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 دولة حول العالم 144ويرصد اقتصادات  نتدى االقتصاد العالميأصدره م
ط الضوء على عدم إحراز تقدم سلّ يُ  2013 التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات

 في سد الفجوة الرقمية الجديدة

 

 

 

 

        

 

 لتكنولوجيا المعلومات أكد التقرير العالمي الثاني عشر :2013أبريل  10، الواليات المتحدة األمريكية، نيويورك
فيما يتعلق بطريقة تسخير الدول  بأن الفجوة الرقمية الجديدة ،الصادر اليوم من جانب منتدى االقتصاد العالمي

من الجهود المبذولة ، ماتزال قائمة بالرغم لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات في سبيل تقديم التنافسية والحياة الكريمة
 .ل الناميةخالل العقد الماضي من أجل تحسين البنية التحتية في تكنولوجيات االتصاالت والمعلومات بالدو 

"، أن االتصالالتقرير، الذي جاء بعنوان "النمو والوظائف في عالم فائق  وأوضح 
السياسات القومية في بعض االقتصادات النامية ال تعمل على تحويل االستثمار في قطاع 
تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات إلى فوائد ملموسة من حيث التنافسية والتنمية 

الفجوة الرقمية العميقة القائمة بالفعل بين االقتصادات المتقدمة  فضًال عنوالتوظيف. 
  الوصول إلى البنية التحتية الرقمية والمحتوى. التي تعيقوالنامية 

 
اقتصاد دولة  144الذي يقيس قدرة التقرير، و ضمن  "جاهزية الشبكاتمؤشر " ويرصد

يرى أن معظم االقتصادات النامية تظل غير قادرة على تهيئة الظروف الالزمة  2013التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات • 
 الفجوة التنافسية في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مع االقتصادات المتقدمة.  لجسر

حل "إسرائيل" وقطر ودولة اإلمارات على قائمة أفضل اقتصادات ت. بينما رة والسويد مؤشر جاهزية الشبكاتتتصدر فنلندا وسنغافو • 
 .الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 أنظمتها اظهار الضعف في  "بريكساقتصادات دول " حلت الواليات المتحدة األمريكية في المركز التاسع عالميًا، وواصلت• 
 .والتنمية المستقبليةنتاجية االمكاسب التحقيق  والتي تهدد اإليكولوجية الرقمية والمتعلقة باالبتكار

 اإللكتروني: والمواد األخرى من خالل زيارة الموقع ترتيب الدول معرفةو  شاهد المقابالتمو  الكاملالتقرير  يمكن االطالع على• 
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Networked Readiness Index 2013: Top 10 

Economy 2013 2012 

 
Finland 1 3  

Singapore 2 2  

Sweden 3 1  

Netherlands 4 6  

Norway 5 7  

Switzerland 6 5  

United Kingdom 7 10  

Denmark 8 4  

United States 9 8  

Taiwan (China) 10 11  

 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  االستفادة من في على مستوى العالم
المركز األول ضمن  فنلندا ، احتالل كل منيةلتحقيق النمو والرفاه

في المركز  هولنداو  ثالثة،والسويد ثانية،  سنغافورة تليهاالمؤشر، 
 سابعة،والمملكة المتحدة  سادسة،سويسرا خامسة، و  والنرويجالرابع، 
في المركز  الصين وتايوان تاسعة،والواليات المتحدة  ثامنة،رك اوالدانم

 العاشر.
 

وعلى صعيد منطقة الشرق األوسط فقد أكد التقرير أن المنطقة شهدت 
استقطابًا للثروات مع أداء متمّيز القتصادات دول مجلس التعاون 
الخليجي، مقارنًة بحالة الركود في بعض أجزاء دول شمال أفريقيا 

ائج التقرير أن األداء االقتصادي المتمّيز لدول واشارت نت والشرق.
مثل "إسرائيل" التي حلت في المركز الخامس عشر عالميًا، وقطر 
واإلمارات، جاء نتيجة تبني حكومات تلك الدول لسياسات هدفت لدعم 

 التنويع االقتصادي وبناء اقتصادات قوية مبنية على الصناعات المعززة بالمعرفة.
   
تأثير تكنولوجيا تقييم دولة حول العالم من حيث  144تغطية قياسية تشمل اقتصادات يعد التقرير الذي يقدم و 

 . ومصداقيةشمولية  العالمية من أكثر التقارير ،المعلومات واالتصاالت على عملية التنمية والقدرة التنافسية للدول
 
مات مدى استعداد الدول الستخدام تكنولوجيا المعلو التقرير، " المتضمن في مؤشر جاهزية الشبكات"يوضح و 

البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتكلفة  أوًال، تشمل: رمحاو  أربعة عبر تقييمواالتصاالت بفاعلية 
 ،للمجتمعاألقطاب الثالثة  مدى جاهزية، ثانيًا، الالزمة لضمان االستخدام األمثل المهارات وتوافرالوصول إليها 

بيئة األعمال ، ثالثًا، الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واالستفادة منها ،األفراد والشركات والحكومات
تكنولوجيا  ر االقتصادية واالجتماعية المترتبة علىاآلثا، رابعًا وأخيرًا، واإلطار السياسي والتنظيمي واالبتكار،

 المعلومات واالتصاالت.
 

التحليل برز "إنسياد" والمؤلف المشارك للتقرير: "يُ  بكلية، المدير التنفيذي للمختبر االلكتروني النفينبرونو  وقال
كيف يمكن لالستثمارات المناسبة في تكنولوجيا المعلومات واالستثمار في المهارات  الشامل المتضمن في التقرير

تبدأ االستثمارات بعده من تحقيق عائدات مميزة  والذي، المثالي الحاجزتخطي على  واالبتكار أن تساعد االقتصادات
 ".ملحوظة

 



وذلك من  ،بعد تكن قد وصلت إليهإذا لم  هذا الحاجزبلوغ  من المعوقات التي تمنعهاتحتاج الدول لتحديد وأضاف: " 
 ".  المنشودة التنافسية واالبتكارعلى المدى الطويل والوصول ألهداف أجل تحقيق النمو 
الدور إن العالمي: " االقتصاد بمنتدىأوسوريو، الخبير االقتصادي بمركز التنافسية العالمية واألداء -وقال بينات بيبالو

يخضع من لم  ،الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في دعم النمو االقتصادي وخلق وظائف عالية الجودة
تكنولوجيا المعلومات حول دور ى الرغم من المخاوف المبدئية علو . قبل لمثل هذه العملية التدقيقية الشاملة

باتت فوائد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فإن البلدان النامية،  نحونشر الموارد  بعملياتالتعجيل  فيواالتصاالت 
تاجية على نطاق واسع باعتبارها وسيلة مهمة للشركات واالقتصادات لتحسين اإلن تحظى باعتراف وتقديراآلن 

 . الموارد وتعزيز االبتكار وخلق فرص العمل"تحرير و 
 

كلية صموئيل كورتيس جونسون لإلدارة في جامعة كورنيل " بإلمر ليندسيثآند  آن، عميد "سوميترا دوتا وأوضح
 التقريرالتقدم، وقد أصبح عمليات لقياس وتتبع  فعالة "تحتاج الدول ألدوات: ، بالقولالمحرر المساهم في التقريرو 

على الصعيد الدولي، من خالل تزويد صانعي السياسات وقادة األعمال والمجتمع المدني  تقييمًا أكثر شمولية وتقديراً 
منافسين العمومًا بأداة مفيدة لتصميم استراتيجيات وطنية لزيادة الجاهزية الشبكية وقياس األداء لبلدانهم في مواجهة 

 خرين".اآل
  

 لقد وّفرت عملية التحول": ركة الراعية للتقريرالدرويش الشريك في "بوز آند كومباني"، الشبهجت  قالمن جانبه، 
على و . 2011لالقتصاد العالمي في عام  أمريكي مليار دوالر 193 توأضاف ،عالمياً  ماليين وظيفة 6 حوالي الرقمي

خلق تيمكن أن ، فهي في جميع القطاعات واالقتصادات موحداً  ليس هذه العمليةأثر فإن ، إجماالً  إيجابيتها الرغم من
 ". على حد سواء وتدمرها الوظائف

 
اآلثار  ،لعملية التحول الرقمياع القرار الذين يرغبون في إبراز األثر اإليجابي صنّ هناك حاجة ألن يتفهم "وأضاف:  

 ."اقتصاداتهمالسوق الرقمية في بلعب دور فّعال في صناعة كانوا يرغبون ما إذا  المترتبة على هذه العملية المختلفة
 
هذا والراعي للتقرير: "يبّين  "سيسكو"الدكتور روبرت بيبر، نائب الرئيس لسياسة التكنولوجيا العالمية بشركة  قالو 

امكانية  فقدانبطر اخفي النطاق العريض تشاملة  وطنية التقرير أن االقتصادات التي تفشل في تنفيذ استراتيجيات
الخطط التي فتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. ل التنافسية العالمية، وربما تتأخر في تقديم المنافع االجتماعية  تحقيق

 . لتعزيز اعتماد النطاق العريض"الوسائل  فضلأ متقدالعرض والطلب  بجوانب التدابير المتعلقة تنطوي على
 

أوسوريو، الخبير االقتصادي بمركز التنافسية -بينات بيبالووضمت قائمة المشاركين في إعداد التقرير كل من، 
العالمي، والسيد سوميترا دوتا عميد "آن و "إلمر ليندسيث" بكلية صموئيل كورتيس  بمنتدى االقتصادالعالمية واألداء 

 "إنسياد".  بكليةلمدير التنفيذي للمختبر االلكتروني جونسون لإلدارة في جامعة كورنيل، وبرونو النفين، ا



 
 وكليةالعالمي  منتدى االقتصادطويلة األمد بين  شراكةحصيلة د عي ،تقرير العالمي لتكنولوجيا المعلوماتال يذكر أن
مصادر متاحة للجمهور  القادمة منمزيجًا من البيانات  " ضمن التقريرمؤشر جاهزية الشبكات"يستخدم و  ."إنسياد"

العالمي بالتعاون مع  االقتصاد يجريه منتدىومن نتائج استطالع آراء القادة التنفيذيين، وهو استطالع للرأي 
. حول العالم من كبريات جمعيات األبحاث ومؤسسات األعمال 167شبكة من  التي تشكلالمؤسسات الشريكة له، 

 في مجاالت حيوية بالنسبة لجاهزية ألف مدير تنفيذي، بيانات 15كثر من ويوّفر هذا االستطالع، الذي يشمل آراء أ
 الشبكات.

 
 -انتهى  -

 مالحظات للسادة المحررين:

  http://wef.ch/gitr13لالطالع على التقرير، يرجى زيارة:  •
   http://.wef.ch/gitr13quickread، يرجى زيارة:السريع لالطالع على التقرير •
  http://wef.ch/gitr13mapيرجى زيارة: لمشاهدة الرسم التوضيحي "إنفوغرافيك"،  •
 http://wef.ch/gitr13videoلمشاهدة الفيديو، يرجى زيارة:  •
 http://wef.ch/facebookلالنضمام إلى صفحة المنتدى على فيسبوك، يرجى زيارة:  •
  http://wef.ch/livetweetو http://wef.ch/twitter:بزيارة يرجى متابعتنا عبر تويتر •

 http://wef.ch/blogيمكن قراءة مدونة المنتدى: •
 http://wef.ch/events، يرجى زيارة: القادمة على فعاليات المنتدى لالطالع •

 http://wef.ch/news لالشتراك في خدمة الحصول على األخبار الصحفية للمنتدى، يرجى زيارة:  •
 

 نبذة عن منتدى االقتصاد العالمي:

تفاعل قطاعات األعمال، والسياسة، والقطاع  يعد منتدى االقتصاد العالمي منظمة دولية مستقلة تسعى لتعزيز الواقع العالمي عبر تمكين
األكاديمي، والمفكرين وصناع القرار لتشكيل أجندات عالمية واقليمية وأجندات للقطاعات الصناعية. وتأسس المنتدى كمنظمة غير ربحية 

 يوالي حزب أو قومية محددة. ، ويقع مقره الرئيس في مدينة جينيف السويسرية. وال يرتبط المنتدى بأي مصالح سياسية أو1971في عام 
 www.weforum.orgللمزيد من المعلومات حول منتدى االقتصاد العالمي، الرجاء زيارة: 

 

 للمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل مع الفريق اإلعالمي للمؤتمر:
 العالمي عالمي، المنتدى االقتصادياإل المدير، يريم الحبيب

 11 31 531 79 41+، الهاتف المتحرك:  Rim.Elhabibi@weforum.org: يالبريد اإللكترون
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