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المالمح اإلقليمية لمجتمع المعلوماتالمالمح اإلقليمية لمجتمع المعلومات
٢٠١١٢٠١١  --في غربي آسيا في غربي آسيا 

دور الحكومات والفرقاء األساسيين في بناء مجتمع المعلومات•
البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت•

النفاذ إلى المعلومات والمعرفة•

بناء القدرات في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت•

بناء الثقة واألمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت•

التمكينيةتطوير البيئة •

تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت•

التنوع الثقافي واللغوي والمحتوى المحلي•

وسائل اإلعالم•

التعاون الدولي واإلقليمي•

األهداف اإلنمائية لأللفية•
بناء قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت•

الرئيسيةالرئيسية  المكوناتالمكونات



الثابتالهاتف 
البلدان؛البلدان؛معظم معظم وله أثر على الدخل القومي في وله أثر على الدخل القومي في تنافسية، تنافسية، يعتبرهذا القطاع األقل يعتبرهذا القطاع األقل ••

يعاني نمو هذه الخدمات من الرآود أو التراجع في بعض بلدان اإلسكوا؛يعاني نمو هذه الخدمات من الرآود أو التراجع في بعض بلدان اإلسكوا؛••

..٪٪صفر صفر ) ) ٢٠١٠٢٠١٠--٢٠٠٢٠٠٩٩((بلغ معدل النمو بين بلغ معدل النمو بين ••

١١  - - واالتصاالت واالتصاالت البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات 
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 النقال الهاتف
المنافسة؛المنافسة؛هو القطاع األآثر ديناميكية وقدرة على هو القطاع األآثر ديناميكية وقدرة على ••

؛؛بلدان المنطقةبلدان المنطقةنصف نصف ٪ في ٪ في 100100نسب انتشاره عتبة الـ نسب انتشاره عتبة الـ وتخطت وتخطت ••

..عالميَاعالميَا  ٪٪1414↔ ↔ في المنطقة في المنطقة   ٪٪2020) ) ٢٠١٠٢٠١٠--٢٠٠٢٠٠٩٩((بلغ معدل النمو بين بلغ معدل النمو بين ••

٢٢  - - واالتصاالت واالتصاالت البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات 
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٣٣  - - واالتصاالت واالتصاالت لتكنولوجيا المعلومات لتكنولوجيا المعلومات األساسية األساسية البنية البنية 

خدمات اإلنترنت
المنطقة؛المنطقة؛في معظم بلدان في معظم بلدان بالتنافسية بالتنافسية هذا القطاع هذا القطاع يتمتع يتمتع ••

والنقال؛والنقال؛ومشغلي الهاتف الثابت ومشغلي الهاتف الثابت اإلنترنت اإلنترنت تقدم هذه الخدمات من قبل مزودي تقدم هذه الخدمات من قبل مزودي ••

..عالميَاعالميَا  ٪٪1313↔ ↔ في المنطقة في المنطقة   ٪٪1818) ) ٢٠١٠٢٠١٠--٢٠٠٢٠٠٩٩((بلغ معدل النمو بين بلغ معدل النمو بين ••
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٤٤  - - واالتصاالت واالتصاالت البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات 

العريضةخدمة اإلنترنت الثابت ذو الحزمة 
؛؛20102010عام عام ٪ في ٪ في 22التكنولوجيا األقل انتشارًا في المنطقة، وبلغت نسبة االنتشار التكنولوجيا األقل انتشارًا في المنطقة، وبلغت نسبة االنتشار ••

  النفاذالنفاذ  خاللخالل  منمن  العريضةالعريضة  بالحزمةبالحزمة  اإلنترنتاإلنترنت  خدماتخدمات  اإلسكوااإلسكوا  بلدانبلدان  معظممعظم  تعززتعزز••
العامة؛العامة؛  األماآناألماآن  منمن  المجانيالمجاني

..عالميَاعالميَا  ٪٪2525↔  ↔  في المنطقة في المنطقة   ٪٪6060) ) ٢٠١٠٢٠١٠- - ٢٠٠٢٠٠٨٨((بلغ معدل النمو بين بلغ معدل النمو بين ••
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٥٥  - - واالتصاالت واالتصاالت البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات 

آلفة خدمة اإلنترنت الثابت ذو الحزمة العريضة
  رسومرسوم  وتتجاوزوتتجاوز  الثمن؛الثمن؛  باهظةباهظة  العريضةالعريضة  الحزمةالحزمةذوذو  الثابتالثابت  اإلنترنتاإلنترنت  خدمةخدمة  تزالتزال  الال••

نموًا؛نموًا؛  األآثراألآثر  البلدانالبلدان  فيفي  مثيالتهامثيالتها  نموًانموًا  األقلاألقل  البلدانالبلدان  فيفي  الخدمةالخدمة  هذههذه  إلىإلى  النفاذالنفاذ

  اإلجمالياإلجمالي  القوميالقومي  الدخلالدخل  منمن  ٪٪88..00  العريضةالعريضة  الحزمةالحزمة  ذوذو  اإلنترنتاإلنترنت  سلةسلة  سعرسعر  يشكليشكل••
    إلىإلى  تصلتصل  بينمابينما  سوريا،سوريا،  فيفي  ٪٪1111  وتبلغوتبلغ  اإلمارات،اإلمارات،  دولةدولة  فيفي  شهريًاشهريًا  الواحدالواحد  للفردللفرد
..اليمناليمن  فيفي  135135٪٪
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٦٦  - - واالتصاالت واالتصاالت البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالتمقابل خدمات تكنولوجيا المعلومات اإلنفاق 
  منمن  أآثرأآثر  --  المنخفضالمنخفض  اإلجمالياإلجمالي  القوميالقومي  الدخلالدخل  ذاتذات  --  نموًانموًا  األقلاألقل  البلدانالبلدان  تنفقتنفق••

؛؛الخدماتالخدمات  هذههذه  لقاءلقاء  نموًانموًا  األآثراألآثر  البلدانالبلدان

    تكنولوجياتكنولوجيا  خدماتخدمات  غالءغالء  ناحيةناحية  منمن  الثانيةالثانية  المرتبةالمرتبة  العربيةالعربية  المنطقةالمنطقة  تحتلتحتل••
  القوميالقومي  الدخلالدخل  منمن  مئويةمئوية  آنسبةآنسبة((  السلةالسلة  سعرسعر  لقيمةلقيمة  وفقًاوفقًا  واالتصاالتواالتصاالت  المعلوماتالمعلومات
..لالتصاالتلالتصاالت  الدوليالدولي  االتحاداالتحاد  قبلقبل  منمن  والمعتمدةوالمعتمدة  ))شهريًاشهريًا  الواحدالواحد  للفردللفرد  اإلجمالياإلجمالي
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بناء القدرات في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتبناء القدرات في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  

    فيفي  الكبارالكبار  لدىلدى  والكتابةوالكتابة  بالقراءةبالقراءة  اإللماماإللمام  معدلمعدل  فيفي  ارتفاعارتفاع  ُسجلُسجل••
اإلسكوا؛اإلسكوا؛  بلدانبلدان  معظممعظم

    النساءالنساء  منمن  البالغينالبالغين  لدىلدى  والكتابةوالكتابة  بالقراءةبالقراءة  اإللماماإللمام  معدلمعدل  يزاليزال  الال••
    فيفي  ٪٪6161وو  اليمناليمن  فيفي  ٪٪4545((  نموانموا  األقلاألقل  البلدانالبلدان  فيفي  منخفضمنخفض
؛؛))الكويتالكويت  فيفي  ٪٪9292وو  قطرقطر  فيفي  ٪٪9393  مقابلمقابل  السودانالسودان

    األميةاألمية  محومحو  علىعلى  المنطقةالمنطقة  فيفي  الكبارالكبار  تعليمتعليم  برامجبرامج  أآثرأآثر  ترآزترآز••
    تكنولوجياتكنولوجيا  استخداماستخدام  فيفي  القدراتالقدرات  بناءبناء  منمن  بدًالبدًال  األساسيةاألساسية
..واالتصاالتواالتصاالت  المعلوماتالمعلومات

بناء القدرات في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتبناء القدرات في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  

في المنطقة؛  في المنطقة؛  حتى اآلن أولوية حتى اآلن أولوية يشكل البحث والتطوير يشكل البحث والتطوير ال ال ••

؛؛في المقابل، يتم الترآيز على حل قضايا أخرى عاجلة وأآثر أهميةفي المقابل، يتم الترآيز على حل قضايا أخرى عاجلة وأآثر أهمية••

    المحلية،المحلية،  البشريةالبشرية  المواردالموارد  تنميةتنمية  عمليةعملية  بوجهبوجه  أساسيأساسي  عائقعائق  األدمغةاألدمغة  هجرةهجرة  تشكلتشكل••
..أآبرأآبر  بشكلبشكل  الهجرةالهجرة  هذههذه  منمن  ولبنانولبنان  ومصرومصر  سورياسوريا  منمن  آلآل  وتعانيوتعاني
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بناء الثقة واألمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات  بناء الثقة واألمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات    

اإلسكوا؛اإلسكوا؛  بلدانبلدان  معظممعظم  فيفي  فعالةفعالة  وغيروغير  آافيةآافية  وغيروغير  قليلةقليلة  السياقالسياق  هذاهذا  فيفي  المبادراتالمبادرات  تبقىتبقى••

  إلىإلى  منهمنه  العريضةالعريضة  الحزمةالحزمة  وخاصةوخاصة  اإلنترنتاإلنترنت  وانتشاروانتشار  استخداماستخدام  فيفي  السريعالسريع  النموالنمو  ساهمساهم••
السعودية؛السعودية؛  العربيةالعربية  المملكةالمملكة  فيفي  وخاصةوخاصة  ))cybercrimescybercrimes((  اإلنترنتاإلنترنت  جرائمجرائم  فيفي  ازديادازدياد

    عامعام  حتىحتى((  الحاسوبالحاسوب  لطوارئلطوارئ  االستجابةاالستجابة  فريقفريق  بوجودبوجود  اإلسكوااإلسكوا  بلدانبلدان  منمن  66  يتمتعيتمتع••
..واالتصاالتواالتصاالت  المعلوماتالمعلومات  تكنولوجياتكنولوجيا  استخداماستخدام  سوءسوء  مكافحةمكافحة  فيفي  ساهمتساهمت  والتيوالتي  ))20112011

التمكينيةالتمكينيةتطوير البيئة تطوير البيئة  

قرصنة البرمجيات
البرمجيات؛البرمجيات؛يشكل ارتفاع معدالت القرصنة عقبة رئيسية بوجه تطوير صناعة يشكل ارتفاع معدالت القرصنة عقبة رئيسية بوجه تطوير صناعة ••

؛؛20102010مليار دوالر في عام مليار دوالر في عام   1.21.2البرمجيات البرمجيات   قرصنةقرصنةمنمن  بلغت الخسائر المترتبةبلغت الخسائر المترتبة••

  خلق إلى السعودية العربية المملكة في مئوية نقاط 10 بـ القرصنة معدل خفض يؤدي•
.اإلجمالي المحلي الناتج في دوالر مليار 1 مقدارها وزيادة جديدة وظيفة 1420
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التمكينيةالتمكينيةالبيئة البيئة تطوير تطوير   

األطر التنظيمية لالتصاالت
قدرته قدرته ورفع ورفع إن وجود هيئات تنظيمية مستقلة يسرع عملية تحرير قطاع االتصاالت إن وجود هيئات تنظيمية مستقلة يسرع عملية تحرير قطاع االتصاالت ••

التنافسية؛التنافسية؛

  لقطاعلقطاع  مستقلةمستقلة  تنظيميةتنظيمية  بهيئاتبهيئات  اإلسكوااإلسكوا  بلدانبلدان  منمن  بلدًابلدًا  1414  أصلأصل  منمن  1111  يتمتعيتمتع••
؛؛))20112011  عامعام  حتىحتى((  االتصاالتاالتصاالت

..المنطقةالمنطقةوال يزال قطاع الهاتف الثابت بانتظار تحريره بشكل آامل في أآثر بلدان وال يزال قطاع الهاتف الثابت بانتظار تحريره بشكل آامل في أآثر بلدان ••

تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

الحكومة اإللكترونية
؛2010جهوزية المنطقة عن المعدل العالمي عام مؤشر ألول مرة ارتفع •

  إلىإلى  الخدماتالخدمات  تقديمتقديم  منمن  بالتحولبالتحول  البلدانالبلدان  بعضبعض  فيفي  اإللكترونيةاإللكترونية  الحكومةالحكومة  تطبيقاتتطبيقات  بدأتبدأت••
..العامةالعامة  السياساتالسياسات  وبصياغةوبصياغة  الخدماتالخدمات  بهذهبهذه  المواطنينالمواطنين  نظرنظر  وجهاتوجهات  التماسالتماس

).e-participation(تعاني أآثر بلدان المنطقة من ضعف نسبة المشارآة اإللكترونية تعاني أآثر بلدان المنطقة من ضعف نسبة المشارآة اإللكترونية •

Average %44.3
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التنوع الثقافي واللغوي والمحتوى المحليالتنوع الثقافي واللغوي والمحتوى المحلي

؛؛))وفق بعض االحصاءاتوفق بعض االحصاءات((٪ ٪ 22٪ إلى ٪ إلى 1.51.5تقدر نسبة المحتوى الرقمي العربي على اإلنترنت ما بين تقدر نسبة المحتوى الرقمي العربي على اإلنترنت ما بين ••

  اإلعالماإلعالم  وسائلوسائل  واستخدامواستخدام  اعتماداعتماد  وزيادةوزيادة  النقالة،النقالة،  الهواتفالهواتف  تطبيقاتتطبيقات  نحونحو  الكبيرالكبير  التحولالتحول  أدىأدى••
العربي؛العربي؛  الرقميالرقمي  المحتوىالمحتوى  وضعوضع  تحسنتحسن  إلىإلى  االجتماعيةاالجتماعية

من بلدان المنطقة أسماء للنطاقات العلوية باللغة العربية؛من بلدان المنطقة أسماء للنطاقات العلوية باللغة العربية؛  66اعتمدت اعتمدت ••

).2011-2000(بين األعوام نسبة للنمو أعلى اإلنترنت اللغة العربية على استخدام سجل •
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بناء قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتبناء قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

    آونهآونه  منمن  أآثرأآثر  استهالآياستهالآي  قطاعقطاع  واالتصاالتواالتصاالت  المعلوماتالمعلومات  تكنولوجياتكنولوجيا  قطاعقطاع  يزاليزال  الال••
انتاجي؛انتاجي؛

  صناعةصناعة  منمن  ضئيلةضئيلة  مساهمةمساهمة  معمع  ،،االتصاالتاالتصاالت  خدماتخدمات  علىعلى  القطاعالقطاع  هذاهذا  يرتكزيرتكز••
المعلومات؛المعلومات؛  تكنولوجياتكنولوجيا  خدماتخدمات  أوأو  البرمجياتالبرمجيات

    معمع  بالمقارنةبالمقارنة  اإلجمالياإلجمالي  المحليالمحلي  الناتجالناتج  فيفي  صغيرةصغيرة  مساهمةمساهمة  القطاعالقطاع  هذاهذا  يساهميساهم••
األخرى؛األخرى؛  االقتصاديةاالقتصادية  القطاعاتالقطاعات

  منمن  تحاولتحاول  والتيوالتي  للنفطللنفط  المنتجةالمنتجة  البلدانالبلدان  فيفي  وخاصةوخاصة  عاليةعالية  نمونمو  بإمكانيةبإمكانية  القطاعالقطاع  يتمتعيتمتع••
    لتكنولوجيالتكنولوجيا  حقيقيةحقيقية  صناعةصناعة  بناءبناء  فيفي  بكثافةبكثافة  واالستثمارواالستثمار  النفطالنفط  علىعلى  اعتمادهااعتمادها  تقليصتقليص

واالتصاالت؛واالتصاالت؛  المعلوماتالمعلومات

  بنسبةبنسبة  الخليجيالخليجي  التعاونالتعاون  مجلسمجلس  دولدول  فيفي  واالتصاالتواالتصاالت  المعلوماتالمعلومات  تكنولوجياتكنولوجيا  قطاعقطاع  نمانما••
؛؛20102010  عامعام  ٪٪33..44  بلغبلغ  الذيالذي  للقطاعللقطاع  العالميالعالمي  النموالنمو  معدلمعدل  علىعلى  متفوقًامتفوقًا  ٪،٪،1010  إلىإلى  88

  حواليحوالي  المنطقةالمنطقة  منمن  بلدانبلدان  تسعتسع  استثمرتاستثمرت  االتصاالت،االتصاالت،  قطاعقطاع  فيفي  باالستثمارباالستثمار  يتعلقيتعلق  فيمافيما••
..20092009  عامعام  فيفي  االتصاالتاالتصاالت  قطاعقطاع  فيفي  دوالردوالر  مليارمليار  2424



نظرة عامةنظرة عامة

؛؛سنواتسنواتست ست أداء معظم بلدان اإلسكوا اليوم هو أفضل مما آان عليه قبل أداء معظم بلدان اإلسكوا اليوم هو أفضل مما آان عليه قبل إن إن ••

    تكنولوجياتكنولوجيا  واستخدامواستخدام  انتشارانتشار  معدالتمعدالت  فيفي  ملحوظًاملحوظًا  ارتفاعًاارتفاعًا  المنطقةالمنطقة  شهدتشهدت••
  ملموسملموس  بتحولبتحول  مصحوبًامصحوبًا  التكاليفالتكاليف  فيفي  انخفاضًاانخفاضًا  قابلهقابله  واالتصاالتواالتصاالت  المعلوماتالمعلومات

..العريضةالعريضة  الحزمةالحزمة  تكنولوجياتتكنولوجيات  استخداماستخدام  نحونحو

)٢٠١٠–٢٠٠٥(نمو تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في منطقة اإلسكوا 
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عامةعامة نظرةنظرة

    اإلسكوااإلسكوا  منطقةمنطقة  بينبين  الرقميةالرقمية  الفجوةالفجوة  ردمردم  فيفي  ملموسملموس  تحسنتحسن  هناكهناك••
العالم؛العالم؛  منمن  أخرىأخرى  ومناطقومناطق

    األآثراألآثر  البلدانالبلدان  بينبين  المنطقةالمنطقة  فيفي  واسعةواسعة  الرقميةالرقمية  الفجوةالفجوة  زالتزالت  الال••
أخرى؛أخرى؛  جهةجهة  منمن  نموًانموًا  البلدانالبلدان  وأقلوأقل  جهةجهة  منمن  تقدمًاتقدمًا

  الجهودالجهود  منمن  المزيدالمزيد  تتبذلبذل  اإلسكوااإلسكوا  بلدانبلدان  جميعجميع  أنأن  النتائجالنتائج  تبينتبين••
؛؛المعلوماتالمعلومات  مجتمعمجتمع  وتحقيقوتحقيق  لبناءلبناء

    باقيباقي  منمن  أآبرأآبر  شوطًاشوطًا  الخليجيالخليجي  التعاونالتعاون  مجلسمجلس  دولدول  قطعتقطعت  ولكنولكن••
..المعلوماتالمعلومات  مجتمعمجتمع  بناءبناء  طريقطريق  علىعلى  اإلسكوااإلسكوا  بلدانبلدان



عامةعامة نظرةنظرة

::بعض مكونات مجتمع المعلومات األقل نضجًابعض مكونات مجتمع المعلومات األقل نضجًا••

::20112011- - 20092009بعض مكونات مجتمع المعلومات التي شهدت تطورًا بين بعض مكونات مجتمع المعلومات التي شهدت تطورًا بين ••

::بعض مكونات مجتمع المعلومات األآثر نضجًابعض مكونات مجتمع المعلومات األآثر نضجًا••

بناء الثقة واألمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتبناء الثقة واألمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

بناء قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتبناء قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

التنوع الثقافي واللغوي والمحتوى المحليالتنوع الثقافي واللغوي والمحتوى المحلي

النفاذ إلى المعلومات والمعرفةالنفاذ إلى المعلومات والمعرفة

دور الحكومات والفرقاء األساسيين في بناء مجتمع المعلوماتدور الحكومات والفرقاء األساسيين في بناء مجتمع المعلومات

البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالبنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

التوصياتالتوصيات

  خدماتخدمات  وخاصةوخاصة  آافة،آافة،  االتصاالتاالتصاالت  قطاعاتقطاعات  تحريرتحرير  استكمالاستكمال••
  تؤديتؤدي  التيالتي  العواملالعوامل  أهمأهم  منمن  تعتبرتعتبر  التيالتي  المنافسةالمنافسة  وإتاحةوإتاحة  ،،اإلنترنتاإلنترنت

؛؛الخدماتالخدمات  لتلكلتلك  أوسعأوسع  انتشارانتشار  تحقيقتحقيق  إلىإلى

  فيفي  العريضةالعريضة  الحزمةالحزمة  ذوذو  اإلنترنتاإلنترنت  إلىإلى  النفاذالنفاذ  خدمةخدمة  ثرثرأأ  تسخيرتسخير••
    مموورسرس  وتخفيضوتخفيض  أسواقها،أسواقها،  تحريرتحرير  دعمدعم  خاللخالل  منمن  وذلكوذلك  التنميةالتنمية  عمليةعملية
؛؛المجتمعالمجتمع  شرائحشرائح  جميعجميع  متناولمتناول  فيفي  تصبحتصبح  حتىحتى  اإلنترنتاإلنترنت  إلىإلى  النفاذالنفاذ

  للبحثللبحث  السنويالسنوي  اإلجمالياإلجمالي  المحليالمحلي  الناتجالناتج  منمن  مناسبةمناسبة  نسبنسب  تخصيصتخصيص••
والتكنولوجيا؛والتكنولوجيا؛  العلمالعلم  مجالمجال  فيفي  سيماسيما  والوال  والتطوير،والتطوير،



التوصياتالتوصيات

  المخصصينالمخصصين  والتدريبوالتدريب  التعليمالتعليم  علىعلى  والترآيزوالترآيز  التعليمالتعليم  علىعلى  اإلنفاقاإلنفاق  زيادةزيادة••
؛؛الحياةالحياة  مدىمدى  التعلمالتعلم  مفهوممفهوم  تطبيقتطبيق  خاللخالل  منمن  للكبار،للكبار،

  المعلوماتالمعلومات  تكنولوجياتكنولوجيا  استخداماستخدام  فيفي  المواطنينالمواطنين  جميعجميع  قدراتقدرات  بناءبناء••
    استخداماستخدام  دعمدعم  أجلأجل  منمن  ))منهممنهم  المهّمشةالمهّمشة  والفئاتوالفئات  النساءالنساء  سيماسيما  الال((  واالتصاالتواالتصاالت

لكترونية؛لكترونية؛اإلاإل  وخدماتهاوخدماتها  واالتصاالتواالتصاالت  المعلوماتالمعلومات  تكنولوجياتكنولوجيا  تطبيقاتتطبيقات

  واالتصاالتواالتصاالت  المعلوماتالمعلومات  تكنولوجياتكنولوجيا  واستخدامواستخدام  الوطنيةالوطنية  التعليمالتعليم  أنظمةأنظمة  تطويرتطوير••
؛؛آافةآافة  الدراسيةالدراسية  المناهجالمناهج  فيفي  تعليميةتعليمية  آمادةآمادة  وإدراجهاوإدراجها  والتدريب،والتدريب،  التعليمالتعليم  فيفي

  ،،المعلوماتالمعلومات  مجتمعمجتمع  متطلباتمتطلبات  معمع  تماشيًاتماشيًا  الوطنيةالوطنية  القانونيةالقانونية  األطراألطر  تحديثتحديث••
  وحمايةوحماية  بالخصوصيةبالخصوصية  متعلقةمتعلقة  قضاياقضايا  لمعالجةلمعالجة  السيبرانيةالسيبرانية  التشريعاتالتشريعات  ووضعووضع
  فضًالفضًال  الفكرية،الفكرية،  الملكيةالملكية  حقوقحقوق  حمايةحماية  الحاسوبية،الحاسوبية،  الجرائمالجرائم  مكافحةمكافحة  البيانات،البيانات،

المستهلك؛المستهلك؛  حمايةحماية  عنعن

التوصياتالتوصيات

    التكاملالتكامل  يخدميخدم  بمابما  األعضاءاألعضاء  البلدانالبلدان  بينبين  السيبرانيةالسيبرانية  التشريعاتالتشريعات  مواءمةمواءمة••
؛؛العربيةالعربية  المنطقةالمنطقة  فيفي  والمعرفةوالمعرفة  المعلوماتالمعلومات  مجتمعمجتمع  وتطويروتطوير  اإلقليمياإلقليمي

  وريادةوريادة  االبداعاالبداع  وتشجيعوتشجيع  العربي،العربي،  الرقميالرقمي  المحتوىالمحتوى  لنمولنمو  مؤاتيةمؤاتية  بيئةبيئة  إنشاءإنشاء••
؛؛العربيالعربي  الرقميالرقمي  المحتوىالمحتوى  صناعةصناعة  وتطويروتطوير  بناءبناءلل  األعمالاألعمال

  القطاعاتالقطاعات  عنعن  واالتصاالتواالتصاالت  المعلوماتالمعلومات  تكنولوجياتكنولوجيا  قطاعقطاع  فصلفصل••
؛؛الوطنيالوطني  المستوىالمستوى  علىعلى  األخرىاألخرى  االقتصاديةاالقتصادية

  المضافةالمضافة  القيمةالقيمة  ذاتذات  واألخرىواألخرى  والخدماتوالخدمات  البرمجياتالبرمجيات  تطويرتطوير  تشجيعتشجيع••
  المميزالمميز  الجغرافيالجغرافي  الموقعالموقع  مثلمثل  للمنطقة،للمنطقة،  التنافسيةالتنافسية  المزاياالمزايا  منمن  تستفيدتستفيد  والتيوالتي
..المتخصصةالمتخصصة  والمهاراتوالمهارات  اللغات،اللغات،  وتعددوتعدد  والغرب،والغرب،  الشرقالشرق  بينبين



وشكرًا

http://www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/E_ESCWA_ICTD_11_4_e.pdf

بصيغة بصيغة للتنزيل للتنزيل ))باللغة اإلنكليزية حاليًاباللغة اإلنكليزية حاليًا((تتوفر النسخة اإللكترونية من التقرير تتوفر النسخة اإللكترونية من التقرير 
))PDFPDF ( (على العنوان التاليعلى العنوان التالي::

escwa-ictd@un.org


