov.ae ( التي تدیر مركزیا عروض العمل

 .حكومیة جھة 13من 
 
نظام معلومات الموارد العمل على ) تنمیة(وقد بدأت ھیئة تنمیة الموارد البشریة الوطنیة والتوظیف  

، وھو منصة تتیح التفاعل بین National Human Resource Information System (NHRIS( البشریة الوطنیة
باب العمل ومسؤولي التوجیھ المھني والتدریب من أجل تعزیز العمالة وفتح آفاق الحیاة الباحثین عن عمل، وأر

 72.الوظیفیة للباحثین عن عمل من مواطني دولة اإلمارات
 
 

  

 .Ministry of health media report 2012 تقریر وزارة الصحة69
 (Alrawi & Hussain, 2011)وعود قطاع الخدمات  70
 .Ministry of health media report 2012 تقریر وزارة الصحة71
 NHRIS (WSIS National committee, UAE, 2013)   إطالق نظام  72
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  المحلي والمحتوى واللغوي الثقافي التنوع  -ثامناً 
 

 واللغوي الثقافي التنوع لدعم واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا استخدام  -ألف
 

العربیة المتحدة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت كوسیلة لتعزیز الثقافة والھویة  اإلمارات تستخدم  
فھناك العدید من المبادرات الجاریة لتطویر المحتوى الثقافي العربي، نذكر منھا مبادرة مؤسسة محمد  . الوطنیة

 73 .في مجال العلم والثقافة بمعدل كتاب واحد في الیوم أعمالبن راشد آل مكتوم لترجمة ورقمنة 
 
في  74"والتراث للثقافة الماجد جمعةمركز " مثل والسلطات الثقافیة المراكز من العدید جھود وتتركز  

 مكتباتبإغناء  ذلكجانب  إلىعلى الحفاظ على التراث اإلماراتي وتقوم  75دبي، وھیئة أبو ظبي للثقافة والتراث
 76 .الخلیج ومنطقة المتحدة العربیة اإلمارات لدولة الثقافیة بالھویة أساسا تتصلرقمیة ومنشورات رقمیة 

 
 الرقمي المحلي والوطني المحتوى تطویر  -باء

 
المحتوى العربي بالتوازي مع المحتوى باللغة  بتوافر ُتعنى دولة اإلمارات العربیة المتحدة كثیراً  

 .الحكومیة المواقع والخدمات جمیععبر  اإلنجلیزیة
 
 عربيتقدیم محتوى مكرسة ل ھي مكتبة إلكترونیةو  Rufoofرفوفونذكر من مبادرات القطاع الخاص  

وفي  في مختلف المجاالت المجاني المنشورات العربیة مجموعة كبیرة منوھو یقدم أجھزة أبل،  لمستخدمي
 100,000وقد تجاوز عدد مستخدمیھ ,. المجالت اإللكترونیةوالمقاالت و الكتب بما في ذلك مختلف الفئات

 77.مستخدم
 
وھي مبادرة إقلیمیة ودولیة انطلقت من اإلمارات لدعم . مبادرة أخرى متمیزة Tghreedat تغریدات 

ھدفھا الرئیسي المساھمة في زیادة نوعیة . المحتوى الرقمي العربي من خالل بناء مجتمع من المتطوعین
 المواقع أھم لتعریبمن خالل استخدام التعھید الجماعي  اإلنترنتوكمیة المحتوى العربي على شبكة 

 78 .لكترونیةاإل
 

  

  .Policy in Action, Emirates Competitive Council, issue 1, Jan 2011منشورات مجلس التنافسیة اإلماراتي 73
  http://www.almajidcenter.orgلمزید من المعلومات حول نشاطات المركز  74
  http://library.adach.aeلمزید من المعلومات حول نشاطات الھیئة  75
 أو cations.phphttp://www.almajidcenter.org/publi ,انظر المواقع التالیة من أجل 76

 http://library.adach.ae/en/portal/division.services.aspx 
 ,attracts-rufoof-bookseller-e-arabic-http://publishingperspectives.com/2013/04/dubai-\مستخدم 100,000رفوف یجتذب  77

( users/-100000 
 /http://taghreedat.com/aboutus عن تغریدات 78

                                                 

http://www.almajidcenter.org/
http://library.adach.ae/
http://www.almajidcenter.org/publications.php
http://library.adach.ae/en/portal/division.services.aspx
http://publishingperspectives.com/2013/04/dubai-arabic-e-bookseller-rufoof-attracts-100000-users/
http://publishingperspectives.com/2013/04/dubai-arabic-e-bookseller-rufoof-attracts-100000-users/
http://taghreedat.com/aboutus/
http://taghreedat.com/aboutus/
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 اإلعالم وسائل  -تاسعاً 
 

 وتعدد اإلعالم واستقاللیة تنوع  -أوالً 
 

التي أنشئت في  اإلمارات وكالة أنباءوھي  خبار،لأل وكالة وطنیة واحدة اإلمارات العربیة المتحدة في 
لھا  التياإلنجلیزیة، وباللغة باللغة العربیة و المشھد اإلعالمي اإلماراتي غني بالصحف إال أن . 1976عام 
 أربع صحفصحیفة منھا  14وتحصي بعض الدراسات . اإلنترنتعلى شبكة  إلكتروني كلھا تواجد تقریبا

 واالنترناشیونال ھیرالد، فایننشال تایمز مثل المطبوعات الدولیة بعض.طبعات محلیة منوھناك أیضا . حكومیة
 79.نیویورك تایمزو تریبیون

 
ق اإلعالمیة الحرة من ثراء المشھد اإلعالمي اإلماراتي إذ تأسست بدایة مدینة دبي وقد زاد إنشاء المناط 

، وتلتھا فیما بعد مدینة أخرى في أبو ظبي، حیث تأسست ھیئة المنطقة اإلعالمیة في 2001لإلعالم في عام 
الذي  وھي ناشطة جدا في دعم المواھب من خالل نشاطات مخبر اإلبداع ،twofour54تحت اسم 2007عام 
 . تدیره

 
  

 ./http://www.w3newspapers.com/uae من أجل قائمة بالصحف اإلماراتیة 79
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 واإلقلیمي الدولي التعاون  -عاشراً 
 

 تمویل شبكات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وخدماتھا  -ألف
 
كانت االتصاالت عبر األقمار الصناعیة المستفید الرئیسي من االستثمارات في منطقة اإلسكوا، ومن  

العمل البیني في خدمات الھاتف المحمول  لویشك. أبرز األمثلة، مشاریع مثل الثریا، وعربسات وانتلسات
 . وشبكات األلیاف البصریة أمثلة أخرى على التعاون الوثیق

 
على سبیل . تستضیف اإلمارات العربیة المتحدة تظاھرات عدیدة لتعزیز البیئة االستثماریة في المنطقة 

 Invest in“ولوجیا المعلومات واالتصاالت ، الملتقى األول لالستثمار في تكن2013المثال، ُعِقد في مارس آذار 
ICT”  خالل المنتدىMENA ICT 2013 . واعتبر فرصة كبیرة للمستثمرین للجمع بین الشركات الصغیرة

  80 .والمتوسطة وشركات تنمیة رؤوس األموال
 

 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ل مشاریع تطویر البنیة األساسیة  -باء
 

missing hereA small section is   
 

 متابعة القمة العالمیة لمجتمع المعلومات  -جیم
 

، 2009أُنشئت اللجنة الوطنیة للقمة العالمیة لمجتمع المعلومات بموجب قرار مجلس الوزراء في العام  
 .بھدف متابعة تنفیذ توصیات القمة و خطوط العمل المقترحة فیھا

 
اللجنة الوطنیة تقریراً شبھ سنوي یرصد التقدم الذي تحرزه البالد في تحقیق أھداف القمة  وتصدر ھذه 

 .من خالل استعراض قصص النجاح التي تفخر بھا البالد
 
في منتدى القمة العالمیة " visioning partnerشریًكا ذا رؤیة "وقد ُسّمیت اإلمارات العربیة المتحدة  

WSIS+10  زم البالد بأھداف القمة وتعّد مدافعا قویا عن التأثیر العمیق ألنشطة القمة العالمیة إذ تلت. 2013للعام
 81 .على البلدان النامیة

 
 اإلنترنتالمشاركة في أنشطة حوكمة   -دال

 
 اإلنترنتمنتدى حوكمة االجتماعات السنویة ل معظم مشاركة فعالة فيتنظیم االتصاالت  ھیئة تشارك 

(IGF).  اإلنترنتمنتدى العربي لحوكمة ال 2013آذار /وقد استضافت في مارس (AIGF) كلنا " تحت شعار
 اإلنترنتوسجل   (ICANN)لألسماء واألرقام المخصصة اإلنترنتھیئة  مع بالتعاون الذي تم تنظیمھو" شركاء

 82..(RIPE NCC) األوسط والشرق أوروبا في اإلقلیمي

 1st Invest in ICT' Event "-1st-engage-entrepreneurs-http://www.ameinfo.com/investors"المستثمرون والشركات یلتقون في  80
 332885-ict-invest 

 (WSIS National committee, UAE, 2013)بعض قصص النجاح  81
in-up-wraps-meeting-governance-internet-stakeholder-multi-http://blog.icann.org/2013/03/arab-تفاصیل عن االجتماع  82

 dubai 

                                                 

http://www.ameinfo.com/investors-entrepreneurs-engage-1st-invest-ict-332885
http://www.ameinfo.com/investors-entrepreneurs-engage-1st-invest-ict-332885
http://blog.icann.org/2013/03/arab-multi-stakeholder-internet-governance-meeting-wraps-up-in-dubai
http://blog.icann.org/2013/03/arab-multi-stakeholder-internet-governance-meeting-wraps-up-in-dubai
http://blog.icann.org/2013/03/arab-multi-stakeholder-internet-governance-meeting-wraps-up-in-dubai
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 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالتقطاع بناء   -حادي عشر
 

 شركات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  -ألف
 

فروًعا للعدید من البالد  وتستضیف .عالمیا مركزا تجاریا لتصبح تسعى اإلمارات العربیة المتحدة بجد 
الشركات  المزید منالمناطق الحرة وتجتذب  متعددة الجنسیات، تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت شركات
 نموا تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت یواصل قطاع ،Genesisستشارات لال وتبعا لشركة جینسیس. الدولیة

بما فیھا مجاالت  في جمیع المجاالت ، وذلك2013في عام  في المائة 22.3یصل إلى  من المتوقع أنمتسارعا 
 83 .اإلنترنتالنقال ووخدمات الھاتف ، والبرمجیات، التجھیزات

 
 ةیالحكوم التسھیالت  -باء

 
تتابع الحكومة االتحادیة والحكومات المحلیة إطالق المبادرات التي تبقي قطاع تكنولوجیا المعلومات  

وتجتذب المناطق الحرة في جمیع أنحاء البالد . واالتصاالت على الدوام في طلیعة جدول األعمال االقتصادي
وقد . وخاصة في قطاعي تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت واإلعالمالمستثمرین األجانب في جمیع المجاالت 

سھولة ممارسة "وفقا لمؤشر  2012احتلت اإلمارات العربیة المتحدة المرتبة السادسة والعشرین في عام 
استخدام الحكومة "في المرتبة الثانیة في العالم تبعا لمؤشر فیما حلت  84.الذي یقیسھ البنك الدولي" األعمال

وال شك . وھذا ما یبین مدى دعم الحكومة لھذا القطاع 2013،85في العام " كنولوجیا المعلومات واالتصاالت لت
أن االستخدام الحكومي سیشجع تدریجیا على استخدام ھذه التكنولوجیا في كافة المجاالت في القطاع الخاص 

 . وبین األفراد
 

 ت في االقتصاد الوطنيقطاع تكنولوجیا المعلومات واالتصاال مساھمة  -جیم
 

في  8قد ارتفع بنسبة  ذكرت مصادر متخصصة أن اإلنفاق على قطاع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 
 86 .الذي سبقھ المائة عن العام في 15 ، وذلك بزیادة تبلغ2011في عام  تریلیون دوالر أمریكي 1.5إلى  المائة

 
قطاع تكنولوجیا  مساھمة إلى أن 87ھیئة تنظیم االتصاالت الصادر عن ویشیر التقریر السنوي الرابع 

، ووصل عدد 2012في العام  في المائة  5بلغت للبالد في الناتج المحلي اإلجمالي المعلومات واالتصاالت
 .في العام نفسھ موظفاً  8000العاملین في القطاع إلى حوالى 

 
 المعلومات واالتصاالتالبحث والتطویر واالبتكار في قطاع تكنولوجیا   -دال

 

البحث  التابع لھیئة تنظیم االتصاالت العدید من مشاریع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالتیمّول صندوق  
وفي ، المؤسسات األكادیمیة والبحثیة فيبحث  ویساھم في االستثمار إلنشاء مراكز الحاضنات، ویدعم والتطویر

  growth-223-hit-sector-ict-http://www.ameinfo.com/uaes- 2013في % 22.3توقع نمو قطاع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت إلى  83
 314773 

84 http://data.worldbank.org/indicator/IC.BUS.EASE.XQ )2013ت قراءة المؤشر على الصفحة في أكتوبر تشرین األول تم( 
 (Bilbao-Osorio, Dutta, & Lanvin, 2013)تقریر تكنولوجیا المعلومات الشامل  85
 growth-223-hit-sector-ict-http://www.ameinfo.com/uaes- 2013في % 22.3توقع نمو قطاع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت إلى  86

314773 
 )TRA ،2013(تقریر ھیئة تنظیم االتصاالت  87

                                                 

http://www.ameinfo.com/uaes-ict-sector-hit-223-growth-314773
http://www.ameinfo.com/uaes-ict-sector-hit-223-growth-314773
http://data.worldbank.org/indicator/IC.BUS.EASE.XQ
http://www.ameinfo.com/uaes-ict-sector-hit-223-growth-314773
http://www.ameinfo.com/uaes-ict-sector-hit-223-growth-314773
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ویقود عند اقترانھ باآللیات التطبیقیة في المجاالت األساسیة والبحوث  یشجع ھذا الدعم. الشركات المحلیة
 .تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في قطاع االبتكارإلى تحفیز المناسبة 

 
تكنولوجیا  صندوق التي تعنى بالبحث والتطویر، فباإلضافة إلى العدید من الكیانات البالدوتحتضن  

 والھیئة, خلیفة، في جامعة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت المعلومات واالتصاالت، ھناك مركز بحوث
للتعلیم  المتقدمة اإلمارات العربیة المتحدة، وشبكة National Research Foundation NRFالوطنیة للبحث العلمي 

 للتعلیم مركز أبوظبي، و(IAT) التكنولوجیا التطبیقیة ومعاھد ظبي للتعلیم، أبو مجلس، و)عنكبوت(لبحوث وا
ومركز االبتكار المشترك بین شركة اتصاالت وشركة االتصاالت ، (ACTVET)والتدریب المھني  الفني

 .، الخEtisalat-BT Innovation Centre (EBTIC) المسمى) BT(البریطانیة 
 

 االستثمارات في قطاع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  -ھاء
 

تشجیع  2009كان الھدف األساسي من إنشاء صندوق تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في عام  
وتساھم كل من . االبتكار في قطاع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في البالد، واحتضان الشركات الصاعدة

 . اتصاالت ودو بواحد في المائة من صافي األرباح السنویة لتمویل عملیات الصندوق
 
ملیون درھم في التعلیم، وفي دعم  80وكدلیل على أھمیة ھذا القطاع في البالد، استثمرت الدولة  

 88 .الشركات الصاعدة، ولتمویل البحث والتطویر في قطاع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت
 

  

 uae/-in-boost-a-get-to-http://arabiangazette.com/ict تحفیز قطاع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في اإلمارات 88
                                                 

http://arabiangazette.com/ict-to-get-a-boost-in-uae/
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