
2015-2003المالمح اإلقليمية لمجتمع المعلومات في المنطقة العربية   

 المضي قدماً نحو عالم عربي متكامل رقمياً 

يغطي التقرييري اري رو  رملال ا رإلقري اة رترعرارعرو ارترارمل ا ر رترملقر     ا ر رطرقرو 
، وير ريت ورطرملا بر ر   ملرترارمل ا ر رترملقر     3002  -3002الررتر     ال يبعو

ا  طقو ال يبعو ب    عتى  طملط ال ال ال شي اليت  ددهت  القاو ال   عو اتامل 
ويت  وال كّل فصل قن فصملله ال شي  وطمّلا دوال ا  طقو الر ريبرعرو   .  ا  تملق  

أ د حم وا ملترارمل ا ر رترملقر  ّ ويرقرّدم ضرترعرإلب قرملعرملعرعر ب بر ر   عرترى قر رطرعر   
وإ ص  ا  قستق   قن قياجمل ق تاد ّ وي يت ملاملعو قن  صر  الر ر ر   

كذلك، يتضّان كل فصل قرقر ا،رو، فرعرار  برمل دوال ا ر رطرقرو    .   دوال ا  طقو
كرار     . وبمل ا  طقو وس ئي ق  طق ال  مل،  ملال التقدم حنمل ملرترارمل ا ر رترملقر  

يشو كّل فصل إىل ،ق ط  مل  ا  طقو وأوجه ع رترار    اررملا ا ر رّي، وير رتراري 
و رد  صصر  الررترصرل اري رو قرن الرترقرييري .  إىل وملصع   لرترطرمليري ورترك ارر وا

لتستعط الضمل  عتى أهم قإلقي ال ابط بمل أولملي   وطمليي ملرترارمل ا ر ريفرو   
 .3020ا  طقو و طو الت اعو ا ستداقو 

يبمل التحتعل   التقييي أن ا  طقو شاد  ضس  ب قتحملظ ب و ققت ال ديد قن 
 قثل صع غو وضديث السع س    اةجن زا    خمتتف حم وا ملتامل ا  تملق   

ووطمليي الب عو اريس سعو لرتركر رمللرملجرعر  ا ر رترملقر   واالوصر ال  وور ر ير  الربرعر رو   واالس اوع ع   الملط عو لتك مللملجع  ا  تملق   واالوص ال    ق ظم الدوال، 
 قرنوعتى اليغم قن التقدم الملاعي   وطمليي ملتامل ا  تملق  ، إال أن ا  طقو ال يبعو ال و اال وملاجه ال ديد قن الرترحردير    ر صرو   ملر ال اري.  التاكع عو

قرمل وسر اع الرترطرملا الرتركر رمللرملجري  .  السعرباين ووطمليي  ط ع وك مللملجع  ا  تملق   واالوص ال  وب    القداا  والتملسمل   استخدام  دق   احل قو ال ييضو
الت اعو االجتا ععو عق وازدي د أمهعته   عاتعو الت اعو، فإن ا  طقو ال يبعو ق  زالت حب جو لت ديد قن اجلاملد قن أجل سد الرت ملا  الي اعو وا  يفعو ولتحق

 .(WSIS+10)و،ملاوج القاو ال   عو اتامل ا  تملق   ب د قضي عشي س ملا    3020واال تص ديو ا ستداقو مب  يتا شى قمل  طو الت اعو ا ستداقو 
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