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تحديات وفرص مجتمع المعلومات  تحديات وفرص مجتمع المعلومات  
فى مصرفى مصر

نادية حجازىنادية حجازى..دد..أأ

مجتمع المعلومات والتنميةمجتمع المعلومات والتنمية
تعد االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات من        •

الوسائل التى تساعد على التنمية لقدرته على     
زيادة االنتاجية واتاحة المعلومات فى حينها           
لمتخذى القرار الى جانب عوامل عديدة فى        

التواصل والعرفة 
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اسباب الفجوة   اسباب الفجوة   

من منظور التنمية الشاملة، تبرز الفجوة الرقمية      •
كفجوة مركبة، متراكمة من فجوات عدم المساواة     

تصب فيها بصورة أو بأخرى     
الفجوة العلمية والتكنولوجية       •
الفجوة التنظيمية والتشريعية     •
فجوات الدخل والغذاء والمأوى      : فجوات الفقر •

.والرعاية الصحية والتعليم والعمل       

األسباب التكنولوجية للفجوة الرقميةاألسباب التكنولوجية للفجوة الرقمية

األسباب التكنولوجية للفجوة    
سرعة التطور التكنولوجي  •
تنامي االحتكار التكنولوجي     •
ارتفاع آلفة توطين التكنولوجيا      •
تكتل الكبار والضغط على الصغار   •
التهام الشرآات المتعددة الجنسية لألسواق المحلية    •
آلفة الملكية الفكرية•
انحياز التكنولوجيا اقتصاديا لصف القوي على حساب       •

الضعيف 
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األسباب االجتماعية والثقافية للفجوة الرقمية         األسباب االجتماعية والثقافية للفجوة الرقمية         

األمية  •
الفجوة اللغوية   •
الجمود التنظيمي والتشريعي        •
التكنولوجية   -غياب الثقافة العلمية      •

األمية األمية 
 ارتفاع نسبة األمية ضد  طبيعة مجتمع المعرفة   •
 45 نسبة األمية بين البالغين في عالمنا العربي تقدر بـ         •

في المائة وهي أعلى من المتوسط العالمي وحتى من    
متوسط البلدان النامية ، لذا فنحن في زحفنا نحو مجتمع    
المعرفة نحمل أغالال ثقيلة من األمية، نجر خلفنا سبعين        

.مليون أمي أغلبهم من النساء    
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المحتوىالمحتوى
هو ثنائية مكونة من     " آبسولة "مجتمع المعلومات في •

بنية تحتية قوامها شبكة االتصاالت، ومحتوى المعلومات          
التي يتم تبادلها عبر الشبكة،       

يشبه شبكة االتصاالت بالجهاز العصبي والمحتوى        •
باإلشارات الكهروآيميائية التي تسري خالله لتبعث         

الحيوية في أوصاله، او الدورة الدموية التى يشبه شبكة        
االتصاالت بشبكة األوعية الدموية والدماء بالمحتوى       

""الفجوة الرقميةالفجوة الرقمية""قياس قياس 
TDI: the teledensityمؤشر الكثافة االتصالية • Indicator
 TPI: Technical Progressمؤشر التقدم التكنولوجي •

Indicator
 TAI: Technical Achievementمؤشر اإلنجاز التكنولوجي •

Indicator
 NRI: Network Readinessمؤشر الجاهزية الشبكية •

Indicator
 MUS: Media Usageمؤشر استخدام وسائل اإلعالم  •

Indicator
 IIQ: Informationمؤشر مقياس الذآاء المعلوماتي •

Intelligence Quotient
 SNDA: Standardالرقم القياسي للنفاذ الرقمي  •

Number of Digital Access 
مؤشر مدى االنخراط في حرآة العولمة •
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صعوبة وضع سياسات التنمية المعلوماتية        صعوبة وضع سياسات التنمية المعلوماتية        

تتسم عملية وضع سياسات التنمية المعلوماتية في البلدان         •
النامية بالتعقد الشديد نظرا بسبب سرعة التطور      

التكنولوجي، وشدة تداخل أمور التنمية المعلوماتية مع      
العديد من مجاالت التنمية االجتماعية األخرى،  

 إن وضع هذه السياسات يحتاج إلى قدر آبير من اإلبداع،        •
ودرجة عالية من الوعي تفتقدها آثير من القيادات   

السياسية التي تقف حائرة بين قناعتها بأهمية التنمية         
المعلوماتية، وبين آيفية إدراجها ضمن قائمة األولويات         

.الضاغطة للغذاء والمسكن والتعليم والصحة  

  التحديات والفرص التحديات والفرص 

مجتمع به االمية مشكلة هامة        •
مجتمع تكلفة التكنولوجيا اعلى من امكانيات          •

معظم الناس   
البنية التحتية ودور الحكومة        •
•SME الحكومة فى تنميتها     ر ودو 
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الرؤية  الرؤية  
OUR VISIONOUR VISION

شراآة حقيقية بين الحكومة والقطاع الحاص        •
والمجتمع المدنى  

االنترنبت المجانى    •
نوادى التكنولوجيا    •
مبادرة التعلبم   •
مبادرة المحتوى •
الصحة•
التجارة االلكترونية   •
محو االمية والتعامل معها  •

التحديات التحديات 
آيفبة ايجاد وسائل استدامة المشاريع التى تقوم بها          •

الحكومة 
آيقية مخاطبة مجتمع به عدد ال يأس به من االمية•
آيفية توعية المجتع لقيمة تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات         •

ICT  فى التنمية  
آيفية تدريب القوى الالزمة  •
آيقية اقناع القطاع الخاص  •
 )الحضانات(آيفية مساعدة الشرآات الصغيرة والمتوسطة  •
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الرؤية من منظور مصرىالرؤية من منظور مصرى
دور الحكومة ودور القطاع الخاص    ( البنية التحتية  •

USF(
)التدريب ( معدات واقراد •
االنترنت المجانى   •
نوادى التكنولوجيا     •
حاسب لكل بيت   •

 البحث والتطوير فى مجال االتصاالت وتكنولوجيا              
المعلومات   

ICT TRUST FUNDICT TRUST FUND

صندوق التضامن فى مجال تكنولوجيا االتصاالت            صندوق التضامن فى مجال تكنولوجيا االتصاالت            
والمعلومات   والمعلومات   

• SME
• EDUCATION INITIATIVE
• SMART SCHOOLS
• CONTENT INITIATIVE
• COMMUNITY DEVELOPMENT 

PORTAL
• E-HEALTH
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المنهجيةالمنهجية
• SERVICE PROVIDERS              مقدمى الخدمة
• REGULATION                             منظم الخدمة
• PRIVATE SECTOR AND NGO                  

القطاع الخاص والمجتع المدنى                        
     

اجزاء اخرى فى المنظومةاجزاء اخرى فى المنظومة

جامعة النيل للتكنولوجيا         •
الهيئة العامة للصناعات التكنولوجبة           •
مرفق تنظيم االتصاالت   •
البريد •
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 شكرا لحسن •
االستماع


