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البدايات

نععبارةاإلنترنتبداياتكانت

وكان.وتطويربحثمشروع

للجامعاتالسماحمنهاالهدف

ينهابفيمابالربطالبحثومراكز

البحثيةالمواردلتبادل

(ARPANET)
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التاريخعبر

ةبتقنيتعملشبكةكأولARPAnetشبكةتأسيستم

Packet)الشبكةعبرالمعلوماتتبادل
Switching)

رايقبلمنااللكترونيالبريدإختراعتم

توملينسون

TCP/IPالبروتوكولتصميمتم

1969

1971

1974

You’ve»وخدمتهاAOLشركةتأسيس1985 Got
Mail!»
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(عبر التاريخ)تابع ... 

بإشهارقاموالذيموزايك،اإلنترنتمتصفحإطالق

(WWW)اإلنترنتشبكة

Netscapeاإلنترنتمتصفحإطالق Navigator

اإللكترونيةللمواقعفهرسكأولياهوشركةإطالق

1993

1994

1994

(WWW)اإلنترنتشبكةيخترعليبيرنرزتيم1989
HTTPالوخوارزمية



|   7

(التاريخعبر)تابع...

اإلنترنتمتصفحتطلقمايكروسوفتشركة

Internet Explorer

أوائلكأحدHotmailبريدخدمةإطالقتم

المجانيةااللكترونيالبريدخدمات

جوجلشركةتأسست

1995

1996

1998

ةالمخصصواألرقاملألسماءاإلنترنتهيئةتأسست1998
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لمجتمع المعلومات 
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اإلنترنتتعريف حوكمة 

اسات،سيوتطبيقببناءدورهفيكالا المعنيينالمصلحةأصحابجميعقيامهو

مرجعيةقاعدةتشكلالتيوالبرامجالقرارصناعةوآلياتوأنظمة،وقوانين،

اإلنترنتشبكةوإستخداملتطوير
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المصلحة؟أصحابهممن

والتجاريالخاصالقطاع•

والبرمجياتاإللكترونيةاألنطمةويطورونيصنعونمنهم•

الحكوميالقطاع•

واإلستراتيجياتالسياساتيضعونمنهم•

المدنيالمجتمع•

اإلنترنتمستخدميهم•

والتقنياألكاديميالقطاع•

اإلنترنتبروتوكوالتوصناعةوالتطوير،بالبحتيقومونمنهم•
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اإلنترنت؟حوكمةفيالعامةالمواضيعهيما

النفاذ•

التعددية•

الحرجةاإلنترنتموارد•

اإلنسانوحقوقالخصوصية•

اإلنفتاح•

والحمايةاألمن•



|   12

النفاذ

المطلوبةالمعلوماتعلىوالحصولاإلنترنتالىالولوجعلىالمقدرةهو+

ويسربسهولة

النفاذ؟نحققكيف+

الربطأجهزةوتوفيرالنفاذنقاطزيادة•

المحليةباللغاتالمحليالمحتوىزيادة•

ا،سواءا لإلنترنتالتحتيةالبنيةوتطويرتحسين• ا،أومحليا ا دوأواقليميا علىيشملوهذا.ليا

على(IXPs)اإلنترنتتبادلنقاطالىإضافةا القارات،صعيدعلىبحريةكوابلبناء

واإلقليميالمحليالمستوى

المجتمعحشرائلجميعالماليالمقدوروضمنمعقولةبأسعاراإلنترنتالىالنفاذتوفير•



|   13

التعددية

وسائلبالمطلوبةالمعلومةالىالوصولعلىاإلنترنتمستخدميقدرةوتعني+

شتىوبلغاتشتى

التعددية؟نحققكيف+

المحليةباللغاتمحليمحتوىوتوفيرتكوينعلىالعمل•

المحتوىعلىمتواصلطلبوجود•

النطاقاتأسماءفيلغويةتعدديةوجود•

المحليتوىالمحوتشجيعاالنترنتعلىاللغويةالتعدديةتحقيقشأنهامنسياساتوضع•
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اإلنفتاح

معتاإلنترنشبكةعلىنفسهعنالتعبيرعلىاإلنترنتمستخدممقدرةهو+

التعبيرأخالقياتمراعاة

اإلنفتاح؟نحققكيف+

المصلحةأصحابجميعخاللمنومرضيةمناسبةوإستراتيجياتسياساتبناء•

اإلنترنتشبكةعلىللجميعمناسبةحرياتضمان•

Open)المفتوحةالبرمجياتإستخدام• Source Software)

نهاعيبجثالتيالمعلومةالىاإلنترنتمستخدمتوصلالتيالحواجزمنالتقليل•

ميةكلزيادةوالتدريسالبحثوهيئاتوالجامعاتالمكتباتبينتعاونأواصربناء•

عنهاالباحثاليهايصلأنالممكنمنالتيالمعلومات
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والحمايةاألمن

وقهحقضمانمعنشاطاتهلممارسةاإلنترنتلمستخدمأمنةبيئةتوفيروهي+

والحماية؟األمننوفركيف+

لطوارئاإلستجابةعملفريقمثلالمختلفةمبادراتهاخاللمنالسيبرانياألمنتقوية•

(CERT)اإلنترنت

الشبكةلهذهواألمناألمثلاإلستخدامعلىاإلنترنتمستخدملدىالتوعيةزيادة•

نفسهالمستخدمسببهااإلنترنتعلىاألمنيةالمشاكلمن%90منأكثر•

مخاطرهمناإلنترنتمستخدمتحميفعالةسياساتبناء•

(Cyber-Bully)المسيئينتحاسبأنشأنهامنالتيالقوانينوضع•

نوقوانيبسياساتالخروجشأنهمنوالذيالمجالهذافيوالدولياإلقليميالتعاون•

موحدة
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الحرجةاإلنترنتموارد

كمااإلنترنتمنظومةتشغلمجموعهافيالتيالمواردجميععلىوتشمل+

ا نعرفها الرابعواإلصدار،(DNS)النطاقاتأسماءمنظومةعلىوتشمل.جميعا

(IPv6)اإلنترنتلعناوينالسادسواإلصدار،(IPv4)اإلنترنتلعناوين

الحرجة؟مواردهاخاللمناإلنترنتعملديمومةنحميكيف+

النطاقاتأسماءمنظومةوديمومةوأمنإستقرارضمان•

اإلنترنتعلىالعلياالنطاقاتخياراتزيادة•

فيوفرةالمتالعناوينأعدادلشحنظراا اإلنترنتلعناوينالسادساإلصدارالىاإلنتقال•

الرابعاإلصدار
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اإلنسانوحقوقالخصوصية

يالتعددوناإلنترنتشبكةعلىاإلنترنتمستخدمخصوصيةضمانوهو+

اعليهالمتعارفاإلنسانحقوقمبادئمعيتفقبماحقوقهوضمانعليها،

لطعامامرتبةوبنفساإلنسانحقوقمنحقاإلنترنتبأنأعلنتالدولبعض+

والتعليموالمأوىوالشراب

2011العاممنذمواطنيهاحقوقمنحقاإلنترنتبأنأعلنتالعالمفيدولةأولفنلندا•

وعدمط،والتنصالحجب،تشملاإلنترنتعلىاإلنسانلحقوقاإلنتهاكاتبعض+

الخدمةتقديمفيوالتمييزالخدمة،وسوءاإلنترنت،الىالولوجأتاحة
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العالميةاإلنترنتمنظمات

(ICANN)المخصصةواألرقاملألسماءاإلنترنتهيئة+

(ISOC)اإلنترنتمجتمعمنظمة+

(IETF)اإلنترنتهندسةعملفريق+

(IAB)اإلنترنتبنيةمجلس+

(RIRs)اإلقليميةاإلنترنتسجالت+

(RTLDOs)اإلقليميةالعلياالنطاقاتمنظمات+

(IGF)اإلنترنتحوكمةمنتدى+
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(ICANN)المخصصةواألرقاملألسماءاإلنترنتهيئة

اإلنترنتوبروتوكوالتواألرقام،األسماء،سياساتبمجالمعنية+

لوسوإسطنبولوسنغافورة)رئيسيةمكاتب3خاللمنخدماتهاتقدم+

العالمحولموزعةالتواصلمكاتبمنومجموعة(أنجيلوس

.ةاإلمريكيالمتحدةالوالياتحكومةمعمبرمعقدخاللمناألياناأعمالتدير+

قريبا  هذايتغيروقد

التقنيبالجانبمعنيةاأليانافإنالسياسات،ببناءمعنيةاأليكانأنحينفي+

العالمحولمختلفةبلدانفيسنويةإجتماعات3األيكانتعقد+

/http://icann.orgاإللكترونيالموقععلىالمزيد+

http://icann.org/
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(ISOC)اإلنترنتجمعية

والحوكمة،السياسات،بناءامورفيفاعلدورلهااإلنترنتجمعية+

اإلنترنتشبكةعلىوالتنميةوالتكنولوجيا،

المناطقىعلالتركيزمعالعالمحولوالتعليمالتوعيةحمالتمنبالكثيرتقوم+

نمواا واألقلالنائية

ISOC)مصغرةمراكزخاللمنالعالمحولعملهاتدفع+ Chapters)

«الفلسطينيةاإلنترنتجمعية»بيسمىمصغرمركزفلسطينفييوجد+

/http://www.internetsociety.orgالرابطعلىااللكترونيالموقع+

الرابطعلىب عدعنتعليميةمنظومة+

http://www.internetsociety.org/what-we-do/learn-online-

inforum

http://www.internetsociety.org/
http://www.internetsociety.org/what-we-do/learn-online-inforum
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(IETF)اإلنترنتهندسةعملفريق

لشبكةتيةالتحبالبنيةبمجملهمعنيالجنسياتومتعددكبيرمجتمعمنيتكون+

اإلنترنت

الفريقهذاأعمالتساندمنهياإلنترنتجمعية+

المكرسةالبريديةالقوائمعبرعملمجموعاتخاللمنأعمالهإنجازيتم+

سنويةإجتماعاتثالثةيعقدون+

اإلنترنتهندسةعملفريقمنفرعيةلجنة(IAB)اإلنترنتبنيةمجلسيعد+

/http://www.ietf.orgالرابطعلىااللكترونيالموقع+

http://www.ietf.org/
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(RIRs)سجالت اإلنترنت اإلقليمية 

http://www.ripe.net/internet-coordination/internet-governance/internet-technical-community/the-rir-systemمنالمصدر

http://www.ripe.net/internet-coordination/internet-governance/internet-technical-community/the-rir-system
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(RTLDOs)اإلقليميةالعلياالنطاقاتمنظمات

مةومنظوالنطاقاتأسماءصناعةمجاالتفيمشتركةقضاياتناقشمنظمات+

اإلنترنتحوكمة

:الغايةلهذهمنظماتأربعةهناك+

•APTLDالهاديءوالمحيطأسياقارة

•AfTLDأفريقياقارة

•CENTRأوروباقارة

•LACTLDوالكاريبيالالتينيةأمريكاقارة
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(IGF)اإلنترنتحوكمةمنتدى

للنقاشالمصلحةأصحابجميعويجذب،2006العاممنذيعقدسنويمنتدى+

ملزمةقراراتبأيةيخرجوالوالتجارب،الخبراتوتبادلوالتحاور

لجوانباجميعومنالعالميةاإلنترنتبحوكمةالمتعلقةللقضاياالتطرقيتم+

القادمالمنتدىشعارتحدد(MAG)األطرافمتعددةإستشاريةلجنةهناك+

وأجندته

تشرين9-6بتاريخالمكسيكفيجواداالهارامدينةفيإنعقدت11رقمالنسخة+

2016األول

/http://www.intgovforum.org/cmsالرابطعلىااللكترونيالموقع+

http://www.intgovforum.org/cms/
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منتديات حوكمة اإلنترنت الوطنية واإلقليمية

اإلقليميالصعيدعلى+

(EuroDIG)األوروبياإلنترنتحوكمةمنتدى•

African)اإلفريقياإلنترنتحوكمةمنتدى• IGF)

(APrIGF)األسيوياإلنترنتحوكمةمنتدى•

Arab)العربياإلنترنتحوكمةمنتدى• IGF)

الوطنيالصعيدعلى+

اإلنترنتلحوكمةالتونسيالمنتدى•

اإلنترنتلحوكمةالروسيالمنتدى•

اإلنترنتلحوكمةالبريطانيالمنتدى•

ألخ...•
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اإلنترنتحوكمةمدارس

جميععلىفيهاالطلبةتدريسيتمايام5-3لفترةتمتدمكثفةعملورشهي+

اإلنترنتحوكمةجوانب

أسياوأفريقيا،والالتينية،أمريكاوأوروبا،فيالبرنامجهذامننسخةهناك+

أسياوغرباألوسطالشرقلمنطقةمدرسةهناك+

2014مايوأيار29-25الفترةفيالكويتمدينةفيإنعقدتنسخةأول+

2015مايوأيار29-25الفترةفيالعاصمةتونسفيانعقدتالثانيةالنسخة+

2016أغسطسأب12-8بتاريخعقدتالثالثةالنسخة+

أولتشرين8-5الفترةفيالباكستانفياإلنترنتلحوكمةمدرسةعقدت+

العالممستوىعلىمحليةمدرسةثانيكانتوقد،2015



(ICANN)هيئة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة 
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هيئة األيكان

علىعنوانتطبعأنيجباإلنترنت،شبكةعلىأخرشخصالىللوصول•

(فريدإنترنتمعرف)رقما  أوإسما  أكانسواءا  اإلنترنتمتصفح

العالمحولهذهالفريدةالمعرفاتتنسقاأليكانهيئة•

فريدةالاإلنترنتلمعرفاتالسياساتتبنيوالمنافسةتشجعاأليكانهيئة•

علىملتعوالالمزعج،بالبريدلهاعالقةوالبالمحتوى،تتحكمالاأليكانهيئة•

اإلنترنتشبكةالىالولوجمبادرات

نغافورةسوإسطنبولو(الرئيسيالمقر)أنجيلوسلوسفيرئيسيةمكاتبلها•

بكينواجنيفوبروكسلوسيديواشنطنومونتيفيديوفيتواصلمكاتبلها•

سيؤولو

/http://www.icann.orgهوللهيئةاإللكترونيالموقع•

http://www.icann.org/
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مجتمع األيكان

القطاع الخاص

الحكومات والجهات الشبه حكومية

المجتمع المدني

صناعة أسماء النطاقات

مستخدمي اإلنترنت

القطاع األكاديمي

القطاع التقني

الخاصالقطاعشركات•

الجمعيات•

المحليةالحكومات•

الدوليةالمحافلفيبهاالمعترفاإلقتصادات•

والمعاهداتالجنسيةالمتعددةالحكوميةالمنظمات•

المتحدةاألمممنظماتيشملبما)العامةالسلطات•

(اإلنترنتحوكمةفيمباشرإهتماملهاوالتي

األكاديميينالقادة•

العاليالتعليممؤسسات•

الجامعاتأساتذة•

الجامعاتطلبة•

البرتوكوالتمطوري•

والبرمجياتالمعداتمطوري•

الشبكاتمشغلي•

التقنيينالباحثين•

حكوميةالالالمنظمات•

ربجيةالغيرالمنظمات•

تجاريينالغيرالمستخدمين•

البحثمؤسسات•

الخيريةالمؤسسات•

األعلىالمستوىنطاقاتسجالت•

النطاقاتأسماءمسجلي•

النطاقاتأسماءمنظمات•
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اإلستشاريةواللجانالداعمةالمنظمات

(ASO)للعناوينالداعمةاللجنة•

(ccNSO)البلدانرموزألسماءالداعمةاللجنة•

(GNSO)العامةلألسماءالداعمةاللجنة•

(ALAC)للمستخدميناإلستشاريةاللجنة•

(GAC)للحكوماتاإلستشاريةاللجنة•

(RSSAC)الجذرخوادملمنظومةاإلستشاريةاللجنة•

(SSAC)واإلستقرارلألمناإلستشاريةاللجنة•
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األيكانلهيئةاإلداريالهيكل
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العملفياأليكانمجتمع

نموذج تعدد أصحاب المصلحة من األسفل إلى األعلى

الجهود الجماعية لمجتمع األيكان تترجم الى هدف مشنرك

ومعرفات إنترنت فريدة وأمنة ومرنةوقابلة للتشغيل المتداخل، موحدة منظومة إنترنت 

مصالح الصناعات وأسماء 

النطاقات

مصالح الحكومات

مصالح نطاقات رموز البلدان

مصالح عناوين اإلنترنت

ةالمصالح التقني

مصالح مستخدمي

اإلنترنت

POLICY / ADVICE

الصناعات والمنظماتالحكومات

حكوميةالشبه

المدنيالمجتمع النطاقاتأسماءصناعة اإلنترنتمستحدمي األكاديميالقطاع التقنيالقطاع
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األيكانعملفيالمشاركة

علىوهواأليكان،مهمةفيإهتماملهمنلكلمفتوحاأليكانعملفيالمشاركة•

تطوعيأساس

المصلحةأصحابتعددبمدأتتمالقراراتوصناعةالسياساتصناعة•

ا تعقدعامةإجتماعاتثالثة• سنويا

نوفمبرثانيتشرين11-6بتاريخالهندفيحيدرابادمدينةفيحدثالسابقاإلجتماع

2016(https://hyderabad57.icann.org/)

2017مارسأذار10-4بتاريخالدنماركيةكوبنهاجنمدينةفيسيتمالقادماإلجتماع

(https://copenhagen58.icann.org/)

https://hyderabad57.icann.org/
https://helsinki56.icann.org/
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الزمالةبرنامج

موالنطورفيأوالناميةالدولمنألفرادماليةمنحتقديمالىالبرنامجيهدف•

األيكانإجتماعاتحضورفيللمساعدة

نصحالوتقديمالزمالء،إختيارعنمسؤولةالزمالةبرنامجطلباتتقييملجنة•

البرنامجتطويرفيلأليكان

أيكانإجتماعلكلزميل45-40سفرتكاليفبتغطيةالبرنامجيقوم•

االلكترونيالرابطعلىالبرنامجعنالمزيد•

https://www.icann.org/resources/pages/fellowships-2012-02-

25-en

https://www.icann.org/resources/pages/fellowships-2012-02-25-en
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(NextGen@ICANN)األيكانفيالقادمالجيلبرنامج

اإلنترنتشبكةتعملكيففهمفيالبرنامجهذايساعد•

ا،األيانوأعمالاأليكان،وهيئةاإلنترنت،حوكمةمثلكثيرةمواضيعيغطي•

الكثيروغيرهالإلنترنت،التقنيةوالمعايير

أيكانإجتماعلكلمشارك20-15لماليةمنحيقدم•

-https://www.icann.org/developmentااللكترونيالرابطعلىالمزيد•

and-public-responsibility/nextgen

https://www.icann.org/development-and-public-responsibility/nextgen
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ICANN)ب عدعنللتعلماأليكانمنصة Learn)

المهتمينلجميعمخصصةاإلنترنتشبكةعلىب عدعنتعلممنصة•

الزمالء،وتواصلالمؤسسية،المعرفةعلىللحفاظفعالةوسيلةلتكونمصممة•

باإلنترنتعالقةلهاألمورالفهممنجديدلمستوىالعنانوإطالق

/http://learn.icann.orgالرابطعلىالتعليميةالبرامجمنجيدعددهناك•

عدةوبلغات

يل،التفضذاتباللغةتدريبيةدورةيطلبأنالمنصةهذهمتصفحبإمكان•

توفيرهجاهداا الفريقوسيحاول

http://learn.icann.org/


(IANA)هيئة تخصيص عناوين اإلنترنت 
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تاريخ األيانا

لأعماكانتاأليكان،هيئةتأسيسقبل

فيبوستيلجونقبلمنمدارةاأليانا

جامعةفيالمعلوماتيةالعلوممعهد

رةوزامعمبرمبعقدكاليفورنياجنوب

ةهيئتأسستوعندما.األمريكيةالدفاع

بعقدإليهاالمهامهذهنقلتماأليكان،

األمريكيةالتجارةوزارةمعمبرم
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األيانا؟هيما

اإلنترنتعناوينتخصيصهيئة•

نعناويوالنطاقاتأسماءوهيالفريدة،اإلنترنتمعرفاتمنظومةعنمسؤولة•

اإلنترنتبروتوكوالتواإلنترنت

العاممنذموجودةكانتمهامهاأنمنالرغمعلى1988العامفيتأسست•

1972

/http://www.iana.orgالرابطعلىاإللكترونيالوقع•

http://www.iana.org/
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األياناعليهاتعملالالتياألمورهيما

األعلىالمستوىنطاقاتسياساتتضعال•

للبلدانالحرفثنائيالترميزتقررال•

الغايةلهذهتستخدمISO-3166منظومة•

بلدبأيالخاصاألعلىالمستوىنطاقتديرمنتقررال•

هذايديرمنتقررمنهيالمحليةالمجتمعات•
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األمريكيةالمتحدةالوالياتوحكومةاألياناأعمال

يةاألمريكالتجارةوزارةمعمبرمبعقداألياناأعمالعلىاأليكانهيئةتشرف•

لفاتمعلىيحصلتغييرألياألخضرالضورتعطياألمريكيةالتجارةوزارة•

الجذرخوادم

وزارةلىاإرسالهاقبلالمطلوببعملاألياناموظفيويقوماأليانا،الىالتغييرطلبيصل•

للتنفيذاألمريكيةالتجارة

ةالالزمالتغييراتإلجراءفيريساينشركةبتوجيهاألمريكيةالتجارةوزارةتقوم•

التنفيذ،بإنتهاءاألمريكيةالتجارةوزارةت علمفيريساين،شركةقبلمنالالزمإجراءبعد•

بذلكاألياناتعلمبدورهااألمريكيةالتجارةووزارة

الالزمإجراءبإنتهاءللتغييرالطالبةالجهةبإعالماألياناهيئةتقوم•
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األياناألعمالاإلشرافيةالمهامنقل

نيتهاعناألمريكيةالمتحدةالوالياتحكومةأعلنت،2014مارسأذار14في•

شروطضمنجديدةلجهةلأليانااإلشرافيةالمهامنقلفي

عندماهوأنمؤقتا  سيكوندورهااألمريكيةالمتحدةالوالياتحكومةأرتئتلطالما•

اإلشرافيةالمهامهذهنقلسيتماألوان،يحين

:مسارينعلىالعملتم•

واأليانا،ألعمالاإلشرافيةالمهامنقل1.

األيكانهيئةمسألةتحسين2.

لهمنكلواألخرىاإلنترنتمنظماتواأليكانمجتمعبهقامكلهالعملهذا•

باإلنترنتومصلحةإهتمام
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(األياناألعمالاإلشرافيةالمهامنقل)تابع...

فيكيةاألمريالمتحدةالوالياتحكومةالىاإلشرافيةالمهامنقلمقترحتسليمتم•

مراكشفي55رقماأليكانإجتماعخالل2016مارسأذار10

المتحدةالوالياتحكومةعناألياناإستلقت،2016أكتوبرأولتشرين1في•

المصلحةأصحابأعمالهايديرجديدةجهةتحتأعمالهاوأصبحتاالمريكية،



الرقمياإلقتصاد
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تقديريةتعدلماإلنترنت

...للتواصل اإلجتماعي ... 

...للتجارة والترفيه ... 

إلى كل شيء... 

...من القطاع األكاديمي
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مستخدمي اإلنترنت، والبيانات، والسعات الدولية

(بليون)اإلنترنتمستخدميعدد

•20000.50

•20143.00

•20205.00

معدل اإلستخدام الشهري للمستخدم

•200010 MB
•20135 GB
•201814 GB

الدوليةالسعات

•200814 Tbps
•2014137 Tbps

حاجة ملحةوالتجارةالترفيه أكاديميأداة 
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0

+10.8%

البلدان القيد التطور

المتطورةالبلدان

2016

4.2

1.4

2.8

2010

2.3

0.5

1.7

1

2

5

(دوالرمليار)الرقمياإلقتصاد

3

4

CAGR

8%

18%

4.1% of 
GDP

5.3% of 
GDP

قوة إقتصادية متزايدة ومنتشرة
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هل هناك تغطية شبكة؟

!ال أتكلم هذه اللغة

!ال يوجد تغطية شبكة

هل أستطيع أن أشحن

بضائعي إلى هنا؟

أثقهل أستطيع أن 

؟بالتجارة الإللكترونية

هل لدي جهاز للولوج؟كم سيكلفني هذا؟

هل سيصل طلبي في الوقت؟

اإلقتصاد الرقمي ليس خالي من المعيقات
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بوسطنمجموعةاأليكانهيئةكلفت

حولدراسةلعمل(BCG)اإلستشارية

نمومساعدةفيالرقمياإلقتصاددور

العالمياإلقتصاد

الجوانبأحدهوالرقمياإلقتصاديالنمو

الراكدالعالميلإلقتصادالمشرقة

الرقمياإلقتصادمشاكلإحتكاكمنالتقليل
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المصادر الرئيسية لإلحتكاك الرقمي

البنية التحتية
3/6وزن 

الصناعة
1/6وزن 

تمنعالتيالمعيقات

تبنيمنالشركات

فياإلنترنتإستخدام

عملها

وفربتالمتعلقةالمعيقات

المحتوى

تحدالتيالمعيقات

النشاطاتمنالمستهلك

اإلنترنتشبكةعلى

منتحدالتيالمعيقات

ةشبكالىالولوجفرص

اإلنترنت
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الرقمياإلحتكاكفهرس
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(الرقمياإلحتكاكفهرس)تابع...
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إحتكاكمصدركلحسبالتصنيف
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(إحتكاكمصدركلحسبالتصنيف)تابع...



|   55

والبناءاإليجابياإلقتصاديالتأثير

0%

8%

6%

70

4%

2%

50 01020304080 60

Turkey

Sweden

South Africa
Saudi Arabia

Russia

Poland

Netherlands

Mexico

Korea, Rep. Japan

Italy

Indonesia

India

Hong Kong

Greece
Germany

France

e-Friction score, 2013

Denmark

Czech Republic

China

Canada

Brazil
Egypt

Australia

Argentina

2013 digital economy1

as % of GDP (est.) 

United States

United Kingdom

Belgium

R2=0.60

Equivalent to 
2.5 pts of the

overall economy

Bottom quintile 
e-Friction

Top
quintile e-Friction

> 3.2 B unconnected people
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الحجمالمتوسطةالصغيرةوالشركاتاإلنترنت

+7%

-3

0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

36

39

42

45%

Higher
e-Friction

Lower
e-Friction

المعدل

الثالثة سنوات الماضية

نمو األرباح التراكمي

Heavy
web use

+18%

Med / light
web use

+11%

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Flag_of_France.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Flag_of_France.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Flag_of_India.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Flag_of_India.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/f/fa/20091103090801!Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/f/fa/20091103090801!Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Flag_of_South_Korea.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Flag_of_South_Korea.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Flag_of_Turkey.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Flag_of_Turkey.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Flag_of_Ukraine.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Flag_of_Ukraine.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Flag_of_Sweden.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Flag_of_Sweden.svg
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الواحدللفرداإلجماليالمحليوالناتجالرقمياإلحتكام



|   58

لفردلاإلجماليالمحليالناتجمستوياتكانتمهماالرقمياإلقتصادلتقدممعيقاتهناك

الواحد

البنيةنشراتتحديمنتزيدالريفيةالمناطقفيالعاليالسكانيوالتعدادالسكانيةالكثافة

قنيةتوتجاربمهمةسياساتيةخياراتعملتتطلبوبالتالياألماكن،هذهفيالتحتية

والمعلوماتاإلتصاالتتقنياتمهاراتحولالعامالوعيزيادة

محلية،تمنظومابناءيتطلبوهذاالتغيير،علىتساعدالمحليةباللغاتالمحليالمحتوى

اإللكترونيةالحكومةخدماتعلىيشملوهذا

أسرع،كلبشتنمولإلنترنتإستخدامهاتكثفالتيالحجموالمتوسطةالصغيرةالشركات

الدوليةالتجارةفرصوتزيدأكثر،أناسوتوظف

المصلحةأصحابتعددبمبدءالسياساتبناءعلىالتشجيع

إستنتاجات ومقترحات
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http://goo.gl/lmBDtr

و

https://goo.gl/20BlSy

التقرير؟مننسخةعلىأحصلأنالممكنمنأين

http://goo.gl/lmBDtr
https://goo.gl/20BlSy
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بطاينةعاطففهد
األوسطالشرقلمنطقةإقليميةعالقاتمدير

fahd.batayneh@icann.org:الكترونيبريد
/http://icann.org:الكترونيموقع

gplus.to/icann

weibo.com/ICANNorg

flickr.com/photos/icann

slideshare.net/icannpresentations

twitter.com/icann

twitter.com/fahdbatayneh

facebook.com/icannorg

linkedin.com/company/icann

youtube.com/user/icannnews

!اسئلة؟

flickr.com/photos/icann
flickr.com/photos/icann
facebook.com/icannorg
facebook.com/icannorg
youtube.com/user/ICANNnews
youtube.com/user/ICANNnews
linkedin.com/company/icann
linkedin.com/company/icann
twitter.com/icann
twitter.com/icann
gplus.to/icann
gplus.to/icann
weibo.com/ICANNorg
weibo.com/ICANNorg
slideshare.net/icannpresentations
slideshare.net/icannpresentations

