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 ورة الصناعية الرابعةقائمة المتنافسين في الثان تتصدر سبعة بلد
 
 

  يخلص إلى أن هنالك سبعة دول تتبوأ  التابع للمنتدى اإلقتصادي العالمي  2016 العالميتقرير تكنولوجيا المعلومات
 لومات واالتصاالت بشكل إقتصاديالصدارة فيما يتعّلق بتسخيراالستثمارات في مجال تكنولوجيا المع

  إال أن القليل منهم نجح حتى  تشهد تزدايدًا في كافة المجاالت، على االبتكار الشعوبقدرة خلص التقرير إلى أن عالميًا
 االجتماعيةقتصادية و اإليعود بالفائدة  بشكل اآلن في ترجمة هذه االستثمارات

 بفنلندا، والسويد، والنروج، والواليات المتحدة ، متبوعةالشبكية زيةهاتتصدر سنغافورة مؤشر التقرير للج 
 هذا الرابطرة التقرير كاماًل الرجاء زيا لتحميل 

 

 

 ،وهولندا ،وسنغافورة ،وإسرائيل ،السويدوسويسرا، وفنلندا، تتصّدر كّل من  – 2016 يوليو 06جنيف، سويسرا، 

اقتصادي من االستثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات أثر بخلق ق يتعل   فيماالعالم  األميركية والواليات المتحدة

التابع للمنتدى اإلقتصادي العالمي، والذي  2016ذلك وفقاً لتقرير تكنولوجيا المعلومات العالمي (، وICTواالتصاالت )

 صدر صباح اليوم.

 

هذه  اإلقتصادات عالية األداء ذاتالدول  في اإلقتصادي، وهو أحد ركائز مؤشر الجاهزية الشبكية، التأثيرفإن ، عامبشكل 

عنه ٪ 100 بنسبةاالقتصادات المتقدمة األخرى، و في عنه٪ 33 بنسبة زيدي الشبكية هزيةالجل والتي تتصدر مؤشر التقرير

تبنيها المبكر لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، إلى ب ةالبلدان السبعة المتصدروتشتهر االقتصادات الناشئة والنامية.  في

عوامل  إلضافة إلىا، بمهاراتتعدد الو ،جودةال عالية تحتيةالبنية والالتنظيم السليم، بوجود بيئة تمكينية داعمة تتميز جانب 

 على نطاق أوسع.مهد الطريق لنجاحات واستفادات ت أخرى كثيرة،

 

في  الذي تلعبهوالدور  هزية الشبكيةاالجيلعب دوراً هاماً في تسليط الضوء على أهمية  هذه االقتصادات السبعتصد ر إن 

ر العالم لدخول الثورة الصناعية الرابعة. بحسب الوقت الذي  فإن مستوى  2016تكنولوجيا المعلومات العالمي  تقريريتحض 

من  اً مزيدتعيش فإن الدول األخرى يمكنها هي أيضاً أن ى زيادة في اإلبتكار. وعليه لبين قادة األعمال يؤدي إ الثقة العالي

مؤشر  بيانات اإلشارة إلى أن تجدرإال أنه تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.  ة إذا ما طب قتواالجتماعي ةاالقتصادي الفوائد

الحكومات  اس أكبر منبحمتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  يدفعون بعجلة تبنيأن األفراد إلى تشير  الشبكية هزيةالجا

 .2012 في أي من مناطق العالم منذ عام ،أي خط  واضحأنها تتبنى والتي ال يبدو  ،ومؤسسات األعمال التجارية

 

 

 ؟2016عام لهزية الشبكية امؤشر الج يتصد رالذي من 

 

 

عام ال تزال فنلندا، التي احتلت المرتبة األولى و. هو البلد األول عالمياً سنغافورة أن  2016 الشبكية هزيةالجايجد مؤشر 

، التي صعدت األميركية النرويج، والواليات المتحدةو، ثاني على التوالي، تليها السويدفي المركز الثاني للعام ال 2014

 ،لوكسمبورغوهولندا، وسويسرا، والمملكة المتحدة، هي: فبقية الدول العشر األوائل المتصد رة أما . مرتبتين هذا العام

 واليابان.

 

 حيث أن، الفرد ومستوى دخلقوية بين الجاهزية الشبكية العالقة الباإلشارة إلى  الشبكية هزيةالجامؤشر  نتائجبينما تستمر 

 . 2016عام مؤشر هذا العام، تُظهر تحسناً كبيراً في مستوياتها ل ٪ من البلدان المدرجة في75حوالي 
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وأوروبا  ،آسيا)يورو حيث أن أربعة مناطق، ي واإلقليمي ال يزال بعيد المنالالمستويين العالمالتقارب على ومع ذلك، فإن 

األكثر توس ع للفجوة ما بين شهدت  (، وأفريقيا جنوب الصحراءوالشرق األوسط وشمال أفريقيا ،الشرقيةأوروبا و ،الوسطى

 .2012منذ عام  جاهز شبكياً واألقل 

 

 

أما . 62 الـ الصين بعد ذلك، في المركزأتي تو. 41 الـ في مركزها اشئة الكبيرة، ال تزال روسياالن األسواق أما فيما يخص  

 .91 الـ المركزمرتبتين لتحل  في الهند تراجعت ، بينما 65 الـ فصعدت عشرة مراتب لتصل إلى المركزجنوب أفريقيا، 

م البرازيل 72 الـ مرتبة لتصل إلى المركز 12البرازيل صعدت أن ومع   إلى إعادةعود جزئياً مرتبة ي 12، إال أن ذلك تقد 

رازيل ، فإن الب2015 وحسابتها رجعياً لعامهذه المعلومات بالعين باألخذ . و2015في عام  عنه تتوفر معلوماتمؤشر لم 

 .2016و 2015بين عام  اتكون شهدت تقدماً بسبعة مراتب م

 

أنه إال . التكنولوجيا، حيث أن سبعة من الدول العشرة األولى في المؤشر هي دول أوروبيةعالم  وال تزال أوروبا تتصد ر

والبوسنة  70فاليونان تراجعت أربعة مراتب لتحل  في المركز الـ  ،في األداء اً كبير اً اإلشارة إلى أن هنالك تفاوت رتجد

 خص  باألالعديد من بلدان أوروبا الشرقية، وطو وتخ. 97تأتي في مؤخرة المجموعة وبالتحديد في المركز الـ والهرسك 

 األولى للمؤشر. 50المراكز الـ فضل، لتحل  ضمن كبيرة نحو األ اً جمهورية سلوفاكيا وبولندا وجمهورية التشيك، خط

في هذا دوراً كبيراً في اآلثار االقتصادية واالجتماعية الكبيرة تحسينات الالقدرة على تحمل التكاليف و كل  منوتلعب 

، 45 لتحل  في المركز الـ مراتب 10 صعدتإيطاليا من الدول التي شهدت تقدماً ملحوظاً هذا العام، حيث وتعتبر النجاح. 

في التأثير  18ة بزيادآثار الجاهزية الشبكية االقتصادية واالجتماعية، وهي  تعيش فترة تحقق خاللهاوهي من الدول التي 

 .العالمي التصنيف

 
وتجدر . 2012زيادة نوعية منذ عام  الشبكية هزيةالجابالتقدم، حيث يشهد متوسط معدالت مؤشر  أوراسيا وتستمرهذا 

. ، تشهد تحسناً ملحوظاً والتأثير ،واالستخدام ،والجاهزية ،: البيئة، وهيةاألربع المؤشر عناصراإلشارة إلى أن  إلى أن 

وتحل  في ، على دول المنطقةتتقدم بتطبيق منهجياتها اإليجابية في هذا الخصوص منذ بضعة سنوات، و كازاخستانتستمر و

 .39المركز الـ 

 

. وال عالمياً  31وتصعد مركزاً واحداً لتصل إلى المركز الـ  2016 ماليزيا اإلقتصادات اآلسيوية الناشئة في مؤشر عامتقود 

ا ومنغوليا وتايالند ماليزي تزالوال . ةالرقمي السياسة بتبنيمن الحكومة التي تلتزم التزاماً كلياً  اً دعممقوياً ويزال أداؤها 

من حيث جاهزية تكنولوجيا المعلومات لدول الخمس األوائل في اإلقليم ا، لتكون تتصدر المنطقة النكاوالصين وسري

الفردي أن االستخدام إال . 2012منذ عام  من غيرها وتتقارب صعوداً مجموعة الدول اآلسيوية الناشئة تتحرك . واالتصاالت

 .ال يزال واحد من أدنى المعدالت في العالم ،في السنوات األخيرة قوياً ، وعلى الرغم من أنه يشهد نمواً في المنطقة

 

 ما رتبةم 100يصل إلى حوالي جداً حيث  متفاوتاً زال منطقة البحر الكاريبي، فال يبلدان أداء الدول في أميركا الالتينية وأما 

حيث األداء من نجد خطاً واضحاً وال . 137التي تحل  في المركز الـ  ، وهايتي38التي تحل  في المركز الـ  بين تشيلي

في مركزهما، بينما شهد نصف بقية بلدان المنطقة شيلي وهايتي ت فبقيت كل  من ،2016إلى عام  2015من عام  النسبي

اً من تقاربشهد تقدماً ويالمنطقة المطلق في  الشبكية هزيةالجامؤشر ذلك، فإن ومع . اآلخر تراجعاً في األداءوالنصف ، تقدماً 

الزدهار في العالم الرقمي والثورة الصناعية مفتاح ا تعتبراالبتكار التي  قوىتعزيز . ول2012منذ عام  ل األخرىالدو

لبيئات التنظيمية الرامية إلى تحسين ا هاجهودنطقة بحاجة ماسة إلى تعزيز العديد من الحكومات في المفإن الرابعة الناشئة، 

 .واالبتكار لديها

 

دة العالم العربي في قيا تباعاً، في 27الـ و 26اللتان تحال ن في المركز الـ قطر ودولة تواصل دولة اإلمارات العربية المتحدة 

منطقة من ، هما في الترتيب لهذا العامالدولتين الالتي شهدتا أكبر تحس ن عالمي إلى ذلك، فإن  إضافةً . الشبكية هزيةالجا

الـ  ، الذي حل  في المركزولبنان ،مركز 12ة بزيادأي ، 60، والتي حل ت في المركز الـ لكويت، وبالتحديد االشرق األوسط

الذي قطاع األعمال متبوعين ب، الجاهزية الشبكية حراكاألفراد يقودون فإن لتين، في كلتا الدوو مركز. 11، بزيادة 88

لبنان و، 81 الـفي المركز  عتماد الرقمي )الكويتاالمن حيث  متأخرتانفي كلتا الدولتين لحكومات اتزال ال . وم بقوةساهي

ل قطاع (، 124 في المركز الـ ، مات واالتصاالتعلى تكنولوجيا المعلوإعتماداً متزايداً األعمال في كال البلدين بينما يسج 

 لتحسين البيئة التنظيمية.عمالً برؤية وجهود حكوماتها 

 

، أفريقيا جنوب الصحراء من دول العديدمن  راً، يكاد يكون من أعلى الزيادات،تقدماً كبي الشبكية هزيةالجامؤشر  هذا ويرى

أي ، 120التي حل ت في المركز الـ وإثيوبيا ، كزامر 10ة بزيادأي ، 65التي حل ت في المركز الـ ، بما في ذلك جنوب أفريقيا

م الكبير ويأتي  . كزامر 9ة بزيادأي ، 106ساحل العاج الذي حل  في المركز الـ و ،كزامر 10ة بزياد من حيث هذا التقد 

مدفوعة في إثيوبيا وساحل العاج الجهود  أن   في حينو مجموعات مختلفة من أصحاب المصلحة.من  عتماد الرقمي،اال

ك األكبر له في  قطاع األعمال هو، فإن حكومةرئيسي من قبل ال بشكل أكبر التحديات التي ولعل  جنوب أفريقيا. المحر 

كل من جنوب أفريقيا هما مشكلتين خطت القدرة على تحمل التكاليف، ويواجهها ساحل العاج تتمثل في البنية التحتية، و

 ألخيرة.في اآلونة اا مباتجاه حل هوإثيوبيا خطوات كبيرة 



 

 

 

في  عضو مجلس إدارة المنتدى االقتصادي العالمي، ورئيس مركز األجندة العالمية، وبهذا الخصوص قال ريتشارد سامنز

التكنولوجيا الرقمية  رة الصناعية الرابعة، وذلك إلستمرار إسهامن بنية الثوم اً أساسي اً االقتصاد الرقمي جزء: "يعتبر جنيف

 رها للعاملين في قطاع الخدمات الرقمية."تأثيرها على األسواق، وتوف عيت لمجتمعات أنينبغي على او .اً اجتماعيو اً اقتصادي

 

الحكومة في سيسكو: "إن تدف ق المعلومات عبر الحدود يدفع على االبتكار قال باستورا فاليرو، نائب الرئيس لشؤون وبدوره 

ات على تحسينيؤدي إلى تعي أن التدفق الحر  لألفكار والمعلومات  ،والنمو، وإن الدول والشركات التي تبتكر بشكل أكبر

 مستوى المنتجات والخدمات."

 

 الطبيعة العالمية إلقتصاد المعلومات." لدعم ةأساسي درات تعزيز التدفق الحر  للمعلوماتوأضاف: "إن مبا

 

إن قياس األثر االقتصادي واالجتماعي لإلقتصاد الرقمي فقال: ، عميد كلية اإلقتصاد في جامعة كورنيلدوتا، سوميترا أما 

ويعتبر مؤشر أمر بالغ األهمية إلتخاذ القرارات السياسية الصحيحة والمناسبة في كل  من االقتصادات المتقدمة والناشئة. 

 "تساعد القطاعين العام والخاص على االستفادة من إمكانات التكنولوجيا.أداة قي مة الجاهزية الشبكية 

 

الرقمية ال تقتصر على ن أ لألعمال INSEADفي جامعة برونو الفين، المدير التنفيذي لمبادرة التنافسية األوروبية ويرى 

ذهنية، ومصدر لنماذج : "ال يقتصر لفظ "الرقمية" على التكنولوجيا فحسب، وإنما هو حالة يقولحيث التكنولوجيا فقط، 

 ، واإلبتكار."نتاجاإلو ،لتنظيمتمكنهم من ا، وطرق جديدة لرجال األعمال واألفراد تجارية جديدة، وأنماط استهالكية جديدة

 

في الحراك العالمي نحو االبتكار الرقمي، فإن أداء بعض اإلقتصادات الناشئة كسنغافورة، واإلمارات العربية " ويضيف:

فيما يخص  تحسينات متعددة في وسائل التكنولوجيا الرقمية،  على التفاؤولويبعث ، جيد جداً، المتحدة، وجنوب أفريقيا

 م االجتماعي في السنوات المقبلة."وكيفية تسخيرها للوصل إلى مستويات جديدة في التنافسية، والنمو، والتقد

 

مهم جداً تعزيز الالناشطة في مجال القدرة والتنافسية واالبتكار لدى المنتدى االقتصادي العالمي أنه من  سيليا بالروترى 

جهود جمع البيانات مستقبالً للتمكن من متابعة اآلثار التوزيعية للتحوالت الحالية عن كثب. فهذا سيمكننا من تشكيل إقتصاد 

 .رقمي بطريقة من شأنها توفير مكاسب على نطاق واسع

 

 

 ؟عن الثورة الصناعية الرابعة 2016ماذا في التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 

 
 ، تتمثل، يشير التقرير إلى عدد من االتجاهاتالبلدان في الثورة الرقمية الناشئة أداء شاملة علىباإلضافة إلى توفير نظرة 

 :2016اعتماد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عام  في

 

 

يبدو أنه صار من ، رقمية ذلكاليتحول أكثر فأكثر إلى االقتصاد العالمي في حين أن  رقمية"؟تعتبر " اتاالبتكارمن كم  -

 في مجالبتكار إلى أن اال التقرير خلصعلى سبيل المثال، في حين فضيق. الاالبتكار بالمعنى التكنولوجي  الصعب تحديد

دولة، فإنه يخلص أيضاً إلى وجود ركود في عامل "االستخدام" والذي  100ال ينفك  يرتفع في أكثر من األعمال التجارية 

أنه في حين أن االبتكار يمثل أولوية قصوى للعديد من الشركات، فإنها ال  لنا أن نستنتجوبالتالي . أساسياً في المؤشريعتبر 

 أكبر من خالل تبني تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. تأثير  ل اً فرص تفتقدتزال 

 

عقول رجال األعمال في جميع أن غم من : على الرلقدرة على االبتكارمقياس لبراءات االختراع آخذة في االنخفاض ك -

ينخفض المسجلة  اتعدد براءات االختراعالتقليدية لالبتكار، ك فإن المقايسأنحاء العالم تركز بشكل متزايد على االبتكار، 

ترتكز بشكل و، ت التي يشهدها العصر تعتمد على أنواع محتلفة من اإلبداعالتحوال السبب في ذلك أنكون . قد يباستمرار

 متزايد على التكنولوجيا الرقمية وعلى نماذج األعمال الجديدة.

 
تعتبر البنية : في االتساع تحد  المزمن وآخذ تشك ل كنولوجيا المعلومات واالتصاالتتلال تزال الفجوة في البنية األساسية  -

 2012منذ عام أنه . واألسوأ من ذلك، الً أحد الركائز التي تشهر تحسناً قليوهي التقرير.  األهم في 12 الـ من الركائزالتحتية 

القدرة المهارات، و إلىباإلضافة . التي تحل  في مراتب متدنية من التقرير، تسوء باستمراربلدان فإن البنية التحتية في ال

ل التكاليف،  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  في مجال المحددات الرئيسية للجاهزية من البنية التحتية هيفإن على تحم 

 واالجتماعي.االقتصادي  ر نهايةً في المجالينالمتزايد، وتؤثستخدام البوابة ل، كونها للدول

 
، األثر االجتماعيفي حين أن  :إال أنه يشهد تحسناً عاماً دفع جديدة في مجاالت مهمة  ىقوإلى بحاجة التأثير االجتماعي  -

تراجعاً في ، فإن معظم المناطق سجلت 2012 سنةبشكل عام منذ شهد تحسناً هو أحد ركائز مؤشر الجاهزية الشبكية، قد و



 

 

هام، وهو مؤشر آخر وهنالك . اتتأثير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على كفاءة الحكوم، وهو مكوناته األساسيةأحد 

 عامفي التعافي  لحصول على الخدمات األساسية، بدأا، يتمث ل في صاالتتكنولوجيا المعلومات واالتلاالجتماعي األثر 

اية الرعلوصول إلى خدمات االناس لمزايا  إدراكإن دل  على شيء فهو يدل على بعد سنوات من التراجع. وهذا  2016

مجموعة البلدان ذات الدخل  فيارتفاعاً بشكل عام التأثير االجتماعي  هذا وشهد .عبر اإلنترنتالصحية، والتمويل، والتأمين 

 المرتفع خالل العام.

 

 -انتهى  -
 

  http://wef.ch/gitr16 مالحظات للمحررين
 

 http://wef.ch/pixفليكر موقع على  أفضل الصورشاهد 

 http://wef.ch/facebook فيسبوكأخبار المنتدى على  تابع

  http://wef.ch/twitterعلى تويترعلى ( WEF#وسم المنتدى )تابع 
  /https://agenda.weforum.orgعلى أجندة المنتدى اقرأ 

 http://wef.ch/newsبخبار الصحفية األاشترك للحصول على 

 
تعمل مع قطاع األعمال، مؤسسة ملتزمة بتحسين حالة العالم من خالل التعاون ما بين القطاعين العام والخاص في روح المواطنة العالمية. وهي المنتدى االقتصادي العالمي هو 

 والسياسة وغيرهم من القادة المجتمعيين لتشكيل األجندات العالمية، واإلقليمية، والصناعية. 
 .http://www.weforum.orgدولية مستقلة تهدف لتحسين األوضاع في العالم من خالل إشراك قادة الفكر لصياغة األجندات العالمية واالقليمية والصناعية.  
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