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در گزارش  2020سازمان ملل متحد عنوان شد

میترا جلیلی

خبرنگار

ســازمان ملل متحد در گزارش دوساالنه خود
شاخص توسعه دولت الکترونیک( )EGDIدر
کشــورهای مختلف را مورد بررسی قرار داده و
بــر نقــش کرونا در توســعه دولــت الکترونیک
در کشــورها تأکیــد کرده اســت .گــزارش 2020
ســازمان ملــل متحــد نشــان مــی دهد کــه در
مجمــوع  65درصــد از اعضای ســازمان ملل
از نظــر این شــاخص ،در ســطح بــاال( )highیا
خیلی باال قرار دارند و حتی در برخی کشورها با
کمترین میزان توســعه یافتگی نیز شاهد رشد
این شاخص هستیم.
ëëپیشرفتدرسایهکرونا
گــزارش ســازمان ملــل متحــد در رده بنــدی
193کشور عضو این ســازمان در زمینه توسعه
دولــت الکترونیــک ،بخــش هــای مختلفــی
از جملــه ســرویس هــای آنالین،وضعیــت
زیرســاخت های ارتباطــی و ...را مورد بررســی
قــرار داده و ســه کشــور برتــر را دانمــارک،
کرهجنوبی و اســتونی اعالم کرده و یادآور شده
اســت که کشــورهای فنالند ،اســترالیا ،ســوئد،
بریتانیــا ،نیوزیلنــد ،امریــکا ،هلنــد ،ســنگاپور،
ایســلند ،نــروژ و ژاپــن در رده های بعــدی قرار
دارند .ســازمان ملــل از این تحقیــق به عنوان
ابزار توســعه یاد می کند چراکــه در آن چالش
ها ،قدرت ها ،سیاســت ها و استراتژی کشورها
برای توســعه دولت الکترونیک مورد بررســی
قرار مــی گیرد .گــزارش  2020نشــان می دهد
در بیشــتر مناطق جهان شــاهد رشد شاخص
توســعه دولــت الکترونیک( )EGDIهســتیم.
«لیــو ژنمین» ،معــاون دبیرکل ســازمان ملل
متحــد در امــور اقتصــادی و اجتماعــی گفت:
بــا این کــه رده بندی هــای دولــت الکترونیک
ارتباط مســتقیمی بــا میزان درآمد یک کشــور
دارد ولــی منابــع مالــی تنها فاکتــور کلیدی در
توســعه دولت دیجیتال نیستند .سیاست ها و
استراتژی های یک کشور و توجه به تعهداتش
برای توسعه سرویس های دیجیتال میتواند
رتبه کشــورها را در این فضای رقابتی ،سریع تر
افزایــش دهــد.وی افــزود :بیماری همــه گیر و
جهانی کرونا نقش دولت الکترونیک را هم در
ارائه خدمات معمولــی دیجیتالی و هم برای

تالش های نوآورانه جدید به منظور مدیریت
این بحران ،برجسته تر کرده است.
«لیــو ژنمیــن» افــزود :دولت هــا در پاســخ به
شرایط اضطراری و بحرانی سالمت ،این روزها
از ابزارهای جدیدی بهره می گیرند که از جمله
آنهــا می تــوان به پرتال های اطالعــات درباره
کوویــد  ،19ســرویس های آنالین بــرای تأمین
کاالهای پزشکی،مالقات های مجازی بیماران
بــا پزشــکان ،اپلیکیشــن های خودتشــخیصی
بیماریکروناوهمچنینمجوزهایالکترونیک
بــرای اعمــال وضعیت قرنطینــه اشــاره کرد.
برخی کشــورها نیز از زیرساختهای دیجیتال
اســتفاده کردند تا به ســرعت اپلیکیشــن های
ردیاب ســامت و همچنین اپلیکیشن هایی را
به منظور دورکاری و نیز آموزش از راه دور برای
دانش آموزان و دانشجویان توسعه بدهند.
به گفته وی ،از پاسخ های نوآورانه دولت های
دیجیتال به کووید  19می توان به داشبوردهای
آنالیــن در کانــادا و اســترالیا بــه منظــور
اشتراکگذاری داده ها و اطالعات و همچنین
ردیابــی بیماری کرونا اشــاره کــرد .در چین نیز
چــت بات ها بــرای تخمین ریســک بیماری و
افراد آلوده به کار گرفته شــدند .در استونی نیز
یک اپلیکیشــن تعاملــی به مســئوالن محلی
اجازه داد تا به طور مستقیم با نمایندگان خود
ارتباط بگیرند و به عنوان مثال اطالعات کووید
 19را به اشتراک گذاشته ،ویدئو و عکس پست
کننــد یا حتی رویدادهای مجــازی برگزار کنند.
در کرواســی نیــز پزشــک مجازی با اســتفاده از
قابلیت های هوش مصنوعی موفق شد میزان
مراجعه مردم به بیمارستان ها را تا حد زیادی
کم کند و تأثیر مناســبی در کاهش شیوع کرونا
داشته باشد .در لندن هم با استفاده از دوربین
هــا ،سنســورها و همچنیــن الگوریتــم هــای
هــوش مصنوعــی به منظــور کنتــرل ترافیک،
فاصله اجتماعی بین افراد پیاده رعایت شد.
ëëتغییراتمعناداردردولتالکترونیک
امــا اگــر بخواهیم نگاهــی به تغییــر وضعیت
کشــورها از نقطه نظر شــاخص توسعه دولت
الکترونیک()EGDIداشــته باشــیم ،بایــد
گفــت کــه دانمــارک در ســال  2018هــم رتبه
اول جهــان را در اختیــار داشــت و ایــن دومین
بــار اســت که دانمــارک در رتبه نخســت جای

گرفته اســت.دانمارک با اســتراتژی دیجیتالی
شــدن ،بر زیرســاخت های آی سی تی مرکزی
تمرکــز دارد کــه ســازمان هــای دولتــی را بــه
شــهرداری هــا و دولــت هــای محلــی متصل
مــی کنــد و شــهروندان مــی تواننــد از همــه
خدمات دیجیتــال بهره بگیرند.این کشــور در
بحــران کرونــا هم از ســرویس هایــی همچون
 NemID, Borger.dkو نیــز Digital Post
استفاده کرد تا مردم کمترین آسیب را از کرونا
ببیننــد .این کشــور چشــم انداز بعــدی خود را
توســعه زیرســاخت هــای دیجیتال مــورد نیاز
برای سالمندان و افراد ناتوان می داند.
گفتنــی اســت امســال کــره جنوبــی یــک رتبه
صعــود کــرده و در ایــن میــان ،اســتونی هــم
عملکردی بســیار جالب داشــته چراکــه با 13
رتبه افزایــش ،از رده  16ســال  2018به جایگاه
ســوم این رده بندی انتقال یافته است .فنالند
هــم از رتبــه  6بــه  4صعود کــرده امــا گزارش
 2020ســازمان ملــل متحــد نشــان مــی دهد
اســترالیا کــه ســال  2018دومیــن کشــور برتــر
جهان در شــاخص توســعه دولت الکترونیک
محســوب می شــد به رتبــه پنجم نــزول کرده
اســت .ســوئد هم یک رتبه نزول داشــته و این
رقم نزول برای بریتانیا که در آستانه جدایی از
اتحادیه اروپا قرار گرفته به ســه رتبه می رســد.
جایگاه نیوزیلند نســبت به  2018تغییر نکرده
و همچنان در رده هشــتم جدول قرار دارد .اما
امریکا با  2رتبه صعود ،به عنوان نهمین کشور
برتر جهان شــناخته شــد .هلند هــم صعود 3

پلــه ای داشــته و پس از آن ســنگاپور بــا  4رتبه
نــزول نســبت بــه  2018در جایــگاه یازدهــم
ایستاده است.
دوازدهمین کشــور این رده بندی هم ایســلند
اســت که نســبت به  2018صعــودی  7پله ای
را نشــان مــی دهد و پــس از آن نروژ بــا ارتقای
یک رتبه ای قرار دارد.ژاپن هم که ســال 2018
دهمیــن کشــور برتــر جهــان در حــوزه دولــت
الکترونیــک بــه شــمار مــی رفــت حــاال طبــق
گزارش ســازمان ملل با  4پلــه نزول ،در ردیف
چهاردهم جای گرفته است.
ëëایراندرمیانههایفهرست
از کشــورهایی کــه تغییــری چشــمگیر در رتبه
توســعه دولت الکترونیک داشــته اند عالوه بر
اســتونی می تــوان به لیتوانی اشــاره کــرد که با
صعود  20پله ای ،از رتبه  40سال  ،2018امسال
در جایگاه بیستم قرار گرفته است.قبرس نیز با
18رتبه صعود ،از جایگاه  36به  18نقل مکان
کرده و این رقم تغییر برای اســلوونی از 37به
رتبه  23اســت که نشان از 14رتبه صعود دارد.
جمهــوری چک هــم با صعود  15پلــه ای این
شــاخص ،از رتبه  54به  39رسیده است .شاید
بــه محض این که توســعه دولــت الکترونیک
به گوشــتان بخورد چیــن را در رتبه های باالی
جدول مجســم کنیــد اما جالب اینجاســت که
چیــن در گزارش امســال ســازمان ملل متحد
در رتبه  45قرار دارد که البته نســبت به ،2018
صعودی 20پلهای داشته است.
ایران هم امسال از نظر شاخص توسعه دولت

الکترونیک با  3پله نــزول از جایگاه  86به 89
رسیده اســت .اما اگر بخواهیم وضعیت ایران
را بــا ســال  2014یعنــی دولــت دهم مقایســه
کنیم می بینیم که رشــد  16پله ای داشــته چرا
کــه در آن ســال در رتبه 105جــای گرفته بود.از
کشورهای اطراف ایران می توان به ترکیه اشاره
کرد که اکنون در رتبه  53قرار دارد .ارمنســتان
هــم نســبت بــه  19 ،2018پلــه ترقی کــرده و از
رتبــه  87به  68رســیده اســت .اوکرایــن نیز با
 13رتبه صعود از  82به جایگاه  69نقل مکان
کرده اســت .جالب اینجاست کشور سوریه هم
با وجود جنگ طوالنی از نظر شاخص توسعه
دولــت الکترونیــک  21پلــه صعود داشــته و از
جایــگاه  152به  131رســیده اســت.اما لبنان از
نظر این شاخص ،امسال  28رتبه نزول داشته
و از جایگاه  99به  127رسیده است.
ëëآفریقاوشاخصتوسعهدولتالکترونیک
در گــزارش ســازمان ملــل متحــد آمده اســت
میانگیــن شــاخص منطقه ای توســعه دولت
الکترونیک برای کشورهای آفریقایی0.3914 ،
اســت که ایــن رقم حدود یک ســوم پایینتر از
 EGDIجهانی( )0.60است .درمیان کشورهای
فقیر و درحال توســعه ،سه کشور کمتر توسعه
یافتــه بوتــان ،بنــگالدش و کامبوج پیشــتازان
توسعه دولت الکترونیک و دیجیتال محسوب
می شوند چراکه شــاخص  EGDIاین کشورها
در ســال  2020از رده میانی به رده باال رســیده
اســت .بوتان  23پله صعود کرده و از رتبه 126
ســال  2018حاال در ردیــف  103این رده بندی
قرار گرفته اســت .ســاحل عاج در غرب آفریقا
هــم  33رتبــه صعود نســبت بــه ســال 2018
داشــته و از  172به جایــگاه  139این رده بندی
انتقال یافته است.
در آفریقــا هــم کشــورهای موریس ،سیشــل و
آفریقــای جنوبی از نظر این شــاخص پیشــتاز
هستند .کشور لســوتو در جنوب آفریقا هم 32
پلــه صعــود داشــته و در رده  135این لیســت
ایستاده و زیمبابوه هم با  20پله رشد،یکصد و
بیست و ششــمین کشور جهان از نظر توسعه
دولــت الکترونیــک اســت.از کشــورهایی که از
نظــر  EGDIروندی نزولــی دارند هم می توان
به اتیوپی اشاره کرد که با  27پله کاهش از رتبه
 151سال  2018امسال در جایگاه  178ایستاد.

اخـــــــبار

«کرونا» موتور محرکه توسعه دولت الکترونیک

افزایش ترافیک شبکه ملی اطالعات با نسل پنجم ارتباطات

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه توســعه نســل پنجم ارتباطات ( )۵Gمطابق با اهداف شبکه ملی
اطالعات اســت ،گفت :این فناوری می تواند به افزایش ترافیک شــبکه ملی و شکل گیری زیست بوم
نوآورانه بینجامد .به گزارش مهر ،ستار هاشمی با اشاره به روند اجرای فاز آزمایشی فناوری نسل پنجم
ارتباطات ســیار ( )۵Gدر کشــور اظهار داشت :بیش از  ۲سال برای راه اندازی  ۵Gدر ایران برنامهریزی
شده و آمادگی زیرساختی ،رگوالتوری و کاربستهای این تکنولوژی در قالب نقشه راه طی شده است.
وی خاطرنشان کرد :فناوری  ۵Gمطابق با اهداف باالدستی نظام از جمله مصوبه شورای عالی فضای
مجازی مربوط به تبیین الزامات شبکه ملی اطالعات در حال توسعه است.
معــاون نــوآوری وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه برای راه اندازی نســل پنجــم ارتباطات ( )۵Gتنها به
زیرســاخت ارتباطی این تکنولوژی توجه نشــده اســت ،افزود ۵G :یک زیســت بوم اقتصادی است که
میتواند به شــکوفایی اقتصاد دیجیتال نیز کمک کند .معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه  ۵Gامکان
ارائه بســیاری از خدمات را که تاکنون میســر نبوده است ،فراهم میکند ،خاطرنشان کرد :از جمله این
خدمات میتوان به جراحی از راه دور در حوزه پزشکی اشاره کرد .به این معنی که اجرای کامل شبکه
 ۵Gدر کل کشور این امکان را برای توسعه عادالنه خدمات پزشکی در کشور فراهم میکند .وی گفت:
از ســوی دیگــر تکنولوژی  ۵Gدر صنایع مختلــف ،افزایش بهرهوری و خلق ثــروت را به همراه خواهد
داشت؛ برای مثال در حوزه کشاورزی میتواند به مدیریت بهتر منابع آب و تحقق کشاورزی هوشمند
بینجامــد .در همیــن حال در حــوزه خودروهای خــودران با توجه به ســیر تحوالت هــوش مصنوعی،
نیازمند  ۵Gهستیم .معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات با اشاره به کارکردهای فناوری  ۵Gنسبت
به نســلهای قبل ارتباطات ســیار ،گفت :کاهش قابل توجه تأخیر در دریافت داده ،افزایش سرعت و
قابلیت اطمینان در شبکه ،از جمله کارکردهای این فناوری است که میتواند نویدبخش شکلگیری
زیســت بوم نوآورانه با خلق کاربردهای جدید در کشــور باشد؛ این فناوری همچنین میتواند ترافیک
شبکه ملی اطالعات را افزایش داده و باعث ایجاد اشتغال در حوزه تخصصی  ICTشود.

گوگل به فریب کاربران استرالیایی متهم شد

کمیســیون رقابت و مصرف کننده اســترالیا ،گوگل را متهم کرده اســت که مصرف کنندگان را جهت
دریافت اجازه برای استفاده از اطالعات شخصی آنها برای تبلیغات هدفمند گمراه کرده است.
بــه گزارش ایســنا ،اتهامات مقامات اســترالیایی که ممکن اســت بــه صدور جریمــه چندین میلیون
دالری برای گوگل ختم شــود ،در بحبوحه افزایش حساســیتهای جهانی پیرامون حریم خصوصی
اطالعات مطرح شده است .قانونگذاران امریکایی و اروپایی اخیراًبه نحوه استفاده شرکتهای فناوری
از اطالعــات خصوصــی کاربران زوم کردهاند .کمیســیون رقابت و مصرف کننده اســترالیا در اســنادی
کــه به دادگاه ارائه کرد ،گوگل را متهم کرد که به طور شــفاف اجــازه کاربران را دریافت نکرده یا به طور
مناسب کاربران را درباره یکی کردن اطالعات شخصی اکانتهای گوگل با فعالیتهای وبگردی آنها
در وبسایتهای غیرگوگل مطلع نکرده است .راد سیمز ،رئیس این کمیسیون گفت :این تغییر ارزش
مالی زیادی برای گوگل داشته است و آنها با رفتار گمراه کننده به این امر دست پیدا کرده اند .ما متوجه
شدیم گوگل مصرف کنندگان استرالیایی را درباره کاری که قصد انجام آن را دارد ،گمراه کرده است.
ایــن تغییــر به گوگل اجــازه داد ،وبگردی میلیونها مصــرف کننده را با نام و هویــت آنها مرتبط کرده
و قــدرت بــازار فوق العاده ای پیدا کند .با این حال ،گوگل مدعی اســت که ایــن تغییر اختیاری بوده و
موافقت کاربر از طریق اطالعیههای شفاف و برجسته کسب شده است .یک سخنگوی گوگل در ایمیلی
اعالم کرد ،اگر کاربر موافق نبود ،تجربه اش در محصوالت و خدمات گوگل بدون تغییر می ماند و این
شرکت قصد دارد از موضع خود دفاع کند .گفتنی است گوگل در ژوئن سال  ۲۰۱۶متن سیاست حریم
خصوصی خود را تغییر داد و این عبارت که «اطالعات معروف به کوکی کسب و کار نمایش تبلیغات
خود به نام دابل کلیک را با اطالعات شخصی کاربران یکی نخواهد کرد» را از آن حذف کرد .در عوض
این عبارت اضافه شــد که «بر اســاس تنظیمات اکانت شــما ،فعالیتتان در سایتها و اپلیکیشنهای
دیگر ممکن است با اطالعات شخصی شما مرتبط شود تا خدمات گوگل بهبود پیدا کند ».بر اساس
گزارش رویترز ،کمیســیون رقابت و مصرف کننده استرالیا مدعی است که گوگل از اطالعات شخصی
ادغــام شــده بــرای تقویت تبلیغــات هدفمند که منبــع درآمد کلیدی این شــرکت به شــمار می رود،
استفاده کرده و درباره تغییر سیاست حریم خصوصی خود با مصرف کنندگان شفاف نبوده است.

