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على  تنافسيةال خطط في وا�تصا�ت المعلومات لتكنولوجيا أفضل اندماج إلى تحتاج أفريقيا وشمال ا"وسط الشرق منطقة ،العالمي المعلومات تكنولوجيا تقريرحسب 
 المستوى المحلي

 
يتم إط?قه اليوم مع تركيز  الحياة في عالم عالي ا�تصالية: 2012لتقرير تكنولوجيا المعلومات العالمي لعام ا�صدار الحادي عشر  �

 التأثيرات التحولية لتكنولوجيا المعلومات وا�تصا�ت على كل من ا�قتصاد والمجتمعخاص على 
التنافسية يقدم إطار عمل التقرير المتطور مجموعة جديدة من المقاييس المتعلقة بالتأثير لقياس مدى ا�ستعداد الشبكي على القدرة  �

 للدولة
العديد من دول الخليج تقوم بتفعيل تكنولوجيا المعلومات وا�تصا�ت لدفع : تفاوت كبير في منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا �

 قدرتھا التنافسية في حين تقع دول شمال أفريقيا في المؤخرة
 .www.weforum.org/gitrخرى من خ?ل الموقع اقرأ التقرير كام?ً وشاھد المقاب?ت واحصل على البيانات والمواد ا� �

 
، الذي أعلن الحياة في عالم عالي ا�تصالية: 2012تكنولوجيا المعلومات العالمي لعام  تقرير – 2012مدينة نيو يورك، الو يات المتحدة ا�مريكية، الرابع من أبريل 

ت ا�قتصادي العالمي، يسلط الضوء على ا�خت?فات الكبيرة على مدى منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا من حيث تفعيل تكنولوجيا المعلوماعنه اليوم المنتدى 
سابعة والعشرين والثامنة العديد من دول الخليج مثل البحرين وقطر واhمارات العربية المتحدة وھي تقع في المرتبة ال. وا�تصا�ت لدفع القدرة التنافسية والرفاھية

على صعيد آخر، تظل دول المشرق العربي وشمال . والعشرين والث?ثين بالترتيب، قد قامت بتطبيق تكنولوجيا المعلومات وا�تصا�ت hعطاء دفعة لقدرتھا التنافسية
وبشكل عام، في حالة وجود اندماج أفضل لتكنولوجيا . وا�تصا�ت أفريقيا متأخرة كما أنھا تواجه نقاط ضعف ھامة تعيق التطبيق الكامل لتكنولوجيا المعلومات

  .المعلومات وا�تصا�ت داخل خطط التنافسية القومية وداخل نظام بيئي ابتكاري متكامل، سينتج عن ذلك تأثيرات اقتصادية ومجتمعية أقوى
  

كل من السويد ت وا�تصا�ت لدفع القدرة التنافسية قائمة التقرير ھذا العام من حيث تفعيل تكنولوجيا المعلوما وجاء في مقدمة
والو�يات ) المركز السادس(وھولندا ) المركز الخامس(كل من سويسرا ثم تبعھا . )المركز الثاني(وسنغافورة ) المركز ا�ول(

  .)المركز العاشر(المملكة المتحدة و) المركز التاسع(وكندا ) المركز الثامن(المتحدة ا�مريكية 
  

الصحراء الكبرى ا�فريقية منخفضة، ونرى في معظم  ا المعلومات وا�تصا�ت في جنوبن � زالت ا�ستعدادية لتكنولوجيولك
 �الدول في المنطقة ضعف في ا�تصالية بسبب التطوير غير الكافي للبنية ا�ساسية لتكنولوجيا المعلومات وا�تصا�ت التى 

 التيحتى في تلك البلدان . الصلة مما يمنع ا�ستخدام الفعال للتكنولوجيا الموجودة بالفعل تزال مكلفة جداً، وضعف المھارات ذات
البنية ا�ساسية لتكنولوجيا المعلومات وا�تصا�ت، � زال تأثير تكنولوجيا المعلومات وا�تصا�ت على القدرة  ت فيھاتحسن

  .التنافسية والرفاھية متأخراً مما نتج عنه فجوة رقمية جديدة
  

على الرغم من التحسن الذي طرأ على العديد من الدوافع للتنافسية، نرى أن دول 
� زالت تواجه تحديات  –بقيادة الصين  –) البرازيل وروسيا والھند والصين(بريكس 

. وا�تصا�تكبيرة للحصول على مزيد من التفعيل وا�ندماج لتكنولوجيا المعلومات 
وھناك العديد من أوجه القصور التي تعيق روح المبادرة والتجديد مثل المھارات غير 

  .الكافية ونقاط الضعف المؤسسية خاصة في مجال ا�عمال
  

اقتصاد دولة على مستوى العالم، يظل التقرير من أكثر التقييمات  142مع تحقيق الرقم القياسي في التغطية التي تشمل 
بعد . العالمية شمولية ونفوذاً من حيث تأثير تكنولوجيا المعلومات وا�تصا�ت على القدرة التنافسية والرفاھية للدول المختلفة

عملية المراجعة لمدة عامين، أصبح مؤشر الجاھزية الشبكية الممثل في التقرير أكثر تطوراً للتأكد من أنه يضع في الحسبان 
لصناعة تكنولوجيا المعلومات وا�تصا�ت سريعة التغير وأنه يظل وثيق الصلة بمتخذي القرار  العوامل ا�ساسية المحركة

  .في كل من القطاعين العام والخاص
  

قام مؤشر الجاھزية الشبكية بزيادة التركيز على تأثير تكنولوجيا المعلومات وا�تصا�ت على تحقيق موائمة أفضل مع 
ى بعض قترنت واسعة النطاق كما ألاف مؤشرات جديدة وذات صلة مثل اشتراكات انلقد أض. مجا�ت السياسات العامة

  .المؤشرات القديمة
  

: صرحت سوميترا دوتا، ا�ستاذ في رو�ند برجر لعلوم اhدارة والتكنولوجيا في مؤسسة إنسيد وأحد محرري التقرير قائلة
مات كأداة قيمة لتقييم وتفعيل التكنولوجيا من أجل القدرة التنافسية لقد تم اعتماد مؤشر الجاھزية الشبكية لدي العديد من الحكو"

ونجاح المؤشر يشير إلى التركيز على أھمية ا�ستمرار في تطوير إطار عمله مع تغير الساحة : "وأضافت قائلة." والتطوير
مجموعة جديدة من المقاييس تأثيرية  ولقياس ھذا التأثير بشكل فعال، فقد أدخلنا. والتكنولوجيا والفرص الجديدة التي تخلقھا

ھذا العام تقيم ليس فقط مدى إتاحة التكنولوجيا، ولكن أيضاً الطرق التي تقوم بھا اقتصادات الدول المختلفة بتسخير 
ختراق ولكن على أفضل استخدام حيث أن تكنولوجيا المعلومات وا�تصال أصبحت منتشرة في كل مكان، أصبح التركيز ليس على ا�. التكنولوجيا ل?ستخدام ا�فضل

  ."لتكنولوجيا المعلومات وا�تصال لتحسين مستوى ا�بتكار في مجال ا�عمال والتحكم والمشاركة السياسية للمواطنين والترابط ا�جتماعي



  
ن فيھا ا�نترنت متاحة وسريعة؛ يستطيع ا�فراد وا�عمال ا�تصالية، يبحث التقرير أسباب ونتائج الحياة في بيئة تكو اليالحياة في عالم ع: في إطار الفكرة الرئيسية
لxجھزة المحمولة ووسائط البيانات والوسائط ا�جتماعية الكبرى ھي المحرك لھذه  اسيوبناء عليه، النمو ا�س. ا�جھزة متصلة فيما بينھاتكون  ا�تصال بشكل لحظي و

تقرير ھذا العام يتابع كيفيية تفعيل المجتمعات لتكنولوجيا . تحو�ت أساسية في جميع مناحي الحياة ا�جتماعية العملية من ا�تصالية الشديدة وكنتيجة لذلك نجد ھناك
  .المعلومات وا�تصال �ستخ?ص مزايا تنافسية ھامة وزيادة الرفاھية ا�جتماعية

  
تصالية العالية قد أعادت تعريف الع?قات بين ا�فراد وبين المستھلك والشركات أن ا�: "صرح روبرت جرينھيل، رئيس قطاع ا�عمال للمنتدى ا�قتصادي العالمي قائ?

المؤسسات التقليدية والبنية ا�ساسية للصناعة تواجه تحديات : "وأضاف قائ?" وبين المواطن والدولة ولقد بدأنا نرى تغيرات جذرية في جميع مناحي ا�قتصاد والمجتمع،
ا سيكون له ب? شك عواقب على السياسات والقوانين إذ سيضطر المشرعين إلى التوسط بين الخطوط الغير واضحة بين القطاعات وھذ. في أثناء تحول الصناعات

  ".والصاناعات المختلفة وسيضطرون أيضاً إلى مراقبة بعض ا�وجه بطريقة جريئة
  
أنه في ھذه المرحلة التي تبدأ فيھا ا�تصالية المفرطة، ستتيح تكنولوجيا المعلومات نحن نري : "صرحت سون يافانج عضو مجلس إدارة شركة ھيواي للتكنولوجيا قائلةو

أساسي للنمو ا�قتصادي وا�تصال كتابة فصل جديد جرئ يتشابك مع النمو المستدام ل?قتصاد العالمي، أھمية تكنولوجيا المعلومات وا�تصال تتجاوز دورھا كمحرك 
من خ?ل دمج تكنولوجيا المعلومات وا�تصال بشكل . كية وخدمات السحب الرقمية في أن تصبح جزء أساسي من حياتنا اليوميةالمستقبلي إذ تستمر ا�جھزة الذ

طاق قدرة التنافسية على ناستراتيجي كجزء من خطط النمو ا�قتصادي العامة، تصبح الدول في مكانة أفضل ل?ستفادة من ا�قتصاد العالمي فائق ا�تصالية وزيادة ال
  ."عالمي

  
يجب أن يكون واضعي :"صرح كريم صباغ، شريك أساسي ورئيس قطاع ا�تصا�ت والوسائط والممارسات التكنولوجية العالمية في شركة بووز وشركاه قائ?و

يجب أن يقوموا . مي في كل مكان في حينهالسياسات على دراية بكل من فرص النمو والفرص التحولية وكيف يمكنھم أن يقوموا بدمج السياسات التي تعزز التحول الرق
  ."بتسھيل إنشاء نماذج جديدة تستخدم التحول الرقمي في وقت أسرع من انھيار النماذج القديمة

  
نامج شراكة عمل برعريقة في مجال ا�عمال، في إطار التقرير ھو حصيلة شراكة طويلة ا�مد بين المنتدى ا�قتصادي العالمي ومؤسسة إنسيد، وھي جامعة عالمية

  .ومركز التنافسية العالمية وا�داء العالمي –خاصة فيما يتعلق بفريق صناعة تكنولوجيا المعلومات وا�تصا�ت  –الصناعة الخاص بالمنتدى ا�قتصادي العالمي 
  

hدارة وھو استبيان سنوي يقوم به المنتدى بالتعاون مع مؤشر الجاھزية الشبكية يستخدم مجموعة من البيانات من مصادر متاحة للعامة ونتائج استبيان آراء محترفي ا
مدير يوفر رؤية لمناطق حيوية أخرى بالنسبة  15,000ھذا ا�ستبيان الذي شمل . مؤسسة بحثية وشركة مرموقة 150المؤسسات الشريكة، وھي شبكة بھا أكثر من 

  .للجاھزية الشبكية
  

يتبعه اسھامات من شخصيات أكاديمية وخبراء مھنيين، يقدموا عرض للمحركات والعواقب الناجمة عن عامل فائق تقديم ترتيب المراكز لمؤشر الجاھزية الشبكية 
 :ا�تصالية بالنسبة لxفراد والمؤسسات والحكومات، بما في ذلك

 تحول تكنولوجيا المعلومات وا�تصال .1
 قضايا العالم فائق ا�تصالية، مع التركيز على دول التقنين .2
 كةحياد الشب .3
 زيادة أھمية انترنت المحمول عريضة النطاق  .4
 تكلفة ا�نترنت عريضة النطاق .5
 دور تكنولوجيا الذاكرة والتحلي?ت للحصول على قوة البيانات الكبرى .6
 دول التحلي?ت في الزمن الحقيقي لفھم البيانات الكبرى .7
 قيمة ا�ثار الرقمية ل?ستراتيجيات التجارية والسياسات العامة .8
 المخاطر المتعلقة با�تصالية الفائقة للمؤسسات والمجتمعاتا�مال و .9

 تعظيم أثر التحول الرقمي .10
 تأثير التكنولوجيا في التعليم .11

  
توضح الجھود المبذولة لتطوير ونشر ا�ثار اhيجابية لتكنولوجيا المعلومات وا�تصال في ي إلى ذلك ھناك دراستان لحا�ت باhضافة

  .أذربيجان وموريشيوس
  

دولية التي تغطيھا الدراسة مما يعطي لمحة سريعة عن مستوى كل اقتصاد من  142على وصف مفصل لكل دولة من  أيضا رير يحتويالتق
 53وكذلك ھناك قسم مفصل عن جداول البيانات من . حيث مدى تطور تكنولوجيا المعلومات وا�تصال والعواقب ا�قتصادية والمجتمعية

  .مؤشر النھائيمؤشر المستخدمين في حساب ال
  

محررو التقرير ھم سوميتا دوتا، أستاذ رو�ند برجر لxعمال والتكنولوجيا بمؤسسة إنسيد وبنات بلبوا، مساعد مدير واقتصادي بمركز 
  .التنافسية العالمية وا�داء العالمي، بالمنتدى ا�قتصادي العالمي

  
  م?حظات للمحررين

  
 http://wef.ch/facebookصفحة فيسبوك الخاصة بالمنتدى  �
 http://wef.ch/livetweetو http://wef.ch/twitterتويتر على  ·
 http://wef.ch/blogمدونة المنتدى  ·
 http://wef.ch/eventsا"حداث القادمة للمنتدى  ·
 http://wef.ch/newsاشترك في أخبار المنتدى  ·
  



اسيين وقادة قطاع ا�عمال المنتدى ا�قتصادي العالمي ھو مؤسسة عالمية مستقلة تھدف إلى تحسين وضع العالم من خ?ل اشراك القادة السي
  .والقطاع ا�كاديمي  وقادة آخرين من المجتمع من أجل تشكيل ا�جندات العالمية وا�قليمية والخاصة بكل قطاع أعمال

  
ومقرھا مدينة جنيف بسويسرا، ليس للمنتدى أي صلة بمصالح سياسية أو حزبية أو قومية  1971مدرج كمؤسسة غير ھادفة للربح في عام 
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