
  العربية المتحدةاإلمارات
 

 كيلومتر مربع،      ٨٣٦٠٠ تبلغ مساحتها      .  ذات سيادة  إمارات  هي اتحاد لسبع   المتحدة    العربية   اإلمارات   
 الحكومة الوطنية هي حكومة فيدرالية مع صالحيات           .٢٠٠٤ مليون في عام    ٤,٣٢وكان عدد سكانها     

مارات األعضاء، وهو ما يفسر الفارق بين           وهناك سلطات محصورة باإل        االتحادية  سلطات محددة للحكومة        
 إمارة دبي هي األكثر تقدماً بين          .قبول استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اإلمارات المختلفة               

 في نهاية عام        دوالر ٢١٠٦٥ مليار دوالر والناتج القومي للفرد         ٩١لغ الناتج القومي اإلجمالي          ب.   اإلمارات   
 والتجارة وصيد السمك، ولكن اإلمارات تسعى               توالبتروكيميائيا   ألول هو النفط قطاع اإلنتاج ا    و. ٢٠٠٤

الرئيسيان      المحركان       و. لتنويع االقتصاد وضمان قطاعات مستدامة مثل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت                    
 . لالقتصاد هما عائدات النفط في أبو ظبي وكون دبي مركز تجارة إقليمية          

 
 إلطار تشريعي وقانوني مترافقاً       بتوفيرهايرة في بناء مجتمع المعلومات         حققت اإلمارات إنجازات كب      

 وهو ما شجع النجاح التجاري في األعمال والشركات المتعددة                     متطورة  مع وجود بنية اتصاالت أساسية        
 . ٢الجنسيات، والشركات المتوسطة والصغيرة، وشركات دولية محلية مثل شركة الهاتف الساتلي ثريا                          

 
زارات وجود على اإلنترنت وهناك مبادرة وطنية إلتاحة خدمات عديدة للمواطنين عبر                     ولمعظم الو  

 . اإلمارات الدولة األولى بين دول اإلسكوا في جاهزيتها للحكومة اإللكترونية                   وتعد  . اإلنترنت 
 

 السياسات واالستراتيجيات  -١
 

لذا   . يسي لالستراتيجية الوطنية    إن تعددية االقتصاد بعيداً عن االعتماد على النفط هي المكون الرئ          
ومع أنه ال توجد استراتيجية لبناء          . جرى التركيز على صناعتي السياحة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت               

ر عن      تعبّ )مثل مدينة دبي لإلنترنت وواحة دبي للسيليكون          (  ضخمة  فهناك مبادرات      بعد مجتمع المعلومات        
 . علومات واتصاالت قوي   التزام دبي بتطوير قطاع تكنولوجيا م      

 
من    %  ٩٠ تقدموجرى االستثمار أيضاً في حقول مثل الحكومة اإللكترونية حيث وضعت خطة ألن           

 . ٢٠٠٧الخدمات الحكومية بواسطة الهاتف واإلنترنت في نهاية              
 

 مقاييس األمم المتحدة في التنمية فإن اإلمارات            تماماً مع   ومع أن استراتيجية اإلمارات ال تتماشى            
 .  المقاييس  تلكل ترتيباً عالياً بناًء على       تحت

 
  والتنظيمية القانونيةالبيئة  -٢

 
تلتزم اإلمارات بحماية حقوق الملكية الفكرية ومحاربة القرصنة، وهي عضو في منظمة الملكية                        

نتيجة     وقد تراجعت القرصنة    .الفكرية العالمية ووافقت على اتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية            
 . ٢٠٠٣في عام  %  ٣٤ إلى  ١٩٩٥في عام  % ٨٦للجهود المبذولة في حماية الملكية الفكرية من             

 
 التي تملكها الدولة بنسبة       "  اتصاالت" إن البنية األساسية لالتصاالت وتشغيلها هما حكراً لمؤسسة                 

 األساسية       ونتيجة للبنية   . فرع لتقديم خدمات اإلنترنت    " اتصاالت " لـ% ٤٠والمواطنون بنسبة      % ٦٠
 في المنطقة يشترون خدمات اتصاالت من شبكة              خدمات اإلنترنت     لإلمارات فإن عدداً من مزودي        المتطورة 

 .  نفسها  "اتصاالت "
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اعتمدت اإلمارات سياسات تدريجية لالستفادة من هذه البنية                  فقدالمتطورة وإضافة إلى البنية األساسية         
يين عن طريق بطاقات مسبقة الدفع وهو ما فتح الطريق أمام                   الدرهم والطابع اإللكترون     مبادرتي من بينها     

 . التجارة اإللكترونية لتمارس دوراً هاماً في االقتصاد الوطني          
 

 أما قانون        .١٩٩٢اعتمدت الحكومة االتحادية قوانين الملكية الفكرية والنشر والعالمة التجارية منذ                         
 مسودة     ٢٠٠٥ وأقرت لجنة التشريع االتحادية عام          .٢٠٠٢المداوالت اإللكترونية فاعتمدته دبي فقط منذ          

 . قانون الجرائم السبرانية    
 

 البنية األساسية  -٣
 
ويوجد أكثر    %. ٢٨، أي نسبة نفاذ أكثر من     ٢٠٠٤ مليون خط ثابت في عام     ١,٢يوجد في اإلمارات     

تراك في اإلنترنت       وكلفة االش    .  أما اإلنترنت فتتوفر بكل التقنيات      .  ٢٠٠٤ ألف خط جوال في عام       ٣٧٠٠من   
عرض   . األوقات األخرى   دوالراً للدقيقة في ٠,٢٧ و الذروة  دوالراً للدقيقة في ساعات     ٠,٤٨٦هاتفياً هي 

%  ٢٧,٥فهي  نسبة مستخدمي اإلنترنت         أما    . ٢٠٠٥ ميغابت في الثانية في عام       ٢٦٨٠الحزمة المتاح هو      
 . ٢٠٠٥ في عام  ٥٦١٦٩لة فهو    أما عدد النطاقات المسج        % .١٦,٢هي  ونسبة انتشار الحاسوب      

 
 لتوسيع وتحسين البنية األساسية وإضافة           ٢٠٠٣ مليون دوالر في عام      ٢٧١نفقت الحكومة مبلغ      أ 

 .خدمات مثل نقل الصوت والبيانات العالية السرعة الخ            
 

 جيغابت     ٥  بسعة    كم الذي يربط اإلمارات والكويت وقطر والبحرين             ١٣٠٠يبلغ طول الكبل الضوئي      
 ويمر الكبل الضوئي الذي يصل أوروبا بشرق           .ضعفال نية لكل زوج ألياف وهو قابل للتوسع بمقدار        في الثا

 وهناك ثالث كابالت تربط اإلمارات بالشرق                 .يوجد مركز تشغيله في الفجيرة       حيث   آسيا عبر اإلمارات        
 . يغابت في الثانية   ج  ٤٠ بسعة   كم   ٣٠٠٠٠األوسط وجنوب شرق آسيا وأوربا الغربية بطول           

 
 بناء القدرات  -٤

 
إن زيادة االهتمام بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يبرزها العدد الكبير من المؤتمرات التي                              

 لتعريف الجمهور بالخدمات          Dubai 4 Allوقد أصدرت الحكومة مجلة       .  تعقد حول موضوع هذه التكنولوجيا    
شر الوعي عبر دعم وسائل اإلعالم الوطنية             وتزيد الحكومة االتحادية من أنشطتها الخاصة بن               اإللكترونية   

 .  بهذه التكنولوجيا    للتعريف المؤتمرات، ولكل الجرائد المحلية حيزاً          
 

 المعلومات       وقد أعطت الحكومة أولوية عالية لمبادرات التعليم القائمة على تكنولوجيا             
ويتوفر في اإلمارات التعليم       . تدرس المهارات التكنولوجية في المدارس االبتدائية والثانوية        و.  واالتصاالت  

 . المهني  
 

يتوفر التدريب في الجامعات في مجاالت مثل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والمجاالت                           و 
 .  المرتبطة بها    

 
وحديقة محمد بن راشد التكنولوجية وجدت         . ميزانية للبحث ألول مرة     "  جامعة زايد   "خصصت و 

 ويهدف  . عمال وموجهة للشرق األوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى             لكي تكون تجمع علوم وتكنولوجيا توجهه األ        
  فتهدف   أما واحة دبي للسيليكون         . مع جامعات ومؤسسات دولية       استراتيجية     هذا التجمع إلى إقامة عالقات       

 .  الثورة التكنولوجية في الشرق األوسط والمنطقة           طليعة لدعم دبي واإلمارات في أن تكون في       
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 ٥-  بناء القطاع
 

 لتمكين نجاح األعمال في قطاع تكنولوجيا المعلومات                 وبنية أساسية   الحكومة بيئة قانونية    مت اأق 
التي نجحت في تقديم خدمات الهاتف         " ثريا "واالتصاالت ويدل على ذلك نجاح الشركات المحلية مثل شركة                  

 في عام   نعياًقمراً ص وقد أطلقت الشركة   .  القمر الصنعي  الخلوي عبر الساتل وكذلك الهاتف الثابت عبر          
لشركات      ف ،إضافة إلى ذلك   .  غطي الثريا اآلن منطقة واسعة من العالم               تو.  اً ثالث قمراً   وتعد إلطالق     ٢٠٠٣

 .عالمية أخرى مثل أوراكل ومايكروسوفت استثمارات في اإلمارات                
 

بر    تع و" . مدينة دبي لإلنترنت " ودعمت الحكومة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عبر مبادرات مثل                    
عن رؤية  ) مصنع  ٢٠٠منطقة تجارة حرة تضم أكثر من    (مثل هذه القرارات وتلك المتعلقة بتكوين جبل علي      

هي إال محاوالت طامحة لتطبيق استراتيجية                ومدينة دبي لإلنترنت ومدينة دبي لوسائط اإلعالم ما        . تنموية 
 . الت منطقة التجارة الحرة على صناعة وسائط تكنولوجيا المعلومات واالتصا                

 
وضعت  و %  ١٠٠وقد غيرت اإلمارات قوانينها بحيث يمكن للشركات األجنبية أن تكون مالكة بنسبة                         

مدينة   وليست   .  لجذب رؤوس المال المستثمرة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت                اً مشجع   اً ضرائبياًنظام  
 . إال مثالين عن مثل هذا التوجه         دبي لإلنترنت وواحة دبي للسيليكون     

 
ع أن اإلمارات هي مستوردة للعتاد والبرمجيات فإن بعض الشركات تطور ما تحتاجه محلياً                       وم 

 .لالستجابة إلى حاجة السوق المحلية والتصدير           
 

 ةي الحكوم المؤسساتاالستخدامات في  -٦
 

  اإلنكليزية والعربية عن الحياة والعمل           اللغتين    معلومات ب   www.uae.gov.aeتضم البوابة الحكومية      
كما    .  وغيرها، إضافة إلى وظائف تفاعلية مثل دفع فواتير الكهرباء والهاتف ومخالفات السير             اإلمارات  في

وكانت إمارة دبي األكثر        . www.government.aeيمكن استصدار بعض الرخص عن طريق البوابة الحكومية             
وهذه  . نية ولكن بمستوى أقل     نجاحاً في تطبيق الحكومة اإللكترونية، وتقدم اإلمارات األخرى خدمات إلكترو                

الخدمات أدت إلى رقمنة للمعلومات في اإلمارات وخاصة المحاكم ومديرية العدل في دبي والمعلومات                                 
 .القانونية األخرى   

 
 في دبي وقطعت عدة مراحل بدأت من صياغة        ٢٠٠٠بدأت مبادرة الحكومة اإللكترونية في عام         

 والخدمات الموجودة والبنية األساسية والبدء بالخدمات األساسية                     االستراتيجية وتقييم الحاجات والمتطلبات          
بلغ    . ، إلى تضمين المداوالت والدفع اإللكتروني        www.dubai.aeللحكومة اإللكترونية ومن ثم البوابة الحكومية             

 بدأ مشروع الحكومة اإللكترونية           ٢٠٠٢وفي عام  . ٢٠٠٤حتى عام    خدمة ١٤٤٤مجموع الخدمات      
 .يث تقدم البوابة االتحادية روابط إلى الوزارات التي لها مواقع          االتحادية ح  

 
 بهدف تعزيز     ٢٠٠٠في عام    Tejari.comومن بين أعمال حكومة دبي هو إطالقها لموقع             

بلغ    .   وغيرها  إمكانات األعمال بتقديمه خدمات بين األعمال على اإلنترنت، مثل تنظيم المزاد والبيع المباشر                            
 .   وزادت قيمة المداوالت التجارية عن مليار دوالر           ٢٠٠٣في عام   مداولة    ٩٠٥٧عدد المداوالت    

 
  ٢٠٠٠  عام  فيwww.emirsal.comوبدأت مصلحة الجمارك في دبي موقع المرسال اإللكتروني          

 وتتوفر أنظمة أتمتة إدارة العائدات          .  بعد تقديم المعلومات الالزمة عبره         الترخيص الذي يسمح بالحصول على       
 . الجمركي الذي يستعمل في االستيراد والتصدير         الترخيص  ب، ومن أشهرها نظام      والضرائ
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 االستخدامات في التعليم  -٧
 

  ٢٠٠٠وقد أطلق مشروع في عام         . تعلم مهارات الحاسوب في المدارس االبتدائية والثانوية والجامعة                   
ي والذي وجه في البداية نحو  لتقديم منهاج موجه نحو صناعة تكنولوجيا معلومات عبر التعليم اإللكترون               

 واتسع المشروع ليشمل كل المدارس الثانوية العامة في دبي                .طالب الصف األول والثاني ثانوي في دبي   
 . وأبو ظبي وسيقدم في كل اإلمارات ليصل إلى المستوى االبتدائي          

 
ءاً من استراتيجيات        أما التعليم اإللكتروني على المستوى الجامعي فقد كان أكثر تنظيماً باعتباره جز                       

الجامعات والكليات الطويلة األمد لنقل جزء كبير من المناهج وإتاحتها على اإلنترنت ولتقديم التعليم المستمر                                
 مادة على اإلنترنت باعتبار           ٢٥تية للتكنولوجيا     اوتقدم الكليات العليا اإلمار        .  للبالغين والعاملين في الشركات          
 . ذلك جزءاً من مناهجها التعليمية          

  
 ألف   ١٣وعلى شاكلة مشروع تعليم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المدارس الذي يستفيد منه                   

طالب سنوياً، فقد أقيم برنامج يقدم للمديريات والوكاالت الحكومية باعتبار ذلك جزءاً من الحكومة                             
 . اإللكترونية  

 
، بما فيها التعليم عن بعد         مات التعليم  موجه لتقديم خد  "  قرية المعرفة   "بدأت اإلمارات مشروعاً اسمه          

 .  "1جعل الشرق األوسط مركز تميز للتعلم والتجديد             ".. .يهدف إلى 
 

 اإللكترونية القائمة في قرية المعرفة باعتبارها المعهد             الشاملة    كلية إدارة الجودة   ٢٠٠٢بدأت في عام   
 اإلنترنت مع العروض والنقاش وتمارين            ودروساً عبر  الشاملة    االفتراضي األول الذي يمنح اعتمادية الجودة         

 . ٢٠٠٣ طالب حتى حزيران      ٢٠٠التحق بالكلية االفتراضية أكثر من         و  .تفاعلية في العربية واإلنكليزية      
 

 االستخدامات في التجارة واألعمال   -٨
 

اء   إن النقد اإللكتروني ومشاريع إدارة سلسلة التزويد المؤتمتة والبنية األساسية خلقت بيئة لشر                 
ي ت الtijari.com"  تجاري "ويمكن في هذا الخصوص الرجوع إلى بوابة         . البضائع والخدمات بطريقة فعالة جداً      

 . سهل المداوالت التجارية اإللكترونية والمداوالت بين األعمال                ت
 

وإضافة إلى مبادرات التجارة اإللكترونية المحددة، فقد ركزت اإلمارات على خلق بيئة تمكينية                    
 إذ يمكن الحصول على ترخيص ألشكال مختلفة من األعمال، كما أن معظم غرف التجارة                              . التجارة   ألنشطة  

 . تقدم معلومات محلية عبر اإلنترنت       
 

استعملت اإلمارات بكثرة المناطق الحرة ووجه ذلك خصوصاً لشركات تكنولوجيا المعلومات                               
نت اإلمارات من جذب         تكنولوجية القوية، مكّ     واالتصاالت، وهذه السياسات، إضافة إلى البنية األساسية ال              

 . االستثمارات المباشرة واألعمال           
 

 عاملة في     ٤٦ مصرفاً من أصل   ١٣ يقدم  .١٩٩٦وقد استعملت الصرافة اإللكترونية منذ       
ويقدر عدد الزبائن الذين يستعملون الصرافة          .  ٢٠٠٣اإلمارات خدمات الصرافة اإللكترونية منذ نهاية             

 مليون     ٢,١ بـ ٢٠٠٣وبحسب أبحاث مدار قدر عدد البطاقات المصرفية في نهاية          %. ١٨ـ اإللكترونية ب  
                                                 

1  http://www.kv.ae/about/ 
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، أي   ٢٠٠٣في نهاية     آلة   ١٠١٨وبلغ عدد آالت الصرافة اإللكترونية           % .٥٢,٥بطاقة، أي بنسبة انتشار        
ويل وقد استخدمت أنظمة زمن حقيقي لتسريع مداوالت التح             .  مواطن   ١٠٠٠٠ آلة لكل     ٢,٥بمعدل انتشار     

 . بين البنوك 
 

 االستخدامات في الصحة  -٩
 

 مقراً صحياً تكنولوجيات عناية إلكترونية بالمرضى مرخصة من شركة                     ١٥يستعمل أكثر من         
MEDICOM.       وسيطور المشروع ليتضمن نظام الشهادة            .  وهذا المشروع يتضمن أيضاً خدمات مخبرية

 .  وتجديد رخصة العمل    الطبية اإللكترونية، وهي الشهادة الضرورية لإلقامة         
 

الشبكة      : وإضافة إلى نظام المعلومات الطبية فإن هناك خدمات طب عن بعد عديدة في اإلمارات مثل                
العربية للطب عن بعد، وخدمات شبكة األمراض الجلدية، وشبكة الطب عن بعد المصرية، ومشفى برنامج                                

 . الصحة عن بعد لألطفال المرضى     
 

ن اإلمارات قد عولت على الفرص التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات                       وإنشاء الطب عن بعد يظهر أ           
 . واالتصاالت في الصحة   

 
 المحتوى الرقمي العربي  -١٠

 
شجعت اإلمارات المحتوى العربي بطريقتين، األولى في أن مبادرتها القائمة على اإلنترنت تستعمل                      

، القائم في    Arabia.comوالموقع الشعبي     . ربي والثاني في متابعة برامج الرقمنة لتقديم محتوى ع       . العربية 
مدينة دبي لإلنترنت هو شهادة على نمو سوق المحتوى العربي، فقد كان زوار هذا الموقع في البداية                
يستعملون وظائفه المكتوبة باللغة اإلنكليزية، ولكن هذا التيار انعكس ليصبح معظم مستعمليه يفضلون                             

 . العربية 
 

أما معظم      .  عة برمجيات عربية كبيرة في اإلمارات، والتعريب يجري محلياً             ال توجد عموماً صنا     
 وتوجد بعض الشركات الصغيرة         .إنكليزية للشركات المحلية         /األنشطة المحلية فهي في تطوير مواقع عربية           

 . التي تطور برمجيات عربية ألسواق المنطقة والستخدام محدود            
 

حاضنات والحدائق التكنولوجية في المنطقة       الالحتضان في    إن تعريب البرمجيات هو بين اهتمامات ا        
  .  وهذه الشركات تهتم بحاجات السوق للبرمجيات القائمة والجديدة إلضافة الوظائف العربية                 . وخصوصاً دبي

 في حقل المحتوى    بفعالية  وبذلك يمكن القول إن اهتمام الحكومة وقوى السوق تمكن اإلمارات من المساهمة                           
 . يالرقمي العرب   


