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 الملخص
برزت دولة اإلمارات العربية المتحدة كرائد عالمي في مجال الدبلوماسية الرقمية نظًرا المتالكها بنية تحتية ممتازة لالتصاالت، 

ورغبتها في التواصل مع العالم الخارجي كجزء من أهداف سياستها الخارجية، وعلى الرغم من الدور الرئيسي لدولة اإلمارات 

هذه الظاهرة الدبلوماسية الرقمية، لم يتم القيام بالكثير من الدراسات في توضيح جهود دولة اإلمارات في هذه الظاهرة، وبالتالي، في 

تسعى هذه الرسالة إلى سد الفجوة البحثية من خالل معالجة ثالثة أسئلة بحثية أساسية تتعلق بالدبلوماسية الرقمية لدولة اإلمارات: 

استراتيجية الدبلوماسية الرقمية لدولة اإلمارات ؟، ثانياً، ما هي فوائد الدبلوماسية الرقمية لدولة اإلمارات؟ ، ثالثاً، ما أوالً، ما هي 

هي التحديات التي تواجه دولة اإلمارات في استراتيجية الدبلوماسية الرقمية وكيف يمكن معالجتها؟، تمت معالجة أسئلة البحث 

المنهجية النوعية للمقابالت الشخصية مع الدبلوماسيين اإلماراتيين واألكاديميين وخبراء في مجال المذكورة أعاله من خالل 

السياسة الخارجية، ودعمها من خالل بيانات أولية مصدرها من حكومة دولة اإلمارات ووكاالت دولية، وكذلك بيانات ثانوية من 

تتضمن استراتيجية الدبلوماسية الرقمية لدولة اإلمارات في استخدام األدوات  .مصادر وسائل اإلعالم، حكومية، ومنظمات الدولية

التالية: موقع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، فيسبوك، تويتر، إنستغرام، ويوتيوب، وذلك بهدف استخدام األدوات المذكورة 

لة اإلمارات، وتوفير منصة للتفاعل العالمي أعاله لتعزيز والتسويق للدولة، ولتكون بمثابة مصدر رئيسي للمعلومات عن دو

وممارسة الدبلوماسية، على الرغم من الفوائد التي تجنيها دولة اإلمارات من الدبلوماسية الرقمية، إال أن العديد من التحديات 

مهور واستهدافهم؛ تعترض ذلك، ويشمل اآلتي: تحديات الموظفين في إدارة األدوات؛ التصور اإلقليمي السلبي؛ صعوبة تحديد الج

الفجوة بين األجيال في استخدام وسائل التواصل االجتماعي في ممارسة السياسة الخارجية ؛ الحفاظ على السالم في ظل مواكبة 

تغير السريع في البيئة اإلعالمية؛ زيادة ظاهرة األخبار الزائفة من مصادر معادية؛ استخدام األدوات الرقمية من قبل الجهات 

ن غير الدول للطعن في سلطة الدولة؛ ثقافة عدم الكشف عن الهوية في المجال الرقمي؛ خطر الهجمات اإللكترونية الفاعلة م

في مواجهة كل هذه التحديات، يوصي البحث فيما يلي: بالنسبة لحكومة دولة اإلمارات في القيام بما يلي:  .والثقافة المؤسسية

ماراتيين والمهنيين اإلماراتيين في الدوائر اإلعالمية للسياسة الخارجية ؛ بحث عن التدريب المستمر وتوجيه الدبلوماسيين اإل

الجمهور المستهدف من أجل توصيل الرسالة الصحيحة وكذلك تكثيف االتصال من خالل وسائل التواصل االجتماعي؛ تطوير آلية 

فقط باللغتين العربية واإلنجليزية وزيادة الوعي للجمهور استجابة سريعة لمكافحة األخبار المزيفة؛ توجيه الرسائل بلغة أخرى ليس 

 المستهدف حول المخاطر التي تأتي مع وسائل التواصل االجتماعي.
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