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تحليل الفجوة الرقمية في مصر

د. سماح عبد املنعم فهمي محمد

 مدرس بقسم االقتصاد 
 كلية التجارة 

 جامعة األزهر - فرع البنات
جمهورية مصر العربية

امللخص )))
فــي املجتمع وخــاصــة بعد انتشار األوبــئــة في  إن مجال تكنولوجيا املعلومات واالتــصــاالت ســوف يكون لــه دوًرا مركزًيا 
العالم، لــذا أصبح من املهم اآلن أكثـر من أي وقــت م�ضى معالجة العوائق التي تحول دون تغلغل هــذا املجال في النواحي 
املختلفة داخل املجتمع. لذا هدفت الدراسة إلى فهم وتحليل الفجوة الرقمية في مصر من خالل االعتماد على مؤشر تنمية 
تكنولوجيا املعلومات واالتــصــاالت الــصــادر عــن االتــحــاد الــدولــي لالتصاالت وذلــك مــن خــالل ثالثة أبــعــاد رئيسة تمثلت في: 
املعلومات  تكنولوجيا  املعلومات واالتصاالت؛ ومهارات  تكنولوجيا  املعلومات واالتصاالت؛ واستخدام  لتكنولوجيا  النفاذ 
واالتــصــاالت. وقــد أظهرت النتائج أن النساء لديهم فجوة رقمية أعلى وذلــك مقارنة بنظرائهم من الــرجــال، كما كــان هناك 
فجوة بيـن املناطق الريفية والحضرية داخل الدولة سواء من حيث النفاذ، أو االستخدام. هذا باإلضافة إلى وجود فجوة 
رقمية بيـن مصر ودول العالم في مؤشرات االستخدام واملهارات وليس النفاذ، مما يعني أن مصر استطاعت أن تبني بنية 
تحتية قوية في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ساعدتها في تحقيق معدالت نفاذ تكاد تصل للمعدالت العاملية، بل 
وتفوقت عليها في بعض مؤشرات النفاذ، وهذا يعني أن الفجوة الرقمية في مصر ليست بسبب عدم التوافر املادي لألجهزة 

والتكنولوجيا واإلنتـرنت، لكن لهذه الفجوة أبعاد أخرى منها أبعاد اقتصادية، واجتماعية، وتعليمية، وثقافية.

الكلمات املفتاحية: الفجوة الرقمية، مستخدمي اإلنتـرنت، اشتـراكات النطاق العريض الثابت واملتنقل/ 00) نسمة.

املقدمة
الـــدول األكثـر تصنيًعا  املــعــلــومــات، واستطاعت  فــي مــجــال االتــصــاالت وتكنولوجيا  ثـــورة حقيقة  الــيــوم  العالم  يعيش 
أن تغزو العالم بثمار تلك القفزة التكنولوجية، وعلى الرغم من أهمية هذه الثورة التي أصبحت تمثل أحد أهم املعاييـر 
األساسية لقياس تقدم الدول إال أن هذه الثورة خلفت هوة أو مسافة أو فجوة رقمية )Digital Divide( التي هي في األصل 
فجوة تنموية قبل أن تكون فجوة تقنية - هذه الفجوة ال تفصل بيـن الدول املتقدمة والنامية فقط، ولكنها تفصل أيًضا بيـن 

املستويات املختلفة داخل الدولة الواحدة. 

تعاني مصر من وجــود فجوة رقمية، وذلــك على الرغم مما تشهده من تطور فيما يتعلق باستخدام تقنيات املعلومات 
واالتصاالت. ومما ال شك فيه أن لهذه الفجوة عدًدا من األسباب، منها أسباب اقتصادية وسياسية، واجتماعية، وتكنولوجية 
خاصة في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ومن ثم فإن تتضيق الفجوة الرقمية في مصر بات أمًرا ضرورًيا ليس فقط 
ملواكبة التطورات العاملية في مجال التقنية وتحقيق متطلبات العصر؛ وبالتالي تفادي التهميش ومزيًدا من التخلف عن ركب 
الدول املتقدمة، بل أيضا ملواجهة العديد من التحديات االقتصادية واالجتماعية التي من املمكن أن تواجهها البالد في املستقبل.

اإلطار النظري ومراجعة الدراسات السابقة

تعددت الدراسات التطبيقية التي تناولت الفجوة الرقمية في دول العالم املختلفة ومن بينها مصر، ومن هذه الدراسات:

 *  تم استالم البحث في ديسمبـر 2021، وقبل للنشر في فبراير 2022، وسيتم نشره في مارس 2025.

DOI: 10.21608/aja.2022.112214.1190 :)معرف الوثائق الرقمي( © املنظمة العربية للتنمية اإلدارية - جامعة الدول العربية، 2025، ص ص 27- 48، 

هــدفــت الـــدراســـة إلـــى فــهــم وتــحــلــيــل الــفــجــوة الــرقــمــيــة فــي مــصــر مــن خـــالل االعــتــمــاد عــلــى مــؤشــر تنمية تكنولوجيا املــعــلــومــات 
واالتصاالت الصادر عن االتحاد الدولي لالتصاالت وذلــك من خالل ثالثة أبعاد رئيسية تمثلت في: النفاذ لتكنولوجيا املعلومات 
واالتــصــاالت؛ استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتــصــاالت؛ ومــهــارات تكنولوجيا املعلومات واالتــصــاالت. وقــد أظهرت النتائج أن 
النساء لديهم فجوة رقمية أعلى وذلك باملقارنة بنظائرهم من الرجال، كما كان هناك فجوة بيـن املناطق الريفية والحضرية داخل 
الدولة سواء من حيث النفاذ، أو االستخدام. هذا باإلضافة إلى وجود فجوة رقمية بيـن مصر ودول العالم في مؤشرات االستخدام 
واملهارات وليس النفاذ، مما يعنى أن مصر استطاعت أن تبنى بنية تحتية قوية في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ساعدتها 
في تحقيق معدالت نفاذ تكاد تصل للمعدالت العاملية، بل وتفوقت عليها في بعض مؤشرات النفاذ، وهذا يعني أن الفجوة الرقمية 
في مصر ليست بسبب عدم التوافر املادي لألجهزة والتكنولوجيا واإلنتـرنت، لكن لهذه الفجوة أبعاد أخرى منها أبعاد اقتصادية، 

واجتماعية، وتعليمية، وثقافية.
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وهدفت إلى توضيح أهم مالمح االقتصاد الرقمي، وعــرض وتحليل الفجوة الرقمية وأهم   ،)2020 دراســة )محمد، 
مؤشراتها، إضافة إلى محاولة قياس الفجوة الرقمية في مصر. وقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج منها: أن تكلفة إدخال 
املتقدمة، كما أن هناك  الــدول  التي ال تستطيع منافسة  النامية  للدول  املعلومات عالية وغيـر مناسبة  ونشر تكنولوجيا 
فجوة رقمية ومعلوماتية بيـن الدول العربية، أما بخصوص الفجوة الرقمية في مصر فقد توصلت الدراسة إلى نجاح مصر 
في فتـرة وجيـزة نسبًيا في تحسيـن البنية التحتية لقطاع االتصاالت وإتاحة استخدام اإلنتـرنت لجميع فئات املجتمع املصري.

دراسة )محمد وآخرون، 2020(، وهدفت إلى تسليط الضوء على واقع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في الدول 
العربية، وتحليل واقع الفجوة الرقمية في الجزائر من خالل مؤشر الكثافة االتصالية. وتوصلت الدراسة إلى أن هناك فجوة 
رقمية في الدول العربية بصفة عامة وفي الجزائر بصفة خاصة، وذلك على الرغم من الجهود واإلمكانيات املبذولة من قبل 
الدولة لتوفيـر بنية تحتية قوية في تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات من أجل تضييق أو سد هذه الفجوة الرقمية بينها وبيـن 

الدول املتقدمة أو حتى بينها وبيـن الدول العربية.

 )SSA( وهدفت إلى تحليل محددات الفجوة الرقمية في أفريقيا جنوب الصحراء  ،)Myovella et al., 2020( دراســة
من خالل النظر في عدم املساواة في استخدام اإلنتـرنت واشتـراكات النطاق العريض. وتناولت الدراسة 41 دولة في املنطقة 
ا مكانًيا 

ً
إلى أن هناك ارتباط مرتبطة جغرافًيا، وقد تم التحليل من خالل نموذج دوربيـن املكاني )SDM(. وتوصلت الدراسة 

قوًيا بيـن دول جنوب الصحراء الكبـرى، مما يعني أن الوصول لإلنتـرنت واشتـراكات النطاق العريض في بلد ما تتأثـر بالوصول 
لإلنتـرنت واشتـراكات النطاق العريض في بلد آخر، كما توصلت الدراسة إلى أن نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي وتكويـن 

رأس املال اإلجمالي واالستقرار السيا�ضي والفعالية التنظيمية والبنية التحتية للكهرباء تؤثـر مباشرة على الفجوة الرقمية. 

 دراسة )Wang, et al., 2021) وهدفت إلى استكشاف العالقة الديناميكية بيـن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
والفجوة الرقمية والتحضر في الصيـن، وذلك باالعتماد على نموذج االنحدار املكاني املوزون )GWR(، ونمذجة املعادالت 
الــهــيــكــلــيــة لــلــمــربــعــات الــصــغــرى الــجــزئــيــة )PLS SEM( الســتــكــشــاف آثــــار تــكــنــولــوجــيــا املــعــلــومــات واالتــــصــــاالت عــلــى التحضر 
التحضر وتحسن مستويات  إيجابي على  تؤثـر بشكل  املعلومات واالتــصــاالت  تكنولوجيا  أن  إلــى  النتائج  الشامل. وأشـــارت 
وكفاءة التحضر بشكل مباشر. كما أشارت إلى أنه على الرغم من أن الهواتف املحمولة أداة ال غنى عنها للتنمية الحضرية 
املستقبلية، إال أن هناك فجوات رقمية بيـن املناطق، حيث تتخلف املــدن األقــل نمًوا عن املــدن املتطورة بسبب ظروفها 

األساسية السيئة وانخفاض مستويات إدراك السكان لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 

من خالل استعراض الدراسات السابقة التي تناولت قياس وتحليل الفجوة الرقمية داخل الدولة الواحدة، أو الدول 
املختلفة وذلك باستخدام طرق قياس وأساليب تحليل متنوعة، والتي انتهت جميعها إلى أن هناك العديد من العوامل التي 
تؤثـر على حجم الفجوة الرقمية سواء داخل املناطق أو البلدان املختلفة والتي من أهمها: ارتفاع تكلفة تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت، والدخل، ومستوى التعليم، واالستقرار السيا�ضي.

وُيمكن تحديد االختالف بيـن الدراسات السابقة  والدراسة الحالية في كونها اعتمدت بخالف الدراسات السابقة علي 
تحليل الفجوة الرقمية في مصر باالعتماد علي مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومؤشراته الفرعية )النفاذ، 
واالســتــخــدام، واملـــهـــارات( وذلـــك مــن خــالل الــرجــوع إلــى البيانات الــخــاصــة بتلك املــؤشــرات داخـــل االقــتــصــاد املــصــري وعــدم 
االكتفاء بقيم تلك املؤشرات الصادرة عن االتحاد الدولي لالتصاالت، باإلضافة إلى مقارنة تلك البيانات باملستوى العالمي ، 
ومن ثم الوصول بشكل اكثـر دقة عن أسباب تلك الفجوة في مصر، كما اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة 

ستخدمة في عملية التحليل.
ُ

في الحدود الزمنية امل

مشكلة الدراسة 
تعاني مصر من وجود فجوة رقمية ناتجة عن عدم القدرة على استغالل التطور الكبيـر واملتسارع في مجال تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت نتيجة للعديد من األسباب االقتصادية واالجتماعية. هذه الفجوة سٌتحد من التأثيـر االقتصادي 
اإليجابي للتقنيات الرقمية الحديثة على النمو االقتصادي نتيجة لالنتشار املحدود الستخدام تلك التقنيات في مجاالت 
فــي األغــلــب االستهالك أكثـر مما ُيحركه البحث عن  األعــمــال واألنشطة االقتصادية، خاصة وإن ذلــك االســتــخــدام ُيحركه 
إنشاء سالسل قيمة جديدة. ومن ثم تتمثل مشكلة الدراسة في وجود فجوة رقمية في مصر األمر الذي من املمكن أن يهدد 
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 على 
ً
الحياة االقتصادية واالجتماعية لها في املستقبل خاصة في ظل التوجه العالمي لتبنى بـرامج التحول للرقمنة معتمدا

التكنولوجيا الحديثة، والتي تهدف إلى تسريع تحقيق مستهدفاتها اإلنمائية. 

هدف الدراسة
هدفت الدراسة بشكل أسا�ضي إلى التعريف بالفجوة الرقمية، والوقوف على حجم الفجوة الرقمية في مصر، أسبابها، 
وتداعيتها، وُسبل سدها، ليس فقط بغرض اللحاق بـركب الدول املتقدمة، ولكن أيضا بغرض رفع مستوى النمو في البالد.

أهمية الدراسة
سهم في سد الفجوة الرقمية في مصر، وذلك بغرض املساهمة في زيادة 

ُ
تكمن أهمية الدراسة في محاولة إيجاد آلية ت

معدالت النمو االقتصادي في مصر.

فرضية الدراسة
ســبــق وأن أوضــحــنــا مــن خـــالل اإلطــــار الــنــظــري ومــراجــعــة الـــدراســـات الــســابــقــة، أن املــســتــويــات املختلفة مــن التعليم 
والدخل وارتفاع تكلفة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تؤثـر وبشكل كبيـر على وجود الفجوة الرقمية بيـن املناطق والدول 

املختلفة. وبناء على ذلك تفتـرض الدراسة اآلتي:

الرقمية داخــل جمهورية مصر -  الفجوة  تأثيـر لألوضاع االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية على جــود  هناك 
العربية، وذلك على مستوى النوع، والعمر، واملناطق املختلفة داخل مصر.

منهج الدراسة
الظاهرة  يعني بوصف  الــذي  التحليلي،  الوصفي  املنهج  فــي مصر على  الرقمية  الفجوة  تحليل  فــي  الــدراســة  اعتمدت 
وتحليل البيانات وربــط دالالتــهــا للوصول إلــى جملة من النتائج، كما تم االعتماد على بيانات من املــصــادر الدولية لقياس 

حجم الفجوة الرقمية في مصر.

- مفهوم الفجوة الرقمية
ً
أوال

لقد أدي بـزوغ العصر الرقمي الذي أوجده تطور تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت إلى بـروز ظاهرة الفجوة الرقمية 
وقد تم استخدم مصطلح الفجوة الرقمية ألول مرة في الواليات املتحدة األمريكية عام 1995، إلبـراز التقسيم غيـر املتكافئ 
لتقنية املعلومات واالتصاالت بيـن الفئات االجتماعية واالقتصادية املختلفة داخل الواليات املتحدة خاصة فيما يتعلق 
باستخدام الكمبيوتـر بشكل عام واإلنتـرنت بشكل خاص، ثم اتسع هذا املفهوم قليال ليشمل توافر الهاتف الثابت والهاتف 
املتنقل، والــحــواســيــب، ومستخدمي اإلنــتـــــرنــت، واملــحــتــوى، واملــوقــع، والــدخــل، والــســن، واملــســتــوى التعليمي. ولــم يكتسب 
املصطلح االنتشار حتى صدور تقريـر إدارة االتصاالت واملعلومات الوطنية التابعة لوزارة التجارة األمريكية في يوليو 1999 
ثم   ،)Gunkel, D. J., 2003(  »Falling Through the Net« الشبكة  فتحات  مــن  الــســقــوط  عــنــوان  تحت   )NTIA, 1999(
سرعان ما انتشر املفهوم إلــى أوروبــا وبقية دول العالم. هــذا وقــد كــان هناك مجموعة من املفاهيم األخــرى قبل استخدام 
مفهوم الفجوة الرقمية تتعلق في الغالب بمفاهيم مجتمع املعلومات مثل: عدم املساواة في املعلومات، أو فجوة املعلومات 

.)Srinuan, Chalita; Bohlin, Erik, 2011( أو فجوة املعرفة، ومحو األمية الحاسوبية

للفجوة الرقمية أوجه عديدة، ومن ثم تعددت وجهات النظر حولها، كما يلي: )على؛ وحجازي، 2005(
فالسياسيون، يـرون الفجوة الرقمية بوصفها إشكالية تندرج ضمن قضايا االقتصاد السيا�ضي، وال حل لها في - 

نظرهم من دون سند من التشريعات والتنظيمات، من أجل حماية املجتمع من فو�ضى وشيكة يمكن أن ٌتلم به 
بفعل املتغيـر املعلوماتي.

الــتـــــربــويــون، يـــــرون الــفــجــوة الرقمية قضية تعليمية فــي املــقــام األول ومــظــهــًرا لــعــدم املــســاواة فــي الــنــفــاذ إلــى فرص - 
التعليم، والحل من وجهة نظرهم هو إكساب املتعلم القدرة على التعلم ذاتيا مدى الحياة.

إليها ونقص السعة النوعيات -  تــوافــر شبكات االتــصــاالت، ووســائــل النفاذ  يـــــرون الفجوة أساسها عــدم  االتــصــالــيــون، 
املختلفة لرسائل املعلومات، والحل يكمن في توفيـر بدائل رخيصة إلقامة شبكات االتصاالت ونشرها على أوسع نطاق. 
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االقتصاديون، يـرون أن الفجوة الرقمية نتيجة لعدم القدرة على اللحاق بـركاب اقتصاد املعرفة وعلى استغالل - 
موارد املعلومات لتوليد القيمة املضافة، وال حل لهذه الفجوة إال بتحريـر األسواق وإسقاط الحواجز أمام تدفق 

املعلومات والسلع والخدمات وحركة رؤوس األموال، وذلك يتطلب سرعة االندماج في االقتصاد العالمي. 

املختلفة -  الفواصل االجتماعية  املــســاواة االجتماعية عبـر  الرقمية ضرًبا من عــدم  الفجوة  يـرون  االجتماعيون، 
كالدخل والسن والنوع ومستوى التعليم، ويـرون ضرورة توفيـر الشروط االجتماعية والثقافية التي تساعد على 

توطيـن التقنية محليا.

هذا وقد تعددت التعريفات التي تناولت مصطلح الفجوة الرقمية منها: التعريف الصادر في تقريـر )NTIA, 1999( الذي 
يعرف الفجوة بأنها »الفجوة بيـن األشخاص الذيـن لديهم إمكانية الوصول إلى التقنيات الجديدة والذيـن ليس لديهم ذلك«. 

كما تعرف بأنها »الفجوة بيـن أولئك الذيـن يمكنهم استخدام أدوات االتصال واملعلومات الجديدة بشكل فعال، مثل 
اإلنتـرنت، وأولئك الذيـن ال يستطيعون«. 

تعرف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية الفجوة الرقمية بأنها »الفجوة بيـن األفــراد واألسر والشركات واملناطق 
املعلومات  تكنولوجيا  إلــى  الــوصــول  في  بفرصهم  يتعلق  فيما  االجتماعية واالقتصادية  املستويات  الجغرافية على مختلف 

.)OECD, 2001( واستخدامهم لتقنيات املعلومات واالتصاالت )ICT( واالتصاالت

مما سبق نستنتج أن التعريفات التي تناولت الفجوة الرقمية يمكن تقسيمها إلى: تعريفات تناولت املصطلح باملعنى 
 من أشكال عدم املساواة االجتماعية واالقتصادية محدًدا 

ً
الضيق مثل التعريف األول الذي ركز على كون الفجوة شكال

تــنــاولــت املصطلح باملعنى الــواســع الشامل  إلــى تكنولوجيا املــعــلــومــات. وتــعــريــفــات  بــه الــفــرد  بمستوى الــوصــول الـــذي يتمتع 
والــذي ال يشمل فقط النفاذ إلى املعرفة والوصول إلى التكنولوجيا، بل أيضا استيعاب املعرفة والقدرة على استخدامها 
مــن خــالل التعليم والــتــدريــب والتأهيل، وأيــضــا الــقــدرة على توليد مــعــارف جــديــدة.  هــذه الــقــدرة البــد أن يصاحبها امتالك 
مجموعة من املــهــارات اإلبداعية والــكــفــاءات، هــذه الكفاءات تشمل الــقــدرة على »اإلملـــام باملعلومات« )الــقــدرة على تمييـز 
نوعية وجــودة املحتوى(، »اإلملــام بالقراءة والكتابة على نحو تكيفي« )الــقــدرة على تطويـر مهارات جديدة أثناء استخدام 
تكنولوجيا املعلومات واالتــصــاالت(، و»اإلملــام بالقراءة والكتابة من الناحية املهنية« )القدرة على تطبيق هذه املهارات في 

األعمال املختلفة(. ومن ثم يمكن تقسيم عوائق الوصول لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت طبقا ملا سبق إلى:

الوصول املادي: االفتقار فيه يعني عدم حيازة أجهزة حاسوب وشبكات االتصاالت. - 

الوصول العقلي: االفتقار في هذا النوع من الوصول يعني االفتقار إلى الخبـرة الرقمية األولية بسبب قلة االهتمام - 
وعدم جاذبية التكنولوجيا الجديدة. 

الوصول إلى االستخدام: يدل االفتقار في هذا النوع على االفتقار إلى فرص االستخدام الهادفة.- 

الوصول إلى املهارات: وتعني نقص املهارات الرقمية بسبب عدم كفاية سهولة االستخدام وعــدم كفاية التعليم - 
والتأهيل والتدريب والدعم االجتماعي.

ومما ال شك فيه أن هناك فجوة في نوعية الوصول بيـن الدول املتقدمة والنامية، ففي حيـن تسعى الدول النامية إلى 
تحقيق الوصول املادي، تهتم الدول املتقدمة بالوصول الشامل، ويـرجع ذلك في األساس إلى التحديات التي تواجهها الدول 

.  )Warschauer, 2004( النامية مثل: التعليم، والدخل، ورأس املال املادي والبشرى..... إلى غيـرها من التحديات

ثانًيا - مستويات الفجوة الرقمية

تتفاوت مستويات الفجوة الرقمية من مجتمع آلخر، كما أنها تتفاوت أيًضا من فرد آلخر داخل املجتمع نفسه. ويمكن 
التفرقة بيـن ثالثة مستويات رئيسة للفجوة كما يلي: )عبود، رامي، 2013(

 -1Information Accessibility فجوة في النفاذ إلى املعلومات

 -2Information Utilization فجوة في استغالل املعلومات

 - Information Receptiveness فجوة في قبول املعلومات
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تـرتبط الفجوة في النفاذ إلى املعلومات أكثـر بالحالة االقتصادية التي قد تسمح بالنفاذ إلى تكنولوجيا املعلومات من 
عدمه. بينما تـرتبط فجوة استغالل املعلومات أكثـر بالبيئة االجتماعية التي تسمح بالحصول على املعلومات ومعالجتها للخروج 
املعلومات  قبول  تـرتبط فجوة  بينما  الــغــرض.  لهذا  املعلومات  تكنولوجيا  التي تطرحها  بـــاألدوات  باالستعانة  بقيمة مضافة 

بمدى قدرة األفراد على استغالل املعلومات وقيمتها املضافة في تحسيـن نمط حياتهم بواسطة إثـرائه فكرًيا وثقافًيا. 

ا - أسباب الفجوة الرقمية 
ً
ثالث

تـــــرجــع أســبــاب الــفــجــوة الــرقــمــيــة إلـــى الــعــديــد مــن فــجــوات عـــدم املـــســـاواة املــتـــــراكــمــة، والــتــي تشمل الــفــجــوات العلمية 
والتعليم  الصحية  الرعاية  وفجوة  الــدخــل،  وفجوة  الفقر،  وفــجــوات  والتشريعية،  التنظيمية  والفجوات  والتكنولوجية، 
طلق على الفجوة الرقمية »فجوة الفجوات« أو 

ُ
وفجوة العقل، وفجوات البنى التحتية التكنولوجية، ومن ثم يمكن أن ن

»الفجوة األم« التي تشمل كل بذور التـراجع املجتمعي. وفى ضوء ما سبق يمكن تقسيم أسباب الفجوة الرقمية إلى: أسباب 
اقتصادية، وسياسية واجتماعية وثقافية، وأسباب تكنولوجية كما يلي:

األسباب االقتصادية  1-

تعتبـر األسباب االقتصادية من أهم أسباب الفجوة الرقمية، وتتمثل بعضها في:

املعلومات -  تكنولوجيا  أســعــار  فــي  الكبيـر  مــن االنخفاض  الــرغــم  املعلومات: على  تكنولوجيا  تكلفة توطيـن  ارتــفــاع 
واالتصاالت الخاصة باملستخدم النهائي فإن تكلفة توطينها محلًيا في ارتفاع مستمر وذلك لعدة أسباب منها: ارتفاع 

تكلفة إنشاء البنية التحتية لهذه التكنولوجيا، وارتفاع تكلفة تطويـرها. 

ارتفاع رسوم ارتباط الدول النامية بشبكة اإلنتـرنت باملقارنة بالدول املتقدمة، فبالرغم من كون املناطق املتقدمة - 
تمثل األغلبية الساحقة من حركة اإلنتـرنت العاملية، إال أنه يتعيـن أن تدفع الشبكات األصغر للبلدان النامية 

رسوًما أعلى لالرتباط بالعمود الفقري الرئيس لإلنتـرنت، مما يقلص قدرتها على تخفيض أسعارها للمستهلكيـن. 

النفاذ إلى الحزمة العريضة الثابتة ال يـزال إلى حد كبيـر امتياًزا من امتيازات البلدان املتقدمة )حيث تبلغ نسب - 
العريضة  الحزم  أسعار  إلــى اختالف  ذلــك  ويـرجع  النامية(،  البلدان  في  املسجلة  تلك  أمثال  أربعة  فيها  االشتـراك 
الثابتة والنقالة )باالستناد إلى معادل القوة الشرائية بالدوالر األمريكي(، حيث يقل سعر الحزمة العريضة النقالة 

بمرتيـن عن سعر الحزمة العريضة الثابتة )اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا »اإلسكوا«، 2018(.

حد -  إلــى  معتمدة  واالتــصــال  املعلومات  تكنولوجيا  إن  الرقمية:  والــخــدمــات  التحتية  للبنية  املتكافئ  غيـر  التوزيع 
كبيـر على وجود بنية تحتية قوية داخلية )تتمثل بعضها في توافر الخطوط الهاتفية الثابتة واملتنقلة، ومقاهي 
اإلنتـرنت، وأجهزة الحاسوب(، ولكن توزيع البنية التحتية لالتصاالت  توزيًعا غيـر متكافئ بيـن املدن والريف، مما 
يؤدي إلى اتساع الفجوة الرقمية، على سبيل املثال، هناك ما يقرب من ملياري شخص ليس لديهم هاتف محمول 
 Shenglin; Simonelli;( في البلدان النامية الذي ُيعد أسهل الطرق في االقتصادات الناشئة لالتصال باإلنتـرنت

.)Ruidong; Bosc & Wenwei, 2017

تكتل الدول الكبـرى والضغط على الصغرى: شهدت حاليا صناعة املعلومات حركة نشطة للتكتل من قبل الدول - 
الكبـرى مما يضيق الخناق على الدول الصغرى في كثيـر من املجاالت إلى حد االستبعاد الكامل من حلبة املنافسة.

ارتفاع تكلفة امللكية الفكرية: حيث تضيف تلك التكلفة أعباء ثقيلة إلى فاتورة التنمية املعلوماتية.- 

الدخل: يعتبـر الدخل من أهم األسباب التي تـزيد من حدة الفجوة الرقمية، فاألفراد في الدول النامية ذات دخل - 
محدود بعكس األفراد في الدول املتقدمة، مما يؤثـر على قدرتهم إلى الوصول لتكنولوجيا )ICT( حتى عند املستوى 

املادي لها. كما هو موضح بالشكليـن )1( و )2(.

2000-2018 مما ساعد  فــي الفتـرة مــن  الـــدول املتقدمة والنامية  بيـن  الــدخــل  اتــســاع فجوة  يتضح مــن الشكليـن أن 
في اتساع حدة الفجوة الرقمية بيـن تلك الــدول على مدار تلك الفتـرة، وإن كانت قلت حدتها في السنوات القليلة املاضية 
ويـرجع ذلك باألساس إلى تحسيـن الحزمة العريضة النقالة ونوعية النفاذ إلى اإلنتـرنت، كما حققت بعض الحكومات تقدًما 

ملموًسا في استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحسيـن خدماتها.
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األسباب السياسية للفجوة الرقمية 2-

ــبـــاب الــســيــاســيــة الــعــاملــيــة واملــحــلــيــة  هــنــاك الــعــديــد مـــن األسـ
واالتــصــاالت  املعلومات  تكنولوجيا  انتشار  من  تعوق  التي  الهامة 
داخل الدول املختلفة مما يتـرتب عليه زيادة الفجوة الرقمية بيـن 

)Ziaie, 2013( :الدول، من هذه األسباب

السياسات العاملية التي تلعب دوًرا مهًما في نقل املعرفة - 
واكـــتـــســـاب الــتــكــنــولــوجــيــا عــلــى املـــســـتـــوى الـــعـــالـــمـــي، على 
سبيل املثال، يتم تطبيق العقوبات واملقاطعات الدولية 
في بعض األحيان. مثل هذه القرارات، بغض النظر عن 
كبيـر على  تأثيـر  لــهــا  املــالءمــة  أو  الفعالية  أو  اإلنــصــاف 
إمــكــانــيــة الـــوصـــول إلــــى تــقــنــيــات أو مــعــرفــة مــعــيــنــة لتلك 

الدول التي تخضع ملثل هذه األحكام.

عـــدم تنفيذ ســيــاســات واضــحــة وحـــازمـــة بــشــأن مجتمع - 
تـــالؤم اإلطــــار التشريعي مــع متطلبات  املــعــلــومــات: عـــدم 
مجتمع املعلومات في كثيـر من البلدان يؤدي إلى اتساع 
في  املجتمعات  العديد من  نجد  بينما  الرقمية،  الفجوة 
الدول املتقدمة بدأت بتنفيذ سياسات واضحة وحازمة 
في سبيل معالجة اإلهمال واألخطاء الناتجة عن الصراع 

املعلوماتي.

سيطرة حكومات الدول النامية على الوضع املعلوماتي - 
محلًيا بدعوى حماية األمن القومي.

األطماع االستعمارية املتداخلة مع التوجهات االقتصادية - 
استئثارها  على  الكبـرى  الــدول  تحرص  حيث  االحتكارية، 
الــــدول النامية  بالتقنيات املــتــقــدمــة، وعــلــى عـــدم إشــــراك 
فــي معارفها وتــطــوراتــهــا املستحدثة، وعــرقــلــة أي مــحــاوالت 
إبداعية يمكن أن تبـرز في هذا املجال خارج الدول املحتكرة 
القوية. )األشوح، 2019(. ومما يبـرهن على استئثار الدول 
عــائــدات رســـوم حقوق  بلغت  أن  التقنيات  لــهــذه  الكبـرى 
اســتــخــدام املــلــكــيــة الــفــكــريــة 41, 1 مــلــيــار دوالر فــقــط في 

الدول النامية، بينما بلغت تلك العائدات في الدول املتقدمة 55,85  مليار دوالر عام 2020. )البيانات متاحة على 
)https://data.albankaldawli.org/indicator/BX.GSR.ROYL.CD?locations=XD :البنك الدولي على املوقع

غياب الشفافية في كثيـر من الدول النامية، وخاصة شفافية املعلومات، ويـرجع ذلك في األساس إلى حكومات تلك - 
الدول التي تساهم في غياب الشفافية نتيجة لبعض األطماع السياسية لها.  

األسباب االجتماعية والثقافية للفجوة الرقمية   -

تدني مستوى التعليم: إن تدني مستوى التعليم في البالد والذي سببه الخلل في جميع أجزاء املنظومة التعليمية - 
ُيعد أحد  تعليمية غيـر فعالة ومعلميـن وإدارات مدرسية غيـر مؤهلة  وبـرامج  أكاديمية غيـر مالئمة،  من مناهج 

األسباب املؤدية للفجوة الرقمية. 

األمية الهجائية: تعتبـر األمية من األسباب املؤدية للفجوة الرقمية، فكلما ارتفعت نسبة األمية اتسعت الفجوة - 
تـرتب عليه أن بلغ  حيث قــدرت نسبة األمية بيـن البالغيـن )15 عاًما فأكثـر( في البلدان النامية %84،  الرقمية. 
نسبة املستخدميـن لإلنتـرنت في هذه البالد 50% فقط عام 2019 )البيانات متاحة على البنك الدولي على املوقع 

.)https://data.albankaldawli.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?locations=XO
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الحواجز اللغوية: تعتبـر اللغة عائًقا هاًما نحو استخدام أحد تطبيقات التكنولوجيا وهي اإلنتـرنت، حيث تحتل - 
اللغة اإلنجليـزية 56,8% من محتوى املواقع، بينما يمثل املحتوى العربي في مواقع اإلنتـرنت أقل من 1% من املحتوى 
العالمي )وذلك استناًدا إلى اللغات املستخدمة في أفضل 10 مالييـن موقع إلكتـروني في العالم )Kemp, 2020(، مما 

يعني أن   املحتوى العربي ما زال أقل من الوزن الذي تمثله اللغة العربية.

استنـزاف العقول من خالل هجرة الكوادر املتميـزة إلى الخارج. - 

الجمود املجتمعي: تتسم مجتمعات الدول النامية بضعف قابليتها للتغييـر ألسباب عديدة، تـرجع إلى منظومة القيم - 
والتقاليد السائدة. وبالتالي فهي تجد صعوبة في تقبل أي تغييـرات جديدة نظًرا لتمسكها بهذه القيم والتقاليد.

الجمود التنظيمي والتشريعي: من أهم أسباب الفجوة الرقمية عدم توافر البيئة التمكينية، التي تتيح مشاركة - 
متوازنة في إحداث التنمية من قبل القطاع العام والخاص، وهذا ناتج عن الجمود التنظيمي والتشريعي.

غياب الثقافة العلمية التكنولوجية: من األسباب املؤدية للفجوة الرقمية غياب الثقافة العلمية التكنولوجية. - 
وحتى يتم التغلب على هذه الفجوة البد من أن تكون هذه الثقافة موجودة لدى جميع شعوب الدول النامية.

األمية التكنولوجية الرقمية: ال تـزال الــدول النامية بصفة عامة تعاني من نسبة عالية من األمية التكنولوجية - 
واالنخفاض في مستوى املهارات الرقمية املطلوبة على مختلف مستوياتها، هذه املهارات تنقسم إلى ثالثة مستويات 

)Coward, & Fellows,2018( :أساسية

املــســتــوى األول: املـــهـــارات الــرقــمــيــة األســاســيــة: هــي مــهــارات عــامــة فــي مــجــال تكنولوجيا املــعــلــومــات واالتــصــاالت 	 
. وتشمل البحث على شبكة اإلنتـرنت، والتواصل عبـر اإلنتـرنت، واستخدام 

ً
مطلوبة لجميع الوظائف تقريبا

املنصات اإللكتـرونية املهنية والخدمات املالية الرقمية.

املــســتــوى الــثــانــي: املـــهـــارات الــرقــمــيــة املــتــوســطــة: وتــعــنــي الــقــدرة عــلــى تكويـن األدوات الــرقــمــيــة إلنــتــاج واســتــهــالك 	 
املحتوى الرقمي أو تحسيـن األدوات الرقمية من خالل مهارات البـرمجة األساسية. 

املستوي الثالث: املهارات الرقمية املتقدمة: وهي املهارات املطلوبة الستحداث وإدارة واختبار وتحليل تكنولوجيا 	 
التطبيقات  والبـرمجيات وتطويـر  التشفيـر  ذلــك  في  بما  التكنولوجيا  بتطويـر  وتتعلق  املعلومات واالتــصــاالت. 

وإدارة الشبكات والتعلم اآللي وتحليل البيانات وإنتـرنت األشياء واألمن السيبـراني. 

ويمكن توضيح مدى االختالف في املهارات املختلفة بيـن الدول )حسب حالة التنمية( بالشكل )3(:

ــهـــارات املختلفة  يــتــضــح مـــن الــشــكــل )3( الـــفـــرق بــيـــــن الـــــدول الــنــامــيــة واألقـــــل نـــمـــًوا والـــــدول املــتــقــدمــة فـــي مــســتــويــات املـ
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخاصة في املهارات األساسية واملتوسطة. وهو ما يمثل تحدًيا ملستخدمي اإلنتـرنت في 
إلــى اإلنتـرنت وأجهزة  االقتصادات النامية، حيث ال يمكنهم خلق قيمة مضافة حتى عندما يكون لديهم إمكانية الوصول 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطبيقاتها، ألنه على الرغم من أن الشروط الالزمة لضمان الوصول املادي إلى اإلنتـرنت 

ضرورية، إال أنها ليست كافية وحدها لتحقيق »الفوائد الكاملة« للتكنولوجيا الرقمية.  

األسباب التكنولوجية 4-

سرعة التطور التكنولوجي: تتطور - 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
بـــــــمـــــــعـــــــدالت مـــــــتـــــــســـــــارعـــــــة: عـــــــتـــــــاًدا 
واتصاالت وبـرمجيات، وكذا تنامي 
عـــدد مـــواقـــع الـــويـــب مــمــا يـــــزيــد من 
صعوبة اللحاق بها من قبل الدول 

النامية.

ــار الــــتــــكــــنــــولــــوجــــي: -  ــ ــكــ ــ ــتــ ــ تــــنــــامــــي االحــ
ــلـــومـــات  أظـــــهـــــرت تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا املـــعـ
واالتصاالت قابلية عالية لالحتكار 
ــاد أو  ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ســــــــــواء عــــلــــى مــــســــتــــوى الـ

 

  
Source: Garrity, J., Sundberg, N., et al., )2020(. The State of Broadband 2020: Tackling 
digital inequalities. International Telecommunication Union and United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization. 

شكل )3( النسبة املئوية لألفراد ذوي مهارات تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت في الدول املختلفة، حسب حالة التنمية، 7)20
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والــواليــات  الصيـن  منها:  املعلومات قاصرة على عــدة دول  تكنولوجيا  احتكار ســوق  توزيع  أن  البـرمجيات، فنجد 
تكنولوجيا  مــن سلع  الصيـن  )حــيــث مثلت صــــادرات  وكــوريــا، وســنــغــافــورة، وفيتنام، وماليـزيا.  األمريكية  املــتــحــدة 
املعلومات واالتصاالت 31% من إجمالي صادرات العالم من تلك السلع، وبلغت النسبة 7% في الواليات املتحدة 
فــي ماليـزيا عــام 2019(.  فــي فيتنام، %4  فــي سنغافورة، %4   %5 كــوريــا 6%، وبلغت  فــي  النسبة  األمريكية، وبلغت 

)https://unctad.org/fr/node/ 2579   :علي   UNCTAD البيانات متاحة على موقع(

ضــعــف االســتــثــمــارات املــوجــهــة لتكنولوجيا املــعــلــومــات واالتـــصـــاالت فــي الــــدول الــنــامــيــة وخــاصــة فــي مــجــال البحث - 
والتطويـر، واقتصار استثمار العديد من تلك الدول النامية على الشراء واقتناء األجهزة، دون الدخول الفعلي إلى 
مجال التصنيع مما يـزيد من اتساع الفجوة الرقمية، حيث بلغت نسبة اإلنفاق على البحث والتطويـر في الدول 
منخفضة ومتوسطة الدخل 1.46% فقط من الناتج املحلي اإلجمالي عام 2018، وبلغت نسبة واردات تلك الدول 
على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت نسبة قدرها 14،48% من إجمالي الواردات السلعية عام 2019 )البيانات 

.)https://data.albankaldawli.org/indicator/TM.VAL.ICTG.ZS.UN   متاحة على موقع البنك الدولي

عدم توافر مواقع عربية علمية موثقة على الشبكة العنكبوتية.- 

رابًعا - دور الحد من الفجوة الرقمية في تحقيق النمو االقتصادي
لم يعد الحديث عن التكنولوجيا الرقمية درًبــا من دروب الرفاهية املرتبطة بالدول املتقدمة فقط، لكنها أصبحت 
بالغة األهمية خاصة في أوقات األزمات، من الكوارث الطبيعية إلى الجوائح واألوبئة، فاالتصال الرقمي هو ما ُيبقي الناس 
والحكومات والشركات متـرابطيـن، وأصبح النمو بل التنمية االقتصادية )التي تعني النمو في الناتج املحلي اإلجمالي مصحوًبا 
بالتغيـرات االجتماعية واملؤسسية التي يمكن من خاللها استدامة النمو، وتشمل هذه التغييـرات الحد من الفقر املدقع، 
العمل، وتقنيات اإلنتاج  إنتاجية  بــالــقــراءة والكتابة ، وتحسيـن  وتحسيـن نوعية الحياة، ووجـــود مستوى عــاٍل مــن اإلملـــام 
املتطورة ، وتطويـر البنية التحتية املادية والتجارية ، وزيادة املدخرات ، وزيادة فرص العمل( مرتبطة بشكل متـزايد باتساع 
)العالم  تــطــوًرا  أكثـر  هــي  املنخفضة  الرقمية  الفجوات  فالبلدان ذات  بينها،  الـــدول وفيما  داخــل  الرقمية  الفجوات  وعمق 

املتقدم( من البلدان ذات الفجوات الرقمية العالية )البلدان النامية(.

نظرا ألن تكنولوجيا ICT  يمكن أن تقدم فرصة حقيقية للنمو في الدول النامية، فقد تناولت النظريات االقتصادية 
والعديد من الدراسات تأثيـر سد الفجوة الرقمية من خالل تغلغل تكنولوجيا ICT في االقتصاد على النمو والتنمية االقتصادية 
لتلك الدول، وقد أشادت العديد من الدراسات بالدور اإليجابي لتأثيـر تلك التكنولوجيا على النمو )مثل الدراسات التي قام 
بها البنك الــدولــي وصــنــدوق النقد الــدولــي واألمـــم املتحدة واالتــحــاد الــدولــي لــالتــصــاالت، والذيـن رأوا بــأن االستثمار فــي البنية 
البلدان الناشئة )Pérez-Castro et al., 2021(، ودراسة  التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت شرط أساس لتنمية 
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية والتي وجدت عالقة قوية بيـن االستثمار في البنية التحتية لالتصاالت واملساعدة في 
التنمية االقتصادية من حيث خلق فرص عمل، وإنشاء منظومات إلكتـرونية تعمل بكفاءة، وتحقيق وفورات مالية هائلة(. 
هذا ويمكن تلخيص بعض قنوات املساهمة في النمو من خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كما جاءت في النظريات 

االقتصادية والدراسات التطبيقية من خالل الشكل )4(.

النمو  ثــالث قنوات يمكن لتكنولوجيا املعلومات واالتــصــاالت أن تؤثـر من خاللها على  يوضح الشكل )4( أن هناك 
االقتصادي، تتمثل هذه القنوات في: نمو عوامل اإلنتاج اإلجمالية Total Factor Productivity ”TFP” في القطاعات املنتجة 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتعميق رأس املال Capital Deepening، ونمو اإلنتاج الكلى من خالل إعادة التنظيم 

 .)Qiang; Pitt & Ayers, 2004( واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

القناة األولــى التي يمكن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تؤثـر على اإلنتاجية هي: إن جزء من ثــورة تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت يـرجع إلى نمو عوامل اإلنتاج في الصناعات املنتجة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، هذا النمو 
املــتـــــزايــدة ملنتجات  الــقــوة الحاسوبية  الــثــورة هــي  لــهــذه  ــعــد السمة الرئيسة 

ُ
الــســريــع. وت يــكــون مــدفــوًعــا بالتقدم التكنولوجي 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الجديدة. هذه القوة الحاسوبية )يقصد بها السرعة وسعة التخزيـن( تتضاعف كل 18 
إلــى النمو السريع في  شهر وفقا لقانون مــور “Moore’s Law” )يعتبـر مــور أحــد مؤس�ضي شركة إنتل عــام 1965(، وتـــؤدى 
اإلنتاجية الكلية للعوامل في القطاعات املنتجة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والتي بدورها تؤدى إلى زيادة متوسط   

نمو إنتاجية عوامل اإلنتاج الكلية لالقتصاد.
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Source: Qiang, C. Z. W.; Pitt, A., & Ayers, S. )2004(. Contribution of information and communication technologies to 
growth )Vol. 41181, No. 4(. World Bank Publications.

شكل )4( قنوات املساهمة في النمو من خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

القناة الثانية التي يمكن لتكنولوجيا املعلومات أن تؤثـر على اإلنتاجية هي: عندما تؤدي الزيادة االستثمار في تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت إلى إنتاج منتجات جديدة وانخفاض األسعار، ينتج عن ذلك زيادة رأس املال الحقيقي لكل عامل - أي 
تعميق رأس املال املرتبط بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عبـر االقتصاد )مما يعني خفض التكلفة الحدية لرأس املال(. 

القناة الثالثة لها تأثيـرات عميقة على املدى الطويل، حيث التقدم في تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لديه القدرة 
ا 

ً
على إعادة تنظيم إنتاج السلع والخدمات وتوزيعها، كما يمكن لتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تخلق أسواق

ا جديدة لتنظيم املجتمع. هذه التغييـرات التكنولوجية في االقتصاد تؤثـر على نمو عوامل 
ً
جديدة ومنتجات جديدة وطرق

اإلنتاج وتظهر قدرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على تحفيـز اإلنتاجية. هذا باإلضافة إلى قدرة هذه التكنولوجيا على 
التجزئة  إلــى جانب استفادة قطاعات مثل  املعلومات بكفاءة وبتكلفة منخفضة،  التقليل من اإلجـــراءات اإلداريـــة، ونشر 

والخدمات املالية والنقل من استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

مما سبق نستنتج أهمية سد الفجوة الرقمية في تحقيق النمو، وأن هذه الفجوة الرقمية تمنع املجتمعات من االستفادة 
الكاملة من الفوائد التي يمكن أن تقدمها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملحتوى الرقمي في جميع املجاالت، هذه التكنولوجيا 
قد تغلغلت بالفعل في مياديـن الحياة املختلفة وأحدثت تغيـرات إيجابية فيها مثل: الحكومة اإللكتـرونية، ومجال املواصالت، 
ومجال الزراعة، ومجال التعليم “E-Learning”، ومجال الصحة، ومجال الصناعة، ومجال التجارة “E-Commerce”، ومجال 

الــثــقــافــة والـــفـــنـــون، ومـــجـــال الــبــحــث الــعــلــمــي، ومـــجـــال األمــــن الــداخــلــي، 
واألمن اإللكتـروني” E-security “ إلى جانب غيـرها من الخدمات. 

خامًسا - مؤشرات قياس الفجوة الرقمية

يتم قياس الفجوة الرقمية باالعتماد على مؤشر تنمية تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت )The ICT Development INDEX )IDI، الذي 
حـــدده االتــحــاد الــدولــي لــالتــصــاالت )ITU( وهــو مــؤشــر مــركــب يتضمن 
عدة مؤشرات فرعية منها ما يـرتبط بالنفاذ إلى تكنولوجيا املعلومات 
واالتـــصـــاالت، واســتــخــدامــهــا، ومـــهـــارات اســتــخــدامــهــا. وقـــد صــمــم هــذا 
املــؤشــر لــقــيــاس تــطــور تكنولوجيا املــعــلــومــات واالتـــصـــاالت فــي الـــدول 
املــخــتــلــفــة خـــالل فــتـــــرة زمــنــيــة مــعــيــنــة، وقــيــاس الــفــجــوة الــرقــمــيــة بيـن 
البالد من حيث مستويات تطويـر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
املعلومات  تكنولوجيا  بتنمية  الخاصة  املختلفة  واإلمكانيات  لديها؛ 
واالتــصــاالت ومــدى قــدرة البلدان على االستفادة منها لتعزيـز النمو 
 )1( جــــدول  ويـــوضـــح    .)Wang; Zhou & Wang, 2021( والــتــنــمــيــة 

مؤشرات قياس الفجوة الرقمية.

جدول )))
مؤشرات قياس الفجوة الرقمية

الوصول إلى تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
1- اشتـراكات الهاتف الثابت لكل 100 نسمة.

اشتـراكات الهاتف الخلوي املتنقل لكل 100 نسمة.  -2
عرض النطاق التـرددي الدولي لإلنتـرنت )بت/ث( لكل   -3

مستخدم لإلنتـرنت.
نسبة األسر التي لديها حاسوب.   -4

5- نسبة األسر التي لديها إمكانية الوصول إلى اإلنتـرنت.
استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

1-  األفراد الذيـن يستخدمون اإلنتـرنت )%(.
2-  اشتـراكات النطاق العريض املتنقل النشطة )لكل 100 نسمة(.
3- اشتـراكات النطاق العريض الثابت )السلكية( لكل 100 نسمة.

مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
1- متوسط سنوات الدراسة.

2- نسبة القيد اإلجمالية باملرحلة الثانوية.

3- نسبة القيد اإلجمالية في التعليم العالي.
https//:www.itu.int/en/ITUD/Statistics/Pages/publications/
mis2017/methodology.aspxمــن إعــداد الباحثــة باالعتمــاد علــى موقــع                        
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سادًسا: الفجوة الرقمية في مصر

تأثيـًرا عميًقا في التنمية االقتصادية واالجتماعية، ورغــم ذلك فيمكنها أيًضا  تؤثـر تكنولوجيا املعلومات واالتــصــاالت 
.)Nishijima; Ivanauskas & Sarti, 2017( إحداث فجوات رقمية. هذه الفجوات يمكن أن تكون بيـن أفراد أو أسر أو مناطق

شهدت مصر ثورة في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( خالل السنوات  القليلة املاضية، وأصبح قطاع 
االتــصــاالت واحــًدا من أكبـر القطاعات في املنطقة العربية، كما أصبح من أهــم القطاعات التي تساعد في نمو االقتصاد 
 %50 املصري، ففي عــام  2019 شكلت قطاعات السياحة واالتــصــاالت واالستخراجات والتشييد والبناء وقناة السويس 
نمو  وبلغ معدل   ،)2020 االقتصادية،  والتنمية  التخطيط  ) وزارة  اإلنــتــاج(  )بتكلفة عوامل  االقتصادي  النمو  من معدل 
هذا القطاع 16,6%، ووصلت الشركات العاملة فيه إلى 8019 شركة، األمر الذي رفع نصيب قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات ليمثل نسبة 4% من الناتج املحلى اإلجمالي ملصر بقيمة  9 مليار جنية ، كما بلغت نسبة صادرات مصر الرقمية 
الرغم من  6,  مليار دوالر عــام Ministry of Communication and Information Technology, 2019( .2019(. وعلى 

هـــذا الــتــقــدم إال أن مــصــر تــعــانــي مــن فــجــوة رقــمــيــة ســـواء بينها وبيـن 
الـــــدول األخــــــرى، أو حــتــى عــلــى املــســتــوى الـــداخـــلـــي. ولــقــيــاس الــفــجــوة 
الرقمية في مصر تم االعتماد على مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت وذلك كما سيتم توضيحه:

مؤشرات الوصول إلى تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 1-

املــعــلــومــات واالتـــصـــاالت هــي املرحلة  الــوصــول لتكنولوجيا  إن 
األولــــى مــن تبني تكنولوجيا املــعــلــومــات واالتـــصـــاالت ويــعــكــس بشكل 
مــبــاشــر الـــفـــوارق الــرقــمــيــة بيـن األفــــراد أو املــنــاطــق أو الــــدول. وتــوفــر 
 عــلــى الــبــنــيــة التحتية 

ً
املـــؤشـــرات املـــدرجـــة فــي هـــذه املــجــمــوعــة مـــؤشـــرا

ــعـــلـــومـــات واالتــــــصــــــاالت املـــتـــاحـــة ونــــفــــاذ األفـــــــــراد إلـــى  لــتــكــنــولــوجــيــا املـ
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت األساسية. 

ويـــمـــكـــن تـــوضـــيـــح فـــجـــوة الــــوصــــول الـــرقـــمـــيـــة بــيـــــن مـــصـــر ودول 
ــيـــة مــــن خـــــالل بـــعـــض مـــؤشـــرات  ــلـ الــــعــــالــــم، وفــــجــــوة الـــــوصـــــول الـــداخـ
من خــالل الشكلين  الــوصــول إلــى تكنولوجيا املعلومات واالتــصــاالت 
)5، 6( )تـــــم االســـتـــعـــانـــة بــبــعــض املـــــؤشـــــرات لــلــمــقــارنــة لـــعـــدم كــفــايــة 

البيانات للمؤشرات سواء على املستوى الدولي أو الداخلي(.

يتضح من األشكال السابقة أن: 

ــثـــابـــت بـــاملـــقـــارنـــة -  ــهـــاتـــف الـ انـــخـــفـــاض أعــــــــداد اشـــتـــــــراـكــات الـ
باشتـراكات الهاتف الخلوي سواء على املستور العالمي أو 
املحلي. ويـرجع ذلك إلى حد كبيـر إلى تجنب األفراد استخدام 
الــهــاتــف الــثــابــت حــيــث أصــبــحــت الــهــواتــف املــحــمــولــة تحل 
                                                                                                                                  .)UNCTAD, 2019( بشكل متـزايد محل الهواتف الثابتة

التحتيــة -  البنيــة  قطــاع  فــي  ا 
ً
ملحوظــ تطــوًرا  مصــر  شــهدت 

ــا املــعــلــومــــــــات، فعلــى  ـــ بـــاالتـــصـــاالت وتــكــنــولــوجــيـــ ــة  ـــ الــخــاصـــ
مــســــــــتــوى خــدمــــــــات الــهــاتــــــــف املــحــمــــــــول: يــتــضــح مـــن الشكل 
الهاتف  تـراجع مستوى اشتـراكات  الرغم من  أنــه على   )5(
مــســتــوى  أن  إال   ،2014 عـــــام  مــــن  بــــدايــــة   100 ــلــــوي/  الــــخــ
االشتـراكات في مصر ظل أعلى من مستوى االشتـراكات عن 
املستوى العالمي حتى عام 2017، ويـرجع ذلك في األساس 
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شكل )5( اشتـراكات الهاتف الخلوي/ 00) شخص في 
مصر وعلى املستوى العالمي في الفتـرة من 0)2020-20
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شكل )6( اشتـراكات الهاتف الثابت/ 00) شخص في 
مصر  وعلى املستوى العالمي في الفتـرة من 0)2020-20
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الرتفــاع الطلــب علــى خدمــات اإلنتـرنت بسبب أن تكلفــة االتصــاالت فــي مصــر تعتبـر تنافسية مقارنــة بمســتويات 
األســعار املســجلة فــي الــدول األخــرى على املستوى العالمي، حيث بلغت تكلفة  النطاق العريض للهاتف الخلوي 
) 1,5 جيجا بايت( 1,03% من نصيب الفرد من الناتج القومي اإلجمالي،  بينما بلغت التكلفة 1,4% على املستوى 
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/ املــوقــع:  على  لــالتــصــاالت  الــدولــي  )االتــحــاد   .2017 عــام  العالمي 

في  ُمتواصلة  زيـــادة  هــنــاك  أن   )5( شكل  مــن  يــالحــظ  كما   .)Dashboards/Pages/Digital-Development.aspx
مستوى اشتـراكات الهاتف املحمول على املستوى العالمي في الفتـرة من 2010- 2020، األمر الذي نتج عنه تفوق 
2018، وذلك  عــام  بداية من  املحمول  الهاتف  اشتـراكات  في  املصري  املستوى  العاملية عن  االشتـراكات  مستوى 
للزيادة املستمرة في معدالت استخدام الهاتف املحمول على املستوى العالمي، حيث زادت عدد االتصاالت على 
املستوى العالمي عــام 2018 ووصلت إلــى 8,16 مليار اتصال )األمــر الــذي سيتـرتب عليه أن يصل عــدد مشتـركي 
الهاتف املحمول على املستوى العالمي إلى 730 مليون شخص عام 2025(، والدافع وراء الزيادة املستمرة في سواء 
في اشتـراكات الهاتف املحمول / 100 نسمة، أو في االستخدام هو انخفاض األسعار السيما في البلدان النامية، 
في إفريقيا  13,2% من الدخل الشهري  )1 جيجابايت( من  البيانات  املــثــال، انخفضت تكلفة تحمل  فعلى سبيل 
 International Telecommunication(  2019 عــام  الشهري  الدخل  6,8% من  إلــى   2016 عــام  الصحراء  جنوب 

.)Union and United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2019

ويوضح الشكل )6( تقلص الفجوة بيـن مصر ومتوسط القيمة لدول العالم في مؤشر اشتـراكات الهاتف الثابت - 
وخاصة في الفتـرة من 2017- 2020، ويـرجع ذلك في األساس إلى التحسن في البنية التحتية لالتصاالت السلكية 
والالسلكية في مصر بشكل كبيـر خالل السنوات القليلة املاضية نتيجة للزيادة املستمرة في االستثمارات الكلية 
 2017 املنفذة في قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتــصــاالت، حيث ارتفعت جملة االستثمارات من 6  مليار عام 
 .)https://mped.gov.eg/Investment االقتصادية  والتنمية  التخطيط  وزارة  )موقع   2020 عام  مليار   192 إلى 
- القطاع الخاص( الشتـراكات الهاتف الثابت وجد  - القطاع الحكومي  وبتتبع التوزيع القطاعي )القطاع العائلي 
أن معدل انتشار الهاتف الثابت يختلف عبـر القطاعات املختلفة، فمن خالل البيانات املتاحة عن اشتـراكات 
التليفون وفًقا لعدد الخطوط اتضح ارتفاع نسبة املشتـركيـن باملنازل باملقارنة باملشتـركيـن من القطاع الحكومي 
والقطاع الخاص. ففي عام 2019، بلغت نسبة االشتـراكات في الخطوط التليفونية من املنازل 88% من جملة 
من   %6,9 الخاص  القطاع  اشتـراكات  ونسبة   ،%2 الحكومي  القطاع  في  االشتـراكات  نسبة  وبلغت  االشتـراكات، 
السنوية  النشرة  واإلحــصــاء،  العامة  للتعبئة  املركزي  )الجهاز  الثابتة  التليفونية  الخطوط  في  املشتـركون  إجمالي 
إلحصاء االتصاالت السلكية والالسلكية، 2021(. مما يعني أن قدرة وصول القطاع العائلي لتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت تفوق بمراحل قدرة القطاع الحكومي واألعمال على الوصول لهذه التكنولوجيا.

فجوة الوصول الرقمية الداخلية

بناًء على مستويات الدخل والتعليم والجنس واملوقع الجغرافي. ويمكن القول إن:  تتحدد فجوة الوصول الداخلية 
هناك فجوة في الوصول لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على مستوى املحافظات والنوع داخل مصر، ويتضح ذلك من 

خالل اآلتي:

فـــي مــؤشــر اشــتـــــراكــات الــهــاتــف الــثــابــت بــلــغ نــســبــة املــشــتـــــركــيـــــن فـــي الــهــاتــف الــثــابــت فـــي الــحــضــر 79,5% مـــن إجــمــالــي - 
املشتـركيـن، وبلغت النسبة في الريف 20,5% عام 2020، وسجلت محافظات القاهرة، الجيـزة، واإلسكندرية أعلى 
قيمة ملتوســط عدد خطوط التليفونات املنـزلية، بينما سجلت محافظات قنا، الفيوم، األقصر أقل قيمة لنفس 
املؤشر.  )الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، النشرة السنوية إلحصاء االتصاالت السلكية والالسلكية، 

2021(، وذلك على الرغم من كون هذه املحافظات ليست األقل من حيث عدد السكان في مصر.

فــي مــؤشــر نسبة األســـر الــتــي لديها إمكانية الــوصــول إلــى اإلنــتـــــرنــت، فعلى الــرغــم مــن ارتــفــاع النسبة املئوية لألسر - 
التي لديها نفاذ إلى اإلنتـرنت في مصر من 31% عام 2010 إلى 73% عام 2020، إال أن: هناك فجوة بيـن الريف 
والحضر بخصوص ذلك املؤشر، حيث بلغت نسبة األسر التي لديها نفاذ لإلنتـرنت في الحضر 70,5%، وفى الريف 
51.2% عام 2020 )مما يعني أن نسبة الفجوة بيـن الريف والحضر بلغت 28,7%(. )وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات، نشرة مؤشرات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، ديسمبـر 2020(. ويـرجع ذلك إلى أنه على الرغم من 
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أن أسعار النفاذ إلى اإلنتـرنت تعتبـر تنافسية مع األسعار الدولية، إال أنها تعتبـر مرتفعة نسبًيا بالنسبة ملستويات 
املعيشة في مصر خاصة في املناطق الريفية، حيث على سبيل املثال، بلغ معدل الفقر في املحافظات الحضرية 
14,7%، بينما بلغ معدل الفقر في ريف الوجه القبلي 42,8% عام 2020/2019. )الجهاز املركزي للتعبئة العامة 

واإلحصاء، بحث الدخل واإلنفاق واالستهالك، 2020(.

استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 2-

تبيـن مؤشرات هذه املجموعة كثافة واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ويمكن التعرف على الفجوة بيـن 
مصر ودول العالم في هذا املؤشر كالتالي: 

بالنسبة ملؤشر األفراد الذيـن يستخدمون اإلنتـرنت كنسبة مئوية من السكان، فعلى املستوى العالمي زادت النسبة 
 2010 2020، بعد أن كانت تمثل 29% عــام  إلــى 59% في عــام  2010-2020، لتصل النسبة  بحوالي الضعف في الفتـرة من 
)موقع االتحاد الدولي لالتصاالت D/Statistics/Pages/stat/default.aspx-https://www.itu.int/en/ITU(. وذلك لألهمية 
فــي السنوات  الكبيـرة لإلنتـرنت فــي جميع املــجــاالت. هــذا وقــد حققت مصر مــعــدالت اســتــخــدام أعــلــى مــن املــعــدالت العاملية 
2010-2020، حيث زادت  األخيـرة، حيث ارتفع نسبة مستخدمي اإلنتـرنت في مصر ألكثـر من ثالثة أضعاف في الفتـرة من 
https://data.albankaldawli. النسبة من 22% عام 2010 إلى 71,9% عام 2020. )البيانات متاحة على موقع البنك الدولي

org/indicator/IT.NET.USER.ZS(، وذلك للعديد من األسباب منها االستـراتيجيات املختلفة لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات التي هدفت إلى إعادة هيكلة القطاع، ودعم البنية التحتية لالتصاالت، ولقـد أثمـرت هـذه الجهـود عـن تضاعــف 
ســرعة اإلنتـرنت فــي مصــر أكثــر مــن ســت مــرات عام 2020 مقارنة بعام 2019؛ حيــث ارتفــع متوســط ســرعات اإلنتـرنت الثابــت 
فــي مصــر إلــى 6,5 ميجابت/ثانيــة عــام 2019، ثم إلــى 9,6  ميجابت/ث عــام 2020، مما أدى إلــى توسيع عــدد املستخدميـن 

)بكر، 2021(.

العالمي فتواصل اشتـراكات  الثابت، فعلى املستوى  النطاق العريض  في مؤشر اشتـراكات  أما بخصوص الفجوة 
النطاق العريض الثابت الزيادة بدون تباطؤ في معدالت النمو، حيث ارتفعت أعداد االشتـراكات من 7,8 مشتـرك لكل 100 
نسمة عام 2010 إلى 17,6 مشتـرك / 100 عام 2020. أما على املستوى املحلي فعلى الرغم من الزيادة في هذا املؤشر في مصر 
)بسبب انخفاض تكلفة الدخول على اإلنتـرنت الثابت التي وصلت إلى 12,3 دوالر شهريا، وهو ما يمثل 0,48% من متوسط 
دخل الشخص في مصر )صندوق النقد العربي، 2020(، إال أنها ذات انتشار محدود، حيث بلغت عدد االشتـراكات 1,75 
لكل 100 نسمة عام 2010، ارتفع إلى 9,14 مشتـرك لكل 100 نسمة فقط عام 2020، وهو ما يقل بحوالي الضعف عن 

املستوى العالمي.  

وبخصوص اشتـراكات النطاق العريض املتنقل النشطة )لكل 00) نسمة(، هناك زيادة مستمرة في ذلك املؤشر 
100 نسمة عام  11,5 مشتـرك لكل  2010-2020، حيث زادت أعــداد االشتـراكات من  على املستوى العالمي في الفتـرة من 
https://www. 2010 إلى 75 مشتـرك لكل 100 نسمة عام 2020، )البيانات متاحة على موقع االتحاد الدولي لالتصاالت

itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx(، وذلك بسبب انخفاض سلة أسعار النطاق سواء العريض أو 
الثابت على املستوى العالمي، وعلى الرغم من الزيادة املستمرة في أعــداد اشتـراكات النطاق العريض املتنقل في مصر في 
الحالية  الفتـرة  في  وخاصة  العالمي  واملتوسط  مصر  في  االشتـراكات  معدل  بيـن  فجوة  هناك  أن  إال   ،2020-2010 الفتـرة 
)حيث بلغت عدد االشتـراكات  في مصر  28, 2 مشتـرك لكل 100 نسمة عام 2010 ارتفعت إلى 64,76 مشتـرك عام 2020(.

الهاتف  100 نسمة على عــدد مشتـركي خدمة  لكل  املتنقل  العريض  الــتـــــرددي  النطاق  عــدد مشتـركي  وبقسمة 
املتنقل في مصر لعام 2020 يتضح أن حوالي 60% فقط من مشتـركي خدمة الهاتف املتنقل اشتـركوا كذلك في خدمة 
تــوافــر واســتــخــدام النطاق العريض لخدمات  بيـن  الــعــريــض، مما يعني ذلــك أن هــنــاك فــجــوة  اإلنتـرنت ذات النطاق 
املحمول في مصر، ويـرجع ذلك أساًسا إلى ارتفاع تكلفة الهواتف الذكية بالنسبة إلى متوسط الدخل، باإلضافة إلى 
املهارات الرقمية املحدودة بيـن سكان املناطق الريفية األقل تعلًما. مما يدعو ذلك إلى التـركيـز على زيادة الطلب من 
خالل توفيـر النطاق العريض لخدمات املحمول بأسعار مناسبة وتوفيـر املزيد من املحتوى والخدمات ذات الصلة 

.)Internet Society, Middle East & North Africa Internet Infrastructure, 2017(
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تتمثل  إيجابية على املستوى االقــتــصــادي، والتي  تأثيـرات  العريض من  للنطاق  ملا  تقليصها  الفجوة تستدعى  هــذه   
بعضها في: التأثيـر األول: ينتج عن بناء ونشر الشبكات والذي يستوجب بطبيعة الحال استحداث وظائف جديدة لتنفيذ 
التأثيـر الثاني: فينتج عن العوامل الخارجية »غيـر  هذه املشاريع، ويتضاعف األثـر مع التقدم في تقديم هذه الخدمات. 
املباشرة« والتي تمنح الشركات مستويات كفاءة أعلى وتدفعها لرفع معدالت اإلنتاجية لتلبية متطلبات السوق االستهالكية، 
وهــو مــا ُيسهم بـــدوره فــي نمو الــنــاتــج املحلي اإلجــمــالــي. التأثيـر الــثــالــث: يــأتــي مــن اشــتـــــراكــات األســـر فــي هــذه الــخــدمــات وهــو ما 
يـرفع من مستوى املنافع التي يحصلون عليها مقابل الرسوم املدفوعة )فائض املستهلك( )1(من حيث الوصول إلى املعلومات 
إلى  الــوصــول  في زيــادة املنافع املتحققة من زيــادة اإلنتاجية وتحسيـن  الــرابــع: فيكمن  التأثيـر  العامة.  والتـرفيه والخدمات 

ساهم في نمو معدالت الناتج املحلي اإلجمالي )الخوري، 2020(.  
ُ
الخدمات األساسية مثل التعليم والصحة والتي ت

وفــي دراســـة حديثة أجــراهــا االتــحــاد الــدولــي لــالتــصــاالت بــعــنــوان »املساهمة االقــتــصــاديــة للنطاق الــعــريــض والرقمنة 
العربية« لقياس تأثيـر النطاق  الــدول  ملنطقة  القياسية  االقتصادية  النمذجة  واالتصاالت:  املعلومات  تكنولوجيا  وتنظيم 
العريض الثابت واملتنقل والتحول الرقمي على االقتصاد ككل في املنطقة، اتضح أنه على املستوى العالمي أدى زيادة  انتشار 
النطاق العريض الثابت بنسبة 10%  إلى زيادة  في الناتج املحلي اإلجمالي للفرد بنسبة 0,8%، كما بينت الدراسة أن للنطاق 
العريض املتنقل أثـًرا أكبـر على االقتصاد العالمي حيث أشارت التقديـرات إلى أن الزيادة في انتشار النطاق العريض املتنقل 
1,5%. أما على مستوى الــدول العربية، فقد بينت  10% في املتوسط تحقق زيــادة في الناتج املحلي اإلجمالي بنسبة  بنسبة 
الدراسة أن زيادة معدل انتشار خدمات النطاق العريض الثابت بنسبة 10% تحقق زيادة في الناتج املحلي اإلجمالي للفرد 
10% تحقق زيــادة في الناتج املحلي  0,71%، وأن الزيادة في معدل انتشار خدمات النطاق العريض املتنقل بنسبة  بنسبة 

اإلجمالي للفرد بنسبة 1,81% )االتحاد الدولي لالتصاالت، 2020(.

فجوة االستخدام الرقمية الداخلية

هناك فجوة في االستخدام لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على مستوى املحافظات والنوع داخل مصر، ويتضح 
ذلك من خالل اآلتي:

اتضح من خالل مؤشر نسبة املستخدميـن لإلنتـرنت وجود فجوة بيـن الجنسيـن في االستخدام ليس فقط في نسبة 
االستخدام، ولكن أيضا في مجاالت االستخدام، حيث علي سبيل املثال، مثلت نسبة اإلنــاث املستخدمة لإلنتـرنت %53، 
بينما كانت نسبة املستخدميـن من الذكور 61,5%، مما يعني أن نسبة الفجوة بيـن الجنسيـن بلغت 8, 1%)2(، وهذه النسبة 
تجاوزت نسبة الفجوة بيـن الجنسيـن على املستوى العالمي التي بلغت 8% عام 2020 )حيث بلغت نسبة استخدام للذكور 
https://www.itu. لإلنتـرنت على املستوى العالمي 62%، ونسبة استخدام اإلناث 57%(.  )موقع االتحاد الدولي لالتصاالت

.)int/itu-d/reports/statistics/2021/11/15/the-gender-digital-divide

ومن أسباب تلك الفجوة بيـن الجنسيـن عدم القدرة على دفع تكلفة الوصول إلى تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
واستخدامها والدخل املحدود للنساء؛ واملستويات املتدنية للمعرفة التقنية واملهارات الرقمية؛ وندرة املحتوى الذي ُيعنى 
الوقت  وضيق  والثقافية؛  االجتماعية  واملعاييـر  التعليم؛  مستويات  وانخفاض  واألمية  اللغوية؛  والحواجز  املــرأة  بشؤون 
نتيجة لعبء العمل املزدوج في املنـزل واألنشطة اإلنتاجية األخرى؛ وانخفاض معدالت املشاركة في تعليم التكنولوجيا واملهن 
التكنولوجية )اإلسكوا، آفاق تعزيـز املساواة بيـن الجنسيـن في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في املنطقة العربية، 

.)2019

أما من ناحية مجاالت االستخدام، فقد كان هناك اختالف في مجاالت االستخدام بيـن الذكور واإلناث كما هو موضح 
بالشكل التالي:

اءه من سلع وخدمات حسب سعر السوق وبيـن ما الذي ينفق  )1( يـرمز فائض المستهلك إىل الفرق بيـن ما يستطيع المستهلك �ش
ي دفع مبلغ أعىل عن سعر السوق 

المستهلك فعليا عىل السلع والخدمات؛ حيث ينتج فائض المستهلك عند رغبة المستهلك �ف
اء منتج معيـن. لشش

)2( تمثل الفجوة الرقمية بيـن الجنسيـن الفرق بيـن معدالت النفاذ لمستخدمي اإلنتـرنت من الرجال والنساء نسبة إلى معدل النفاذ 
لمستخدمي اإلنتـرنت من الرجال. 
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تنزيل البرامج أو التطبيقات 

الحصول على المعلومات حول السلع أو الخدمات

البحث عن معلومة صحية

المشاركة في الشبكات االجتماعية

ارسال او استقبال البريد

…باستخدام  ،VOIP/االتصال الهاتفي عبر االنترنت) إجراء المكالمات

ففججووةة    ااسستتخخدداامم  ااالالننتتررننتت  ببيينن  االلذذككوورر  ووااالالننااثث  ففيي    االلممججااالالتت  االلممخختتللففةة  ففيي  ممصصرر  
22002200//22001199  

األنثي ذكر

املصدر: وزارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )2020(، نشرة مؤشرات االتصاالت وتكنولوجيـا املعلومات ديسمبـر 2020، عدد ربع سنوي.

شكل )7( فجوة استخدام اإلنتـرنت بيـن الذكور واإلناث في املجاالت املختلفة مصر عام 9)2020/20

يتضح من الشكل السابق تفوق املستخدميـن من الذكور في جميع املجاالت املذكورة في الشكل السابق، وحقق مؤشر 
إرسال واستقبال البـريد اإللكتـروني املرتبة األولى، يليه مؤشر املشاركة في شبكات التواصل، ثم تنـزيل البـرامج أو التطبيقات، 
ثم إجراء مكاملات عبـر اإلنتـرنت ثم الحصول على معلومات حول السلع والخدمات، وأخيـًرا البحث عن املعلومات صحية. 

كما يتضح من خالل مجاالت االستخدام املختلفة سواء على مستوى الذكور أو اإلناث أن تطبيقات وسائل التواصل 
االجتماعي هي من أكثـر التطبيقات استخداًما، بينما يقل االستخدام في التطبيقات التي تعمل على تنمية االقتصاد في مصر 

مثل تطبيقات الحصول على معلومات حول السلع والخدمات )التجارة اإللكتـرونية(. 

هــنــاك فــجــوة فــي االســتــخــدام بيـن فــئــات العمر املختلفة فــي مــصــر، ففي عــام 2019 بلغ نسبة اســتــخــدام الشباب - 
لإلنتـرنت في الفئة العمرية )15-24( نسبة قدرها 76%، وبلغ نسبة استخدام األفــراد في الفئة العمرية )74-25( 
نسبة قدرها 50%، وهناك 40% من األفراد في الفئة العمرية أقل من 15 سنة مستخدميـن لإلنتـرنت، وهناك %10 
من األفراد في الفئة العمرية أكبـر من 75 سنة مستخدميـن لإلنتـرنت. مما يعني أن فئة الشباب هي األكثـر استخداما 
لإلنتـرنت في مصر، ومعدالت االستخدام للشباب في مصر تتقارب لحد كبيـر مع املعدالت العاملية التي بلغت %69 
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Dashboards/Pages/ لالتصاالت:  الدولي  )االتحاد   .2019 عام 

ا على اإلنتـرنت من البالغيـن، على 
ً
Digital-Development.aspx(، ويدل ذلك على أن الشباب اليوم أكثـر نشاط

https://www. الرغم من كون نسبة الشباب ال تشكل سوى 16% من سكان العالم عام 2019. )األمم املتحدة
.)un.org/ar/global-issues/youth

بمقارنة نسب األسر املصرية املتصلة باإلنتـرنت من املنـزل طبقا لوسيلة االتصال على مستوى الحضر والريف، - 
تليها االشتـراكات  الثابت املرتبة األولــى من حيث وسيلة االتصال باإلنتـرنت،  النطاق العريض  احتلت اشتـراكات 
عن طريق النطاق العريض املتنقل، وذلك على مستوى الريف والحضر، فعلى سبيل املثال، مثلت نسب األسر 
يليها نسب األسر  الــريــف،  في  في الحضر 59% مقارنة %41,1  الثابت  العريض  النطاق  التي تستخدم اشتـراكات 
الــتــي تستخدم اشــتـــــراكــات الــنــطــاق الــعــريــض املتنقل فــي الحضر 52,9% مــقــارنــة بـــ 41,5% فــي الــريــف عــام 2019. 
ويـرجع تفوق معدالت اشتـراكات النطاق العريض الثابت عن املتنقل في مصر إلى الوضع الحالي وخاصة في ظل 
جائحة كورونا العاملية التي أدت إلى زيادة استخدامات شبكات اإلنتـرنت والتواصل االجتماعي بعدما صارت جميع 
الخدمات وعلى رأسها التعليم، والخدمات العامة والصحية وغيـرها عن ٌبعد، مما أدى إلى وجود نمط حياه متغيـر 
في مصر. وعلى  الثابت  العريض  النطاق  في خدمات  في االشتـراك  النمو  إلــى تسريع وتيـرة  الجائحة أدى  عما قبل 
الرغم من ذلك فإن معدالت استخدام اإلنتـرنت من املنـزل في مصر أقل من املعدالت العاملية وذلك للعديد من 
فــي األســـر املصرية  املعلومات  اســتــخــدامــات االتــصــاالت وتكنولوجيا  نتائج استبيان  الــتــي أفصحت عنها  األســبــاب 
الــذي يجريه الجهاز املــركــزي للتعبئة العامة واإلحــصــاء لصالح وزارة االتــصــاالت وتكنولوجيا املعلومات  واألفـــراد 
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2019-2020، وتمثلت أهم أسباب عدم استخدام األسر املصرية لإلنتـرنت في: عدم احتياج األسر لإلنتـرنت من 
املنـزل بنسبة 8 %، يليها ارتفاع تكلفة الخدمة بنسبة 7%، وارتفاع تكلفة املعدات بنسبة 6,1%. )وزارة تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، 2020(. كذلك كان هناك تفاوًتا كبيـًرا في التوزيع الجغرافي للمشتـركيـن بخدمة ADSL عام 
2020، حيث مثلت نسبة مستخدمي اإلنتـرنت عالي السرعة ADSL في القاهرة 6 % من إجمالي املستخدميـن لهذه 
الخدمة، الدلتا 4 %، اإلسكندرية ومطروح 10%، وجه قبلي 15%، مدن القناة وسيناء والبحر األحمر 5% )وزارة 

االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، 2021(. 

مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  -

تــعــتــبـــــر املــــؤشــــرات الــفــرعــيــة لـــلـــمـــهـــارات مــــؤشــــرات غــيـــــر مـــبـــاشـــرة لــقــيــاس املــــهــــارات املــتــعــلــقــة بــتــكــنــولــوجــيــا املــعــلــومــات 
واالتـــصـــاالت، وتقيس الــقــدرة على اكــتــســاب الــقــدرات أو املــهــارات املهمة لتكنولوجيا املــعــلــومــات واالتـــصـــاالت. وللتحصيل 
التعليمي تأثيـرات إيجابية على انتشار أجهزة الحاسوب، واستخدام اإلنتـرنت وخاصة بيـن األفــراد الحاصليـن على شهادة 
املهارات:  أنــواع رئيسة من  املهارات ثالثة  )Davies; Pinkett; Servon & Wiley-Schwartz, 2003(. وتشمل هذه  جامعية 
أوال: املهارات األساسية )وتشمل: نسخ، أو نقل ملف، أو مجلد، أو استخدام أدوات النسخ واللصق لنسخ املعلومات أو 
أو املتوسطة )وتشمل: توصيل وتـركيب  املهارات املعيارية  ثانيا:  البـريد اإللكتـروني(،  نقلها داخــل املستند، وإرســال رسائل 
ا: املهارات 

ً
أجهزة جديدة، البحث عن البـرامج وتنـزيلها وتثبيتها وتكوينها، ونقل امللفات بيـن الكمبيوتـر واألجهزة األخرى(، ثالث

.)ITU, 2019( )املتقدمة )وتشمل: كتابة بـرنامج حاسوبي بلغة بـرمجة متخصصة

وال شك إن عملية بناء املجتمع الرقمي ال يمكن أن يتم دون وجــود املســتوى والخبــرة واألعــداد الكافيــة مــن املــوارد 
الــفــرعــي »نسب  الــدولــي للمؤشر  البنك  املــتــاحــة على مــوقــع  الــبــيــانــات  هـــــذه املهمـة. ومــن خــالل  التـي سـتتولى تنفيـذ  البشـرية 
االلتحاق بالتعليم العالي في مصر« اتضح أن هناك ارتفاع في نسب االلتحاق في الفتـرة من 2010 -2019، حيث ارتفعت 
النسبة من 29,7% عام 2010، إلى 35% عام 2019، كما ارتفعت نسب االلتحاق بالتعليم الثانوي من 68% عام 2010 إلى 

88% عام 2019، وهي معدالت قريبة من املعدالت العاملية سواء في مؤشر االلتحاق بالتعليم الثانوي أو الجامعي.  

وعلى الــرغــم أنــه مــن املنظور الكمي، استطاعت مصر أن تــواكــب املــعــدالت العاملية فــي مــؤشــرات مــهــارات تكنولوجيا 
املعلومات واالتــصــاالت، إال أنــه من املنظور الكيفي، ما زالــت هناك فجوة واسعة بيـن  تلك املــهــارات على املستوى املحلي 
املناهج  جــودة  ورفــع  التعليمي،  النظام  لتحسيـن  التي وضعت  الطموحة  الحكومية  البـرامج   فــي ظــل  وذلــك حتى  والعالمي، 
التعليمية، وتطبيق التعليم اإللكتـروني، من خالل تعديل املناهج الدراسية، وزيــادة كفاءة املدرسيـن، وإدخــال تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت في املدارس، حيث بلغت  نسبة استخدام اإلنتـرنت في مرحلة التعليم االبتدائي 66,1%، وبلغت نسبة 
الحاسب  بلغت نسبة استخدام  الثانوي، كما  التعليم  في مرحلة  اإلعـــدادي، %78  التعليم  في مرحلة  االستخدام %61,8 
لــألغــراض التعليمية في مرحلة التعليم االبتدائي 92%، 91% في مرحلة التعليم اإلعـــدادي، 90% في مرحلة التعليم  اآللــي 
الثانوي عام 2019، إال أن مساهمة استخدام أدوات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في العملية التعليمية في زيادة قدرة 
التحصيل والفهم لدى الطالب لم تكن بدرجة قوية، حيث أفادت نتائج االستبيان حول استخدامات االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات في التعليم قبل الجامعي الــذي قام به الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء أن مساهمة  استخدام أدوات 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في زيادة قدرة التحصيل والفهم بدرجة كبيـرة بلغت 41,1%، وبدرجة متوسطة %29,4، 
)وزارة تكنولوجيا املعلومات واالتــصــاالت   %20 بلغت  وبــدرجــة ضعيفة 9,5%، وأخيـًرا نسبة عــدم املساهمة على اإلطــالق 
،2019(.  ويـرجع السبب الرئيس وراء ضعف االستفادة  هذه إلى محدودية استخدام الحاسب اآللي باملدارس، وعدم حداثة 
تلك األجهزة، ومحدودية ساعات االتصال )عبد القادر، د. ت(، مما يؤدي إلى ضآلة ما يحصل عليه الطالب من مهارات في 
مجال الحاسب اآللي  على مختلف املستويات وخاصة املستويات املتقدمة للمهارات، ففي عام  2019 بلغ نسبة األفراد ذوى 
املهارات األساسية 59% من جملة املستخدميـن لتكنولوجيا االتصاالت، 53%  من األفــراد  لديهم مهارات متوسطة، %8 
https://www. :فقط من األفراد لديهم مهارات متقدمة في التعامل مع تكنولوجيا االتصاالت )االتحاد الدولي لالتصاالت

itu.int/en/ITU-D/Statistics/Dashboards/Pages/Digital-Development.aspx(. مما يستدعي ضرورة العمل على رفع 
معدالت املهارات املختلفة وخاصة املهارات املتقدمة، التي سيـزيد عليها الطلب في املستقبل القريب، حيث قام موقع لينكد 
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إن )LinkedIn( عام 2017 بإجراء بحث من أجل تصنيف املهارات الوظيفية التي يشتد عليها الطلب أكثـر من سواها، فتبيـن 
أن مهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات تأتي في املقدمة. كذلك ّصنفت مهارات الحاسوب من ضمن شريحة 
بـرمجة  إلــى  باإلضافة  البيانات والتحليل اإلحصائي،  السحابية واستخراج  الحوسبة  املــهــارات  األولـــى، وتتضمن هــذه   %10
تطبيقات باإلضافة إلى بـرمجة تطبيقات األجهزة املحمولة. كما أفاد املوقع أنه بحلول عام 2024 أن 73% من الوظائف في 

مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ستستلزم أن يتمتع املتقدمون إليها بمهارات الحاسوب.

وعلى مستوى الفجوة الداخلية، هناك فجوة بيـن الريف والحضر في مستويات ونوعية التعليم، حيث أسفر التوسع 
السريع في التعليم الخاص، بما يتطلبه من موارد إضافية للتدريـس الخصوصـي وغيـره مـن العناصـر الالزمـة للنجـاح، عـن 
قطـع الطريق إلـى التعليم العالي أمام الفئـات املحرومة، وتضيق الخيارات أكثـر أمام تالميذ املناطق الريفية. وفي مصر، يبلغ 
احتمال أن يـرتاد فرد من الفئة امليسورة الجامعة 97%، مقابل 9% لفرد من الفئة غيـر امليسورة )اإلسكوا، التقريـر العربي 

للتنمية املستدامة، 2020(.

أما من ناحية الفجوة بيـن الجنسيـن، فعلى الرغم من اهتمام الدولـة بتوفيـر التدريـب وبنـاء القدرات لجميع شـرائح 
املجتمـع، بمـا فـي ذلــك طــالب املـــــدارس والجامعات والخريجيــن واملهنييــن واملــرأة واألشــخــاص ذوي اإلعــاقــة، حيث أطلقت 
العديــد مــن املبــادرات فــي مختلــف التخصصـات التكنولوجيـة مثـل الـذكاء االصطناعي، وعلــوم البيانــات، وإنتـرنــت األشياء، 
واألمن الســيبـراني، وإنشــاء وتشــغيل وصيانــة شــبكات األلياف الضوئيــة، وأمــن املعلومــات، وذلك بهدف خلــق كــوادر رقميــة 
لتلبيــة املتطلبــات املحليــة لصناعـة االتصاالت وتكنولوجيـا املعلومـات، إال أن  ذلك لم يكن كافًيا لسد الفجوة بيـن الجنسيـن 

في سوق العمل وخاصة في مجال تكنولوجيا املعلومات ويـرجع ذلك إلى بعض األسباب منها: 

انخفاض أعداد الخريجات من الكليات واملعاهد التكنولوجية من اإلناث باملقارنة بالذكور، فعلى سبيل املثال، - 
عـــام 2018 بــلــغ مــعــدل الــخــريــجــيـــــن مــن الـــذكـــور مــن كــلــيــة نــظــم وتــكــنــولــوجــيــا املــعــلــومــات 8, 6%، فــي مــقــابــل نسبة 
قــدرهــا 6,15 % مــن اإلنـــاث، كما بلغ معدل الخريجيـن مــن الــذكــور مــن املعهد العالي للهندسة – قسم هندسة 
اإللكتـرونيات واالتصاالت- 14, 7% من إجمالي الخرجيـن في مقابل 26,86% من اإلناث )الجهاز املركزي للتعبئة 

العامة واإلحصاء، النشرة السنوية لخريجي التعليم العالم والدرجات العلمية العليا ،2019(.

 يعتقد حوالي 75%من الرجال، 50% من النساء أو أكثـر في مصر، أن أهم دور للمرأة هو رعاية أسرتها )مجموعة - 
البنك الدولي، 2018(.

ا من االعتقاد بأنها ال تالئم - 
ً
 ذكورًيا، وذلك انطالق

ً
ُينظر إلى تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت غالًبا بوصفها مجاال

الــنــســاء أو أن الــنــســاء ال يحتجن إلــيــهــا، ســـواء داخـــل األســـرة أو فــي مــكــان الــعــمــل. وكنتيجة لــذلــك، تنخرط النساء 
والفتيات في هذا املجال بدرجة أقل مقارنة مع الرجال.

سابًعا: ُسبل تضييق الفجوة الرقمية

يمكن تضييق حدة الفجوة الرقمية سواء بيـن الدول أو األفراد، أو املناطق كالتالي:

الحد من بعض التحديات االقتصادية واملالية التي تـزيد من الفجوة الرقمية عن طريق: 1-

دعوة وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في بناء بنية تحتية جديدة أو تحسيـن البنى التحتية القائمة في مجال - 
سلع  على  املخفضة  التعريفات  أو  الضريبية  الحوافز  استخدام  طريق  عــن  واالتــصــاالت،  املعلومات  تكنولوجيا 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحفيـز األسواق املحلية. 

زيادة امليـزانية املخصصة للبحث والتطويـر في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت سواء من الجانب الحكومي - 
أو القطاع الخاص.

فيما يتعلق بتوافر الخدمة الشاملة لجميع املواطنيـن داخل الدولة، فيـرى االتحاد الدولي لالتصاالت أن املفاهيم - 
املعاصرة »للخدمة الشاملة« و»الوصول الشامل« يجب أن تشمل ثالثة معاييـر: التوفر )أي توافر شبكة اتصاالت 
ســلــكــيــة والســلــكــيــة عــلــى مــســتــوى الــــدولــــة(؛ إمــكــانــيــة الـــوصـــول )أي الـــوصـــول غــيـــــر الــتــمــيــيـــــزي إلـــى الــخــدمــات لجميع 
املستخدميـن بغض النظر عن موقعهم الجغرافي والعرق والديـن والجنس وما إلى ذلك(؛ القدرة على تحمل التكاليف 

)أي تسعيـر الخدمات بمستوى يستطيع معظم املستخدميـن تحمله(.
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ولتجنب التضارب بيـن هذه املعاييـر يجب النظر إليها على أنها أولويات مختلفة في مراحل مختلفة من عملية - 
تطويـر شبكة االتــصــاالت. ووفــًقــا لالتحاد الــدولــي لــالتــصــاالت، يمكن تصور هــذه العملية على أنها عملية من 
: إنــشــاء الــشــبــكــة لــلــمــراكــز الــحــضــريــة الــكــبـــــرى، ثــانــًيــا: تــوســيــع الــشــبــكــة إلـــى جــمــيــع املــنــاطــق 

ً
خــمــســة مـــراحـــل: أوال

ا: توسيع نطاق السوق )عن طريق خفض أسعار الخدمات(، رابًعا: استكمال الشبكة، وأخيـًرا 
ً
الجغرافية، ثالث

توفيـر الخدمات الفردية الكاملة )أي الوصول الفردي إلى جميع أنواع الخدمات، بما في ذلك خدمات املعلومات 
.)Ferro & Dwivedi et al.,  2009( )املتقدمة

يمكن تخفيض تكاليف الوصول لتكنولوجيا املعلومات عن طريق إعادة التدويـر للنفايات الكهربائية واإللكتـرونية - 
 من التخلص منها على األفراد الذيـن ال تتوافر لديهم إمكانية اقتناء هذه التكنولوجيا. 

ً
بدال

دعم صناع القرار السيا�سي: وهذا الدعم يمكن أن يكون عن طريق: 2-

في -  آمــنــة وسليمة للمستثمريـن وأصــحــاب األعــمــال  بيئة  قـــوي وســريــع وغــيـــــر متحيـز لتعزيـز  نــظــام قــضــائــي  وجـــود 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

إيجاد بنية تحتية قانونية: حيث تتطلب التقنيات واألنظمة الجديدة لوائح جديدة، ويمكن إرساء هذه اللوائح من - 
خالل تكييف اللوائح املتطورة الحالية في البلدان املتقدمة، وخاصة في املوضوعات املتعلقة بالبـرمجيات وبـراءات 

االختـراع واملحتوى الثقافي. 

 يجب أن يكون لدى صانعي القرار ومنفذي القانون، بما في ذلك، على سبيل املثال، القضاة واملوظفون واملحامون - 
فهم عــام لتكنولوجيا املعلومات واالتــصــاالت، ويمكن تحقيق ذلــك إمــا بتغييـر املناهج الدراسية وإدخــال دورات 
األولية  باملعرفة  لتعريفهم  إضــافــي  تدريبي  بـرنامج  على  الحصول  أو  واالتــصــاالت،  املعلومات  بتكنولوجيا  متعلقة 

لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطبيقها.

يجب أن يكون هناك سياسات وقـــرارات واضحة نحو التعامل مع مشكلة املــوارد البشرية املاهرة ومعالجتها من - 
زوايــا مختلفة. ويتمثل أحد القرارات في توفيـر ظروف جاذبة داخل البلد ملنع أو إبطاء هجرة العقول الحالية في 
العديد من البلدان النامية، باإلضافة إلى ذلك، يجب إجراء العديد من بـرامج واتفاقيات التبادل لتسهيل تدفق 

املعرفة من البلدان املتقدمة إلى البلدان النامية. 

ينبغي على حكومات الدول النامية اتخاذ كافة اإلجراءات لتعزيـز شفافية املعلومات داخل تلك البلدان. ويمكن أن - 
يتم ذلك من خالل توفيـر محتوى جديد وإتاحته على وسائل اإلعالم العامة أو اإلنتـرنت )مع وضع استـراتيجيات 
وقــوانــيـــــن وطــنــيــة لــحــمــايــة خــصــوصــيــة األشـــخـــاص والــبــيــانــات(، األمـــر الـــذي ال يعمل فــقــط عــلــى اكــتــســاب املعرفة 

وتوزيعها، بل يساعد أيًضا في الحفاظ على ثقافة وتاريخ األمة. 

التغلب على التحديات التقنية من خالل:  -

إعادة هيكلة املناهج القديمة للمدارس والجامعة ملعالجة القضايا والتطورات املتعلقة بالعالم الرقمي الجديد، - 
الـــدورات لتشمل  فــي أمية الحاسوب واإلنتـرنت، وذلــك مــن خــالل فتح  والعمل على محو األمــيــة الرقمية املتمثلة 

جميع الفئات، وإنشاء املصانع املتخصصة في صناعة األجهزة والبـرمجيات. 

إيجاد ُسبل ربط بيـن األكاديمييـن، وواضعي السياسات، والتكنولوجييـن، واملراكز واملعاهد واملؤسسات البحثية - 
وأصحاب املصلحة اآلخريـن بشأن تطويـر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لسد الفجوة الرقمية.

ضرورة حصر املؤسسات البحثية، وإعادة هيكلتها، وتقييم مدى قدرتها على سد الفجوة الرقمية، مع العمل على - 
تطويـر مواردها البشرية واملادية واملالية. 

في سد -  العربية، وكذلك تصميم مواقع عربية عاملية تساعد  اللغة  بـرامج عربية ومحركات بحث تخدم  تصميم 
الفجوة اللغوية.

التغلب على التحديات االجتماعية والثقافية من خالل: 4-

نشر الوعي لدى املجتمع بأهمية العلم والتكنولوجيا واملعرفة، وأهمية الحاسوب واإلنتـرنت في كافة نواحي الحياة - 
من خالل كافة الوسائل اإلعالمية املقروءة واملسموعة واملرئية.
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توفيـر الخدمات الصحية والتعليمية واالجتماعية لدى األفراد في املجتمع للقضاء على الفقر االقتصادي ومن ثم - 
الفقر املعرفي.

نشر ثقافة التكنولوجيا واملعلومات ملحاربة الفقر املعلوماتي لدى الشعوب.- 

حماية امللكية الفكرية وكفالة حرية التعبيـر واإلبداع. - 

النتائج

اتضح من خــالل دراســة الفجوة الرقمية في مصر عن طريق مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتــصــاالت الذي 
حدده االتحاد الدولي لالتصاالت ومؤشراته الفرعية )النفاذ، االستخدام، املهارات( عدًدا من النتائج منها: 

 هناك اتجاه تصاعدي في مؤشرات النفاذ إلى تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واقتـرابها من املعدالت العاملية، - 
وهو ما يعكس الجهود التي تبذلها الدولة للحد من تلك الفجوة. 

تتمتع مصر بمجموعة الظروف ونقاط القوة وخاصة فيما يتعلق بوجود بنية تحتية تكنولوجية التي يمكن أن - 
تساعد البالد على الظهور كالعب رئيس في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتــصــاالت بيـن اقتصادات املعلومات 

على املستوى العالمي.

الــفــجــوة الــرقــمــيــة فــي مــصــر لــيــســت فــجــوة بــســبــب عـــدم وجــــود الــتــكــنــولــوجــيــا )فــجــوة عــــرض(، ولــكــنــهــا فــجــوة بسبب - 
انخفاض الطلب على التكنولوجيا.

ُيعد الدخل من أهم العوائق الرئيسة أمام الوصول لسلع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. - 

تؤثـر املستويات الدنيا من التعليم في اتساع الفجوة الرقمية املتعلقة بالنفاذ لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت - 
واستخدامها.

انخفاض االشتـراكات في الحزمة العريضة الثابتة، التي تستند إلى االتصاالت الهاتفية الثابتة، باملقارنة باملستوى - 
العالمي، وذلك على الرغم من أهميتها االقتصادية. 

تــدنــي مــعــدالت املــهــارات فــي مصر فــي مــجــال الــحــاســب اآللـــي على مختلف املستويات وخــاصــة املستويات املتقدمة - 
للمهارات.

وجــود فجوة رقمية داخلية ال تعود فقط إلى مجرد عدم االمتالك املــادي لألجهزة والتكنولوجيا واإلنتـرنت، لكن - 
ذلــك جلًيا من خالل  واتضح  وثقافية،  وتعليمية،  واجتماعية،  اقتصادية،  أبعاد  منها  أخــرى  أبعاد  الفجوة  لهذه 
اتساع حدة الفجوة سواء على مستوى الجنس، أو العمر، أو املناطق املختلفة داخل مصر في مؤشرات الفجوة 

الرقمية. وقد تمثلت بعض مظاهر تلك األبعاد في:

الشباب )الذيـن تتـراوح أعمارهم بيـن 15- 24 عاما( مستخدمون لإلنتـرنت أفضل ممن هم أكبـر سًنا، ما يشيـر إلى - 
احتمالية الزيادة في االستخدام في املستقبل القريب.

ال تـزال املناطق الريفية تعاني من نقص التغطية، وكان من أهم األسباب وراء ذلك عدم كفاية البنية التحتية في - 
الريف باملقارنة بالحضر.

الفجوة في استخدام اإلنتـرنت بيـن الرجال والنساء في مصر أعلى من املتوسط العالمي، بل وأعلى من متوسط - 
الفجوة في البلدان النامية.

هناك فجوة في التعليم التكنولوجي بيـن اإلناث والذكور تـرتب عليها عدم املساواة في املهارات الشخصية الستخدام - 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، باإلضافة إلى العوائق االجتماعية واالقتصادية والثقافية التي تحد من إمكانية 

نفاذها إليها واالستخدام املجدي لها.

التوصيات 

هناك عدًدا من التوصيات لسد الفجوة الرقمية في مصر، تتمثل في:

ضمان توفيـر خدمات االتصاالت لجميع أفراد املجتمع بأنسب األسعار من خالل تعريفة متوازنة للخدمات وأسس - 
عادلة، باإلضافة إلى تقديم تلك الخدمات للمناطق النائية واملؤسسات التعليمية واملكتبات العامة وغيـرها، مع 
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الالزمة  اإلجـــراءات  اتخاذ  املمارسات االحتكارية، مع ضــرورة  كافة  الحرة ومكافحة  املنافسة  تعزيـز  الحفاظ على 
لتوفيـر خدمات االتصاالت للمناطق التي ال تـزال محرومة من جميع خدمات االتصاالت من أجل تعزيـز التـرابط 

القومي والثقافي.

تعزيـز القـدرات البشرية من خالل ثالثة جوانب رئيسة: - 

الجـانـب األول، ويتعلق بتقوية التعليم األســــاســــي في اســــتخـدام تقنية املعلومـات واالتصــــاالت من خالل تدريب 	 
الطالب واملدرسيـن في مجـاالت الحـاســــوب والبـرمجـة في كل مراحل التعليم. 

الجـانـب الثـاني، ويتعلق بتوفيـر التدريب املتقـدم في املجـاالت التقنية خـاصــــة بالنسـبة للوظائف التي تتطلب 	 
حًدا أدنى من املهارات مجـال تقنية املعلومـات واالتصــــاالت.

 الجانب الثالث، ويتعلق بنشـر الثقافة الرقمية من خالل حمالت توعية عـامـة وتنظيم دروس موجهة لغيـر 	 
املتعلميـن لتشـجيعهم على تبني تقنية املعلومات واالتصــــاالت وإرشادهم إلى كيفية استخدامها.

ينبغي أن تكون تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت متاحة وٌميسرة لجميع النساء والفتيات اللواتي يجب أن يتمتعن - 
بدورهن باملهارات الالزمة الستخدامها. وبالتالي، فإن تعزيـز الوصول الرقمي الشامل للجنسيـن يتضمن إزالة جميع 
الــنــســاء والفتيات لتكنولوجيا املعلومات واالتــصــاالت وذلـــك يمكن أن  الــتــي قــد تعيق اســتــخــدام  العقبات  أنـــواع 
يتحقق من خالل: النهوض بإدماج املرأة في العالم الرقمي وتـزويدها باملهارات الرقمية ودعم ريادة األعمال للنساء، 
واستقطاب املزيد من النساء املوهوبات في قطاعات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالحتفاظ بهن، من خالل 
اتخاذ تدابيـر تكفل املساواة في الحقوق بيـن الجنسيـن والوصول إلى التدريبات التقنية واملساواة في األجور واملرونة 
العمل بيـن الجنسيـن. باإلضافة إلى تعزيـز املحتوى الرقمي العربي بشكل عام واملحتوى الذي يـركز على قضايا املرأة 

بشكل خاص.

ُيعد إنشاء املزيد من املحتوى وتشجيع الشباب على أن يكونوا جزًءا من هذه العملية طريقة حيوية للتغلب على - 
الفجوة الرقمية، وخاصة بيـن سكان الريف من الشباب. باإلضافة إلى ذلك، يمكن لوسائل التواصل االجتماعي 
أن تلعب دوًرا مهًما في التغلب على الفجوة الرقمية الحالية من خالل تشجيع الشباب على استخدام الشبكات 
االجتماعية، مثل Facebook، التي أصبحت بالفعل تحظى بشعبية كبيـرة في مصر، ومن ثم سيصبح الوصول إلى 

اإلنتـرنت أكثـر انتشاًرا.

ضرورة إيالء مزيد من االهتمام لسياسات الوصول الشامل التي تستهدف املناطق الريفية واملناطق املحرومة، وال - 
سيما املناطق ذات الدخل املنخفض. 

عـالي -  واإلنتـرنـت  العريض  النطـاق  حــزمــات  فــي  االســـتثمار  خــالل  مــن  التكنولوجية  التحتية  البنية  تطويـر  ضـــرورة 
الســــرعـة.

يحقق -  بما  املستمر،  للتقدم  الوطني  االقتصاد  تدفع  للمعرفة،  منتجة  فاعلة،  تكنولوجية  قاعدة علمية  إعــداد 
النمو االقتصادي.

حدود الدراسة

اقتصرت الــدراســة على قياس حجم الفجوة الرقمية في جمهورية مصر العربية من خــالل مؤشر تنمية تكنولوجيا 
الفجوة، وُسبل  تلك  )النفاذ، واالســتــخــدام، واملــهــارات(، والتعرف على أسباب  الفرعية  املعلومات واالتــصــاالت ومؤشراته 

تضييقها وذلك في الفتـرة من )2020-2010(.
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 ABSTRACT

The field of information and communication technologies )ICT( will play a central role in society, espe-
cially after the spread of global epidemics. It is, therefore, more important than ever to address the obstacles 
that prevent the penetration of this area in different aspects of society. The study aimed to understand and 
analyze the digital divide in Egypt through the ICT Development Index issued by the International Telecom-
munication Union, through three main dimensions: ICT access; ICT Use; and ICT skills.

The results showed that women had a higher digital divide than men, and there was a gap between 
rural and urban areas whether in terms of access or use. In addition, there is a digital divide between Egypt 
and the countries of the world in indicators of use and skills, not access. This means that Egypt has been 
able to build a strong ICT infrastructure that has helped it achieves almost universal penetration rates and 
even outperformed it in some access indicators. This means that the digital divide in Egypt is not due to the 
physical lack of availability of devices, technology, and the internet, but has other dimensions, including 
economic, social, educational, and cultural.

Keywords: Digital Divide, Internet Users, Fixed and Mobile Broadband Subscriptions/100.


