
 المالمح اإلقليمية لمجتمع المعلومات في المنطقة العربية

 3002-3002 
رقمياً   المضي قدماً نحو عالم عربي متكامل   

 ملخص تنفيذي
 

يُ َعّرف جمتمع املعلومات، باجملتمع الذي تُعاجل فيه املعلومات 
بفعالية يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية، فتشمل 

املعلومات، وتبادهلا، وتكييفها، واستخدامها نشاطاته إنتاج 
ألغراض التنمية وحتسني نوعية احلياة وبيئة العمل جلميع 

ولتحقيق جمتمع املعلومات، ال بد من استخدام . املواطنني
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ولكن تبقى هذه التكنولوجيا 

اء قدرات فمن األمهية مبكان تعزيز بن. رغم ضرورهتا، غري كافية
مناسبة يف عدد من اجملاالت القائمة على املعرفة، ومنها 

   .االقتصادية واالجتماعية والقانونية والرتبوية واإلبداعية

 WSISيف إطار أنشطة متابعة القمة العاملية جملتمع املعلومات 
املالمح الوطنية واإلقليمية جملتمع "أطلقت اإلسكوا مبادرهتا 

رصد وذلك من أجل  3002يف عام " يااملعلومات يف غريب آس
وتقييم خمتلف جوانب جمتمع املعلومات يف البلدان األعضاء، 

تعقب تطور جمتمع  وقياس التقدم احملرز حنو بناء هذا اجملتمع فيها
وقد أصدرت اإلسكوا . املعلومات يف الدول األعضاء ويف املنطقة

جملتمع  املالمح الوطنية لدوهلا األعضاء واملالمح اإلقليمية
 .3022و  3022، 3002، 3002، 3002، 3002: املعلومات مرة كل عامني يف السنوات

ويعرض تطور بناء جمتمع املعلومات  3022-3002الفرتة  3022املالمح اإلقليمية جملتمع املعلومات يف املنطقة العربية تقرير اجلديد الويغطي 
ويتناول كّل من فصوله العشرة تطّور دول املنطقة . اليت حددهتا القمة العاملية جملتمع املعلوماتالعشر يف املنطقة العربية بناء على خطوط العمل 

ن العربية يف أحد حماور جمتمع املعلومات؛ ويقّدم حتلياًل موضوعيًا بناء على معطيات وإحصاءات مستقاة من مراجع معتمدة؛ ويعرض جمموعة م
ن كل فصل مقارنة، فيما بني دول املنطقة وبني املنطقة وسائر مناطق العامل، حول التقدم حنو كذلك، يتضمّ .  قصص النجاح يف دول املنطقة



وُخصص . إىل توصيات لتطوير تلك احملاورنقاط قوة املنطقة وأوجه ضعفها يف احملور املعيّن، وينتهي كما يشري كّل فصل إىل .  جمتمع املعلومات
 .3020 وخطة التنمية املستدامةلى أهم مالمح الرتابط بني أولويات تطوير جمتمع املعرفة يف املنطقة الفصل األخري من التقرير لتسليط الضوء ع

 
 نقاط قوة المنطقة العربية في بناء مجتمع المعلومات

 حتسنا كبريا خالل أهنا شهدت، إال بناء جمتمع املعلومات طريق حنو حتقيقالعربية ما زال أمامها  املنطقة على الرغم من أن يبني التحليل أنه
 واالسرتاتيجيات الوطنيةحتديث السياسات صياغة و  مثل خمتلف حماور جمتمع املعلومات العديد من اإلجنازات يفحققت السنوات املاضية، و 

 .التمكينية البيئة وتعزيز البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتطوير معظم الدول يفتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ل

لتشجيع املنافسة يف قطاع لقد سعت معظم البلدان العربية إىل حتسني البىن األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واختاذ التدابري الالزمة 
ولوحظ ارتباط إجيايب ملموس يف املنطقة بني حترير خدمات االتصاالت، وازدياد اإلقبال على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .  االتصاالت

يف الدول العربية  3022وقد وصل املعّدل الوسطي النتشار اهلاتف النّقال يف عام . وارتفاع معدالت انتشار خدمات اهلاتف النقال واإلنرتنت
 3022وبلغ املعدل الوسطي النتشار مستخدمي اإلنرتنت يف عام . يف املائة 8..2من املعّدل العاملي البالغ  أعلىيف املائة، أي  208.3إىل 

مل يتجاوز املعدل الوسطي النتشار احلزمة بينما . يف املائة 42.4يف املائة، أي أدىن بقليل من املعّدل العاملي البالغ  22يف الدول العربية حنو 
 .  وذلك لعدة أسباب، منها ارتفاع األسعار يف املائة، 42.3يف املائة، أي أقل من املعّدل العاملي البالغ  ..40ريضة النّقالة يف الدول العربية الع

وحتسن انتشار  .بيةيف املنطقة العر  املفتوحة والبيانات احملتوى الرقمي تعزيز الوصول إىلإىل  العديد من األنشطة واملبادرات الرامية كما مت إطالق
، تتعاون وعالوة على ذلك .املعلمني وتدريب التعليم يف وأصبحت تستخدم، دول جملس التعاون اخلليجي يفاحلواسيب يف املدارس، وخاصة 

 .العربيةمعظم الدول  يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتيف جمال  املهين توفري التدريبمن أجل  واملنظمات الدولية الشركات العاملية
اإلدارة العامة  يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف استخدام، جناحًا دول جملس التعاون اخلليجي، وخاصة الدول العربية وحققت العديد من

درات اخلاصة هبذا املبا الرقمي العريب وازديادًا يف عدد احملتوى يف إنتاج منواً  شهدت املنطقةكما . عرب اإلنرتنتتقدمي اخلدمات احلكومية ويف 
 .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتل سرتاتيجيات الوطنيةاال يفكما أضحى احملتوى الرقمي العريب أولوية احملور،  

املعاهدات  معظم الدول العربية واعتمدت. جمتمع املعلومات املتعلق يف تطوير والتنظيمي اإلطار القانوين الدول العربية بتحسني وتطويروقامت 
، والتجارة اإللكرتونية واملعامالت لتوقيع االلكرتوينااخلاصة ب السيربانية التشريعاتأصدرت و ، يف جمال امللكية الفكرية الدولية وتوكوالتوالرب 

 خاصة، وتطبيقاهتاتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  يف استخدام الثقةيف تعزيز  السيربانية التشريعاتوساهم توفر   .جرائم اإلنرتنتو اإللكرتونية 
 وقدرات وظائف على الرغم من االختالف الكبري يف ما بني الدول يف، لطوارئ احلاسوب معظم الدول العربية لديها حاليًا فرق االستجابة وأن

 .العربية جامعة الدول اليت أقرهتا  "املعلوماتاالتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية "دولة على  28، فقد وقعت وعالوة على ذلك. هذه الفرق
دول جملس التعاون ، كما باشرت من الناتج احمللي اإلمجايل كنسبة مئوية اإليرادات يف املنطقة العربية  زيادة يف قطاع االتصاالت، شهد وأخريا

ويعود  ومات واالتصاالتتكنولوجيا املعل يف قطاع الشركات العاملة ارتفع عدد وقد  .حدودها خارجاالتصاالت  يف قطاع االستثمار اخلليجي
 .األعمال واليت سامهت يف تسهيل إنشاء الشركات الناشئة يف العديد من الدول العربية وحاضنات احلدائق التكنولوجيةانتشار  ذلك إىل

تعزيز جمتمع ل املبادراتالعديد من ، ونفذت عمل إقليمية لتطوير جمتمع املعلومات اسرتاتيجية عربية وخطة، مت صياغة على املستوى اإلقليمي
 اإلسكواو  العربية جامعة الدول وكانت  .بني الدول العربية قصص النجاحتبادل التعاون اإلقليمي و وتعزيز  السياساتوتنسيق  العريباملعلومات 

 درين واملنفذين األساسيني  هلذهاملبااملكتب اإلقليمي العريب لالحتاد الدويل لالتصاالت و  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتالعربية ل نظمةوامل
 .املبادرات اإلقليمية



يف  خاصة العديد من التحديات تواجه، فإهنا ال تزال جمتمع املعلوماتملحوظًا يف بعض حماور  حققت تقدما املنطقة العربية وعلى الرغم من أن
 .خدمات احلزمة العريضةالتوسع يف استخدام ات و وبناء القدر  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قطاعوتطوير  السيرباين جمال األمن

 
 توصيات من أجل مواجهة تحديات تطور مجتمع المعلومات في المنطقة العربية

واالتصاالت من  لقد حققت املنطقة العربية تقدما يف بناء جمتمع املعلومات وشهدت العديد من قصص النجاح يف استخدام تكنولوجيا املعلومات
هود من أجل أجل التنمية، ولكن مع تسارع التطور التكنولوجي وازدياد أمهيته يف عملية التنمية، فإن املنطقة العربية ما زالت حباجة للعديد من اجل

نواتج القمة و   2030ستدامة سد الفجوات الرقمية واملعرفية ولتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة مبا يتماشى مع خطة التنمية امل
ويف هذا اخلصوص  يعرض التقرير التوصيات التالية ملواجهة حتديات جمتمع . (WSIS+10) العاملية جملتمع املعلومات بعد مضي عشر سنوات

 : املعلومات يف املنطقة العربية

  بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، من أجل إجراء مراجعات دورية للرؤى الوطنية جملتمع املعلومات ولالسرتاتيجيات اخلاصة
ضمان انسجامها مع األولويات الوطنية املتجّددة؛ وتنسيق االسرتاتيجيات مع خطط العمل، وتعزيز فرص جناح تنفيذها عن طريق 

 .التعاون مع الشركاء من املعنيني هبا

 يف القطاعات الفرعية، واالستمرار يف العمل على إنشاء هيئات  تسريع عمليات حترير قطاع االتصاالت، والتشجيع على زيادة املنافسة
 .مستقلة تّتسم باخلربة والشفافية والفعالية لتنظيم قطاع االتصاالت يف البلدان األعضاء

 سعار، إيالء اهتمام خاص للمشاريع اهلادفة إىل تعزيز خدمات احلزمة العريضة الثابتة والنّقالة، مبا يف ذلك حتسني اجلودة وخفض األ
تكون حملية وإقليمية، ونشر خطوط األلياف البصرية كبنية حتتية ( IXPs)تبادل على اإلنرتنت يف املنطقة العربية الودعم إنشاء نقاط 

 .للربط البيين، وخفض كلفتها

 االحتياجات اخلاصة  إقرار وتنفيذ سياسات ومبادرات خاصة بالنفاذ وهادفة إىل إشراك وإدماج املواطنني كافة، السيما املرأة وذوو
واملقيمون يف املناطق النائية أو املهمشة؛ وإقرار تشريعات خاصة للحصول على املعلومات، خاصة تلك املتاحة للعامة، ولضمان النفاذ 

 .احلر إليها

  ترابطية املؤسسات  ؛ وتعزيز(مثل اإلنرتنت واهلواتف الذكية)حتديث منهجيات التعليم املعتمدة وأدوات ووسائط التعليم اإللكرتونية
التوسع يف برامج التأهيل األكادميي والتدريب املهين يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وذلك جلميع و التعليمية باإلنرتنت؛ 

 .املستويات، حبيث تأخذ هذه الربامج يف االعتبار التطورات التكنولوجية احلديثة لتحديث مناهجها باستمرار

  بالفضاء السيرباين عن طريق وضع اسرتاتيجيات أمنية وطنية باإلضافة إىل خطط عمل تنفيذية واضحة؛ وحتديث التشريعات بناء الثقة
السيربانية مبا يتماشى مع االتفاقيات واملعاهدات الدولية، وخاصة يف جمال مكافحة اجلرائم اإللكرتونية ومحاية اخلصوصية؛ وإنشاء 

 .انني؛ وزيادة التعاون على املستوى الوطين واإلقليمي والدويل من أجل مكافحة اجلرائم اإللكرتونيةاملؤسسات الالزمة إلنفاذ القو 

 إىل  حتديث وتفعيل القوانني املرتبطة باملعامالت اإللكرتونية والتوقيع اإللكرتوين، وتعزيز األمن السيرباين، واستكمال التشريعات املؤدية
 .توى والنشر الرقميني والربجميات ذات الصلةتعزيز امللكية الفكرية يف جمال احمل



  تشجيع االستثمارات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وإنشاء صناديق رأس املال اجملازف لدعم الشركات الناشئة العاملة يف
ملعلومات واالتصاالت، وإشراك جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتعزيز روح االبتكار وريادة األعمال يف قطاع تكنولوجيا ا

 .القطاع اخلاص يف اجلهود واملبادرات اخلاصة بتحسني البيئة التمكينية

 دمي رصد املوارد الالزمة لتنفيذ مبادرات احلكومة اإللكرتونية، واالرتقاء هبذه املبادرات، واالهتمام باحلكومة اإللكرتونية املفتوحة وتق
، وتشجيع التنسيق والرتابط بني اجلهات احلكومية، وحتسني النفاذ إىل أدوات احلكومة خدمات تفاعلية متمحورة حول املواطن

 .اإللكرتونية وتوفريها بأسعار معقولة

 تشجيع مبادرات القطاع اخلاص املرتبطة باألعمال والتجارة اإللكرتونية، وإتاحة إمكانية الدفع اإللكرتوين اآلمن، وإنشاء بوابات وطنية 
 . ونشر الوعي بشأهنا، والعمل على إنشاء سوق إلكرتونية موحدة للمنطقة العربية يشارك فيها القطاعان العام واخلاصللدفع اإللكرتوين

  وضع االسرتاتيجيات وخطط العمل الضرورية لتطوير اخلدمات اإللكرتونية وإغناء احملتوى الرقمي العريب وقطاعه على املستويني الوطين
درات اخلاصة برقمنة الرتاث الثقايف العريب؛ وتعزيز التعاون العريب عن طريق إطالق مبادرات إقليمية يف جمال واإلقليمي؛ ودعم مجيع املبا
 .تطوير احملتوى الرقمي العريب

 ة تعزيز تطوير قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت باعتباره العامل األساسي يف االنتقال إىل االقتصاد القائم على املعرفة يف املنطق
تعزيز التعاون والتشريعية واالستثمارية املناسبة، وحتفيز البحث والتطوير واالبتكار، و  القانونيةوذلك من خالل وضع األطر  العربية،

 .تكنولوجياالؤسسات وفرق البحث العاملة يف جمال املاإلقليمي ونقل التكنولوجيا بني 

 لتعاون اإلقليمي يف املنطقة العربية لبناء جمتمع املعرفة العريب، وتعزيز تبادل حتفيز التعاون فيما بني مجيع أصحاب املصلحة، وتوطيد ا
الدروس والقصص الناجحة واحللول التكنولوجية فيما بني البلدان العربية، وإطالق مبادرات إقليمية ودون إقليمية من أجل حتقيق التنمية 

 االقتصادية واالجتماعية املستدامة؛

  إىل قياس التقّدم يف جمتمع املعلومات واملعرفة؛ وتطوير الطرائق والوسائل الالزمة إلجراء تلك القياسات من خالل تشجيع اجلهود الرامية
؛ وحتفيز احلكومات على مجع البيانات واملعلومات اخلاصة مبؤشرات "الشراكة من أجل قياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتنمية"

 .نات مصّنفة حسب النوع االجتماعيالقياس، على أن تكون هذه البيا

  دفع عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية يف املنطقة العربية إىل األمام عن طريق وضع سياسات واسرتاتيجيات وطنية تتالءم مع أهداف
اون بني مجيع أصحاب ، وذلك بالتع3020ومع أهداف خطة التنمية لعام  3022القمة العاملية جملتمع املعلومات يف فرتة ما بعد عام 

 .املصلحة

  ؛ وتعزيز التعاون على 3020مشاركة الدول العربية يف الفعاليات اليت تنّظم على املستوى العاملي يف إطار متابعة خطة التنمية للعام حتفيز
فيذ أهداف التنمية املستوى اإلقليمي هبدف تنفيذ  هذه اخلطة؛ وإنشاء منّصة أو بوابة على اإلنرتنت لنشر املعرفة حول تطور تن

 .املستدامة؛ وإنشاء بنك إقليمي للتكنولوجيا

 

 

 

 


