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يرس جامعة الدول العربية ومجلس الوحدة االقتصادية العربية تقديم الشكر والتقدير 
واالمتنان للجهود التي قام بها القامئون عىل املرشوع وفرق الخرباء الدوليني يف مراجعة 
الرؤية العربية لالقتصاد الرقمي والدليل االرشادي للربامج التطبيقية، وأكدوا من خالل 
املتطلبات وعىل رأسها مواكبة تلك  الكبرية ألهم  مشاركاتهم عىل شموليته وتغطيته 

الرؤية ألفضل املامرسات العاملية يف هذا املجال.

الرعاية الفخرية والتمويل

حظي املرشوع برعاية كرمية ومتويل كامل من دولة اإلمارات العربية املتحدة ممثلة 
يف مقام ويل عهد أبو ظبي الفريق أول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
واملتابعة الحثيثة للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء وزير 

الداخلية الرئيس األعىل لالتحاد العريب لالقتصاد الرقمي.

حيث قدمت دولة اإلمارات دعمها التام لهذا املرشوع العريب االسرتاتيجي بشكل كامل 
وبصورة مهنية وتُرك العمل بالكامل لفرق العمل والخرباء ليخرج بشكل فني وعلمي 

متكامل ودقيق.

شكر وتقدير

يف  تساهم  والتي  بالعامل  االقتصادية  املوارد  أهم  أحد  اليوم  الرقمي  االقتصاد  يُعد 
القيمة املضافة1، وقد ساهم - وبشكل جذري - يف تغيري املفاهيم االقتصادية  إنتاج 
العاملية التقليدية حول تعريف املوارد االقتصادية وكيفية استخدامها يف حل التحديات 

االقتصادية واالجتامعية القامئة.

ووفق الدراسات العاملية، فإن االقتصاد الرقمي مل يعد يشكل املورد االقتصادي األهم 
وحسب، بل أنه سيزداد أهمية باملستقبل القريب. فهو عىل عكس املوارد االقتصادية 
التقليدية التي تتسم بالندرة أحيانا مثل الذهب والنفط واملياه والزراعة، إال أن االقتصاد 
املعلوماتية  الثورة  ومحور  ممكن  تعترب  والتي  اإلنسانية  املعرفة  يعتمد عىل  الرقمي 

والتكنولوجية الحالية.

ويقف العامل العريب عىل أعتاب فرصة حقيقية لالنضامم واالستفادة من هذه الثورة 
االقتصادية العاملية لكونه يتمتع برثوة برشية تتجاوز نسبة الشباب يف تركيبته السكانية 
بأكرث من ٪60، وهو ما من شأنه متكني الدول العربية من تطوير رؤية مستقبلية من 
لتغيري  وكأداة  والتكنولوجية،  الرقمية  القدرات  وتوظيف  االبتكار  عىل  الرتكيز  خالل 
الطريقة التي ميكن معها انتاج قيمة اقتصادية لصالح رخائه وجودة حياة مواطنيه، بل 

واملساهمة يف التطور العاملي وأن تكون له بصمته الخاصة.

وحسب ما تشري إليه الدراسات فإن العائد من تبني االقتصاد الرقمي لن يقف فقط 
عند معالجة التحديات ومشكالتنا امللحة الحالية  - مثل: استنزاف االعتامد عىل املوارد 
الطبيعية، والبطالة، والكفاءة والفاعلية الحكومية، وإنشاء وظائف جديدة وغريها - 
ولكنه سيساهم يف تحسني القدرة عىل تحقيق أهداف التنمية املستدامة التي أقرتها 

الملخص التنفيذي

1. القيمة املضافة )Value Added(  تشري إىل الفروقات بني تكلفة رأس املال والعوائد، ويف إطار االقتصاد الرقمي فتشري إىل تحسني كفاءة 
وفاعلية الربامج واملشاريع والعمليات واألداء العام وتقليل التكاليف عرب االعتامد عىل التكنولوجيا املعلومات الرقمية للتحول الرقمي. 

وأصبح مدخال مهام لحساب الناتج املحيل اإلجاميل وهو مؤرش رئيس لحالة اقتصاد الدولة الُكيل.
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للتصدي  املتحدة  االمم  قبل  من  وضعت  للجميع.  استدامة  وأكرث  أفضل  مستقبل  لتحقيق  خطة  هي  املستدامة  التنمية  أهداف    .2
للتحديات العاملية مبا يف ذلك املتعلقة بالفقر وعدم املساواة واملناخ وتدهور البيئة واالزدهار والسالم والعدالة بحلول عام 2030. للمزيد 

من املعلومات:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals/

3.  تقرير مكتب التحليالت االقتصادية لوزارة التجارة االمريكية لعام 2018

4. https://www.computerweekly.com/news/252435429/Digital-economy-to-make-up-60-of-APACs-GDP-by-2021

األمم املتحدة2 . كام أن التحول الجاد لالقتصاد الرقمي سيدفع بترسيع النمو االقتصادي، 
وهو ما يعني إنشاء فرص عمل ألعداد الشباب املتنامي تعداده سنوياً، ورفع معدالت 
يف  والخصوصية  األمن  من  مرتفعة  مستويات  توفري  مع  الشفافية  وتحقيق  االنتاج، 
األنظمة واملعامالت. وهو ما ميكن معه بلورة رؤية لتحويل العامل العريب إىل اقتصاد 
ٌمَمَكن رقميًا، تدفع املنطقة نحو مستقبل رقمي مستدام وشامل وآمن من أجل بناء 

مجتمع عريب مرتابط ومبتكر.

وأهم  أكرب  يف  الرقمي  االقتصاد  مساهمة  بوضوح  الدولية  واالحصاءات  األرقام  تبنّي 
اقتصادات الدول املتقدمة والناشئة عاملياً، فقد بلغت مساهمته يف االقتصاد األمرييك 
أكرث من 1,2 ترليون دوالر3، فيام أعلنت الصني أنه يساهم يف ثلث االقتصاد الصيني 
التي  آي دي يس  دراسة ملؤسسة  تتوقع  كام  دوالر.  ترليون   3,8 يقرب  ما  أي  تقريباً 
متت بالتعاون مع رشكة مايكروسوفت شملت 1560 من صّناع القرارات التجارية يف 
15 دولة من دول منطقة آسيا واملحيط الهاديء بأن قيمة االقتصاد الرقمي يف هذه 
املنطقة ستبلغ 1,16 تريليون دوالر أمرييك بحلول عام 2021 وهو ما ميثل ٪60 من 
بالعام 2016، حيث وجدت عىل سبيل  الناتج املحيل وذلك باملقارنة مع 6٪  إجاميل 
املثال أن بعض املنتجات والخدمات الرقمية التي متثل ممكنا رئيسيا للتجارة االلكرتونية 
وإنرتنت األشياء وباستخدام الذكاء االصطناعي ستنّمي الناتج املحيل للمنطقة بنسبة 
0.8 ٪ سنويا4ً. باملثل، أوجدت السوق الرقمية املوحدة يف أوروبا فرصاً للرشكات الناشئة 
يبلغ  والتي  األوروبية  للشعوب  الواسع  الوصول  القامئة  للرشكات  وأتاحت  الجديدة، 
تعدادها السكاين ما يربو عىل الـ 500 مليون شخص. ويقدر العائد من مبادرة السوق 
األوربية الرقمية املشرتكة الكبرية واملعروفة بعنوان “السوق الرقمي املوحد” مببلغ 

415 مليار يورو )465 مليار دوالر( سنوياً يف االقتصاد األورويب، ماّم يساهم يف إيجاد

األرقام واالحصاءات الدولية

أن  سنجد  العريب،  الواقع  إىل  وبالنظر  العامة5  خدماتها  وتطوير  الوظائف  إيجاد  يف 
للعامل  اإلجاميل  املحيل  الناتج  الـ ٪4 فقط من  تتعدى مساهمته  الرقمي ال  االقتصاد 
للعامل  إيجابية، ميكن  وبنظرة  أنه  أي  البالغ 22٪.  العاملي  املعدل  مقارنة مع  العريب، 
يوفرها  التي  الفرص  استغالل  أحسن  ما  إذا  هائلة  تنموية  قفزات  يحقق  أن  العريب 
االقتصاد الرقمي. فتأثري االقتصاد الرقمي عىل تعزيز النمو االقتصادي - حسبام تظهره 
التقليدية  بالطرق  مقارنة  مرات  بخمس  أعىل  أنه  عىل  يقدر   - والتجارب  الدراسات 
االقتصادي  للنمو  مرسع  أهم  يجعله  ما  وهو  الزمنية،  الفرتات  نفس  خالل  األخرى 
متاح اليوم عىل مستوى العامل. وتكمن هنا أهمية اعتامد الدول العربية عىل خطط 
هذه  خالل  من  سنحاول  ما  وهو  اقتصاداتها،  تطوير  يف  الرقمي  للتحول  اسرتاتيجية 

الوثيقة تقديم وصفا موجزا حول الرؤية االسرتاتيجية لالقتصاد الرقمي العريب.

أوكلت  فقد  االسرتاتيجية،  الرؤية  هذه  وعاملية  ورصانة  دقة  عىل  التأكيد  وبهدف 
مهمة إعداد هذه الوثيقة إىل جامعة هارفرد األمريكية وبالتعاون مع جامعة القاهرة 
ميثلون  والذين  الدوليني  الخرباء  من   65 من  مكونة  ملراجعتها  دولية  لجنة  وتشكيل 
التعاون  األوروبية، ومنظمة  املفوضية  الدولية مثل   والهيئات  املنظامت  العديد من 
 ،UNDP والبنك الدويل، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،OECD االقتصادي والتنمية
من  وغريها   ،UNDESA املتحدة  األمم  يف  واالجتامعية  االقتصادية  الشؤون  وإدارة 

املنظامت العاملية.

وقد اعتمدنا يف بناء هذه الرؤية االسرتاتيجية عىل ثالث دراسات كمدخالت تحليلية 
منفصلة؛ وهي:

5.  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/shaping-digital-single-market  

6.    تم مراجعة نتائج أعىل تسعة من الدول عالية األداء ومن ثم أمكن استنتاج العديد من الدروس الخربات املستفادة من رحلة التحول 
الرقمي فيها.

1.  مقارنة معيارية مع أفضل التجارب الدولية، 
2.  التحليل القطاعي ملجاالت األعامل املختلفة، 
3.  ودراسة لتقييم الوضع الحايل للدول العربية6.
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تم اعتامد خمسة أبعاد رئيسية لتقسيم األهداف االسرتاتيجية تبعا لهذه املدخالت، 
الرقمية  واألعامل  الرقمية،  والحكومة  الرقمي،  واالبتكار  الرقمية،  األسس  وهي: 
االسرتاتيجية  األبعاد  عىل  بناء  االسرتاتيجية  الرؤية  تطوير  تم  وقد  الرقمي.  واملواطن 
ومجموعة األهداف املنبثقة عنها التي بلغت 20 هدفاً، ومجموعة الربامج واملرشوعات 

املرتِجمة لتلك األهداف وبلغت 50 برنامجاً اسرتاتيجياً.

ومن املأمول أن يكون لتنفيذ هذه االسرتاتيجية وتفعيل التحول الرقمي عىل املستوى 
االسرتاتيجي العريب أن يعود بتأثري إيجايب عىل االقتصاد العريب؛ إذ يتوقع أنه وبحلول 
عام 2030، أن ينمو الناتج املحيل اإلجاميل للدول العربية بفضل االقتصاد الرقمي من 
مستواه الحايل والذي يبلغ 2,6 تريليون دوالر أمرييك إىل 4,15 تريليون دوالر أمرييك.

كام أظهرت الدراسة بأن الكلفة التقديرية السنوية لربامج ومشاريع االسرتاتيجية تقدر 
ملرحلة  الوصول  عند  االقتصادية  عوائدها  تبلغ  أن  ويتوقع  دوالر7،  مليار   60 بحوايل 
النضوج التطبيقي ألكرث من 333 مليار دوالر سنويا، فضال عن املساهمة يف إنشاء أكرث 

من 60 مليون وظيفة خالل العقدين املقبلني.

6 مجاالت  األعامل عىل  بقطاعات  املامرسات  القطاعي ألفضل  بالتحليل  الرتكيز  وتم 
وهي )الرعاية الصحية والتصنيع والخدمات املالية والتعليم والزراعة والتجارة( حيث 
أنها متثل أهم القطاعات الجاهزة للتحول الرقمي وأكرثها تأثرياً عىل املستوى االجتامعي 
العربية ومستوى نضوج  واالقتصادي بشكل عام، ثم تم تقييم مدى جهوزية الدول 

التحول الرقمي بتلك القطاعات.

الدولية  املامرسات  أفضل  منتقاة من  االستفادة من مجموعة  عالوة عىل ذلك، متت 
والتي تم اختيارها من التجارب العاملية للدول الرائدة يف تحولها الرقمي، واستند

هيكل الرؤية العربية لالقتصاد الرقمي

الدول  حكومات  تخصصها  والتي  املختلفة  الرقمي  واالقتصاد  الرقمية  التطوير  مبجاالت  االستثامرات  إجاميل  التكلفة  هذه  تشمل     .7
الواردة بهذه  العربية  بالتوافق مع توجهات برامج املفوضية  العام والخاص، وذلك  القطاعني  التي ينفذها  العربية، باإلضافة للمشاريع 

الرؤية العربية بشكل عام.

املُختارة هي  والبلدان  الرقمي.  التطور  ومعدل  الدولة  املعيارية عىل  البلدان  اختيار 
وجنوب  وماليزيا  وسنغافورة  األمريكية  املتحدة  والواليات  والصني  األورويب  االتحاد 

أفريقيا.

وفيام ييل وصف الدروس الرئيسية املستفادة من الدراسة القياسية الدولية:

والسياسات  اإلدارية  والسلطات  التحتية،  البنية  تعترب  الرقمية:  األسس 
حيث  الرقمي،  االبتكار  بيئة  لخلق  األساسية  األعمدة  هي  واللوائح 
فعاليتها. وضامن  الرقمي  التحول  عملية  لتفعيل  املطلوبة  األسس  أنها 

الوطنية  الحكومة  اسرتاتيجية  تعد  الرقمية:  الحكومة  اسرتاتيجية 
تحسني  إن  الرقمي.  االقتصاد  أجندة  تطوير  يف  رئيسياً  عامالً  الرقمية 
من  رضوري  واألفراد  األعامل  وقطاع  الحكومة  قبل  من  الرقمي  التبني 
الوطنية. القدرات  باستخدام  كبري  اقتصادي  اجتامعي  تأثري  تحقيق  أجل 

االبتكار القطاعي: يلعب االبتكار القطاعي دوراً حاسامً يف التحول الرقمي عن 
طريق إحالة مناذج األعامل التقليدية للتقاعد وخلق مناذج جديدة كبديل متطور 
أكرث كفاءة وفعالية. فام ال شك فيه أن دمج التكنولوجيا عىل املستوى القطاعي 
قد أضاف قيمة للمامرسات التقليدية وعزز اإلنتاجية والعمليات إىل حد كبري.

املهارات الرقمية: تشكل املهارات الرقمية أساًسا ونقطة انطالق لتبني التقنيات 
الرقمية عىل نطاق واسع حيث يتطلب االستخدام الفعال للتكنولوجيات الرقمية 
مهارات متخصصة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومهارات عامة، ومهارات 
مكملة، مثل مهارات معالجة البيانات، والتوجيه الذايت، وحل املشكالت، والتواصل.

 :Disruptive Technology النظام اإليكولوجي الرقمي للتكنولوجيات املغرّية
يعمل كمحفز لالقتصاد الرقمي، ويعترب ممكنا رضوريا لبيئة تكنولوجيا املعلومات 
الفرعية  القطاعات  يف  االبتكار  تعزيز  يف  تساعد  بدورها  والتي  واالتصاالت، 
وتحقيق منافع كبرية لرجال األعامل والشباب واملؤسسات الصغرية واملتوسطة.

•

•

•

•

•
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التمويل ورأس املال: يعترب التمويل ورأس املال ركيزة أساسية لتنفيذ اسرتاتيجية 
التحول الرقمي العريب حيث أن توفريها بالغ األهمية لتحقيق الرؤية االسرتاتيجية 

وتحويلها لواقع ناجح.

باألنشطة  اقتصادية متخصصة  إنشاء منطقة  املتخصصة:  االقتصادية  املناطق 
املناطق  توجد  حيث  االقتصادي،  النشاط  لتشجيع  مهام  محفزا  يعترب  الرقمية 

الذكية عالقات وروابط معرفية وتجارية مع املدن الذكية املثيلة يف العامل8. 

قدرة السوق الرقمي املوحد عىل تخطي الحواجز الحدودية: ميكن للسوق 
بيئة  الرقمية وأن يوجد  للمنتجات والخدمات  الوصول بسهولة  الرقمي املوحد 
محفزة تساعد عىل ازدهار الشبكات واالسواق الرقمية وتعظيم معدالت النمو 

املحلية والقومية.

•

•

•

ومن خالل الدراسة املعيارية القطاعية التي تم إجراؤها، تم تحليل كل من القطاعات 
ستحققه،  الذي  والتأثري  اختيارها،  أسباب  توفري  مع  متعمق،  بشكل  املختارة  الستة 
وأفضل املامرسات عىل مستوى العامل، وأخريًا الدروس الرئيسية املستفادة من كل منها. 

ومن أمثلتها:

8.    إن النجاحات التي تحققها هذه املناطق الذكية الرقمية بالعامل والتجارب العربية الواقعية تساهم بنفاذ االستخدامات التكنولوجية 
بصورة أكرث كفاءة إىل مختلف قطاعات األعامل لتنتفع منها وتحفز االبتكار وتعزز اإلنتاجية.

يستحوذ قطاع الخدمات املالية عىل حوايل 15 ٪ من الناتج املحيل اإلجاميل العاملي، 
الناتج املحيل اإلجاميل للعامل العريب. ووجدنا بأن “الشمول املايل”  وحوايل 12 ٪ من 
القطاع  بني  اإليجابية  العالقة  يعزز   ”FinTech“ أو  املالية  التكنولوجيا  تحفزه  الذي 
املايل والناتج االقتصادي العام. وبالتايل فمن املتوقع أن تساهم FinTech يف التنمية 
االقتصادية للمنطقة العربية، وهو األمر الذي يتطلب أن يكون لدى األشخاص وصوال 
يسهل  التي  الدفع  خدمات  من  االستفادة  الرشكات  ومتكني  املالية  للخدمات  سلسا 
الوصول إليها. كذلك، استفادة الحكومات من ميزة الشفافية والخصائص األمنية التي

قطاع الخدمات المالية

وفرتها تكنولوجيا البلوك تشني عىل سبيل املثال، وهو ما سيرتتب عليه حل مجموعة 
وتطبيق  تدقيق  من  تأيت  أن  ميكن  والتي  التكاليف  توفري  منها  التحديات  من  كبرية 
العقود بصورة رقمية ذكية وتجنب الرسوم التي ميكن أن ترتبط بطرق العمل الحالية.

ينتج قطاع التصنيع حوايل 16 ٪ من الناتج املحيل اإلجاميل العاملي، مقابل حوايل 11٪ 
من الناتج املحيل اإلجاميل للعامل العريب، ومن املتوقع أن يؤدي تطبيق “التصنيع الذيك” 
إىل تحقيق قيمة ترتاوح بني 1,2 و3,7 تريليون دوالر عامليا بحلول عام 2025 كنتيجة 
سلسلة  وإدارة  والوقائية  التنبؤية  الصيانة  دقة  وزيادة  التشغيلية  الكفاءة  لتحسني 
التوريد وإدارة املخزون واإلمداد. وال تقترص فوائد التصنيع الذيك عىل ذلك بل تتعداها 
لتصميم  الهنديس  التصميم  تطبيقات  اإلنتاج واستخدام  االبتكار وزيادة  لتوفري فرص 
إنتاج جديدة ومواد  تقنيات  اخرتاع  تعقيدا وكفاءة، فضال عن  أكرث  منتجات جديدة 

جديدة وطرق جديدة لتخزين ومعالجة ومشاركة البيانات9. 

قطاع التصنيع

9. وبنظرة رسيعة عىل بعض هذه التقنيات املتطورة نجد أنه قد تم إضافة مفاهيم تصنيعية جديدة مثل الطباعة ثالثية األبعاد التي 
ساعدت عىل ترسيع دورات تطوير املنتجات وجعل عمليات التعاون الجديدة ممكنة من خالل دعم وتهيئة النامذج األولية الرسيعة، مع 

أخطاء أقل، وتخفيض زمن وصول املنتج الجديد للسوق.

تشّكل الرعاية الصحية حوايل 10,4 ٪ من الناتج املحيل اإلجاميل العاملي وتعترب املساهم 
الرئييس الثالث عىل الرتتيب يف الناتج املحيل اإلجاميل العاملي. من املتوقع أن يكون 
انتقال صناعة الرعاية الصحية إىل نظام الرعاية الصحية الرقمية إلدارة وتحليل صحة 
املرىض هو املحرك األكرث حيوية للسوق. من املتوقع أن يصل سوق الصحة اإللكرتونية 
عن  صادر  جديد  لتقرير  وفًقا   ،  2022 عام  بحلول  دوالر  مليار   308.0 إىل  العاملية 
Grand View Research Inc .. وميكن للتحول الرقمي للرعاية الصحية يف املنطقة 
سواء  املصلحة،  أصحاب  لجميع  املجدي  والعائد  املضافة  القيمة  يحقق  أن  العربية 
إمكانية  بتحسني  املرىض،  أو  املتخصصني  أو  الصحية  الرعاية  مقدمي  أو  الحكومات 

الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية والجودة والقدرة عىل تحمل التكاليف.

قطاع الرعاية الصحية
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مرص العربية.

وسوريا  والسودان  واملغرب  مرص  مثل  السواحل  عىل  تقع  التي  الدول  بأن  وياُلحظ 
رقعتها  مساحة  لزيادة  تهدف  كبرية  توسعية  خططا  أولت  قد  وموريتانيا  والجزائر 
ملواجهة  وذلك  الزراعة،  من  العام  ناتجها  واألفقي ملضاعفة  الرأيس  والتمدد  الزراعية 
متطلبات الزيادة السكانية وتخفيض العجز يف ميزانها التجاري بتخفيض حجم وارداتها 

من الغذاء10.

باستخدام  الحديثة  املزارع  إدارة  عمليات  أمتتة  الدقيقة  الزراعة  مفهوم  يستهدف 
الدقيقة  الزراعة  تساعد  الزراعي.  اإلنتاج  عمليات  وتحسني  ملراقبة  الرقمية  التقنيات 
عىل تحسني استخدام األسمدة وتوقيتات الحصاد واستهالك علف املاشية من خالل 
البيئية املختلفة باستخدام تقنيات االستشعار الجديدة، وتكنولوجيا  مراقبة املؤثرات 
GPS عرب األقامر الصناعية وإنرتنت األشياء )IoT(. متثل الزراعة حوايل 6 ٪ من إجاميل 
سوق  حجم  ينمو  أن  املتوقع  من  ذلك،  إىل  باإلضافة  العربية.  للدول  املحيل  الناتج 
الزراعة الدقيقة يف السوق العاملية ليصل 7.8 مليار دوالر أمرييك بحلول عام 2022 ، 

مسجلًة معدل منو سنوي مركب قدره ٪14.9 خالل الفرتة املتوقعة 2022-2016.

10.    لهذا تُعد التكنولوجيا الرقمية وامليكنة حيوية لنجاح مثل هذه الخطط االسرتاتيجية بتمكني الخدمات الزراعية الفنية واللوجستية 
بتزويدها  والتي   GPS الجغرافية  املواقع  تعريف  وخصائص  النائية  للمناطق  والوصول  االتصاالت  توفرها  التي  املزايا  من  واالستفادة 
للمعدات الزراعية ميكنها الحلول محل بعض األنشطة الزراعية التي تتطلب العاملة البرشية الكثيفة، وهو ما سيساهم بتخفيض الكثري 

من النفقات وزيادة اإلنتاجية وتحسني الجودة.

العربية  الدول  بني  وجيل  واضح  تباين  ولظهور  الحايل  العربية  الدول  واقع  بتحليل 
الحكومة  وتطوير  واالبتكار،  التحتية،  والبنية  التنافسية،  والقدرة  الدخل،  حيث  من 
اإللكرتونية، والجاهزية الرقمي، فإن هذا التباين يوجب علينا أخذ هذه الحقيقة يف 
االعتبار من أجل صياغة رؤية عربية اسرتاتيجية وواقعية لالقتصاد الرقمي، حتى ميكن 

تطبيقها بفعالية وتوفري أفضل فرص النجاح لها.

بنية الرؤية العربية لالقتصاد الرقمي
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يلعب القطاع الزراعي دورا هاما يف اقتصادات معظم دول املنطق العربية، وتختلف 
مدى مساهمة هذا القطاع يف إجاميل الناتج املحيل بني دول املنطقة إذ ترتاوح، عىل 

سبيل املثال، من حوايل %3,2 يف اململكة العربية السعودية إىل %13,4 يف جمهورية

ورصد  والتشخيص  العالج  يف  الذكية  وامليكنة  االصطناعي  الذكاء  لدخول  وكنتيجة 
قد  متغريات  واستجابة ألي  دقة ورسعة  أكرث  العالج  املريض، سيصبح  حالة  ومتابعة 
تحدث للمريض. كام وجدنا أن الرقمنة تضيف قيمة مضافة تصب يف تعزيز اإليرادات 
موثوقية  إليجاد  باإلضافة  التشغيلية  التكاليف  وتخفيض  املال  رأس  تشغيل  وكفاءة 

أفضل يف نوعية وجودة العالج املقدم للمرىض.

التعليم  دعم  متوسط  فإن  عامليا،  املعلنة  وتلك  املعلنة  الحكومية  للموازنات  بالنظر 
باملوازنات الحكومية يصل لحوايل %5 من نفقات الناتج املحيل اإلجاميل العاملي، عدا 
التي تتكبدها األرس والطلبة من جانبهم الشخيص. وترتب عىل صعود  النفقات  عن 
الخدمات  املعلومات واالتصاالت تغيريات جذرية يف طرق تقديم  وظهور تكنولوجيا 

التعليمية وسبل إيصال املعلومات واملعارف.

ويعد التعلم اإللكرتوين E-Learning أحد أهم االستخدامات الرئيسية للتعليم الرقمي 
تقدير حجم  وتم  التعليمي برسعة.  املشهد  الذي سيغري  األمر  E-Education، وهو 
صناعة التعلم اإللكرتوين بـ 190 مليار دوالر أمرييك يف عام 2018 وفًقا ملحليل الصناعة 
العاملية، ومن املتوقع أن تنمو مبعدل منو سنوي يقدر ب%7 مليار دوالر حتى عام 

.2025

وسائل  تبنى  يف  العربية  وباملنطقة  العاملي  املستوى  عىل  الدول  من  العديد  وبدأت 
يف  الحاصل  التقدم  مع  بالتوازي  التكنولوجي  التطور  من  لالستفادة  للتعليم  جديدة 
تجارب سيكولوجيا التعليم والفهم، وخاصة عند األطفال بهدف جعل التعليم عملية 

محببة إىل النفس لبناء إنسان متوازن ومتعلم قادر عىل خدمة مجتمعه.

القطاع التعليمي

القطاع الزراعي
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تم تحليل حالة األداء الرقمي للعامل العريب وفقاً لعدة مؤرشات رقمية منشورة مثل:

مؤرش التنافسية العاملية11

مؤرش تنمية الحكومة اإللكرتونية12  

مؤرش تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت13 

مؤرش البنية التحتية لالتصاالت14 

.1

.2

.3

.4

ولقد متثلت الرؤية املرتقبة لالقتصاد الرقمي العريب يف تحويل العامل العريب إىل اقتصاد 
ُممّكن رقميًا قادر عىل النمو املطرد نحو مستقبل رقمي مستدام وشامل وآمن ومتكني 

املجتمع العريب ليكون مبتكراً قادراً مكتفياً ومتكامالً.

ولغايات تقسيم الرؤية االسرتاتيجية بشكل منطقي يسهل تتبعه بطريقة نظامية، فقد 
تم تقسيم كل بعد من أبعاد االسرتاتيجية الخمس إىل مجموعة من املحاور حيث تم 

تخصيص مجموعة من االهداف االسرتاتيجية لكل محور.

Global Competitiveness Index )GCI(

The E-Government Development

The Informaiton &

Index )EGDI(

Communicaitons Technology Development Index )IDI(

The Telecommunication Infra-
structure Index )TII(

11.   مؤرش مركب يقيس القدرة التنافسية لكل دولة من خالل )12( محور يضم كل منها عدداً من املؤرشات الفرعية، تشمل: املؤسسات، 
العمل، تطور األسواق  العايل والتدريب، فعالية السوق، كفاءة سوق  التعليم  التحتية، االقتصاد الكيل، الصحة والتعليم األسايس،  البنية 

املالية، الجاهزية التقنية، حجم السوق، تطور األعامل واالبتكار.

12.   يتكون من ثالثة مؤرشات فرعية تشمل مؤرش الخدمات اإللكرتونية، ومؤرش جاهزية البنية التحتية لالتصاالت، ومؤرش رأس املال 
البرشي.

13.    يحدد مستوى تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من خالل ثالثة محاور )النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واستخدام 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ومهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت( ويشتمل عىل 11 مؤرشا.

14.   مؤرش مركب يقيس مرتبة الدول يف مستوى تطور البنية التحتية من خالل محوري البنية التحتية للنقل والبنية التحتية للكهرباء 
واملياه ومؤرشاتهام.

الرقمي وتعترب مبثابة أعمدة  للتحول  اإليكولوجية  البيئة  لبناء  هي األسس الرضورية 
وتوافر  الرقمية،  واملهارات  والسياسات،  والترشيعات  التحتية،  )البنية  وهي:  البناء 
التمويل الرضوري، والحوكمة(. ولكل من هذه الركائز أهميتها يف تطوير النظام الرقمي 

سواء عىل املستوى الدويل أو اإلقليمي أو الوطني وحتى عىل مستوى املؤسسات.

األبعاد األساسية
البعد األول: األسس الرقمية

Inclusion

SMART Healthcare SMART Construction
Building

SMART manufacturing

SMART logistics

SMART Retail

SMART Mobility

SMART Safety

SMART Energy

SMART Water

SMART Agricultures

SMART Leisure

SMART media

SMART Cities

SMART Education

SMART Finance

SMART Government

3D printing Autonomous Agent 
and Things

Algorithmic automation

Social Media Digital
Platform

Arti�cial Intelligence, 
Cognitive Computing 
Machine learning

Internet of Everything

Infrastructures Policies & 
Regulations

Digital 
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Financing &
Capital Governance
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End Users

Digital Economy / Sectorial Usage
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الشكل رقم )1(: اإلطار املقرتح لالقتصاد الرقمي
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التقنيات  تساهم  حيث  الرقمي.  للتحول  كمحفز  االبتكار  مع  الثاين  البعد  يتعامل 
الحديثة مثل الطباعة ثالثية األبعاد، والذكاء االصطناعي، والبيانات الضخمة، والحوسبة 
الصناعات وميكنها  العديد من  املضافة يف  للقيمة  السحابية يف خلق مصادر جديدة 

تغيري وبشكل كبري الطريقة التي تعمل بها قطاعات األعامل بكافة أنواعها. 

البعد الثاني: االبتكار الرقمي

سيوفر التعامل مع متطلبات املواطنني واملقيمني من خالل تقديم الخدمات الحكومية 
بطريقة رقمية العديد من الفوائد والتحسينات يف قدرة الحكومة عىل توفري خدماتها 
الكفاءة  الرقمنة يف تحسني  عىل مدار الساعة بدون توقف طيلة األسبوع. كام تفيد 
والشفافية داخل القطاع الحكومي، وبالتايل الحد من مشكالت البريوقراطية وزيادة 

حجم الثقة الشعبية يف أداء الحكومة.

بالتبعية فإن وصول الخدمات الحكومية الرقمية للمجتمع يعني أنها أصبحت قريبة 
فقط  تكتفي  لن  امليزة  وهذه  املختلفة.  األعامل  وقطاعات  التجارية  املؤسسات  من 
الذكية  الهواتف  ستساهم  بل   )Open Government( املفتوحة  الحكومة  بتيسري 
الكبرية  البيانات  وإثراء  األهداف  هذه  تحقيق  عىل  عام  بشكل  املحمولة  واألجهزة 

الداعمة لعملية صنع القرارات.

سيوفر التحول الرقمي قدرا هائال من الفوائد لألعامل التجارية، وتقديم قيمة مضافة 
للعمالء، وتحسني كفاءة العمليات وترشيد التكاليف، والتمكن من إنشاء قاعدة أوسع 
من العمالء عن طريق دخول أسواق جديدة. و ينبغي توسيع نطاق الدعم ليشمل 
املؤسسات الصغرية واملتوسطة ودمجهم يف برامج التحول الرقمي حيث إنهم يلعبون 

دوراً أساسياً يف االقتصاد الرقمي.

البعد الثالث: الحكومة الرقمية

البعد الرابع: األعمال الرقمية

وهذا البعد هو األهم عىل اإلطالق حيث يجب أن يكون النظام اإليكولوجي الرقمي 
املواطنني  حياة  نوعية  الرقمية  التكنولوجيا  وتعزز  املواطن.  حول  ومتمركزًا  مسّخرا 
واملجتمع املدين، مبا يف ذلك الفئات األقل اقتدارا واألقليات حيث أن اكتساب املهارات 
الرقمية األساسية سيؤدي إىل متكني الجميع من اغتنام الفرص التي تقدمها التكنولوجيا 

من أجل حياة أكرث جودة وموثوقية15.

األهداف  من  مجموعة  خالل  من  الخمسة  األبعاد  هذه  من  بعد  كل  ترجمة  تم 
االسرتاتيجية ومن ثم تم تطوير مجموعة من الربامج التنفيذية لتحويل هذه األهداف 
للتنفيذ بأطر زمنية، ومؤرشات أداء اسرتاتيجية كلية لقياس مدى  لربامج عمل قابلة 

التقدم واإلنجاز سنويا عىل مستوى الدول العربية.

باإلضافة إىل ذلك ، تم وضع آلية لتحديد األولويات لتحديد املشاريع ذات األولوية 
العليا. هذه اآللية عبارة عن مصفوفة تقيّم كل برنامج بناًء عىل تأثريه مقابل جدواه. 
أدت النتائج إىل اختيار الربامج العرشة ذات األولوية العليا لتصبح برامج رائدة.ثم يتم 
إنشاء منوذج حوكمة لتحديد أدوار ومسؤوليات املفوضية العربية لالقتصاد الرقمي ، 

وهيكلها التنظيمي، وتحديد الجهات أصحاب املصلحة ، إلخ.

سيكون هناك مثاين هيئات مستقلة تعمل تحت مظلة املفوضية:

البعد الخامس: المواطن الرقمي

15.    إن توفري الخدمات الرقمية وإتاحتها وإيصالها للمواطنني بأسعار يف املتناول ومناسبة وآمنة وسهلة املنال لجميع الناس بغض النظر 
عن مكانتهم االجتامعية واختالفاتهم املالية سيكون مبثابة التمكني األفضل من أجل مشاركة أكرب ومساهمة أكرث قيمة يف تنمية املجتمع.

)AUPA( االتحاد العريب للزراعة الدقيقة
مركز املعرفة للعرب

)AIT( املعهد العريب لالبتكار والتكنولوجيا
مركز سهولة الوصول والتواصل

)AeHO( املنظمة العربية للصحة اإللكرتونية
وكالة FinTech العربية

االتحاد العريب للتصنيع الحديث
)MAU( الجامعة العربية اإللكرتونية الحديثة

 •
•
•
•
•
•
•
•



يحتاج متويل اإلسرتاتيجية وبرامجها -وهو أمر بالغ األهمية- إىل تحليل دقيق حيث 
املحتملة )29 مصدًرا لألموال و 18 مصدًرا من صناديق  التمويل  تم تحديد مصادر 

السيادة( ، مع األخذ يف االعتبار مجاالت االستثامر الخاص.

من أجل قياس تأثري االسرتاتيجية وأدائها يف السنوات املقبلة ، متت صياغة مؤرشات 
شمل  رئيسيًا  مؤرشاً  وعرشون  خمسة  تحديد  تم  املحددة.  واملعايري  الرئيسية  األداء 
األبعاد الخمسة لالسرتاتيجية وتم وضع مستهدفات مالمئة بصورة عامة  لتناسب املدى 

االسرتاتيجي املتوقع خالل خمس سنوات من بدء التطبيق.

الرؤية العربية لالقتصاد الرقمي الطبعة الثانية    25    
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أهمية االقتصاد الرقمي ودوره 
المحوري كمحّفز للتنمية االقتصادية 

الحقيقية
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     لقد كان للتحّول الرقمي آثارا واسعة النطاق عىل ازدهار املجتمعات حيث انعكس 
هذا االزدهار عىل كافة مناحي األنشطة املجتمعية ومجاالت األعامل املختلفة؛ فهو 

عىل سبيل املثال:

مساهمة  املعلومات  تكنولوجيا  مساهمة  من  املتقدمة  االقتصادات  منو  يخُل  مل  كام 
النظر عن  وبغض   ،2011 عام  املثال، وخالل  سبيل  فعىل  األخري.  الِعقد  هائلة خالل 
مخرجات  الرقمية  التكنولوجيا  أضافت  آنذاك،  السيئ  العاملي  االقتصادي  الوضع 
اقتصادية عاملية ضخمة، قُدرت مبئات املليارات كام أوجدت ستة ماليني وظيفة جديدة 
حول العامل16 وهو ما ساهم يف تخفيف آثار األزمة االقتصادية العاملية وأدى لرسعة 

الخروج منها. 
عىل سبيل املثال، تبلغ قيمة االقتصاد الرقمي يف منطقة آسيا واملحيط الهادئ 1.16 
تريليون دوالر أمرييك بحلول عام 2021 ، وهو ما ميثل ٪60 من الناتج املحيل اإلجاميل 

تمهيد

ممكٌن أسايس يف أمتتة العمليات واإلجراءات، ماّم يعزز الكفاءة التشغيلية 
التي تتضمن تقليل تكاليف املعامالت وتخفيض أعباء املوازنات بشكل عام؛ 

وهذا يؤثر بدوره إيجابيا عىل اإلنتاجية.

يطلق فرصاً جديدة ً لنمو وازدهار مجاالت جديدة للمرشوعات التجارية؛ 
مام يساهم يف خلق وظائف جديدة وتشجيع مناذج ريادة األعامل.

للمواطنني  وتوفريها  العامة  الخدمات  تقديم  عىل  الحكومات  قدرة  يعزز 
بجودة أعىل وقدرة عىل الوصول للمواطن يف كل مكان وعىل مدار الساعة، 

وهو ما يحسن مستوى التفاعل بني املواطنني وحكوماتهم. 

والسلوكيات  اإلنسانية  العالقات  عىل  انعكست  آثاراً  الرقمي  التحّول  أنتج 
جانب  وهو  االجتامعية،  واملشاركة  االتصاالت  تسهيل  خالل  من  الفردية 

يجب العمل عىل تعزيز جوانبه اإليجابية وتفادي نتائجه السلبية. 

•

•

•

•

16.  http://www3.weforum.org/docs/GITR/2013/GITR_Chapter1.2_2013.pdf 

مرتفًعا من حوايل ٪6 عن العام املايض ، وفًقا ملا توصلت إليه دراسة أجرتها مؤسسة 
التي  الدراسة  كشفت   ،  Microsoft العمالقة  الربمجيات  رشكة  من  بتكليف   .IDC
أجرت استطالعات رأي حول 1،560 من صانعي القرارات التجارية يف 15 من اقتصادات 
التعاون يف منطقة آسيا واملحيط الهادئ )APAC( ، أن املنتجات والخدمات الرقمية 
األشياء )IoT( و AI ستنمو  السحابية وإنرتنت  الحوسبة  التي تم متكينها من خالل 
الناتج املحيل اإلجاميل للمنطقة بنسبة 0.8 ٪ كل عام. وباملثل ، فإن سوق أوروبا الرقمي 
املوحد يخلق فرًصا للرشكات الناشئة الجديدة ويسمح للرشكات القامئة بالوصول إىل 
املوحدة مببلغ  الرقمية  السوق  يزيد عىل 500 مليون شخص. سيساهم إكامل  سوق 
465 مليار دوالر )415 مليار يورو( سنويًا يف االقتصاد األورويب، وخلق فرص العمل 

وتطوير خدماتها العامة.

اآلثار  استيعاب  يتم  أن  الرقمي  االقتصاد  لتنمية  التخطيط  أثناء  يدعونا  وهذا 
االجتامعية واالقتصادية للرقمنة لتخفيف أثرها السلبي وتعزيز النواحي اإليجابية مع 
النمو االقتصادي وإيجاد  الهامة، منها  الكلية  الرتكيز عىل بعض املتغريات االقتصادية 
وظائف جديدة ذات إنتاجية عالية ملواجهة تحديات اختفاء وظائف كثرية عىل كافة 
بعض  اختفاء  ملواجهة  التكنولوجي  التطور  تواكب  عمل  فرص  وإيجاد  املستويات، 
لضامن  التخطيط  يجب  كام  العمل.  وظروف  بنية  يف  والتغيريات  األعامل  مجاالت 
والتفكك  اإللكرتونية  الجرائم  ظهور  مقابل  يف  والتنافسية  االجتامعي  والرتابط  الرفاه 

االجتامعي، باإلضافة إىل املتغريات املرتبطة بالعديد من الجوانب الحكومية.
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1.1 األثر على النمو االقتصادي

 تساعد البنية التحتية للتكنولوجيا الرقمية، مبا يف ذلك مراكز البيانات وشبكات االتصال 
التوسع  وإمكانات  قدرات  يف  املحمول،  الهاتف  وشبكات  النطاق  واسعة  الرسيعة 
االقتصاد  لقطاعات  يسمح  وهذا  والخاص،  العام  القطاعني  يف  األعامل  تطبيقات  يف 
وبالتايل  التكنولوجيا،  إىل  واملتكررة  الروتينية  املهام  بإحالة  رسيعاً،  بالنمو  التقليدية 
تركيز العامل عىل األنشطة ذات القيمة األعىل17. إضافة إىل ذلك، فإن التطورات التي 
مثلت الركن األسايس للثورة الصناعية الرابعة، ومن أهمها الذكاء االصطناعي والبيانات 
اإلنسان ألول مرة حيث  يختربها  أتاحت فرصا جديدة وقدرات  اآللة  الكبرية وتعلم 

أصبحت املعلومات هي الرثوة األساسية للقرن الحادي والعرشين.

سلسة  إدارة  من  مّكن  السلس  الفوري  التواصل  ومتكني  الجغرايف  الحاجز  تخطي  إن 
وتنافسية لسالسل القيمة اإلنتاجية والصناعية املضافة وهو ما ساهم يف تأسيس سوق 
عاملية متكاملة وتقريبنا من هدف إنشاء سوق عاملية مشرتكة18 )مثل االستعانة مبصادر 

خارجية يف توريد املكونات الصناعية أو الخدمية أو تعهيد تطوير الربمجيات(.

لالتصاالت  التحتية  البنية  ووصول  نفاذ  بني  وثيقا  ارتباطا  الحديثة  الدراسات  أثبتت 
الرقمية ذات النطاق العريض والرسيعة وبني الناتج االقتصادي القومي عىل مستوى 
األفراد GDP per Capita حيث قدرت معدل هذا األثر أنه بحال توفري هذه الخدمات
لكل %10 من السكان فإنه يقابلها زيادة بالناتج القومي بحوايل %0.5 -كحد أدىن- أي 
أنه بحال توفرت هذه الخدمات لـ %50 من السكان فإن هذا ميكن ترجمته بزيادة 
بالناتج العام عىل مستوى الفرد بحوايل %2.5، وهي نسبة هامة جدا توضح  مدى 
األهمية االسرتاتيجية لالستثامر بهكذا بنية تحتية، وأشارت الدراسات إىل أن العائد عىل 
هذا االستثامر واملتمثل بزيادة الدخل القومي يتزايد كلام كان االقتصاد الوطني أكرث 
تقدما ونضوجا ليصل لحوايل %0.62 سنويا -يف املجتمعات املتقدمة علميا  واقتصاديا- 
لكل %10 إضافية يف نفاذ ووصول خدمات النطاق العريض – ليتمكن املجتمع بدوره 

17. http://documents.worldbank.org/curated/en/896971468194972881/pdf/102725-PUB-Replacement-PUBLIC.pdf

التوريد.  التسويق وإدارة املخزون ومتكن من تحقيق أقىص استفادة من سلسلة  18.  تدعم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أنشطة 
أيضاً، ونظرا النتشار القدرات التسويقية جغرافيا بشكل كبري فهي متكن من الوصول ألكرب قاعدة سوقية من املتعاملني، ماّم يساهم يف 

منو الصادرات.

العائد  يف  لزيادة  ويرتجمها  الرسعة  عالية  االتصاالت  خدمات  من  االستفادة  من 
االقتصادي.

أيًضا، توضح دراسة أجراها صباغ وآخرون )2013( أن زيادة بنسبة 10 باملئة يف درجة 
رقمنة الدولة يزيد من منو إجاميل الناتج املحيل للفرد بنسبة %0.75 يف املتوسط. عالوًة 
عىل ذلك، توصل كاتز وكالوردا )2017( إىل أن كل زيادة بنسبة ٪1 يف مؤرش تطوير 
والثانية19   األوىل  املوجتني  مع  األول  املقام  يف  يتطابق  والذي  الرقمي،  البيئي  النظام 
يؤدي إىل زيادة يف منو إجاميل الناتج املحيل للفرد بنسبة ٪0.13.  ومن ثم فإنه كلام 
الفرد من  النمو ونصيب  ارتفع معدل  ما،  دولة  الرقمية يف  التحوالت  ارتفع مستوى 

الناتج العام.

19.  بدأت املوجة األوىل يف مطلع التسعينيات من القرن العرشين مع ظهور تقنية اإلنرتنت وانتشاره عامليا، أما املوجة الثانية فقد انطلقت 
يف مستهل القرن الـ21 بتطوير محركات بحث ملساعدة املستخدمني عىل تصفح مليارات صفحات الويب املفهرسة وظهور شبكات التواصل 
االجتامعي والتجارة اإللكرتونية. ويف وقت الحق، ظهور األجهزة الذكية التي أتاحت إمكانية االرتباط بالشبكة دون الحاجة للحواسيب. 
ونعيش بدايات املوجة الثالثة منذ سنوات قليلة حيث أتاحت ربط األجهزة واألشياء التي نستخدمها يف حياتنا اليومية باإلنرتنت بهدف 

جميع بيانات عنها والتحكم فيها آليا.  



1.2 اآلثار المتعلقة بالوظائف وإيجاد فرص العمل

كان للموجة األوىل من التكنولوجيا الرقمية أثرها اإليجايب الكبري عىل التوظيف، إذ زاد 
الطلب عىل العاملة، وأدت إىل إيجاد فرص عمل ضخمة نتيجة  بناء شبكات االتصاالت 
السلكية والالسلكية وتوزيعها. غري أنه -وعىل العكس من إيجاد فرص العمل- كانت 
بعض الصناعات ُعرضًة لتقليل القوى العاملة لديها أثناء تحولها من اإلنتاج التقليدي 
التكنولوجيا  أُوجدت  الرقمية،  التكنولوجيا  الثانية من  املوجة  الرقمي. وخالل  لإلنتاج 
ً لزيادة الطلب عىل بعض الوظائف املستحدثة  الرقمية وظائف عّدة جديدة نتيجة 
والجديدة واملرتبطة بتطوير الخدمات الرقمية أو ظهور مناذج تجارية تعاونية20. غري 
أن أثر املوجة الثالثة للرقمنة عىل العاملة هو أمر قابل للنقاش. فتنقسم الدراسات يف 
هذا املجال إىل مجموعتني: إذ تتوقع األوىل اختفاء الكثري من الوظائف نتيجة لألمتتة، 
استيعاب  سيتم  وأنه  فيها  ُمبَالٌَغ  التحّوالت  لهذه  السلبية  اآلثار  أن  فرتى  األخرى  أّما 
التغيري مع الوقت ومن خالل إدارة خطط التغيري بذكاء من القيادات وقوى السوق 

الطبيعية.

إيجابية  كنتيجة  جديدة  وظائف  خلق  يف  الرقمية  التكنولوجيا  تساهم  عامة،  بصفة 
مقابل ما ينتج عن التحول الرقمي من تغيري بعض الوظائف لتصبح زائدة عن الحاجة 
21.  أو تتغرّي طبيعة بعض الوظائف الحالية لتتطلب اكتساب املوظفني ملهارات جديدة 

إلنجاز املهام الحديثة.  وهذا يستدعي إعادة تدريبهم أو استبدالهم مبن لديه هذه 
املهارات22 فعلياً.

وسيكون للثورة الصناعية الرابعة أثراً كبرياً عىل سوق العمل، وسيختلف هذا األثر
حسب القطاع، يف حيـن ستتــخذ الوظــــائف الجديدة الصاعدة أشكاالً عّدة23. 

القوى  العمل استقطاب  املهام، وشهد سوق  نتيجًة ألمتتة  الوظائف  العديد من  أنه قد اختفت  20.  ومن ناحية أخرى وباملقابل نجد 
تهيئة وتأهيل  الطبيعية وإعادة  السوق  آليات  استيعابه من خالل  املهارات، وهو ما تم  الوظائف متوسطة  العاملة بسبب “استبدال” 

املوظفني وتدريبهم.

21. http://aei.pitt.edu/88531/1/EESC_Digitalisation.pdf

22.  http://reports.weforum.org/digital-transformation/understanding-the-impact-of-digitization-on-society/?-
doing_wp_cron=1535365028.0432989597320556640625

23.  https://www.etui.org/content/download/22130/184851/file/ver+2+web+version+Working+Pa-
per+2016+02-EN+digitalisation.pdf

“يشري تقرير حديث صادر عن معهد ماكينزي العاملي )MGI( إىل أن االقتصاد الرقمي 
لديه القدرة عىل إطالق حجم اإلنتاجية وسيخلق من 60 إىل 65 مليون فرصة عمل 

جديدة بحلول عام 2025”.24.25

وإضافة إىل إيجاد الوظائف املبارشة، فإن عدد الوظائف التي تتيحها التقنيات الرقمية 
ضخم ٌ جداً حيث تقلل هذه التقنيات من تكاليف املعامالت وتزيد من فرص األفراد 
الذين يواجهون عقبات يف العثور عىل وظائف أو مدخالت إنتاجية. وهذا يدعم دمج 
النساء وسكان املناطق النائية وذوي االحتياجات الخاصة يف سوق العمل. كام وتساعد 

يف إيجاد وظائف جديدة قامئة عىل اإلنرتنت.26

املامرسات  من  جديدة  أمناط  بظهور  الرقمية  التكنولوجيا  تساهم  ذلك،  عىل  عالوًة 
االقتصادية عرب االنرتنت وأشكال جديدة من الوظائف، مثل العمل عرب اإلنرتنت أو عن 
بُعد وتأثريها إىل حد كبري عىل كيفية تنظيم العمل، وكذلك العالقة بني صاحب العمل 
واملوظف. كام توفر التكنولوجيا الرقمية بيئة عمل حسب الحاجة وأقل التزاما باملكان

والزمان واملزيد من االستقاللية تصب يف صالح صاحب العمل واملوظف27. 

24. https://www.etui.org/content/download/22130/184851/file/ver+2+web+version+Working+Pa-
per+2016+02-EN+digitalisation.pdf
  

25.    إن التأسيس والتطبيق الكاملني للتحول نحو االقتصاد الرقمي لهام أثر أكرب عىل التوظيف باملقارنة مع مجرد تحسني مستوى نفاذ 
شبكة االنرتنت ذات النطاق العريض، إذ يؤدي إىل إيجاد املزيد من فرص العمل ضمن القطاع الرقمي، مثل تطوير الربمجيات واالستعانة 
supply chain manage-  مبصادر خارجية يف العمليات التجارية وتصنيع املعدات وقطع الغيار من خالل تنشيط إدارة سالسل املوارد

ment. ووفًقا لبعض الدراسات، تؤدي زيادة معدالت تطبيق التكنولوجيا الرقمية %10 وفقا للمؤرش املعتمد من جهات دولية كثرية إىل 
انخفاض بنسبة %1,02 يف معدل البطالة. من ناحية أخرى، فإن لنفس الزيادة يف نفاذ النطاق العريض أثرا مامثال ولكن بنسبة أقل وهي 
%0,22 فقط يف معدل البطالة. بالتايل، فإن أثر تطبيق التكنولوجيا الرقمية عىل خفض معدل البطالة هو األعىل ومبقدار 4.6 أضعاف عن 

االعتامد فقط عىل نفاذية ووصول خدمات االتصاالت ذات النطاق العريض.

لكون مكاسب  املتقدمة، وذلك  بالدول  الناشئة، مقارنة  األسواق  أهمية يف  أكرث  آثار وظيفية  لها  الرقمية  التكنولوجيا  أن  ياُلحظ     .26
التكنولوجيا الرقمية يف االقتصادات املتقدمة أقل مام هو عليه يف بعض املناطق النامية وذلك بالنظر لحجم الفجوة التي ميكن سدها 
حيث أن املتوقع أنها ستكون أكرب بحالة الدول النامية. وبنفس الوقت يجب النظر بحذر الحتامالت أن التكنولوجيا الرقمية قد تؤدي إىل 
زيادة البطالة؛ ألن األمتتة بطبيعتها تخفض الحاجة للعاملة الكثيفة، وميكن أن يفقد العديد وظائفهم، خاصةً  أصحاب املهارات املنخفضة 
واملتوسطة. كام ميكن أن تهدد التكنولوجيا الرقمية التوازن الصحي بني العمل والحياة، لعدم وجود حواٍر كاٍف يف بيئة العمل بني املوظفني 

بعضهم البعض وبينهم وبني قياداتهم.

27. https://www.researchgate.net/publication/302973038_Perspectives_on_The_Rise_and_Fall_of_American_
Growth
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الحالية وهو خطر  الوظائف  السلبية عىل  التأثريات  من  القلق  بعض  هناك  كان  إذا 
تأهيل  إلعادة  كافية  تكريس جهود  أهمية  اعتباراتنا  يف  نأخذ  أن  يجب  فإننا  متوقع 
القوى العاملة الحالية وتزويدها باملهارات ، باإلضافة إىل تضمني مفاهيم ومواد خاصة 
القوى  عىل  الضار  التأثري  لتقليل  الرسمية  التعليم  نظم  يف  األعامل  وريادة  باالبتكار 

العاملة.

إجامالً، فللرقمنة أربعة مجاالت أساسية للتأثري عىل سوق العمل، هي:

جديدة،  منتجات  جديدة،  قطاعات  لألعامل:  جديدة  فرص  إيجاد  األول:  املجال 
خدمات جديدة، أو رشكات جديدة.

الذكية  اآللة/اآللة  تعلم  الرقمية،  التكنولوجيا  الجديدة:  الوظائف  الثاين:  املجال 
والروبوتات، وأشكال جديدة لإلدارة.

املجال الثالث: تغيري أمناط التوظيف: املنصات الرقمية، االستعانة باملصادر الخارجية 
يف التوظيف، االقتصاد التشاريك )Sharing Economy( والتعهيد.

املجال الرابع: اإللغاء أو التخفيض التدريجي لبعض الوظائف. 

الوظائف الجديدة:
الرقمنة، تعلم اآللة/اآللة الذكية

والروبوتات، وأشكال جديدة لإلدارة

تغي� أ�اط التوظيف:
املنصات الرقمية، االقتصاد التشار�

إلغاء الوظائف:
األ�تة، استخدام الروبوتات

إيجاد فرص عمل:
قطاعات جديدة،
منتجات جديدة،
خدمات جديدة

تدعم هذه املجاالت األربعة أثر التكنولوجيا الرقمية من خالل ركائز االقتصاد الكيل 
الناتجة عن التقدم يف أسواق العمل واألجور واملساواة االجتامعية وجودة الوظائف 

املنشأة حديثاً أو تغيريها، وما إىل ذلك.
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تأثري الرقمنة عىل الرفاه االجتامعي مهم جدا بالرغم من أنه غري مكتشف مبا فيه الكفاية. 
تستخدم  كام  املجتمعات28.  رفاهية  قياس  طريقة  عىل  بعد  عاملي  اتفاق  يوجد  ال  حيث 
الدراسات غالبا عدم املساواة يف قياس مستوى الرعاية االجتامعية. ويختلف الوضع يف الدول 
النامية حيث العالقة معقدة بني عدم املساواة االجتامعية ورضورات النمو االقتصادي والحد 

من الفقر.

أظهرت العديد من الدراسات أن الزيادة يف مستوى الرقمنة يعزز الرفاه االجتامعي29. كام 
ُوجد أن االعتامد عىل خدمات االتصاالت واإلنرتنت ذات النطاق العريض واستخدام أجهزة 
الكمبيوتر الشخصية أدى إىل زيادة كبرية يف دخل األرسة. وتنطبق هذه النتائج عىل الدول 

املتقدمة، يف حني أنها ال تناسب الدول األقل تقدماً.

الذي يؤدي إىل تدهور  الرقمي املكثف  نتيجة لالستهالك  آثار سلبية  للرقمنة عدة  غري أن 
العالقات اإلنسانية وتقليل قدرة األطفال واملراهقني عىل القيام بأنشطة جمع املعرفة، مثل 

القراءة.

 Cornachione, M., Panday, P. & Parrishet, B. )2008(. A wellbeing index based on an enabling environment. .28
.Interna¬tional Journal of Social Economy, 35)3(, pp.174-187

Kavetsos, G. & Koutroumpis, P. )2011(.Technological affluence and subjective well-being. Journal of Econom-  .29
.ic Psychology, 32)5(, pp. 742-753

30. يف إطار التزام خرباء الرابطة الدولية للضامن االجتامعي )ISSA( بالحفاظ عىل حامية الضامن االجتامعي وتوسيع نطاقها مبا يتامىش 
مع أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة لعام 2030، فقد أعدت الجمعية تقريرًا يسلط الضوء عىل عرشة من أهم التحديات العاملية 
التي تواجه أنظمة الضامن االجتامعي. استند هذا التقرير إىل البحوث والتشاور مع أكرث من 280 اإلدارات الحكومية ومؤسسات الضامن 
الحياة،  مراحل  جميع  يف  املساواة  وعدم  التأمينية،  التغطية  فجوة  إغالق  التحديات؛  هذه  وتشمل  العامل.  أنحاء  جميع  يف  االجتامعي 
األجل، واملخاطر  الطويلة  والرعاية  الرقمي، والصحة  العمل واالقتصاد  أسواق  الشباب، وتحديات  العامل  السكان، وتوظيف  وشيخوخة 

الجديدة، والصدمات واألحداث املتطرفة، وحامية العامل املهاجرين، ونقل املعرفة التكنولوجية بني األمم.

وبالرغم من أن للرقمنة تأثري كبري عىل الرفاه االجتامعي، فلدى مجتمعات الدول األقل منواً 
أولويات أخرى؛ حيث يكون تركيزهم الرئييس عىل كسب الدخل األسايس.

اإلمنايئ  املتحدة  األمم  لربنامج  التابع   )HDI( البرشية  التنمية  مؤرش  دراسات  أشارت  كام 
األثر  تقييم  أجل  من  األساسية،  الخدمات  عىل  الحصول  يف  املساواة  حالة  عىل  للداللة 

االجتامعي للرقمنة30.  

1.3  األثر على الرفاه االجتماعي



كام نجد أن محتوى اإلنرتنت املحيل محدوداً يف املناطق النامية يف ظل هيمنة لغات محددة 
عىل اإلنرتنت. ويشكل هذا االغرتاب الثقايف تهديدا للثقافات املحلية، وهو ما يجب االنتباه 
إليه ووضع اسرتاتيجيات من أجل تطوير املحتوى الرقمي املحيل العريب الذي سيساهم يف 
توليد فرصا هائلًة لتلبية احتياجات مواطني الدولة إذا ما وجدوا منتجاً معرفيا عىل االنرتنت 

له صلة ثقافية باحتياجاتهم.

قدرت دراسة أعدتها األمم املتحدة أن زيادة قدرها 10 نقاط يف درجة الرقمنة تؤدي إىل 
زيادة قدرها 0.13 نقطة تقريبًا يف مؤرش التنمية البرشية. وقد وجد أن تأثري الرقمنة هو 
الوقت نفسه نجد أنه يف االقتصادات األكرث  األكرب يف االقتصادات املحدودة والناشئة. ويف 
تقدماً حيث يتم تلبية االحتياجات اإلنسانية األساسية بسهولة أكرب، نجد أن الرقمنة تلعب 
والرعاية  واملياه  الصحي  والرصف  التعليم  إىل  الوصول  نطاق  توسيع  يف  وضوًحا  أقل  دوًرا 

الصحية.31

31.   http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/unpan/unpan050670.pdf  

1.4 األثر على التنافسية العالمية

التشغيلية  التكاليف  انخفاض  إىل  اإلنرتنت  عىل  القامئة  والخدمات  األمتتة  تؤدي 
إحداهام  السوق.  هيكل  عىل  متضادتان  نتيجتان  ذلك  عن  ينتج  وقد  كبري.  بشكل 
زيادة االحتكارات الطبيعية والحد من االبتكار يف املستقبل كنتيجة للوفورات الكبرية 
لحامية  الحكومة  جانب  من  الجيد  والتخطيط  التنظيم  يتطلب  ما  وهو  املتحققة، 

مصالح املستهلك.

والنتيجة األخرى هي خضوع الخدمات القامئة عىل اإلنرتنت آلليات املنافسة. فعىل 
سبيل املثال، تتنافس مواقع التجارة اإللكرتونية كنتيجة ملقارنة األسعار فتلجأ إىل خفض 
بني  التمييز  عىل  الرشكات  قدرة  إىل  جزئيًا  ذلك  ويرجع  املستهلكني،  لصالح  األسعار 
الزبون  التي متتلكها عن  إىل املعلومات  التي تقدمها للزبائن استناداً  عروض األسعار 
مثل منط البحث الشخيص واالهتاممات أو املوقع الجغرايف أو معلومات أخرى حول 
املستهلكني، وهو ما يساهم يف توجيه خصومات وعروض خاصة أكرث مالءمة لتطلعات 

الزبون مام يعزز احتامالت الرشاء.
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هذا باإلضافة إىل أن اإلنرتنت يجعل دخول السوق أكرث سهولًة، حيث ميكن لرشكات 
اإلنرتنت أن تبدأ وتنمو برسعة مع عدد قليل نسبياً من املوظفني مستفيدة من انخفاض 
تكلفة االستثامر الرأساميل. باإلضافة إىل ذلك، تقلل الحوسبة السحابية من تكاليف بدء 

التشغيل وتسمح للرشكات بالتوسع عند الحاجة مام يخفض من مخاطر االستثامر.

كام أن املنافسة بني الرشكات العاملة عرب االنرتنت مع بعضها البعض أو مع الرشكات 
البحث  محركات  تتنافس  حيث  مختلفة  أوجها  تأخذ  والتي  باإلنرتنت  املتصلة  غري 
ومواقع الشبكات االجتامعية مع الوسائط التقليدية عىل إيرادات اإلعالنات، وتتنافس 
رشكات التجارة اإللكرتونية مع الرشكات التقليدية، وتتنافس تطبيقات املراسلة الفورية 
مع رشكات االتصاالت وقد أدت هذه املنافسة يف نهاية املطاف إىل ابتكارات أوصلت 

تكلفة الرسالة النصية ملا يقارب الصفر.

وبشكل عام، ميكن القول أن الرقمنة تعزز املنافسة بشكل كبري وتُسهل دخول السوق 
وتفتح األسواق املحتملة التي ميكن للرشكات العمل فيها وإنشاء رشكات جديدة.32 

32.    ويوضح االتجاه الحديث نجاح تكامل الرشكات عرب اإلنرتنت مع الرشكات التقليدية حسب الحاجة. وتعد تجربة أمازون مثاال ناجحا 
لذلك حيث قامت ببناء منافذ غري متصلة باإلنرتنت وزيادة حجم تعامالتها والتي من املتوقع أن تجعل أمازون تتمتع بأكرب قيمة سوقيه يف 
https://www.thestreet.com/investing/amazon-apple-two-trillion-market-cap-14704068 .السوق حوايل 2 تريليون دوالر

33.    تُيرس الهوية الرقمية عىل سبيل املثال إزالة العوائق أمام املشاركة يف االنتخابات. كام تؤدي الرقابة التكنولوجية الرقمية إىل مزيد 
من الشفافية والنزاهة يف العمليات االنتخابية، ومن ثم تحسني عملية املشاركة االنتخابية. وساعدت وسائل التواصل االجتامعي يف التغلب 

عىل الحواجز التقليدية مثل بعد املسافات وصعوبة االتصال أمام العمل الجامعي التشاريك للمواطنني. 

34.    تغلبت وسائل التواصل االجتامعية عىل الوسائل التقليدية يف تحفيز العمل الجامعي للمواطنني. وأظهرت الدراسات التجريبية بأن 
الهواتف املحمولة وموقعي تويرت وفيس بوك قد دعمت موجة االحتجاجات يف مرص خالل ما يعرف بالربيع العريب، واملظاهرات املناهضة 

للحرب يف أمريكا وتعبئة املواطنني سياسيا يف أفريقيا.

1.5 األثر على األداء الحكومي

الحكومة،  أنشطة  بشأن  املواطنني  مع  التواصل  تحسني  يف  الرقمية  التقنيات  تساعد 
للدميقراطية33.  كام يصاحب تحسني كفاءة  تفتح مسارات تشاركية جديدة  وبالتايل 

القطاع العام يف العادة زيادة الطلب عىل الخدمات اإللكرتونية للحكومة.

كام تستفيد الحكومات، وال سيام تلك املوجودة يف الدول املتقدمة رقميًا، من تحليالت 
البيانات، والتعرف عىل الرأي العام والتوجهات واملتغريات، واستخدام املنصات الرقمية 

الختبار وصنع السياسات بشكل أرسع 34.



األمتتة  خالل  من  وإنتاجيتها  وخدماتها  الحكومة  كفاءة  رفع  يف  اإلنرتنت  وتساهم 
واإلدارة الرقمية املستندة إىل قوائم وقواعد البيانات املتكاملة وأمتتة مراكز الخدمات 
الدول تقريبًا إىل أمتتة إدارة الرضائب  الواحدة. وتسعى كل  النافذة  وتطبيق مفهوم 
إىل  باإلضافة  واملحاسبة.  والتنفيذ  امليزانية  إعداد  أدوات  دمج  عن  فضاًل  والجامرك، 
ذلك، تقوم التقنيات الرقمية بتحسني اإلدارة داخل الحكومات من خالل مراقبة أداء 
العاملني، ودرجة االنتظام يف العمل إىل جانب اإلصالحات املؤسسية األخرى. وأخريا فإن 
التقنيات الرقمية تساعد يف التغلب عىل الحواجز التي تعيق تقديم الخدمات وعىل 

املزيد من التمكني والدمج35.

يتعني  التكنولوجيا،  ودمج  الحديثة  والطرق  املنهجيات  هذه  اعتامد  قبل  ذلك،  ومع 
عىل البلدان تحفيز الطلب عىل خدمات الحكومة اإللكرتونية كمرحلة أوىل، من خالل 
واملؤسسات  والرشكات  األفراد  قبل  من  املتصلة  الرقمية  التطبيقات  اعتامد  تشجيع 
تعزيز  الرقمنة عىل  من  األوىل  املراحل  األسواق يف  تطوير  تركز  أن  يجب  الحكومية. 
خدمات االتصاالت األساسية مثل الهاتف الثابت والنطاق العريض يف القطاعني العام 
والخاص. مع انتقال البلدان إىل مراحل أكرث نضًجا، يتعني عىل الحكومات الرتكيز عىل 
رخص  وتجديد  الرضائب  دفع  مثل   - العامة  الخدمات  جميع  وتنفيذ  تقديم  تعزيز 
القيادة والتسجيل يف املدارس - باستخدام التطبيقات املعتمدة عىل شبكات االنرتنت. 

البيومرتية ركنا أساسيا وممكنا هاما  البيانات  املثبتة من خالل  الرقمية  الهوية  تعترب 
للخدمات الحكومية حتى يتنىس تقدميها ملستحقيها وهو ما قد يشكل صعوبة كبرية 
للحكومات عند رغبتها يف توجيه الدعم مثال ملستحقيه دون غريهم. لذا يجب أن تكون 
برامج الهوية الرقمية عىل قمة أولويات التحول الرقمي يف أي خطة حكومية تتطلع 

للنجاح بال عقبات مستقبلية.

35. ميكن االستنتاج أن للرقمنة آثار اجتامعية اقتصادية إيجابية كبرية.  كام أن تأثريات الرقمنة تختلف اختالفا كبريا حسب البلد وحسب 
قطاع األعامل إذ تستفيد االقتصادات املتقدمة من النمو االقتصادي األعىل، ولكن من املحتمل أن تتخلف عن االقتصادات الصاعدة يف 

خلق الوظائف، ويرجع ذلك أساسا إىل الهياكل االقتصادية املختلفة لالقتصادات املتقدمة والناشئة.
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1.6 األثر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

لأللفية  اإلمنائية  األهداف  للموافقة عىل  الدويل  التنمية  املتحدة مؤمتر  األمم  عقدت 
الهواتف  الرقمية يف بدايتها آنذاك، وكان استخدام  الثورة  يف عام 2000 حيث كانت 
العامل  حول  مستخدم  محمول  هاتف  مليار  حوايل  إال  يوجد  فلم  محدوداً  املحمولة 
تطورت   ،2015 عام  حتى  الحني  ذلك  ومنذ  فقط.  لإلنرتنت  مستخدم  مليون  و400 
هذه املؤرشات ألكرث من سبعة أضعاف. لهذا، كانت الغاية رقم 18 – هي إتاحة مزايا 
التقنيات الجديدة، مبا يف ذلك تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والوصول اليها بسهولة 
للجميع، ومع الجيل الجديد من أهداف التنمية املستدامة، التي أعلنتها األمم املتحدة 
عام 2015 كان هناك هدف أشمل وأعم وهو الهدف رقم 9، بخصوص البنية التحتية 
بـ: “زيادة الوصول إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  والتصنيع واالبتكار املتعلق 
والوصول لإلنرتنت بتكلفة مناسبة ويف متناول الجميع يف كل الدول األقل تقدماً بحلول 
ع من نفاذ  عام 2020.” وبالنظر إىل أن العديد من الدول املتقدمة قد قاربت حد التشبُّ
الهواتف املحمولة لإلنرتنت وسعة انتشارها مع املواطنني، فمن املنطقي الرتكيز عىل 

الوصول إىل اإلنرتنت، لتلبية احتياجات الدول األقل تقدًما36.

36. http://documents.worldbank.org/curated/en/896971468194972881/pdf/102725-PUB-Replacement-PUBLIC.pdf
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)SDGs(أهداف التنمية املستدامة :)الشكل رقم )2

املنتدى  نهاية  أنطونيو جوترييس، يف  املتحدة،  لألمم  العام  األمني  كلامت  كانت  تلك 
هذا  ومن   .2018 عام  ُعقد  الذي  املستدامة،  التنمية  بشأن  املستوى  عايل  السيايس 
التنمية  أهداف  تفعيل  عىل  وأثرها  الرقمية  التكنولوجيا  مزايا  أن  نجد  املنطلق 
خالل  من  فقط  ليس   ،2030 عام  أعامل  جدول  ضمن  نسبيًا  تتكامل  املستدامة 
الهدف التاسع )الصناعة واالبتكار والبنية التحتية(، لكن أيًضا من خالل آلية تسهيل 
بأنه  راسخ  فهم  يوجد  واآلن،  وابتكاراتها.  املعلومات  تكنولوجيا  وخاصة  التكنولوجيا 
تكنولوجيا  كافة األهداف، وأن  النمو عىل مستوى  الرقمية تحفيز  للتكنولوجيا  ميكن 
املعلومات واالتصاالت هي أداة التمكني القوية لكٍل من األهداف السبعة عرش، وهي 
 . الحياة  الرسيعة يف كل جانب من جوانب  التحّوالت  لتحفيز  األسايس  املحرك  أيًضا 

]انظر الجدول )1( والشكل )1([.

المستدامة،  التنمية  أهداف  تنفيذ  للمساعدة في  أثر كبير  “للتكنولوجيا 
لذا،  للجميع.  وصولها  فرص  تتساوى  وال  اإلقصاء  بعض  يحدث  قد  لكنه 

فنحن بحاجة لضمان مزايا التقنيات المتقدمة للجميع”.

بالرغم من أنه ال يزال هناك ما يزيد عن ملياري 
شخص ال يتعاملون مع البنوك حول العامل، إال أنه 
وبفضل الخدمات املالية الرقمية، متكن العديد من 
املشاركة يف االقتصاد الرقمي للمرة األوىل، وأثبت 
هامة  خطوة  بأنه  املالية  الخدمات  إىل  الوصول 
للمساعدة يف القضاء عىل الفقر. كام يساعد توفر 
املناسب يف ضامن  الوقت  ويف  دقيقة  معلومات 
االقتصادية  املوارد  حيث  من  الحقوق  تساوي 

ورؤى السوق التي تخدم الجميع.

1
القضاء عىل الفقر

أعدادهم،  املتنامية  السكان  إطعام  أجل  من 
تقنيات  وتساعد  باملعرفة.   ً صلة  الزراعة  تزداد 
املعلومات واالتصاالت املزارعني يف تحسني جودة 
خالل  من  املرشوعات  إنتاجية  ورفع  املحاصيل 
تحسني الوصول إىل معلومات السوق والتنبؤات 
التطبيقات  التدريب وغريها من  الجوية وبرامج 

اإللكرتونية املخصصة لتلبية احتياجاتهم.

2
القضاء عىل الجوع

القدرة  واالتصاالت  املعلومات  لتقنيات  أصبح 
عىل تقديم املزايا عرب النظام البيئي اإليكولوجي 
للرعاية الصحية العاملية. وميكن للمرىض التواصل 
مع خدمات الرعاية الصحية عن بُعد، بغض النظر 
عن قربهم من مركز الرعاية الصحية. عىل سبيل 
املثال، ميكن لعاميل الرعاية الصحية التعرف عىل 

األوبئة واالستعداد لها، وتحديد أعراضها واتباع 

3
الصحة الجيدة 

والرفاه

دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أهداف التنمية
 المستدامة

37.  https://www.itu.int/en/sustainable-world/Pages/default.aspx

الجدول )1(: تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأهداف التنمية املستدامة37



عن  بالتشخيصات  والقيام  املحددة،  العالج  بروتوكوالت 
ميكن  كام  ذلك.  إىل  وما  الخرباء،  دعم  إىل  وصوالً  بُعد، 
لتحليالت البيانات الكبرية املساعدة يف اكتشاف التهديدات 
وتحليل االتجاهات وتقديم التوقعات حول تفيش األوبئة 
واستخدام الخدمات الصحية املناسبة وتصحيح سلوكيات 

املرىض الحياتية ملصلحتهم.

تحفز تقنيات املعلومات واالتصاالت ثورة التعلُّم الرقمي، 
النامية حول  والتي أصبحت واحدة من أرسع الصناعات 
إىل  الطالب  وصول  يف  املحمولة  األجهزة  وتساهم  العامل. 
كام  مكان.  أي  ومن  وقت  أي  يف  التعليمية  الخدمات 
يستخدم املعلمون الهواتف املحمولة يف األنشطة التعليمية 
القدرة  املتنقل  للتعليم  أن  كام  التفاعيل.  التعليم  ومنها 
عىل تخطي الحواجز االقتصادية واالختالفات بني املناطق 
الحرضية والريفية فضالً عن معالجة الفجوة بني الجنسني.

4
التعليم الجيد

الفرص  توفري  واالتصاالت  املعلومات  لتكنولوجيا  ميكن 
جميع  متكني  خالل  من  الجنسني  بني  للمساواة  العظيمة 
والفرص  املوارد  نفس  إىل  الوصول  من  املجتمع  أفراد 
املعلومات  تقنيات  وبإمكان  بالتساوي.  اإلنرتنت  عرب 
واالتصاالت توفري فرصا جديدة لتمكني املرأة اقتصادياً عرب 
متلّك مرشوعات تجارية  أو إدارة املشاريع فضال عن فرص 
التوظيف للمرأة التي يسهل الوصول إليها عرب اإلنرتنت38.

5
املساواة بني

الجنسني

دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أهداف التنمية
 المستدامة

38.    وجود املرأة عىل اإلنرتنت يقل عن نظريه من الرجال مبا يزيد عن 250 مليون سيدة. هذه الفجوة يف الوصول إىل اإلنرتنت تحتاج 
إىل التعامل الرسيع لتحقيق فوائد تقنيات املعلومات واالتصاالت يف املساواة بني الجنسني ومتكينهام.

دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أهداف التنمية
 المستدامة

تحدث ما يزيد عن 800,000 وفاة سنوياً بسبب 
املياه غري النظيفة والرصف الصحي اليسء. فتأيت 
املعلومات واالتصاالت عىل وجه  تقنيات  أهمية 
قياس  وتسهيل  الذكية  املياه  إلدارة  الخصوص 
التدخالت  عن   ً فضال  املياه،  إمدادات  ومراقبة 
املحيل  املستوى  عىل  املامرسني  ومتكني  الالزمة 
من ضامن توفري خدمات املياه والرصف الصحي 
يف  االستمرار  ومع  للجميع.  العامة  والصحة 
انخفاض تكاليف تقنيات املعلومات واالتصاالت، 
ستتمكن الحكومات من دمج تقنيات املعلومات 
من  والتقييم  املراقبة  عمل  أطر  يف  واالتصاالت 

أجل تعزيز العمليات وتحسني جودة الخدمات.

6
املياه النظيفة 
والرصف الصحي

مع  واالتصاالت  املعلومات  تقنيات  ربط  ميكن 
تقنيات  تخضري   “ ناحيتني:  من  الطاقة  كفاءة 
من خالل  التخضري  و”   “ واالتصاالت  املعلومات 
الحالة  يف   .“ واالتصاالت  املعلومات  تقنيات 
األوىل، يتم تحويل تقنيات املعلومات واالتصاالت 
وتطويرها يك تصبح مالمئة للبيئة وخفض انبعاثات 
الحلول  فإن  الثانية،  الحالة  يف  أما  الكربون. 
القامئة عىل تقنيات املعلومات واالتصاالت )مثل 
الشبكات واألبنية والخدمات اللوجيستية الذكية 
العامل  تحويل  الصناعية( ستساعد يف  والعمليات 
استخدام  استدامة وكفاءة يف  أكرث  نحو مستقبل 
الطاقة. ولتلك التكنولوجيات والعمليات الخرضاء 
القدرة عىل أن تلعب دوراً هاماً يف تقليل انبعاث 

الغازات الدفيئة عاملياً.

7
الطاقة ميسورة 
التكلفة والنظيفة
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املعلومات  تكنولوجيا  مهارات  أصبحت  لقد 
التوظيف،  أمناط  لكل  أساسياً  رشطاً  واالتصاالت 
مع  التعامل  قدرات  بناء  وضع  يجب  لذا، 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كأولوية ضمن 
الشباب  أعامل  وريادة  توظيف  اسرتاتيجيات 
بحاجة معظم  يتعلق   فاألمر ال  الدول.  كافة  يف 
الوظائف والرشكات ملهارات تكنولوجيا املعلومات 
املعلومات  تكنولوجيا  بقدرة  بل  واالتصاالت، 
واالتصاالت عىل  تغيري طرق وأساليب العمل  يف 

كل مكان وإيجاد فرص عمل جديدة.

8
العمل الالئق والنمو 

االقتصادي

لن يتمكن العامل من دون بنية تحتية رقمية من 
توفري تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
التي تساهم يف حلول أهداف التنمية املستدامة. 
الدويل  االتصاالت  اتحاد  يلعبه  الذي  والدور 
املوامئة  واملعايري  الرتددات  أطياف  اعتامد  يف 
الرقمية   التحتية  البنية  تطوير  لتسهيل  عاملياً،  
قابلة  حلوال  سيقود  الخامس  الجيل  أنظمة  مثل 
للتوسع والتطوير لكل أهداف التنمية املستدامة 

السبعة عرش39.

9
الصناعة واالبتكار 

والبنية التحتية

متتلك تقنيات املعلومات واالتصاالت القدرة عىل 
وفيام  الدول  داخل  املساواة  عدم  صور  تقليل 

بينها، من خالل متكني الوصول إىل املعلومات

10
الحد من أوجه عدم 

املساواة

دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أهداف التنمية
 المستدامة

39.     يرى اتحاد االتصاالت الدويل أنه يجب اعتبار النطاق العريض بنية تحتية أساسية للقرن الحادي والعرشين نظراً لقدرته عىل 
دعم الصناعة واالبتكار.

دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أهداف التنمية
المستدامة

مبا  املجتمعات،  يف  قدرة  األقل  الفئات  إىل  واملعرفة 
النساء  القدرات الخاصة، فضالً عن  يف ذلك أصحاب 
مل   ،2016 عام  نهاية  وبحلول  أنه  غري  والفتيات. 
مليار   3,9  – العامل  سكان  نصف  من  أكرث  يستخدم 
متكافئ  غري  إليه  الوصول  وكان  لإلنرتنت،   – نسمة 
مستويات  خفض  ميكن  وال  الجنسني.  وبني  جغرافيا 
عدم املساواة من دون التعامل مع األمور املتعلقة بها.

املناطق  يف  العامل  سكان  نصف  من  أكرث  يعيش 
واالتصاالت  املعلومات  تقنيات  وستكون  الحرضية، 
املدن  إلدارة  االبتكارية  التوجهات  لتوفري  أساسية 
الذكية  التطبيقات  خالل  من  وشمولية   بكفاءة 
مع  الذكية،  النقل  وأنظمة  املياه  وإدارة  األبنية  مثل 
الكفاءات الجديدة يف استهالك الطاقة وإدارة النفايات.

11
املدن واملجتمعات 

املستدامة

بأمناط  واالتصاالت  املعلومات  تقنيات  ترتبط 
إزالة  االستهالك واإلنتاج املستدامة من ناحية زيادة 
ًعن  فضال  للتدوير،  القابلة  غري  االلكرتونية  النفايات 
تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت االبتكارية 
اإلنتاج واالستهالك. ويكون  استدامة  التي تساعد يف 
الذكية  والقياسات  والشبكات  السحابية  للحوسبة 
واستهالك الطاقة األقل لتقنيات املعلومات واالتصاالت 
للحوسبة  ويكون  االستهالك.  تقليل  عىل  إيجابياً  أثراً 
واستهالك  الذكية  والقياسات  والشبكات  السحابية 
أثراً  واالتصاالت  املعلومات  لتقنيات  األقل  الطاقة 
تتطلب  ذلك،  ومع  االستهالك.  تقليل  عىل  إيجابياً 
تقنيات املعلومات واالتصاالت نفسها استهالك الطاقة.

12
االستهالك واإلنتاج 

بشكل مسؤول

46 الرؤية العربية لالقتصاد الرقمي الطبعة الثانيةالرؤية العربية لالقتصاد الرقمي الطبعة الثانية    45    



40.  تقدم املراقبة القامئة عىل األقامر الصناعية البيانات الدقيقة عىل أساس عاملي، يف حني توفر املجّسات املحلية التحديثات عىل الفور 
ع الحيوي  ويف الوقت الفعيل. كام ميكن استخدام البيانات الكبرية يف تحليل االتجاهات عىل املديني البعيد والقريب، من حيث التنوُّ

ر النظام البيئي وتخطيط أنشطة الحد من اآلثار السلبية.دعم الصناعة واالبتكار. والتلوث وأمناط الطقس وتطوُّ

دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة

الحد  لضامن  فّعالة  لسياسات  حاجة  توجد  لذا، 
املعلومات واالتصاالت،  لتقنيات  السلبية  اآلثار  من 
األدىن. الحد  إىل  اإللكرتونية،  النفايات  مثل 

ذلك  يف  مبا  واالتصاالت،  املعلومات  تقنيات  تلعب 
املراقبة عرب األقامر الصناعية، دوراً حاسامً يف رصد 
بالطقس  الخاصة  املعلومات  ومشاركة  األرض، 
فإن  املبكر.لهذا،  واإلنذار  التنبؤ  وأنظمة  والجو 
رصد  من  متكننا  واالتصاالت  املعلومات  تقنيات 
التغريات املُناخية وتعزيز القدرة عىل التكيّف  من 
املُناخي. التغريُّ  آثار  تخفيف  يف  املساعدة  خالل 

13
اإلجراءات املتعلقة 

بالطقس

تلعب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت دوراً هاماً يف 
الحفاظ عىل األنظمة البيئية لألنهار والبحار واملحيطات 
تحسني  خالل  من  مستداماً  استخداماً  واستخدامها 
املساءلة.40 زيادة  إىل  يؤدي  مبا  والتقارير،  املراقبة 

14
الحياة تحت املاء

تلعب  أن  واالتصاالت  املعلومات  لتقنيات  ميكن 
الربية  البيئية  األنظمة  عىل  الحفاظ  يف  هاماً  دوراً 
ع  واستخدامها استخداماً مستداماً مع منع خسارة التنوُّ
البيئي – خصوصاً من خالل املراقبة والتقارير عىل 
نحٍو ُمَحّسن مام يؤدي إىل تعزيز الرقابة واملساءلة.

15
الحياة عىل األرض

أهداف التنمية
المستدامة
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دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أهداف التنمية
المستدامة

ميكن لتقنيات املعلومات واالتصاالت أن تلعب دوراً 
هاماً يف إدارة األزمات واملساعدات اإلنسانية وجهود 
من  املفتوحة  للبيانات  املتنامي  فاالستخدام  السالم، 
متكني  يف  ويساعد  الشفافية  يزيد  الحكومات  ِقبل 
تقنيات  أن  االقتصادي. كام  النمو  املواطنني وتحفيز 
املعلومات واالتصاالت رضورية من حيث حفظ الدفاتر 
املحلية. والدميوغرافيات  الحكومية  البيانات  وتتبع 

وعند حدوث كارثة طبيعية أو من صنع البرش، تظهر 
أهمية تقنيات املعلومات واالتصاالت يف الحصول عىل 
املعلومات الدقيقة عن الكارثة، مع نقلها يف الوقت 
املناسب والسامح باتخاذ اإلجراءات املناسبة حيال ذلك.

16
السالم والعدل 
واملؤسسات 

القوية

وجه  عىل  واالتصاالت  املعلومات  تقنيات  تُذكر 
السابع  للهدف  للتنفيذ وفقاً  بأنها وسيلة  الخصوص 
عىل  الضوء  إلقاء  مع   ، املستدامة  للتنمية  عرش 
املعلومات  لتقنيات  الكبرية  التحويلية  اإلمكانيات 
واالتصاالت  املعلومات  تقنيات  وتعد  واالتصاالت. 
حاسمة يف تحقيق جميع أهداف التنمية املستدامة 
الثالث  للركائز  ومرسعات  كمحفزات  تعمل  ألنها 
للتنمية املستدامة، وهي النمو االقتصادي والشمول 
توفري  ًعن  فضال  البيئية41،  واالستدامة  االجتامعي 
وسائل إبداعية وفعالة للتنفيذ يف عاملنا املرتابط اليوم. 

17
الرشاكات الخاصة 

باألهداف

41.  تنص الفقرة )15( من جدول أعامل التنمية املستدامة لعام 2030 عىل ما ييل : “ النتشار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
والتواصل العاملي أثٌر عظيٌم عىل زيادة وترية التقدم اإلنساين ورأب الصدع الرقمي وتنمية مجتمعات املعرفة ...”



1.7 ما هو أثر تطبيق هذه الرؤية العربية؟

قمنا بتقييم األثر املتوقع لتطبيق هذه الرؤية االسرتاتيجية يف نهاية الدراسة من خالل 
منوذج اقتصادي مقرتح يقوم بتقييم تأثري الرقمنة عىل منو الناتج املحيل اإلجاميل للفرد 
ومعدل البطالة. وقمنا بتوزيع الدول العربية عىل ثالث مجموعات وفقاً ألدائها الرقمي 
 NRI( network readiness index( األخري  الشبكية  الجاهزية  مؤرش  إىل  وتستند 
لألداء  وفًقا  الرقمنة  تأثري  قياس  بعدها  وتم  العاملي.  االقتصادي  املنتدى  الذي طوره 

الرقمي لكل مجموعة.

مختلفة  دولية  بيانات  مصادر  من  القياس  عملية  يف  البيانات  مجموعة  اختيار  تم 
ومؤرشات منشورة بهدف دمج األبعاد الخمسة املقرتحة لالسرتاتيجية الرقمية وتغطية 
مكونات اإلطار املعتمد للرقمنة. وتم اختيار سبعة متغريات من NRI واستخدامها يف 

النموذج االقتصادي لتعكس األبعاد املقرتحة لالسرتاتيجية الرقمية.42

42.     عىل سبيل املثال، تم استخدام مؤرش استخدام األعامل )الركن السادس من NRI( للتأكيد عىل البعد الخاص بقطاعات األعامل 
التجارية الرقمية وتم استخدام مؤرش استخدام الحكومة )الركن الثامن من NRI( للتعبري عن أداء البعد الحكومي الرقمي.
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الرؤية وإطار العمل



2.1 الرؤية

رقمي  مستقبل  نحو  املنطقة  ودفع  رقميًا  متمكن  اقتصاد  إىل  العريب  العامل  تحويل 
مستدام وشامل وآمن ملجتمعات عربية مبتِكرة ومتكاملة. 

2.2 إطار العمل

من أجل تحقيق الرؤية العربية لالقتصاد الرقمي فإنه كان لزاما علينا تطوير هيكل 
منطقي يوفر لالقتصاد الرقمي البيئة املناسبة لالزدهار وتحقيق أهدافه التنموية.

والحكومات  والرشكات  األفراد  يحتاجها  التي  التحتية  البنية  من  البيئة  هذه  تتكون 
للوصول بشكل موثوق وموّسع إىل الشبكات والخدمات الرقمية لالستفادة من الفرص 
التي تخلق مناًخا حيويًا لألعامل وتعزز كفاءة الرشكات  والنظم الترشيعية  الرقمية، 
وتدفعها نحو االبتكار والتطوير للتقنيات الرقمية، واملهارات واملعارف43 التي تسمح 
للمهندسني والفنيني واملوظفني ورجال األعامل واملوظفني العموميني باالستفادة بشكل 
فعال من الفرص الرقمية؛ وبالنهاية تفعيل الدور املؤسيس الذي ينتظر منه أن يكون 
عامال ممكنا للمواطنني44 ليضمن لهم الوصول واالستخدام الفعال للتكنولوجيا45 - انظر 

الشكل رقم )2(.

إن غاية التحول الرقمي وهدفه األسايس يجب أن تصب يف مصلحة املواطن وشعوره 
برغد العيش وجودة الحياة وأمنها، وللوصول لتلك الغاية يجب التعرف عىل الطريق 
الذي يبدأ من إيجاد وتعزيز البنية التحتية مرورا بإنعاش دوران العجلة االقتصادية 
وانتهاء بتحقيق الوفرة االقتصادية التي سيشعر بها املواطن العريب، وهو ما تم مراعاته 

بهذه الرؤية العربية.46 

http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/GITR_2016_full%20report_final.pdf .43 
  http://dx.doi.org/10.1787/9789264276284-en .44

https://www.dinl.nl/wp-content/uploads/2016/11/17112016-Dutch-Digital-Infrastructure-Report-2016.pdf .45
46. لقد أوجدت حركة التحول الرقمي العاملية ضغوطا عىل من ال يلحق بها وأهمها تكلفة الفرصة املفقودة يف حال مل يتم التعجيل 
بالتحرك نحو إعادة هيكلة النظام االقتصادي واإلداري بكافة القطاعات نحو آليات االقتصاد الرقمي، حيث أن التكنولوجيا اليوم مل تعد 

فقط عامال محفزاً ومساعداً إلنجاز األعامل فحسب، بل أصبحت عامالً منفذا وأساسيا يف إدارة تلك املنظومات.

الشكل رقم )3(: إطار العمل املقرتح لالقتصاد الرقمي العريب
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الذكية 
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الطباعة ثالثية
األبعاد

العوامل املستقلة
واألشياء
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القدرة عىل تحمل التكاليف إمكانية الوصول جاهزية املجتمع للتحول الرقمي

المستخدم النهائي

االقتصاد الرقمي / استخدام القطاعات المختلفة
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47.    يجب أن تقوم النظم التعليمية بتشكيل وإعداد هذه املهارات يف املراحل املبكرة. حيث أن وترية التغيري رسيعة، وأنواع املهارات 
املطلوبة تتغري برسعة أيضا. وبالتايل، يحتاج الجميع إىل صقل مهاراتهم بشكل متكرر طيلة حياتهم املهنية. ويالحظ أن التطور الرقمي بأي 

مجتمع مرتبط بشكل إيجايب مع تطور التعليم يف مجاالت الرياضيات والهندسة والتكنولوجيا والعلوم بصفة عامة.

2.2.1 البعد األول: األسس الرقمية

يحتاج األفراد والرشكات والحكومات إىل الوصول املوثوق واملتاح إىل شبكات البيانات 
الرقمية، ويشمل ذلك شبكات  الفرص  الرقمية لالستفادة من  واالتصاالت والخدمات 
والبيانات،  واسع،  نطاق  عىل  واملتاحة  واملوثوقة  الفعالة  العريض  النطاق  وخدمات 
والربمجيات، واألجهزة، وهذا يتطلب استثامرات كافية يف البنى التحتية الرقمية وفتح 
الباب للمنافسة يف توفري الشبكات والخدمات عالية الرسعة للحصول عىل أفضل جودة 

بأسعار أقل.

البنية التحتية الرقمية

واللوائج  السياسات  وتتضمن  الرقمي.  االقتصاد  تطوير  األساسية  الركيزة  هذه  تدعم 
واملنافسة  االستثامر  لتشجيع  الالزمة  السياسات  أطر  وإنشاء  الرضورية،  التحديثات 
واالبتكار. كام أنه يحمي مصالح املستهلكني وتوقعاتهم باستخدام حلول رقمية جديدة.

السياسات واللوائح: 

مبا  املهارات،  واسعة من  الرقمية مجموعة  للتكنولوجيات  الفعال  االستخدام  يتطلب 
العامة يف  املعلومات واالتصاالت، واملهارات  بتكنولوجيا  املتخصصني  يف ذلك مهارات 
املعرفة  وإدارة  واملعلومات  البيانات  تحليل  مثل  التكميلية   واملهارات  االستخدام، 

واملهارات القيادية وإدارة املرشوعات وحل املشكالت والتواصل الفعال.

الروتينية،  املهام  بأمتتة  تسمح  التي  املتاحة  التكنولوجيا  مع  املهارات  هذه  وتتفاعل 
وتأهيل قدرات العامل ليصبحوا أكرث إنتاجية47.

المهارات الرقمية
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من ناحية أخرى، ميكن للتكنولوجيا نفسها أن تلعب دوراً يف تشكيل ثالثة أنواع من 
املهارات املطلوبة يف االقتصاد الحديث، والتي تشمل:

أ( املهارات املعرفية واألساسية )ومنها القراءة والكتابة والعمليات الحسابية واملهارات 
املعرفية العليا(،

ب( املهارات االجتامعية والسلوكية،

الدراسة  بعد  ما  مراحل  تقدميها خالل  يتم  التي  والتكنولوجية  التقنية  املهارات  ج( 
أو خالل التدريب أو من خالل اكتسابها يف الوظيفة، باإلضافة إىل املهارات املتعلقة 
مبهن محددة )عىل سبيل املثال، الهندسة، الرياضيات، العلوم أو تخصصات تكنولوجيا 

املعلومات(.

يحتاج التحول الرقمي إىل تخصيص املوازنات املالية ملرشوعات يتم التخطيط لها من 
الحكومات  من  يتطلب  ما  وهو  للقياس،  قابلة  بنتائج  محددة  أهداف  تحقيق  أجل 
والرشكات العمل عىل تخصيص امليزانيات املناسبة لتطبيق وتحديث التقنيات الرقمية 

وجني مكاسبها املرجوة.

التمويل ورأس المال

املؤسسات  من  لنوعني  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  وتطوير  عمل  بيئة  تحتاج 
لتزدهر وتتطور هام:

املؤسسات الرسمية

وهي املؤسسات التي تضع القوانني والقواعد واللوائح48، التي تسهل انتشار التكنولوجيا 
وتطوير األنشطة التجارية، ومنها تلك التي تضمن سهولة دخول الرشكات للسوق أو

المؤسسات الداعمة

48.     رغم أن تداول ورشاء التكنولوجيا ميرسة عرب األسواق والحدود، إال أن معظم النظم الترشيعية املنظمة لرشوط ومواصفات 
االستخدام يتم سّنها محليا وهو ما قد يوٍجد حالة من عدم املالءمة أو عدم املطابقة تؤدي بالنهاية لإلخفاق يف االستفادة الكاملة من 

التكنولوجيا.



باالخرتاعات  واالعرتاف  اإلبداعية  الطاقات  وإطالق  املنافسة  وتنظيم  منه،  الخروج 
واالبتكارات.

يتم ذلك من خالل لوائح تضمن دخول الرشكات والخروج من السوق بسهولة وتيسري 
املنافسة من أجل خفض األسعار وتحسني الجودة. نحن يف حاجة إىل ترشيعات تسهل 
وتشجع االستثامر االجنبي وتطلق الطاقات اإلبداعية واستخدام التكنولوجيا، ويحمي 

الحقوق والخصوصية إلخ.

لذلك، فإن أهمية إسباغ الرعاية للرشكات الصغرية والناشئة يعد أمرا حيويا ورضوريا 
لنشاط السوق التكنولوجي، حيث ميكن للرشكات الجديدة تجديد االبتكارات التقنية 
وتطوير االستخدامات وتخفيض األسعار. وهذا النوع من الرشكات يحتاج إىل رعاية يف 

بداياتها وخاصة يف ظل املنافسة مع الرشكات الكربى ذات الخربة والثقل املايل.

املؤسسات غري الرسمية

تشجع املؤسسات غري الرسمية اإلبداع والتعاون بني متخصيص املهن التكنولوجية وغالبا 
املؤسسات  هذه  وتحتاج  خاللها،  من  والتنظيمية  التشغيلية  القواعد  تطوير  يبدأ  ما 
والجمعيات أن تتواجد تحت مظلة القانون بشكل مرشوع وأن يتم االستفادة منها يف 

سبيل تطوير األنظمة التقنية، وقواعد تشغيلها بالتبعية.

2.2.2 المستخدم النهائي

هناك حاجة لدمج العديد من الفئات االجتامعية التي ظلت تقليديا وتاريخيا بعيدة عن 
التقنية وعن استخدام األنظمة البنكية والرضورية لتحقيق مفهوم الشمول املايل، وهو 
ما يستدعي توفري كل من الحوافر املادية الجاذبة لألفراد، واألطر القانونية املشجعة 
عىل االنضواء تحت مظلة الشمول الرقمي واملايل، حيث يحتاج املواطن أساساً للشعور 
باالطمئنان لهذه الوسائل وهو ما يحتم تطبيق معايري عالية من الشفافية والحفاظ 

عىل حقوق املستخدم49.  

الشمول المالي والتقني
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49.     ميكن اعتبار تحسني املعرفة والتجربة الرقمية املدخل األسايس للدمج الرقمي.

مناسبة  بأسعار  الرقمية  والخدمات  السلع  توفري  والرشكات  الحكومات  عىل  ينبغي 
للمواطنني ليكون يف مقدورهم استخدامها طاملا كان هناك حاجة الستخدامها.

اإلتاحة

يحتاج  حيث  عاملية،  أولوية  للجميع  الرقمية  التكنولوجيات  إتاحة  تكون  أن  يجب 
األفراد والرشكات )مبا يف ذلك املؤسسات الصغرية واملتوسطة( والحكومات إىل الوصول 
الخدمات  من  لالستفادة  الرقمية  والخدمات  الشبكات  إىل  النطاق  والواسع  املوثوق 
والفرص الرقمية. ومن خالل الشمولية وكفاءة الشبكات والخدمات واالبتكار، ستوفر 
سهولة الوصول فرصاً مل تكن متاحة من قبل للفئات املجتمعية الفقرية واملحرومة لرفع 

مستوى حياتهم وتحسني ظروفهم املعيشية.

سهولة الوصول

لخفض  األمتتة  تؤدي  قد  ناحية  بعدة طرق، فمن  الرقمي  بالتحول  املجتمعات  تتأثر 
االعتامد عىل العنرص البرشي لبعض الوظائف وباملقابل فإن منصات التوظيف وال سيام 
جديدة آلخرين،  وظائف  بإيجاد  تساهم    )freelancing( الحرة  بالوظائف  الخاصة 
سواء كانت مؤقتة أو دامئة، بل تتميز أنها توفر هذه الوظائف للجنسني مام يؤدي 

لتقارب الرواتب وهو أحد أهداف التنمية املستدامة للمساواة بني الجنسني.

والنظرة  والتقاليد  العادات  عىل  البلدان  ملختلف  الرقمي  النفاذ  تأثريات  عن  ناهيك 
الثقافية للمجتمعات العربية، وهو ما تم تصنيفه عىل أنه يحمل آثاراً إيجابية وأخرى 

سلبية مام يوجب التوعية والتثقيف لتحقيق الفائدة وتجنب األرضار قدر اإلمكان.

التكّيف االجتماعي للتحّول الرقمي



2.2.3 دور التكنولوجيا في تفعيل االقتصاد الرقمي

التكنولوجيات  التكنولوجيا وال سيام تلك  الرقمي بشكل رئييس عىل  يعتمد االقتصاد 
الناشئة التي تستبدل مناذج األعامل التقليدية ببديل جديد مبتكر.

ونستعرض هنا أحد أهم مثاِن تكنولوجيات جديدة:

عىل  املوزع  العام  األستاذ  سجل  تكنولوجيا 
أنحاء  بكافة  الشبكة  بهذه  املشرتكني  كافة 
ونقل  لتخزين  جديدة  تقنية  وهي  العامل، 
وتعمل  واألمان  بالشفافية  تتسم  املعلومات، 
مركزية. تحكم  مؤسسة  أو  جهة  بدون 

وميكن اعتبار البلوك تشني قاعدة بيانات تحتوي 
عىل تاريخ كل املعامالت التي متت بني مستخدميها 
مشرتكة  فهي  وموزعة:  آمنة  وهي  إنشائها.  منذ 
مام  وسطاء،  دون  املستخدمني،  مختلف  بني 
السلسلة  صالحية  من  بالتحقق  للجميع  يسمح 
والقرصنة. التزوير  ضد  وآمن  موثوق  بشكل 

الرقمي  التحول  عمليات  تزداد  يوم  بعد  يوما 
األنشطة  من  العديد  لتشمل  وتوسعا  عمقا 
اليومية مبجاالت األعامل املختلفة مام ينتج عنها 
حجم ضخم من البيانات، وهو ما أدى بدوره إىل 
للغاية  ومعقدة  كبرية  بيانات  مجموعات  توافر 
الكبرية”50. “البيانات  باسم  عادة  إليها  يشار 

البلوك تشين
BLOCKCHAIN

50.    هنا تتداخل البينات الشخصية مع بيانات األعامل )رسائل الربيد اإللكرتوين، املستندات، قواعد البيانات، تاريخ عمليات األعامل 
املخالفات املرورية، بيانات املعامالت الحكومية...( باإلضافة إىل البيانات الواردة من املستشعرات sensors، واملحتوى املنشور عىل الويب 
)الصور ، الفيديوهات ، األصوات ، النصوص( ، ومعامالت التجارة اإللكرتونية ، والتبادالت عىل الشبكات االجتامعية ، والبيانات املنقولة عن 

طريق األجهزة املتصلة )اإلشارات اإللكرتونية ، والعدادات الذكية ، والهواتف الذكية ...(، والبيانات الجغرافية ، وما شابه ذلك.

تحليل البيانات الكبيرة
BIG DATA ANALYTICS

وتسعى  املستقبل51   ثروة  هي  البيانات  هذه 
هذه  من  حجم  ألكرب  للوصول  الدول  كل 
واالجتامعي  االقتصادي  للتفوق  سعيا  البيانات 
الكبرية  البيانات  تقدم  حيث  التأثري،  قوة  وامتالك 
وبالتايل،  األفراد؛  سلوك  عن  غنية  معلومات 
تفصيل  لزيادة  الناتجة  البيانات  استخدام  ميكن 
األسعار. وتحديد  املخاطر  وتنميط  املنتجات 

 Internet of Things األشياء  إنرتنت  تتميز 
املادية  واملعدات  األجهزة  باتصال   ،))IoT
االنرتنت  شبكة  مع  خاصة  رقمية  بهوية  املتصلة 
وتجسري  بها،  خاصة  تطبيقات  خالل  من 
االفرتايض52. والعامل  املادي  العامل  بني  العالقة  

عىل  هامة  تأثريات  التقنيات  لهذه  وسيكون 
العامة  النظم  وإرساء  املجتمعات  حياة  نسق 
تطبيقها  سيمكن  حيث  التأمينية  والسياسات 
املرور  حركة  وضبط  القيادة  ذاتية  السيارات  عىل 
املثال. سبيل  عىل  البيئي  التلوث  عىل  والرقابة 

ميكن  األشياء  إنرتنت  تطبيقات  عىل  مثال 
أن  نجد  أننا  حيث  الذكية.  املدن  يكون  أن 
كل  يف  برسعة  وينترش  ينمو  األشياء  إنرتنت 
الصناعية  التطبيقات  من  بدءاً  اليوم،  مكان 
إىل خدمات الطوارئ والنقل العام والسالمة العامة 
األخرى. الذكية  املدن  وتطبيقات  املدينة  وإضاءة 

انترنت األشياء
INTERNET OF THINGS

51.     يضمن Blockchain من خالل خصائصه تثبيت الثقة وتأكيد الشفافية 

52.     من منظور تقني، تتكون إنرتنت األشياء من التحديد الرقمي املبارش واملوحد )عنوان IP، برتوكوالت SMTP، http ...( لكائن مادي 
.Wi-Fi أو Bluetooth أو تقنيات RFID باستخدام نظام اتصال السليك ميكن أن يكون رقاقة
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أصبحت البلديات أكرث اتصااًل بالبنية التحتية للمدن 
موثوقية  وتحسني  العامة،  املرافق  كفاءة  لزيادة 
خدمات الطوارئ واالستجابة لها، وتخفيض التكاليف

من  مجموعة  الذكية”  “املدن  اعتبار  ميكن 
املرور،  املدينة،  إنارة  تشمل  التي  الصناعات 
وغريها. الطوارئ،  وخدمات  الصحي،  الرصف 

تستخدم  حرضية  منطقة  هي  الذكية”  “املدينة 
جمع  استشعار  أجهزة  من  مختلفة  أنواًعا 
جمعها  تم  التي  تلك  ومنها  اإللكرتونية  البيانات 
تتم  التي  واملرافق  واألجهزة  املواطنني  من 
املرور  أنظمة  وإدارة  ملراقبة  وتحليلها  معالجتها 
إمدادات  وشبكات  الطاقة  ومحطات  والنقل 
وأنظمة  القانون  وإنفاذ  النفايات  وإدارة  املياه 
واملستشفيات واملكتبات  واملدارس  املعلومات 

الحوسبة السحابية هي تقنية حديثة وهامة تسمح 
وتخزين  الرقمية  التحتية  البنية  باستئجار خدمات 
البيانات أو التطبيقات عىل خوادم أو مراكز بيانات 
Data Centres بدال من أن تخزينها عىل كمبيوتر 
املستخدم، أو حتى عىل الخوادم الخاصة باملؤسسة. 
تعترب الحوسبة السحابية تطوراً كبرياً يتيح الوصول 
آمنة. بطريقة  مكان  أي  من  والربامج  البيانات  إىل 

واملستخدمني  للرشكات  الطريقة  هذه  تسمح 
إىل  الحاجة  دون  وتطبيقاتها  بياناتها  إىل  بالوصول 
وعدم  املعلومات  لتكنولوجيا  تحتية  بنية  إدارة 
غالباً والتي  وصيانتها،  نفقاتها  لتكبد  الحاجة 

الحوسبة السحابية
 CLOUD

COMPUTING
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للرشكة.53 إضافية  تكلفة  ومتثل  معقدة  تكون  ما 

تتسم  وخصائص  سلوك  هو  االصطناعي  الذكاء 
القدرات  تحايك  تجعلها  الحاسوبية  الربامج  بها 
هذه  أهم  ومن  عملها.  وأمناط  البرشية  الذهنية 
ورد  واالستنتاج  التعلّم  عىل  القدرة  الخصائص 
مسبقاً. اآللة  يف  تربمج  مل  أوضاع  عىل  الفعل 

تعلّم اآللة هو أحد أفرع علم الذكاء االصطناعي حيث 
التاريخية  البيانات  باستخدام  اآلالت  تدريب  يتم 
الجديدة  البيانات  وتصنيف  األمناط  عىل  للتعرف 
من خالل الخوارزميات املتقدمة، حيث ميكن لآللة 
أدائها.54 لتحسني  جديدة  بتجارب  األمناط  تعلم 

األحياء،  علم  عىل  باألساس  قامئة  تكنولوجيا  وهي 
ويتم تطويعها باستخدام عنارص حية لصنع أو تطوير 
والصحة  الزراعة  يف  للبرشية  مفيدة  علمية  نواح 
باملجال  الحيوية  التكنولوجيا  وترتبط  وغريها. 
الطبي بشكل خاص وتشتمل عىل إنتاج املضادات 
الهندسة  ومجاالت  الحية،  الكائنات  من  الحيوية 
وإمكانية  املستعصية،  األمراض  ملعالجة  الوراثية 
ما. لفرد  الجيني  باملحتوى  خاصة  أدوية  إنتاج 

تكنولوجيا عن  الحيوية  التكنولوجيا  وتختلف 
الحيوية(  القياسات  )أو  البيولوجية  السامت 
الفسيولوجية  القياسات  قسمني:  إىل  تنقسم  التي 
السلوكية.  وتشمل األمثلة عىل التقنيات البيومرتية 
املستخدمة اآلن يف التحقق عن طريق مسح بصامت

الذكاء االصطناعي
 ARTIFICIAL
INTELLIGENCE

التكنولوجيا الحيوية
BIOTECHNOLOGY

53.     مع انتشار التكنولوجيا السحابية واستفادة مئات املاليني من املشرتكني بشكل كبري من هذه التقنية فإنها وفرت بشكل أو بآخر 
البيانات  تحليالت  منو  يسهل  الذي  االمر  البيانات،  وتحليل  جمع  من  والبحثية  املالية  املؤسسات  مّكن  مام  جدا  ضخمة  كبرية  بيانات 

وتطبيقاتها املختلفة.

54.     ومع ذلك، فإن اآللة ال تتعلم بالكامل من تلقاء نفسها، ولكن، تتطلب عملية التعلم مستوًى كبري من املدخالت البرشية للتأكد 
من تفسري البيانات بشكل صحيح.



الوجه،  عىل  والتعرف  الصويت،  والتوثيق  األصابع، 
خالل  من  األفراد  عىل  والتعرف  القزحية،  ومسح 

طريقة امليش.

جديدة  طرقاً  االفرتايض/املعزز  الواقع  يوفر 
من  ميكنهم  مبا  بيئتهم  مع  للتعامل  للمستخدمني 

التفاعل معها.

يوفر رؤية  املعزز  الواقع  أن  االثنني هو  الفرق بني 
محسنة للعامل املادي الفعيل الذي يجد فيه األفراد 
يحايك  عاملاً  االفرتايض  الواقع  يخلق  بينام  أنفسهم، 

البيئة املفرتضة 55.

املفتوحة  التطبيقات  برمجة  واجهة  تستخدم 
للواجهة  للسامح  الشائعة  الربمجة  لغات   )API(
بالتكامل مع التطبيقات األخرى عرب شبكة االنرتنت.

املفتوحة  التطبيقات  برمجة  واجهة  وتتميز 
يتم  ما  وغالبًا  للمطورين،  املجاين  بتوفرها 
املفتوحة  البيانات  إىل  بالوصول  دعمها 
املطورون. به  يلتزم  مفتوح  معيار  إىل  وتستند 
مصادر  إىل  بالوصول  للمطورين  تسمح  فهي 
البيانات وبرمجياتها التي ميكن استخدامها لتحسني 
وذلك  جديدة  تطبيقات  إنشاء  أو  تطبيقاتهم 
مطورون  طورها  التي  التطبيقات  من  باالستفادة 

آخرون مام يوفر الكثري من الجهد والوقت56.

الواقع االفتراضي/
المعزز

 / VIRUTAL
AUGMENTED REALITY

واجهات برمجة 
التطبيقات المفتوحة

OPEN APIs

55.    يستطيع املستخدم التعامل مع املعلومات واألجسام االفرتاضية يف الواقع املعزز من خالل عدة أجهزه سواء أكانت محمولة كالهاتف 
الذيك أو من خالل األجهزة التي يتم ارتداؤها كالنظارات والعدسات الالصقة. وتستخدم األجهزة نظام التتبع الذي يوفر دقة اإلسقاط، 

وعرض املعلومة يف املكان املناسب كنظام تحديد املواقع )GPS(، والكامريا، والبوصلة كمدخالت يتم التفاعل معها من خاللها.
https://www.oecd.org/finance/private-pensions/Financial-markets-insurance-pensions-digitalisation-and-finance.pdf

56.    https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2018/02/world-fintech-report-wftr-2018.pdf
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لالقتصاد  العربية  الرؤية  لتطوير  املستخدمة  الرئيسية  املدخالت  الفصل  هذا  يصف 
الرقمي.

وينقسم إىل ثالثة أقسام عىل النحو التايل:

التحليل القطاعي.
املقارنة املعيارية الدولية.

تحليل الوضع الحايل للدول العربية مع توضيح التصنيفات املختلفة.
الدروس املستفادة

•
•
•
•

مدخالت إعداد الرؤية



3.1 التحليل القطاعي

سيتم يف هذا الجزء توضيح مفهوم التحليل القطاعي، واملعايري التي تم مبوجبها اختيار 
والتعليم  والتصنيع  الصحية  الرعاية  )قطاعات  وهي  األعامل  قطاعات  من  مجموعة 

والخدمات املالية(، بناًء عىل منهجية االختيار التي سيتم استعراضها.

تم اتباع منهج محدد لكل من القطاعات املختارة وهي:

1 -  األسباب: األسباب التي تم مبوجبها اختيار القطاع. 
2 -  األثر: بعض الحقائق األساسية واإلحصائية عن القطاع وتوقع تأثري الرقمنة عليه.

3 -  أفضل املامرسات: أمثلة أفضل املامرسات يف القطاع.
4 -  الدروس املستفادة.

ويبني الشكل التايل )رقم 4( أهم الحقائق اإلحصائية لقطاعات األعامل التي خضعت 
للدراسة.
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الشكل رقم )4(: قطاعات االقتصاد ، الجهوزية الرقمية ومعدل التوظيف

تم وضع دراسة تفصيلية لرتتيب أولوية التحول الرقمي لقطاعات األعامل يف الدول 
الرعاية  األويل:  للتحول  التالية  القطاعات  اختيار  عن  الدراسة  أسفرت  وقد  العربية. 
الصحية والتصنيع والخدمات املالية والتعليم كقطاعات رائدة. إال أنه قد تم إضافة 
القطاع الزراعي نظرا لكونه يلعب دورا هاما يف اقتصادات معظم الدول يف املنطقة 

العربية.

المعايير التي تم بموجبها المفاضلة بين قطاعات األعمال



وبالرغم من اختالف مساهمة القطاع الزراعي إىل الناتج االقتصادي املحيل للعديد من 
الدول العربية أخذنا بعني االعتبار صعوبة التحول الرقمي الرسيع لهذا القطاع نظراً 

لطبيعة اتساع نطاق تطبيقه عىل األرض وكلفة التغيري.

كام استندت املعايري الرئيسية لالختيار القطاعي إىل األربعة أسباب التالية :

من   ٪  47 حوايل  بلغت  إذ  العاملي،  اإلجاميل  املحيل  الناتج  يف  الكبرية  مساهمتها 
إجاميل املساهمة القطاعية.

املساهمة الهائلة يف الناتج املحيل اإلجاميل للدول العربية، والتي بلغت حوايل 38 ٪ 
من إجاميل مساهمة القطاعات يف الناتج املحيل اإلجاميل للعامل العريب.

مساهمة الرقمنة يف تعزيز نتائج كل من القطاعات املختارة.

قدرة القطاعات الحالية عىل التحول الرقمي وفرص تطورها رقميا، و التأثري الرسيع 
من  الحايل  اإليجايب  والتأثري  األجل،  طويل  االسرتاتيجي  والتأثري  القصري  املدى  عىل 

حيث الربامج واملبادرات املتعلقة بالرقمنة يف كل من هذه القطاعات.

•

•

•

•

الدروس المستخلصة

نجد، ومن واقع اإلحصاءات، أن قطاع الخدمات املالية هو القطاع األعىل استثامراً يف 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، حيث أنه يُعد محفزا ألمتتة العديد من العمليات 
املالية مثل التحويل اإللكرتوين لألموال وتداول األوراق املالية واملقاصة والتسويات بني 

البنوك، وإدارة العمليات الداخلية داخل البنك.57

أوال( الخدمات المالية

57.      استفاد هذ القطاع بشدة من التطورات املستمرة يف مجال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات- سواء عىل املستوى العاملي أو عىل 
مستوى العامل العريب – والتي كان لها أثر كبري عىل طبيعة ونوعية الخدمات املالية. وأدت التطورات التكنولوجية إىل تحسني جودة ورسعة 
املعالجة إىل حد كبري وساعدت عىل خفض تكاليف املعلومات والتكاليف األخرى للمعاملة. وقد كان لهذه التطورات آثار عىل كل من 

مقدمي ومستخدمي املنتجات والخدمات املالية.
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كام تسارعت يف اآلونة األخرية مبادرات رقمنة تطبيقات الواجهة )front end(، مثل 
عىل  هي  كام  الذكية  الهواتف  عىل  االلكرتونية  التجارة  وتطبيقات  البنوك  تطبيقات 

االنرتنت، والتي تتفاعل مبارشة مع املتعاملني، ومنها عىل سبيل املثال:

•   أنشطة البيع بالتجزئة والتجارة االلكرتونية.
•   عمليات وخدمات مركز االتصال إىل أمتتتها بالكامل. 

•   نرش أجهزة الرصاف اآليل الذكية.
•   الخدمات املرصفية املخصصة لخدمات األفراد. 

•   الحلول املرصفية من أجل زيادة تعزيز سهولة وكفاءة خدمات الرشكات.

ولكن، ما هي أهم أهداف املبادرات والحلول الرقمية التي يتم تبينها من خالل قطاع 
الخدمات املالية واملرصفية؟

يعيد “الشمول املايل” الذي تحفزه “التكنولوجيا املالية” أو “FinTech” صياغة العالقة 
التكاملية اإليجابية بني النشاط املايل والنتائج االقتصادية، فرواج أنشطة التكنولوجيا 
املالية أصبح ينظر له اليوم عىل أنه مؤرش أسايس للشمول املايل واالنتعاش االقتصادي.

Fin-  فإذا متكن الناس يف الدول العربية من الحصول عىل خدمات جديدة من خالل
Tech، فإنهم سيحصلون عىل فرص لتوسيع األعامل التجارية مثل التجارة اإللكرتونية 

والتعلم اإللكرتوين، والتي يعيقها حاليا محدودية انتشار خدمات الدفع الرقمية.

االقتصادية  التنمية  يف   FinTech تكنولوجيا  تساهم  أن  املتوقع  من  الطريقة،  بهذه 
للمنطقة العربية. وميكن للحكومات أيضاً االستفادة من شفافية وأمن معامالت البلوك 
تشني وتوفريها للتكاليف التي ميكن أن تأيت من تدقيق وتطبيق العقود الذكية وتجنب 

الرسوم التي تفرضها وسائل الدفع األخرى.

ما هي اآلثار المتوقعة كنتيجة الستكمال التحول الرقمي في القطاع 
المالي؟

القدرة عىل تطوير وابتكار الحلول الجديدة ملصلحة املتعاملني مام يسهل تلبية 
احتياجاتهم وجعل تجربتهم أفضل.

.1



العربية،  إتاحة الخدمات املالية عرب  FinTech لذوي الدخل املحدود يف الدول 
خاصة يف دول مثل فلسطني واليمن وليبيا، سيساعد الرشكات الصغرية عىل تغطية 

جزء كبري من قصور الخدمات التمويلية يف تلك الدول.

واإلنجاز  بالشفافية  تتسم  -التي  الرقمية  والعمالت  األموال  تكنولوجيا  تساهم 
الفوري للمعامالت- يف توليد تدفقات جديدة ذات قيمة مضافة وهو ما يدعم 

االقتصاد ككل.

تشجيع املنافسة واالبتكار واإلنتاجية يف العديد من االقتصادات واألسواق املختلفة 
يف املنطقة العربية.

تحصل الحكومات العربية والرشكات عىل وصول منظم إىل بيانات غري محدودة 
وهو ما مينحها فرصة كبرية الستخدام هذه الرثوة من البيانات -من خالل تطبيقات 
التعلّم العميقDeep Learning- 58- واستخراج املعلومات والبيانات بصورة غري 

مسبوقة.

هواتفهم  خالل  من  املعامالت  إجراء  لألشخاص  الحديثة  املالية  الخدمات  تتيح 
املحمولة أو أجهزتهم اللوحية )املحافظ الرقمية Digital Wallets(، بشكل أكرث 

كفاءة ومالءمة.

إن الخدمات املالية املبتكرة مثل املشورة اإللكرتونية عن طريق الروبوتات )التي 
يتم تنفيذها بالفعل يف بعض البنوك يف الدول العربية( لديها القدرة عىل توسيع 
 High( املرتفع  الدخل  ذوي  األفراد  من  أبعد  هو  ما  إىل  املالية  املشورة  نطاق 
املتخصصني، لتشمل قطاعا عريضا من  Networth Individuals( واملستثمرين 

املجتمع.

 )Financial inclusion( املايل  للشمول  الوصول  وراء  من  الحكومات  تهدف 
لتحقيق مقتضيات العدالة االجتامعية، وإيصال الدعم ملستحقيه فقط، وتحصيل
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58.     يسمى أيضا التعلّم عميق البنية أو التعلّم الهرمي، وهو حقل فرعي من تعلّم اآللة Machine Learning، يقوم فيه الكمبيوتر 
باختبار الخوارزميات والربامج والشبكات العصبية هائلة الحجم التي متتلك بينيات كبرية وتتطلب حواسيب برسعات فائقة.
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حقوق املجتمع من الرضائب، ومحاربة غسيل األموال وكشف كافة األنشطة الضارة 
اقتصاديا واملسببة للتضخم، حيث أن كافة املعامالت ستصبح شفافة وموثقة وآمنة.

Innovation hubs and regulatory frame-  تظهر مراكز االبتكار واإلطار التنظيمي
work كمكونات أساسية لجهود الحكومات لدعم تطوير Fintech ومساعدة الرشكات 

الجديدة عىل فهم كيفية تطبيق اللوائح الحالية عىل أفكارها. 

حفزت التكنولوجيا املالية “النظم اإليكولوجية ecosystem” نجاح االبتكار التكنولوجي، 
مام جعل األسواق واألنظمة املالية أكرث كفاءة، وحّسنت تجربة العمالء بشكل عام.59

يعد مخترب نيويورك لالبتكار يف FinTech مثاال حيا لتعزيز االبتكار يف القطاع املايل. 
املطورة  الصغرية  املطورين والرشكات  برنامج توجيهي، مصمم ملساعدة  فاملخترب هو 
للتكنولوجيا من التفاعل مع قيادة األسواق املالية يف نيويورك، وهو ما ساهم بتحقيق 
مالية  املالية. كام حصلت عىل متويالت  للسوق  وتطبيقات  إلنجازات  الرشكات  هذه 
لتصبح  كبري  بشكل  السوقية  قيمتها  وارتفعت  التطوير  يف  االستثامر  أجل  من  كبرية 
رشكات كبرية الحقا. وهو ما يربز أهمية الحصول عىل التمويل كحاجة بالغة األهمية 

لنمو التكنولوجيا املالية وتطويرها.

ولهذا الغرض، طورت العديد من الدول مجموعة واسعة من املبادرات بهدف متويل 
املبتكرين ومساعدة رشكات التكنولوجيا املالية الناشئة من الحصول عىل القروض أو 
 UK Angel “ مساهامت الرشكاء لجذب االستثامرات املحلية واألجنبية مثل مبادرة
مع  وتجمعهم  للمطورين  الفني  والدعم  املايل  التمويل  بتوفري  تهتم  CoFund”التي 

الخرباء ورجال األعامل واملال واالقتصاد60.

FINTECH أفضل الممارسات في التكنولوجيا المالية

59.      https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/uk/pdf/2017/10/value-of-fintech.pdf

60. https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-UK-FinTech-On-the-cutting-edge/%24FILE/EY-UK-Fin-
Tech-On-the-cutting-edge.pdf



استخدام خدمات التمويل الرقمي لتحسني وترسيع عملية الشمول املايل
عىل  للحصول  املنخفض  الدخل  ذات  للفئات  الفرصة  إتاحة  املايل  الشمول  يضمن 
الخدمات املالية األساسية بأسعار مناسبة. وتعترب األنظمة املالية الشاملة مهمة ألنها 
تساهم يف الحد من الفقر وتعزيز التنمية االقتصادية األوسع نطاقاً يف البلد. وقد زاد 
تبني  أعقاب  يف  األخرية  السنوات  يف  املايل  الشمول  عىل  بالرتكيز  الحكومات  اهتامم 

مجموعة العرشين للشمول املايل كواحد من أهداف سياساتها الرئيسية.

بناء ثقة املستهلك
هناك  يكون  أن  يجب  املالية  الرقمية  الخدمات  يف  املستهلك  ثقة  بناء  أجل  من 
يجب  كام  الجديدة(،  )التكنولوجيات  الجديدة  املنتجات  عن  وشفاف  واضح  إفصاح 
املستخدمني. كام يجب  احتياجات  تلبي  املنتجات بسيطة ومصممة بحيث  أن تظل 
الرضورية  التوعية  بتوفري  تهتم  أن  الرقمية  املالية  للخدمات  املقدمة  الرشكات  عىل 
وبطرق  الفني  الدعم  وتوفري  الرقمية  خدماتهم  استخدام  كيفية  حول  للمستخدمني 

مختلفة للرد عىل استفساراتهم.

تطوير األطر الترشيعية والتنظيمية الرضورية
يجب أن يشرتك املرشعون واملسؤولون املاليون يف الدول العربية بحزم يف تبني رؤية 
ثابتة لتعزيز فعالية األنظمة املالية الرقمية اآلمنة والفعالة وتعزيز الشمول املايل، املايل 
عن طريق جذب وضم مطورين جدد ميكنهم تقديم حلول مبتكرة للوصول إىل الفئات 

التي مل تندرج بعد باملنظومة البنكية، ومرتددة يف استخدام التكنولوجيا املالية.

محو أمّية التقنية املالية وتعزيز األطر الرضورية لحامية حقوق املستهلك
يجب تصميم برامج محو األمية املالية لتؤكد للمواطن العريب الفائدة واملنفعة التي 
سيحصل عليها شخصيا واجتامعيا من خالل انضوائه تحت مظلة الشمول املايل. كام 
يجب توفري الدعم الفني الالزم للعميل املستخدم للتطبيقات الرقمية والسيام املبتدئ 
ألول مرة، من أجل بناء ثقة املواطن والحفاظ عىل والئه حتى يف حالة وجود تجارب 

سلبية.

المعرفة المستفادة من دراسة الخدمات المالية

إنها  الصناعة، حيث  تغيريات جذرية يف مجال  إحداث  الرقمية  للتكنولوجيات  ميكن 
توفر فرصا ابتكارية تدعم زيادة اإلنتاج )املفوضية األوروبية، 2015( وتقدم العديد 

من الحلول الصناعية أو اإلدارية مثل:

ثانيا( القطاع الصناعي

.CAD/CAM61 تطبيقات تصميم املنتجات ومعدات التصنيع واختبارها نظريا مثل

اخرتاعات وتقنيات جديدة، مثل الطابعات ثالثية األبعاد.

مواد جديدة مثل املواد الذكية62.

طرق إدارية مختصة بالقطاع التصنيعي مثل تطبيقات املخازن وسالسل التوريد.

معالجة ومشاركة البيانات لضبط الجودة وتحسني إدارة املصنع.

أنظمة اإلدارة العامة والتسويق مثل إدارة عالقات العمالء )CRM( وتخطيط موارد 
.)ERP( املؤسسات
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61.     اختصار للتصميم مبساعدة الكمبيوتر / التصنيع مبساعدة الكمبيوتر، وأنظمة الكمبيوتر املستخدمة لتصميم وتصنيع املنتجات. 
يشري املصطلح CAD / CAM  إىل أن املهندس ميكنه استخدام النظام لتصميم منتج والتحكم يف عمليات التصنيع.

62.      املادة القابلة للربمجة هي املادة التي لديها القدرة عىل تغيري خصائصها الفيزيائية )الشكل، الكثافة، الرتكيب، الخواص البرصية ، 
إلخ( بطريقة قابلة للربمجة ، بناًء عىل مدخالت املستخدم أو االستشعار الذايت. وهكذا، ترتبط املسألة القابلة للربمجة مبفهوم املادة التي 

لها القدرة عىل تنفيذ املعلومات.

من خالل  املنتجات  تطوير  دورات  الجديدة، عىل ترسيع  التصنيع  تكنولوجيا  تعمل 
دعم النامذج األولية الرسيعة prototype وتطوير التصميم الهنديس بأخطاء أقل.

كام تساعد التكنولوجيا عىل إدارة العالقة التشاركية خالل سالسل التوريد، وتوفري وقت 
أرسع للتسويق، وبالتأكيد، تؤثر الرقمنة عىل طريقة عمل الرشكات يف بيئة تنافسية.63
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الصناعي  امليدان  عىل  الرقمية  للتكنولوجيا  املضافة  القيمة  أن  إىل  التوقعات  تشري 
ستصل ما بني 1,2 إىل 3,7 ترليون دوالر بحلول العام 2025 وستتحقق هذه القيمة 

من خالل:

63.     تعزز رقمنة التصنيع منهجية كيفية تصميم املنتجات وتصنيعها واستخدامها وتشغيلها وتخزينها. كام يعزز العمليات التشغيلية، 
ويخفض البصمة البيئية ويساعد عىل ترشيد استهالك الطاقة للمصانع وإدارة سالسل التوريد.

ا.  كفاءة العمليات التصنيعية واإلدارية.
ب.  الصيانة التنبؤية والوقائية.

ج.  إدارة اإلمدادات.
د.  إدارة املخزون واللوجستيات.

1. يخفف من التحديات والعقبات الحالية التي تواجه الرشكات العربية:

تقدم رؤية التصنيع الذكية توصيات حول كيفية قيام املصنعني العرب بتحقيق املزايا 
التالية:

أهمية التحول الرقمي في القطاع الصناعي وأثره على االقتصادات 
العربية

البيانات من  باستخدام  للمصنعني  بالكامل  املنتج  رقمنة دورة حياة  ستسمح 
اإلنتاج والخدمة ووسائل التواصل االجتامعي إلدخالها ضمن مدخالت العملية 

التطويرية مام يؤدي إىل تعجيل دورة تطوير املنتج بشكل أكرث كفاءة.

باستخدام تقنية انرتنت األشياء ستصبح بيانات مراقبة العملية التصنيعية املتصلة 
والدوران  والضغط  الحرارة  قياس  مجّسات  مثل  فوري  بشكل  البيانات  تنتج 
واالهتزازات والرتكيزات الكيامئية وجميعها معطيات يحتاجها مهندس اإلنتاج 
الذكية أكرث من اعتامده  القرار الذي أصبح اآلن قراراً من اآللة  اتخاذ  لرسعة 

عىل املهارة البرشية.

ميكن للرشكات املصّنعة أن تتفاعل بشكل أرسع وأسهل مع التغيريات يف الطلب
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اإلنتاج بشكل  إعادة تخطيط  أو حتى  توريد جديدة  أو  انتاج  وتطبيق عمليات 
أرسع.

2.  الرسعة يف االبتكار

يؤدي هذا إىل اختصار دورة االبتكار: فالتعاون والتكامل الرقمي لن يعمال عىل تحسني 
الكفاءة فحسب، بل يرسعان من االبتكارات لتنفيذ مناذج أعامل جديدة بشكل أرسع.

3.  العمل عىل تحسني رضا املستهلكني وثقتهم

وضع املواطن العريب/املستهلك يف مركز جميع األنشطة: 

يطالب املستهلكون اليوم ويتدخلون يف كيفية تقديم املنتجات والخدمات ونوعيتها 
ومنهجية  املستهلك  سلوك  يف  التغريات  أصبحت  العريب،  العامل  يف  وهنا  ومواصفاتها، 
ومنتجات  مثيل، حيث سيكون ألدوات  له  يسبق  بشكل مل  ومتنوعة  الطلب رسيعة 
تهيئة  من  العربية  الرشكات  كبريا يف متكني  دورا  املتطورة  والربمجيات  الذكية  اآلالت 
اإلنتاج وفقا لرغبة الزبون حتى لو كان بكميات إنتاج صغرية، فضال عن إنتاج منتجات 

غري قياسية حسب رغبة الزبون بدون تكلفة إضافية.

4.  الفائدة الكبرية للعامل داخل املصنع

كنتيجة لتحول مرافق التصنيع لتصبح أكرث ذكاًء، يتوقع إثراء العمل يف خطوط اإلنتاج 
وإضفاء الطابع اإلنساين عليها مثل:

اختفاء املهام اليدوية البسيطة والخطرة والشاقة. 

ضامن إنتاج سلس ال يتدخل فيه العامل إال عندما تطلب اآللة اتخاذ إجراء ما.

ستكون املرونة عامال أساسيا يف النجاح، وسيتم تعيني العامل عند الحاجة إىل 
املساعدة. وهذا من شأنه أن يضع متطلبات أعىل من حيث تعقيد الوظيفة 

وحل املشكالت والتنظيم الذايت.
ستعطي فرصة للقوى العاملة لتصبح أكرث مرونة وتقبل التطور والتعلم املستمر.
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5.  تحقيق الربحية والرخاء املستدام

أضحت النامذج القدمية للمؤسسات الصناعية جزءا من التاريخ وهو ما أصبح عالمة 
مهمة يجب رصدها، لذا نالحظ ما ييل:

كاملة مبخاطر  دراية  املجتمع عىل  ورموز  واالقتصاديون  األعامل  رجال  أصبح 
العوملة وفقدان الوظائف ونقص املوارد.

حيث  النمو،  وتحقيق  األرباح  لتحقيق  األمد  طويل  التخطيط  مراعاة  يجب 
يجب أن يتضمن التخطيط إيجاد طرق للتعامل مع القيود عىل الطاقة واملوارد 
والبيئة واآلثار االجتامعية واالقتصادية، حيث ميكن أن يساعد التصنيع الرقمي 

يف إيجاد حلول لهذه التحديات.

الحفاظ عىل  العربية عىل  الدول  املصنعة يف جميع  الرشكات  الرقمنة  تساعد 
أعاملها وتحّمل ضغوط املنافسة حيث سيتنافس الجميع عىل تخفيض نفقات 
اإلنتاج واستهالك الطاقة واستخدام أنظمة أكرث ذكاء وهو ما سيجعل املتباطئ 

يف التحول الرقمي يخاطر بخسارة هامش املنافسة التجاري.

.1
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لالرتقاء  أولوياتها  قمة  يف  الرابعة  الصناعية  الثورة  أسس  الحكومات  معظم  وضعت 
باإلنتاجية ومكانتها التنافسية، وهو ما جعل هذه الحكومات ال تقيّد جهودها بتقديم 
تبني  عىل  الصناعية  املؤسسات  شجعت  بل  فحسب،  الصناعي  القطاع  إىل  الدعم 

التكنولوجيا الحديثة وقدمت لهم املحفزات من أجل ذلك، ومن هذه التجارب:

أفضل الممارسات في التصنيع الرقمي

*اسرتاليا*
تبنت الحكومة األسرتالية ومببادرة من رئيس وزرائها مرشوع معمل االختبارات 
باملجال  واالهتامم  العالقة  ذات  الجهات  من  العديد  تجميع  فيه  يتم  والذي 
واملعاهد  الحكومية،  والجهات  الصناعية،  واملؤسسات  الرشكات،  مثل  الصناعي 

البحثية واألكادميية ومنظامت نقابات العامل. ويهدف هذا التجمع إىل:

Testlabs 4.0 إنشاء منصة لتطوير شبكة وطنية من الصناعة  •

•   تعريف املجموعات العريضة من السوق الصناعي والتجاري واألعامل بأهمية 
واستخدامات الثورة الصناعية الرابعة.

والتدريبية  التأهيلية  الربامج  واعتامد  وتقديم  التوجيهية  املبادئ  تطوير   •
والتعليمية والبحثية.

•  متكني وتعزيز الحوار والتعاون بني جميع أصحاب املصلحة املرتبطني بالقطاع 
الصناعي املتقدم دعام لتحول القوى العاملة.64

*هولندا*
تم إنشاء شبكة مكونة من 10 معامل ميدانية كجزء من مبادرة الصناعة الذكية 
الحلول  ونرش  واختبار  تصميم  لغرض  عملية  بيئات  توفري  أجل  من  الهولندية 

التكنولوجية.

*السويد*
مبادرة  إطالق  إىل  تهدف   ”produktion2030“ منظمة  تأسيس  تم  باملثل، 
تعليمية لحملة املاجستري وطلبة الدكتوراه من أجل توفري دورات وبرامج علمية 

يف تطوير اإلنتاج. 

*أملانيا*
زيادة  أجل  من  واملهارات  والعلمي  الفني  التأهيل  مراكز  من  إنشاء شبكة  تم 
الوعي، وتوفري التدريب لقادة األعامل وتقديم يد العون العلمي للتعرف عىل 

سبل التحول الرقمي للقطاع الصناعي.

64. https://www.industry.gov.au/sites/g/files/net3906/f/July%202018/document/pdf/industry-4.0-testlabs-report.pdf 
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جذبت بعض هذه املبادرات قدرا كبريا من االستثامرات. ففي إيطاليا، تم تنفيذ 
مرشوع “Industria 4.0” يف إطار مبادرة Piano Nazionale” “، والتي بلغت 
200 مليون يورو إلنشاء مراكز التطوير املهني والعلمي وجمعت مبلغا إضافيا 
Fabbrica Intel-“ 240 مليون يورو لتعزيز التجمعات التكنولوجية مثل  قدره

.”Agrifood“ و ”ligente

بالقطاع  صلة  ذات  مبادرة  أول   2016 أبريل  يف   األوروبية  املفوضية  أطلقت 
الصناعي والتي تقوم عىل التكامل اإليجايب بني مختلف املبادرات الوطنية لرقمنة 
الصناعة، مثل Industrie 4.0 ، والصناعة الذكية و l’industrie du futur ، وقد 
حددت املفوضية نطاق عملها بخمسة مجاالت رئيسية وتشمل هذه األدوات 
مزيد من  لجذب  والسياسات  والتنسيق  املايل،  والدعم  والترشيعية،  التنظيمية 
الظروف  وتهيئة  الصناعية  القطاعات  جميع  يف  والخاصة  العامة  االستثامرات 

للثورة الصناعية الرقمية.

المعرفة المستفادة من دراسة التصنيع

تقدم الصناعة 4.0 العديد من التقنيات الرقمية 
أمتتة  وتسهل  اإلنتاج  منظومة  تهيئة  تعيد  التي 
العمليات األساسية. ونشري هنا إىل أهمية أن ترعى 
التكنولوجيات  هذه  تبني  العربية  الحكومات 
ملشاريع  والتجاري  االقتصادي  باألثر  للتعجيل 
بأمتتة  تقوم  التي  الصناعية  الرقمي  التحول 
تطبيقات  أهم  من  وهي  التصنيعية،  األنشطة 

الجودة الشاملة65. 

استخدام 
“الصناعة 4.0” 

Industry 4 لتسريع 
تطوير العمليات 

التشغيلية

65.     يرى بعض كبار املستثمرين وقادة األعامل الصناعية أن أمتتة األنشطة الصناعية ال تقدم منوذجا صناعيا جديدا بقدر ما هي مبثابة 
رافعة لتعظيم وترسيع فوائد مناذج التصنيع التقليدية. من خالل هذه الدراسة املرجعية، وجدنا أن املنفذين األكرث شيوعا أعادوا هندسة 
وتصميم االجراءات والعمليات لتصبح أكرث كفاءة قبل أن يتم التحول وتطبيق التكنولوجيات الرقمية لتعظيم العائد عىل االستثامر وتطوير 

األداء.

فعال،  بشكل  التصنيع  قطاع  يف  الرقمنة  لتنفيذ 
مجموعة  تطوير  العربية  الحكومات  عىل  يجب 
جديدة وغري تقليدية من القدرات ودمجها بشكل 
التحدي  من  نوعا  يشكل  قد  ما  وهو  مخطط، 
أحيانا.  التجديد  أهمية  تقدير  عدم  جراء  من 
ما  كثريا  والتقليدية،  الجديدة  القدرات  ولدمج 
يحتاج أصحاب املصلحة إىل أن يغريوا أوال عقلية 
أكرث  يكونوا  ليك  والعامل  واملهندسني  املواطنني 

تقبال ملتابعه التكنولوجيات والفرص الجديدة. 

تجسير الفجوة 
بين القدرات 

التكنولوجية القائمة 
والحديثة

الحاسم  الدور  عىل  األمثلة  من  العديد  هناك 
الناجح  االعتامد  متكني  يف  املعلومات  لهندسة 
األنظمة  ودمج  تهيئة  مثل  التصنيع،  لرقمنة 
السحابية،  الحوسبة  إىل  واالنتقال  القدمية، 
وقادرة  مرنة  االنرتنت  عىل  التطبيقات  وجعل 
عىل االنرتنت مرنة وقادرة عىل استيعاب ضغوط 

التشغيل66.

إدارة قواعد ومصادر 
البيانات والمعلومات 

كممكن أساسي 
للصناعة

إدراك  إىل  الرقمي  التحّول  عىل  القامئون  يحتاج 
الراهنة  الحالة  أثناء تقييم  التغيري  قيمة وأولوية 
عىل  وبناء  واإلدارية.  الفنية  والعمليات  للنظم 
ذلك، يتم تحديد رؤية وأهداف التغيري ومن ثم 
تخطيط خارطة الطريق املالمئة، حيث أن التحول 
يف املجال الصناعي هو رحلة طويلة تتطلب نهجا 
عليهم  يجب  كام  املعامل.  واضحة  وخطة  منظام 
العمليات  هندسة  إعادة  االعتبار  بعني  األخذ 
التوريد  سالسل  وعرب  املؤسسة  داخل  الحالية 

لتعظيم القيمة املضافة.

تصميم خطة التحول 
الرقمي بعناية
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الثورة  وفرتها  التي  التقنية  القدرات  تبني  إن 
إلدارة  متطورا  نهجا  يتطلب  الرابعة  الصناعية 
املراحل  من  العديد  عىل  تنطوي  والتي  التغيري، 
واملهام الواجب اتباعها سواء عىل مستوى املوقع 

الصناعي أو عرب سالسل التوريد.

إدارة التحول 
الرقمي الصناعي 

وفقا لمنهجية إدارة 
المشاريع

67.    https://www.maximizemarketresearch.com/market-report/global-ehealth-market/3243/ 

ثالثا: قطاع الرعاية الصحية

الثالث يف العامل حيث تشكل حوايل 10.4%  تعترب الرعاية الصحية املساهم الرئييس 
من الناتج املحيل العاملي،  من املتوقع أن يصل سوق الصحة اإللكرتونية العاملية إىل 
161.30 مليار دوالر أمرييك بحلول عام 2024 من 31.52 مليار دوالر أمرييك يف عام 

2016 مبعدل سنوي مركب نسبته 67.12.68٪

السؤال املطروح هو ملاذا ينبغي التحول نحو الصحة الرقمية يف الدول العربية؟

ميكن تلخيص مزايا خدمات الصحة اإللكرتونية عىل النحو التايل:

تحسني جودة الرعاية.
تخطيط أفضل وكفاءة يف تخطيط املوارد.

كفاءة التكلفة – حيث يشمل كافة مناحي البيئة اإليكولوجية للرعاية الصحية.
تعزيز قاعدة األدلة لتقديم الخدمات الصحية وصنع السياسات والقرارات بناء 

عىل بيانات دقيقة.
متابعة حالة املرىض واإلجراءات الصحية بوقت إمتامها، ويف الوقت الفعيل.

توفري خدمات أفضل ومخصصة ومهيئة بصفة شخصية.
ملصلحة املريض.

•
•
•
•

•
•
•

جدول )2(: تنفيذ نظم الصحة اإللكترونية من خالل 
اإلستراتيجية المعمول بها في الدول العربية
أمثلة على الجوانب المحتملة لتوفير التكاليف وزيادة الكفاءة

فرص تخفيض التكاليف وزيادة الكفاءة مواضيع هامة للمرضى

• التسجيل ملرة واحدة.
• املعلومات متاحة دامئا للزيارات الالحقة.

•  يخدم أغراضا متعددة )مثل سجالت اإلحصاءات 
الحيوية(.

تسجيل املرىض

•  تحسني رسعة وكفاءة الرعاية املقدمة.
من  واسعة  ملجموعة  مطورة  معلومات  قاعدة    •

االستخدامات املبارشة واإلدارية.

إنشاء سجل 
مستمر

بسجالت  مرتبطة  آلية  بصورة  الفواتري  إصدار   •
الخدمات املقدمة.

• وثائق إلكرتونية للفواتري وإجراءات دفع الكرتونية.

دفع املستحقات

•  تخفيض زيارات العيادة.
•  توفري الوقت والجهد عىل املريض.

•  تحسني فرز املرىض حسب أولوية وخطورة الحالة.
الصحيني  العاملني  لوقت  كفاءة  أكرث  استخدام    •

املهرة.

التشخيص عن 
بعد

•  الوصول الفعال إىل أقرب املوارد املتاحة )مستشفى 
أو طبيب(.

•  نقل ومشاركة امللف الطبي الكرتونيا.

اإلحاالت 
ألطباء آخرين/
مستشفيات 

أخرى
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وملقدمي  ولذويهم  للمرىض  التلقائية  الرسائل   •
الخدمات.

جدولة املتابعة

•  متكني املراقبة يف الوقت الفعيل، وتخصيص املوارد 
برسعة وكفاءة.

مراقبة األمراض 
السارية

•  اتساع قاعدة نرش املعلومات. املعلومات املتاحة 
للجمهور

العيادات  إىل  الشخصية  للزيارات  الحاجة  •  خفض 
الطبية املختلفة.

خدمة الرد عىل 
الجمهور عىل مدار 

الساعة

الشؤون اإلدارية

فرص تخفيض التكاليف وزيادة الكفاءة مواضيع هامة للمرضى

وبشكل  املناسب  الوقت  يف  آليا  البيانات  تجميع    •
أكرث سهولة وتصنيفها حسب العوامل.

مراجعة األداء

بني  واملعلومايت  الصويت  التواصل  فعالية  تحسني   •
املوظفني.

التواصل بني 
املوظفني

•  القدرة عىل البحث يف البيانات ملراقبة أداء املوظفني 
املستوى  عىل  البيانات  تصفية  وسائل  خالل  من 

الفردي أو الكيل.
•   اإلرشاف عىل املوظفني يف الوقت الفعيل.

إدارة املوظفني

• الدمج بني التدريب الواقعي والتدريب الرقمي تدريب املوظفني

الطرق  من  أفضل  بشكل  واملهارة  املعلومة  إليصال 
التقليدية.

وبدون  أخطاء  وبال  رسيعة  الكرتونية  عمليات   •
الحاجة لتوظيف موظفني لهذه املهمة.

•  الحامية من االحتيال.

املدفوعات

•   تجنب نفاذ املخزون.
•   الحامية من االحتيال، ومثالها منع استخدام أدوية 

من مصادر غري موثوقة.

إدارة سالسل 
التوريد

أمثلة عن أفضل الممارسات في الصحة اإللكترونية

تم استخدام الروبوتات يف إجراء بعض العمليات الجراحية يف دول مثل اليابان 
يف  األطباء  لتساعد  اآللة  وتعلم  اإلصطناعي  الذكاء  تقنيات  وتسخري  والصني، 

مجموعة واسعة من التشخيص الطبي.

قامت مراكز أمراض القلب يف جورجيا بتقليل الحاجة للمراقبة املستمرة لتخطيط 
غري  القلب  لتسجيل رضبات  بعد  عن  مراقبة  جهاز  استخدام  من خالل  القلب 
املنتظمة وارتفاع ضغط الدم والتي يتم إرسالها بعد ذلك إىل الهاتف املحمول عرب 

.Bluetooth تقنية البلوتوث

تقوم التحليالت الصحية ))Health analytics باستنتاج التشخيص برسعة ودقة 
وسهولة أكرب عام سبق، حيث ميكن للحاسبات الذكية تقديم التوصيات وتقديم 
املساعدة يف عملية صنع القرارات املعقدة. كام فتحت البيانات الكبرية مجاالت 
التنبؤية  التحليالت  وسمحت  والخرف،  الزهامير  مرض  لعالج  جديدة  أبحاث 

بالكشف عن تدهور الحالة الصحية للمرىض يف مراحلها املبكرة.

تقديم  عىل  الحكومات  قبل  من  اإللكرتونية  الصحة  مبادرات  من  العديد  تركز 
الدعم إىل الرشكات الناشئة -التي تتميز بالقدرة عىل تقديم خدمات مستحدثة 

ومبدعة- يف مجال الرعاية الصحية.

•

•

•

•
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يهدف مرشوع )united4health( يف اململكة املتحدة إىل توفري خدمات الرعاية 
الصحية املبتكرة لرصد الحالة الصحية للمرىض عن بعد للذين يعانون من أمراض 
املنزل  داخل  العالج  توفري  )Patient @ Home( عىل  برنامج  يركز  كام  مزمنة. 

باالعتامد عىل تحسني أنظمة البيانات.

الصحية  الخدمات  تقديم  نجاح  يف  رئيسياً  دوراً  القوي  القانوين  اإلطار  ويلعب 
الجيدة ورفع ثقة املريض يف الصحة اإللكرتونية.

•

•

الدروس المستفادة من الدراسة المقارنة للرعاية الصحية الرقمية

أصحاب  عىل  يجب  جديدة،  تقنية  أي  تنفيذ  قبل 
املصلحة السامح للذين سيستخدمونها بأن يصبحوا 
توفري  إىل  باإلضافة  استخدامها،  عىل  معتادين 
ستحققه  الذي  الغرض  وتوضيح  العميل،  التدريب 
التي  الفوائد  عىل  الضوء  وتسليط  التكنولوجيا، 

ستعود عىل املستفيدين من الرعاية الصحية68.

التدريب قبل 
التطبيق

تلقى الكثري من العاملني يف الرعاية الصحية تعليمهم 
التي  األجيال  من  وخاصة  التكنولوجيا  عن  بعيدا 
تخرجت قبل أكرث من عقد من الزمان، كام أن ثقافة 
االستدالل  عىل  قامئة  الصحي  القطاع  يف  العاملني 

القائم عىل األدلة69.

بالعديد  وتثقيف  كافية  توعية  تحقيق  يجب  لهذا، 
من النامذج الناجحة وتهيئة بيئة مناسبة لالبتكار.

دمج
التكنولوجيا 
الجديدة في 

الثقافة المهنية 
الطبية

68.  إن إدخال السجل الصحي اإللكرتوين )Electronic Health Record( أو أي تقنية رقمية أخرى يف قطاع الرعاية الصحية سيواجه 
مقاومة بني األطباء والعاملني بالقطاع ألنهم سيتصورونها وكأنها تعطل سري أعاملهم! ولن تكون فوائد التكنولوجيا واضحة للمستخدمني 

يف البداية.

69.  وتعد هذه العقبة األساسية خالل التحّول الرقمي يف هذا القطاع، فإذا مل يتمكنوا من معرفة كيف ستساعد األدوات الجديدة يف 
تقديم رعاية أفضل، لن يتقبلوا التغيري.

الطبي  التعليم  مع  التقني  التعليم  دمج  يجب  كام 
ليس فقط يف  ما سيفيد  الجامعية وهو  بالدراسات 
تقبل التغيري والتحول ولكن يف ابتكار تقنيات طبية 

جديدة70.

عندما  إمكاناتها  أفضل  التكنولوجيا  تحقق 
والحنكة  والخربة  الدراية  شديد  املستخدم  يكون 
باستخداماتها، ويف حالة الخدمات الطبية فإنه يجب 
مهني  بشكل  تطويعها  مبجال  خبريا  يكون  أن  أيضا 
املهارات  عىل  الرتكيز  رضورة  يؤكد  ما  وهو  عايل 

واملعارف بشكل مستدام يف هذا القطاع.

التأكد أن التقنية 
تحقق أفضل 
استفادة من 
استخدامها

الهدوء  والعاملني  لألطباء  املستمر  الدعم  يقدم 
األمثل  االستخدام  من  ومتكينهم  واالطمئنان 
للتكنولوجيا، وابتعادهم عن شعور اإلرهاق والتوتر 
أو  اإللكرتونية  الصحية  السجالت  استخدام  من 
تقنيات مختلفة قد تؤدي بسبب هذا التوتر لتجارب 
وإصدار  الرتميز  أخطاء  عن  فضال  للمرىض  سيئة 
الفواتري مام يؤدي إىل انخفاض اإليرادات، عىل عكس 
ما هو منشود من تطوير الخدمات الصحية الرقمية.

إتاحة الدعم 
الفني بشكل 

دائم

: التعليم
ً
رابعا

تلعب تكنولوجيا التعليم دورا بالغ األهمية يف نظم التعلّم والتعليم، حيث أصبحت 
ومن  اليومية  حياتنا  مظاهر  كل  يتجزأ يف  ال  واالتصاالت جزءا  املعلومات  تكنولوجيا 
تنمية مجتمعية، كام  التعليم ألي  أهمية  إنكار  التعليمية. وال ميكن  العملية  ضمنها 
يلعب دورا هاما يف االقتصاد مبساهمته بنسبة ٪5 من نفقات الناتج املحيل اإلجاميل 
حول العامل، وهي نفس النسبة من إجاميل نفقات الناتج املحيل اإلجاميل للعامل العريب.

70.    من األهمية مبكان أن يتم تعزيز ثقافة التغيري وتبني التقنية داخل منظومة عمل الرعاية الصحية عىل كافة املستويات من التمريض 
واألطباء واإلداريني والفنيني، وهذا ال يتأىت بدون استيعاب العائد من التغيري وفوائده بالنسبة ملهنهم الطبية والعالجية وبالنسبة للمريض 

أيضا.
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املعلومات  تكنولوجيا  لتطبيق  ومخطط  منظم  جهد  نتاج  التعليم  تكنولوجيا  تعترب 
E-learn- )واالتصاالت من أجل تحسني جودة التعليم وكفاءته. ويعد التعلّم اإللكرتوين 
بالفعل  بدأ  الذي   )e-education( اإللكرتوين  للتعليم  الرئيسية  الجوانب  أحد   )ing
صناعة  فإن  دولية،  أبحاث  لتوقعات  ووفًقا  برسعة.  التعليمي  املشهد  طبيعة  بتغيري 
التعلم اإللكرتوين ستصل إىل 107 مليارات دوالر يف عام 2015 وقد تحّقق ذلك بالفعل.

يمكن تلخيص دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم في 
النقاط التالية:

تطوير مجموعة متنوعة من الخدمات التعليمية.
تعزيز تكافؤ الفرص يف املنطقة العربية للحصول عىل التعليم واملعلومات.

تطوير نظام مشرتك لجمع ونرش املعلومات التعليمية.
تعزيز محو األمية التكنولوجية ودعم التعلم عن بعد يف املناطق النائية يف بعض 

الدول العربية.
تحسني مهارات التدريس املبتكرة وتعزيز تجربة التدريس يف الفصول الدراسية.

أداة مساعدة للتعليم والتعلّم نفسه.
بني  الفجوة  تسد  وأن  واالتصاالت وسيطا  املعلومات  تكنولوجيا  تكون  أن  ميكن 
املعلمني والطالب من أجل تواصل أفضل. كام ميكنها أن تلعب دورا هاما يف تقييم 

الطالب يف الدول العربية.

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

أفضل الممارسات في التعليم اإللكتروني71 

*الرنويج*
 ”eCampus“ بتمويل من وزارة التعليم الرنويجية، تم إطالق الربنامج التعليمي
وهو مبادرة مدتها خمس سنوات، تركز عىل إتاحة التكنولوجيا لقطاع التعليم 
عرب  توافرا  وأكرث  فاعلية  وأكرث  أفضل  وأبحاثه  تعليمه  لجعل  الرنويج  يف  العايل 

الحواجز التنظيمية والجغرافية.

أن  فنجد  التعليمية،  الخدمات  من  عديدة  جوانب  يف  التكنولوجي  االبتكار  لتوغل  كنتيجة  رسيعاً  تحواًل  التعليم  قطاع  يشهد     .71
تكنولوجيات التعليم الحديثة عرب االنرتنت توفر فرصا متنوعة لتطوير التعليم فضال عن قدرتها عىل تقديم مرونة كبرية تلبي احتياجات 

املتعلمني غري التقليديني.

*سويرسا*
 Swiss Virtual Campus( السويرسي”  االفرتايض  الجامعي  “الحرم  برنامج 
التعليم  تعزيز  تستهدف  سنوات  مثاين  مدتها  مبادرة  عن  عبارة  هو   )SVC

اإللكرتوين يف مؤسسات التعليم العايل السويرسية.

*الرابطة األوروبية*
مع  بالتعاون  بعد(  عن  التعليم  لجامعات  األوروبية  )الرابطة   EADTU تقوم
 EFQUELو العايل(  التعليم  يف  الجودة  لضامن  األوروبية  )الجمعية   ENQA
إىل  يهدف  بتنفيذ مرشوع  اإللكرتوين(  التعليم  يف  للجودة  األوروبية  )املؤسسة 
“دعم الجودة يف التعليم اإللكرتوين”. ويسعى هذا الربنامج األورويب الكبري إىل 

تعزيز التميز يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم العايل.

72.    اكتساب املهارات الرقمية للتعليم والتعلم أمر أسايس العتامد هذه التقنيات.

73. http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/all-
news/news/launch_of_the_unesco_ict_competency_framework_for_teachers/

*اليونسكو*
الدولية  )الجمعية   ISTE و   Intelو  Cisco مع  بالرشاكة  اليونسكو،  قامت 
للتكنولوجيا يف مجال التعليم( ومايكروسوفت، بتطوير إطار كفاءات  تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت )ICT( للمدرسني72 الذين يقدمون تفاصيل عن الكفاءات 
التي يحتاجها املعلمون لدمج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مامرساتهم 

وتطوير مهاراتهم املهنية.73

استخدام إنرتنت األشياء )Internet of Things( يف التعليم يجعل رحلة التعلم 
املنظامت  مع  بالتعاون  التعليمية  املؤسسات  وتعمل  وجاذبية.  شموال  أكرث 
الثقافية والحكومات واألعامل التجارية عىل ربط جميع عنارص هذه التكنولوجيا 
من األفراد والبيانات واألجهزة لتحقيق أقىص قدر من التعليم وتوفري املهارات 

.)Internet of Everything( للجيل القادم يف إطار إنرتنت جميع األشياء
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74.   يفضل أال يتم وضع رؤية واسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املدارس من قبل شخص واحد أو من خالل االكتفاء  
بالخضوع للتوجيه التقليدي الصادر من وزارة التعليم، حيث إن هذا األسلوب ال يضمن تضافر الجهود الداخلية إلنجاح الخطة كام قد 

يوجد نفورا من بعض املدرسني واملوظفني نظرا لكونهم مل يقوموا بتبني وال باستيعاب أهمية هذه املرشوعات.

الدروس المستفادة من تحليل وضعية التعليم االلكتروني عالميا

لتكنولوجيا  ينبغي  الرقمية،  الفجوة  لتضييق 
أن  التعليمية  السياسة  يف  واالتصاالت  املعلومات 
التعليم  مثل  األخرى،  الحكومية  املبادرات  تكّمل 
العام يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
والتربع بأجهزة الكمبيوتر وتوفري الوصول املجاين 

إىل اإلنرتنت.

ضمان حق الوصول 
واالستخدام 

لإلنترنت لتضييق 
الفجوة الرقمية

يف   املصلحة  أصحاب  جميع  مشاركة  رضورة 
وبعد  املستقبل  ورؤى  خطط  وضع  يف  املدرسة 
إيضاح العائد املتوقع وجذب انتباه هذه األطراف 
إن  للرؤية.  ودعمها  مساعدتها  لضامن  املعنية 
القيادة  قبل  من  التغيري  خطط  بوضع  االنفراد 
العليا ودون تواصل كاف وفعال مع باقي األطراف 
املعنية يلقى عادة مقاومة من املعلمني ألنهم ال 
يشاركون دامئا نفس الرؤية التي قد ميتلكها املدير 

أو الوزارة وال يشعرون باالنتامء للخطة74.

تبني أهدافا 
خاصة بتكنولوجيا 

المعلومات 
واالتصاالت ضمن 

استراتيجيات 
الهيئات التعليمية

عن  تعليمية  مؤسسة  أو  مدرسة  كل  تختلف 
اختيار  استقاللية  منها  كل  منح  ويجب  األخرى، 
األكرث  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  موارد 
مالءمة الحتياجات املعلمني والطالب. وال ينبغي 
استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ملجرد 

اقتناء أحدث التقنيات.

ينبغي تزويد املؤسسات التعليمية بالبنية األساسية

منح المؤسسات 
التعليمية بعض 

االستقاللية لتحديد
موارد تكنولوجيا 

المعلومات 
واالتصاالت التي 
تالئم متطلبات 

المعلمين والطالب

لتحديد  االستقاللية  ومنحها  للتكنولوجيا 
املعلومات  تكنولوجيا  وأدوات  موارد  نوع 
واالتصاالت التي ينبغي أن تلجأ إليها، بناء عىل 

رؤيتها وتحليل االحتياجات التعليمية للطلبة.

ستساعد هذه اإلجراءات يف توفري منهج وصفي 
طريق  لتسلك  للمدارس  واضحة  عمل  وخطة 
استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. كام 
واإلجراءات  السياسات  تتامىش هذه  أن  يجب 
تكنولوجيا  تحكم  التي  الحالية  القوانني  مع 

املعلومات واالتصاالت عىل املستوى الوطني.

ترجمة سياسة 
تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت إلى 
مجموعة من القواعد 
واإلجراءات التربوية 

على مستوى 
المؤسسات التعليمية

املتعلق  التعليمي  اإلصالح  إلدخال  نظرًا 
اتخاذ  تم  واالتصاالت،  املعلومات  بتكنولوجيا 
عدد من التغيريات يف أولويات التعليم الخاصة 
بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ويف العديد 
الجديد  املنهج  أصبح  اآلسيوية،  البلدان  من 
من  إلزاميًا  واالتصاالت  املعلومات  لتكنولوجيا 
املدارس الثانوية األساسية. وتم دمج تكنولوجيا 
الدراسية  املناهج  يف  واالتصاالت  املعلومات 
النقدي  والتفكري  القرار  صنع  لتطوير  كأداة 

ومهارات االتصال.

إعادة النظر في 
المنهج التعليمي من 
أجل دمج تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت 

في المحتوى

عن  البحث  من  التعليمية  املؤسسات  متكني 
املوارد املالية وتحديد الخربات الالزمة للرتويج 
نرش  يجب  كام  االستدامة.  مفاهيم  وتعزيز 
املالية.  باملوارد  الخاصة  التوجيهية  املباديء 
وتضمن املبادئ التوجيهية ميض الكيانات التي 

تتمتع باملوارد املالية الكافية قدماً باملبادرات

تأكيد االستدامة
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واألنظمة  للقواعد  االمتثال  مع  بها  الخاصة 
املعمول بها محليا.

خامسا: القطاع التجاري - الجملة والتجزئة

يساهم قطاع “تجارة الجملة والتجزئة” بشكل كبري يف إجاميل الناتج املحيل العاملي 
بنسبة ٪5.5، وتصل ل ٪6 من إجاميل النفقات بالناتج املحيل اإلجاميل للعامل العريب75.

التكاليف  خفض  يف  تساهم  اإللكرتونية  التجارة  أن  والدراسات  اإلحصاءات  تشري 
وتحسني الكفاءة، وهو ما يعني أنه إذا تم االستفادة منها بشكل صحيح، فسوف تؤدي 
إىل انخفاض أسعار السلع والخدمات، مام يجعل األسواق العربية أكرث تنافسية. كام 
إدارتها  املشرتيات عن طريق تحسني  الكفاءة، ال سيام يف مجال  إىل تحسني  سيؤدي 

وأمتتة عملياتها.

ستتيح التجارة اإللكرتونية ألصحاب األعامل واألفراد إمكانية الرشاء عىل نطاق أوسع 
والحصول عىل خيارات إضافية. كام سيسمح ذلك لرشكات التسويق والتجارة بتوسيع 

أعاملها إىل أسواق جغرافية جديدة والوصول إىل أماكن مل يصلوا إليها من قبل.

سيمكن االستثامر املحيل يف التجارة اإللكرتونية اكتساب رشكات تكنولوجيا املعلومات 
الوطنية خربات تقنية وتجارية متيزها يف أسواق تصدير خدمات تكنولوجيا املعلومات. 
وستؤدي الكفاءة املحسنة وانخفاض التكاليف من التجارة اإللكرتونية إىل تعزيز منو 
االقتصاد وهذا سيؤدي إىل خلق فرص لوظائف جديدة ليس فقط يف قطاع تكنولوجيا 

املعلومات، ولكن يف قطاعات اقتصادية أخرى76.

75.  تعترب التجارة اإللكرتونية قطاًعا رقميًا مهاًم وذلك ملا لها من قيمة وعائد اقتصادي مبارش وكبري وقابل للنمو باضطراد وفوائد ميكن أن 
تضيف قيمة إىل ناتج أعامل الرشكات املحلية عىل املستوى الُقطري، وعىل االقتصاد الكيل للمنطقة العربية.

76.  تتميز التجارة اإللكرتونية بأنها واسعة النطاق وتغطي العديد من مجاالت االقتصاد، منها التكنولوجيا والقانون والنقل والخدمات 
اللوجستية والخدمات الربيدية واملرافق والتعليم والجامرك والخدمات املالية والرضائب، والصناعات اإلبداعية مثل تلك املرتبطة بتطوير 

كتالوجات للسلع والخدمات.

توسعة حجم السوق: ميكن من خالل متكني التجارة اإللكرتونية للبلدان العربية 
أن تتمتع الرشكات مبيزة الوصول إىل قاعدة أوسع واكرب للزبائن، ليس فقط عىل 

املستوى اإلقليمي، بل كافة أنحاء العامل، متاماً مثل حالة االتحاد األورويب.

التوفري يف التكاليف التشغيلية: ستنخفض التكاليف املرتبطة بالعمليات التجارية 
امللفات  إدارة  تكاليف  انخفاض  مع  الطويل،  املدى  عىل  خاصة  كبريا  انخفاضا 

الورقية ومعالجتها وتوزيعها وتخزينها واسرتدادها.

التخصيص الشامل: أحدثت التجارة اإللكرتونية ثورة يف طريقة رشاء املستهلكني 
تسمح  التي  البيانات  معالجة  ملناهج  نتيجة  ذلك  جاء  وقد  والخدمات  للسلع 

بتخصيص املنتجات والخدمات وفًقا ملتطلبات املواطن ورغباتهم.

متوفرة عىل مدار الساعة طيلة أيام األسبوع: متكني املواطنني من التسوق أو إجراء 
معامالت أخرى عىل مدار 24 ساعة يف اليوم طوال السنة من أي مكان يف أي بلد 
عريب، مام سيؤدي إىل زيادة كبرية يف إمكانية الوصول إىل البلدان األكرث احتياجا.

تحسني عمليات التسليم: وترتاوح بني التسليم الفوري للسلع الرقمية أو اإللكرتونية 
إىل التتبع املبارش الستالم الطرود.

بيئة املنافسة: ستلغي التجارة اإللكرتونية األسواق االحتكارية.

يربط املواطنني: متكني املواطن يف البلدان العربية، يف املناطق الحرضية والريفية 
من الوصول إىل املنتجات والخدمات واملعلومات.

تسهيل تسليم الخدمات العامة.

أ(

ب(

ج( 

د( 

ه(

و( 

ز( 

ح( 

العربية وميكن  املنطقة  للتجارة االلكرتونية أن تكون دعامة أساسية القتصاد  ميكن 
تلخيص املزايا عىل النحو التايل:
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تحفيز الرشكات الناشئة يف تجارة الجملة والتجزئة.

تحسني حصول املواطنني عىل السلع والخدمات، وبالتايل خفض تكاليف السلع 
والخدمات عىل املواطنني العرب.

سيتم توسيع النطاق املتاح للسلع والخدمات للمواطنني، خاصة ألولئك الذين 
يعيشون يف املناطق النائية والريفية.

زيادة حجم وربحية أعامل التجزئة محليا وعرب املنطقة العربية.

زيادة يف عدد الرشكات التي تستخدم التجارة اإللكرتونية للتجارة بني األعامل 
Business to Business يف املنطقة العربية.

ستزداد كفاءة عمليات سالسل التوريد يف الدول العربية باإلضافة إىل الرتابط بني 
قطاعات األعامل.

يف  املوجودة  تلك  مع  متوافقة  العربية  اإللكرتونية  التجارة  منصات  كانت  إذا 
نطاق  توسيع  شأنه  من  هذا  فإن  األخرى،  العاملية  واملنصات  األورويب  االتحاد 
وصول منتجات وصادرات الدول العربية يف األسواق والوصول إىل أسواق دولية 

جديدة.

زيادة كفاءة املشرتيات للقطاعني العام والخاص.

دفع قطاعي التصنيع والزراعة إىل االزدهار.

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

أن  العربية ميكن  الرؤية  اإللكرتونية من خالل تطبيق هذه  التجارة  تنفيذ نظم  إن 
تكون مفيدة للغاية يف الدول العربية حيث سيكون لها التأثريات التالية:

زيادة منصات التجارة اإللكرتونية من أعداد تجار التجزئة العرب الذين يبيعون 
عرب اإلنرتنت يف دول املنطقة العربية ويف جميع أنحاء العامل.

.1

أفضل الممارسات العالمية في مجال التجارة االلكترونية

املعلومات  “تحسني  اإللكرتونية”،  التجارة  “دعم  إىل  املامرسات  أفضل  تصنيف  تم 
الشحن  يف  و”االبتكار  العمالء”  حامية  و”تعزيز  التوافقية”،  و”تعزيز  والشفافية”، 

والتوصيل”.

*األفضلية للتجارة اإللكرتونية* 
التجارة  بقاء  لضامن  اإلنرتنت  عرب  التجارة  مبيعات  احتكار  ضد  أملانية  مبادرة 
اإللكرتونية حرة ونزيهة ومتاحة لجميع أنواع املبيعات ومبيعات التجزئة. ومبا 
أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة الحجم هي ركيزة أساسية للتجارة اإللكرتونية، 
فإن العديد من أفضل املامرسات تستهدف خلق بيئة مالمئة للمشاريع الصغرية 

واملتوسطة الحجم.

لتقديم   ”Mittelstand-Digital“ و   ”eStep SMEs“ مثل  برامج  تطوير  تم 
األعامل  لتسهيل دمج معايري  واملتوسطة  الصغرية  للرشكات  النموذجية  الحلول 
حلول  توفري  عن  فضالً  الرشكات،  بهذه  الخاصة  القيمة  سلسلة  يف  اإللكرتونية 

تستند إىل برمجيات عملية تصدير سلسة وبسيطة.

عالمة الثقة
تهدف مبادرة “عالمة الثقة للشبكة األوروبية للتجارة اإللكرتونية” إىل تحسني 
املحلية عن  الثقة  لوثائق عالمات  اللغوية  الحواجز  وتجاوز  الدولية  املصداقية 
طريق وضع معايري موحدة إلصدار الشهادات املتوافقة لجميع املتاجر االلكرتونية 

يف جميع أنحاء املنطقة األوروبية.

كام  تقدم “شبكة مراكز املستهلكني األوروبية” نصائح مجانية للمستهلك والدعم 
لسكان االتحاد األورويب الذين يشرتون السلع والخدمات من تاجر يقع يف بلد 

آخر، مبا يعني دعم وتنظيم التجارة العابرة للحدود.

*Log4green*
برنامج بدأه االتحاد األورويب يهدف إىل تعزيز شبكة البحوث اللوجستية عىل
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وتطوير  التكنولوجية  الحلول  توفري مجموعة من  اإلقليمي من خالل  املستوى 
الربامج التعليمية يف قطاع النقل واإلمداد والنقل.

الصغرية  للرشكات  األوروبية  اإللكرتونية  األعامل  دعم  “شبكة  أسست  أيضا: 
التجارة يف  املصلحة  ألصحاب  عامة  عالقات  شبكة   ”)eBSN( واملتوسطة 
اإللكرتونية يف السلطات العامة واملؤسسات البحثية، من أجل معالجة املشاكل 

أوال بأول ووضع حلول لها تتسم بالواقعية وتتسق مع الترشيعات.77

*CityLog*
تهدف مبادرة “Citylog” من قبل االتحاد األورويب إىل زيادة استدامة وكفاءة 
تسليم البضائع يف املناطق الحرضية من خالل اإلدارة املتكاملة والحلول املبتكرة 

لتنظيم حركة املركبات والنقل.

*برنامج النقل الريفي*
التحتية  البنية  األيرلندية  الحكومة  أطلقته  الذي  الريفي  النقل  برنامج  يوفر 
والخدمات التي تسمح لألعامل التجارية واملواطنني يف املناطق الريفية باالنخراط
السكنية  محالتهم  يف  البضائع  استالم  أي   :”Click and Collect“ خدمة  يف 

واملرافق االجتامعية القريبة.

*e-Freight*
يقدم “املرشوع املتكامل e-Freight” منصة تعمل مبثابة معمل اختبار لتصميم 
وصيانتها  ونرشها  وتطويرها  اإللكرتونية  والتوزيع  الشحن  لخدمات  الحلول 
لخدمة كافة أنواع التوصيل سواء كانت برية أو جوية أو بحرية.  وباملثل، فإن 
“التعاوين للتجارة اإللكرتونية التابع لهيئة الربيد الدولية IPC” يعزز التعاون عرب 
الحدود بني مقدم الربيد الوطني من خالل تسهيل تتبع وتعقب حركة ومرور 

الشاحنات والناقالت بأصحاب املصلحة يف التجارة اإللكرتونية.78

77.   https://ecol-network.eu/log4green/

78.   https://www.ipc.be/services/e-commerce-solutions/interconnect

الدروس الرئيسية المستفادة من تحليل قطاع تجارة الجملة والتجزئة

سري  ونظم  الجمركية  اإلجراءات  تحديث  رضورة 
متكامل  بشكل  لتعمل  للحدود  العابرة  التجارة 
وتنفيذا للعديد من االتفاقيات العربية املتعلقة بهذا 

الشأن.

تحديث اإلجراءات 
الجمركية

هناك مجموعة واسعة من الربامج والخدمات ميكن 
تقدميها عىل سبيل العون والدعم ملساعدة الرشكات 
العاملة يف مجال التجارة اإللكرتونية، والتي توفرها 
والرشكات  واملوردين  املزودين  من  واسعة  شبكة 
املطورة واالستشارية بكافة أنواعها املحلية والدولية.

التدريب  برامج  املتاحة:  الخدمات  هذه  وتشمل 
املشاريع؛ تصميم  وتنظيم  اإللكرتونية،  التجارة  عىل 
والتطبيقات  والحلول  واستضافتها؛  الويب  مواقع 
بقواعد  اإللكرتونية  التجارة  لتزويد منصات  الرقمية 
وإدارة  والشحن،  املالية،  املحاسبة  وإجراءات 
املخزون؛ وبرامج قياس إحصاءات األنشطة واألعامل 
نشاط  حول  اإلحصائية  والتحليالت  البيانات  لتوفري 

التجارة اإللكرتونية للرشكة79.

االستفادة القصوى 
من المطورين 

ومزودي الخدمات 
التكنولوجية

معظم املؤسسات التي بدأت تأسيس موقع الكرتوين 
لها اجتهدت بطرق مختلفة لتطوير مواقعها وتحويلها 
فرص  عن  واالعالن  ملتعامليها  للوصول  لها  نافذة  إىل 
ميكن  التي  املنتجات  أو  تقدميها  ميكن  التي  األعامل 
بيعها، وهو مسار مختلف عن املواقع التي تم تأسيسها 

فقط بغرض التجارة والبيع بشكل مبارش.

خدمات التجارة 
االلكترونية تبدأ 
بمنصة البيع على 
االنترنت ولكنها 

البداية فقط

79.   وميكن لهذه الخدمات أن تكون ذات قيمة يف إيجاد سبل مختلفة للوصول إىل العمالء يف هذا السوق املتسع، وتطوير نظام اإلنتاج 
والتوزيع لتحقيق خدمات أكرث مالءمة للزبائن.
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إعادة  عليهم  يجب  املؤسسات  أصحاب  فإن  لذا 
النظر يف كيفية تحويل مواقعهم االلكرتونية لتعمل 
كبوابة لتنفيذ أعامل البيع والرشاء والتعاقد والتوسع 

التجاري.

وتعلّم  االصطناعي  الذكاء  الستخدام  حاجة  هناك 
االلة لتحسني مستوى التفاعل بني االنسان كمتسّوق 
وبني اآللة كتطبيق للتجارة االلكرتونية ومواقع البيع. 
وتستفيد الرشكات من استخدام املعلومات املقدمة 
املثال،  سبيل  )عىل  اإللكرتونية  التجارة  خالل  من 
خصائص العمالء، واملوقع، وحجم الطلب وانتظامه( 

لتعزيز الكفاءة يف مناطق أخرى من التشغيل.

دمج التجارة 
اإللكترونية في 
نموذج األعمال 

الشامل80

التجارة  تنفيذ  نجاح  يف  عامالً حاسامً  القيادُة  تُعترََب 
الرضوري  فمن  عام،  بشكل  التجارة  أو  اإللكرتونية 
والجهات  الوزارات  بني  الوثيق  التعاون  تأكيد 

التنظيمية واألسواق.

خطة  هناك  تكون  أن  أجل  من  أنه  يعني  ما  وهو 
اسرتاتيجية ناجحة لتطوير التجارة االلكرتونية ونظرا 
لتعدد الجهات املؤثرة واملتأثرة بهذا النشاط، يجب 
حتى  ككل  للربنامج  منظمة  قيادة  هناك  يكون  أن 

يتسنى تنظيم عالقاته البينية بشكل فّعال.

اإلدارة والتنسيق 
المتكامل

80.  تعرف التجارة اإللكرتونية عىل نطاق واسع بأنها “استخدام املوارد واألدوات عرب اإلنرتنت للقيام باألعامل التجارية بشكل أفضل وأكرث 
كفاءة وإنتاجية” )مونتغمري ، 2007(. وعىل هذا النحو، فإن التجارة اإللكرتونية تعترب وسيطا بديال عن البائع التقليدي الذي كان ميكنه 
التحدث مع املتعامل وفهم احتياجه من خالل التفاعل البرشي وهو ما كان ميثل تغذية عكسية مهمة للوحدات اإلنتاجية والتشغيل 
املبيعات  إدارة  أو  البائع  يوفرها  كان  التي  الوظيفة  ليغطي هذه  االلكرتوين مهيئا  الوسيط  يكون هذا  أن  ينبغي  لذا  والنقل وما شابه، 

التقليدية.

الرقمية  التقنيات  التي تستخدم  الحديثة  املزارع  الدقيقة هي مفهوم إلدارة  الزراعة 
ملراقبة وتحسني عمليات اإلنتاج الزراعي. تساعد الزراعة الدقيقة عىل تحسني استخدام 
املختلفة  امليدانية  االختالفات  مراقبة  بعد  املاشية  وعلف  الحصاد  ووقت  األسمدة 
باستخدام تقنيات االستشعار الجديدة، وتكنولوجيا املالحة وتحديد املواقع عرب األقامر 

.)IoT( وكذلك إنرتنت األشياء ،GPS الصناعية

الدويل، حيث  للبنك  العاملي وفًقا  االقتصاد  الرئيسية يف  القطاعات  أحد  الزراعة  تعد 
81  من إجاميل  العاملي ومتثل حوايل 5٪  املحيل  الناتج  بنسبة ٪4 من إجاميل  تساهم 
الناتج املحيل للدول العربية. أضف ملا سبق، من املتوقع أن يصل حجم سوق ومبيعات 
معدات وتطبيقات الزراعة الدقيقة لقرابة 7.8 مليار دوالر بحلول عام 2022، مسجالً 
معدل منو سنوي مركب قدره ٪14.9 خالل الفرتة املتوقعة 2016- 82 2022. إننا نعتقد 
للتقنيات  املتوسع  واالستخدام  الذكية  الهواتف  استخدام  عىل  املتزايد  االعتامد  أن 
السحابية والتقدم التكنولوجي الرسيع يقع عىل رأس العوامل الرئيسية التي تسهم يف 
 Goldman Sachs هذا االرتفاع الفليك يف هذا السوق. وقد كشف تقرير جديد من
حول توقعات منو سوق الزراعة الدقيقة او الزراعة الرقمية ل240 مليار دوالر ومنو 

مصاحب لإلنتاج الغذايئ ليصل أكرث من ٪70 يف إنتاج األغذية بحلول عام 2050. 83

تستهدف الزراعة الدقيقة زيادة جودة وكمية املنتجات الزراعية مع تقليل استخدام 
املدخالت الزراعية )األسمدة ، املياه ، املبيدات ، الطاقة ، إلخ(. كام تستهدف تخفيض 
متكن  ذلك،  عىل  عالوة  الطعام.  من  املزيد  إنتاج  مع  البيئي  التأثري  وتقليل  التكلفة 
الوقت  يف  املعلومات  إىل  الوصول  وكذلك  مواردهم  إدارة  من  املزارعني  التكنولوجيا 
وسهولة  الحركة  من  أكرب  قدر  توفري  وبالتايل  الذكية،  هواتفهم  خالل  من  الحقيقي 
التشغيل ،ولنتخيل معا امليزة الكبرية التي ميكن جنيها من جمع معلومات دقيقة عن 
حركة وانتشار اآلفات الزراعية ومتكني صناع القرار من محارصة انتشارها برسعة قبل 

انتشارها يف األرايض الزراعية.

81. http://wdi.worldbank.org/table/4.2

82. https://www.alliedmarketresearch.com/precision-agriculture-market

83. https://www.agequipmentintelligence.com/articles/1133-improving-crop-yields-offers-240b-precision-farm-
ing-opportunity

)precision agriculture( سادسا القطاع الزراعي: الزراعة الدقيقة
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من  التحول  إىل  الحاجة  تفرض  التي  الرئيسية  الدوافع  من  مجموعة  هناك  أن  نجد 
املامرسات الزراعية التقليدية إىل نهج أكرث حداثة وتطوراً. ومنها:

تزايد أعداد السكان مام أدى لرفع الطلب عىل الغذاء

التأثريات املناخية الضارة واملسببة لظواهر التصحر وتراجع انتاج املحاصيل.

الزراعية وأجور العاملة إىل  املاكينات والتقاوي واألسمدة  الزيادة يف تكلفة  أدت 
جعل الزراعة أكرث تكلفة.

النضوب التدرييجي للموارد الطبيعية 

•

•

•

•

وفرت الزراعة الدقيقة او الرقمية حلوال متميزة ملواجهة هذه الضغوط وتشمل:

االستخدام املستدام للموارد: تحسني استدامة األرايض واملياه من خالل التقنيات 
التي تقلل من استخدام املواد الكيميائية، وتحسن رسم الخرائط لألرايض وتعزيز 
حيث  من  املزرعة  يف  اإلنتاجية  عىل  ينطبق  وهذا  اإلنتاجية:  املياه.تحسني  إدارة 

العائد وكذلك زيادة كفاءة إدارة األصول.

الجاف يف معظم  املناخ  الطبيعي وحالة  للتنوع  نظرًا  استثامرات جديدة:  جذب 
البلدان العربية، وهو ما سيشجع بدوره املستثمرون من اللجوء للتقنيات الزراعية 

الجديدة يف بيئات صعبة وقاسية.

سالمة  يف  الثقة  معيار  املضافة  القيمة  سلسلة  شفافية  سرتفع  اإليرادات:  زيادة 
األغذية مع إمكانية التتبع، مام يؤدي إىل زيادة القيمة يف السوق.

خلق فرص العمل: سيتم إنشاء وظائف جديدة ألن رجال األعامل والالعبني الجدد 
سينضمون إىل قطاع الزراعة الذيك الجديد نسبياً.

•

•

•

•

أوال اململكة املتحدة:

الزراعية )UK Agri-EPI Center(” من  الهندسة  الدقة يف  ابتكار  تم إنشاء “مركز 
قبل حكومة اململكة املتحدة للمساعدة يف توفري الحلول الهندسية والزراعية الدقيقة 
لصناعة األغذية الزراعية. يعتمد هذا املركز عىل الجمع بني جهود املنظامت العاملة 
يف مختلف أقسام سلسلة التوريد، ليصبح مركزًا رائًدا عامليًا للتميز يف الزراعة الدقيقة 
لصالح قطاعات الرثوة الحيوانية والزراعية وتربية األحياء املائية والزراعة. يوفر املركز 

خدمات البحث والتطوير والعروض التوضيحية والتدريب.

“املزرعة 491” هي مبادرة أخرى أطلقتها اململكة املتحدة والتي توفر مرافق عالية 
املواصفات لتعزيز روح املبادرة، وتوليد األفكار، والتعاون. وقد تم تخصيص 491 هكتار 

من األرايض الزراعية للبحث واالختبار خدمة لتلك املبادرة 

ثانيا الواليات املتحدة االمريكية:

واإلرشاد  الدعم  يوفر  ترسيع  برنامج  هو  الحصاد”  “مخترب  مبادرة،  تدشني  تم   •
والتمويل للرشكات الناشئة يف مجال التكنولوجيا الزراعية. وباملثل، تجمع مبادرة أخرى 
تحت عنوان “Farm 2050” رجال األعامل والباحثني والصناعة لربط التكنولوجيا مع 

الصناعة.

ثالثا اليونان:

يف  الذكية  الزراعة  تبني  تعزيز  إىل   ”Agro Internet of Things“ مبادرة  تهدف 
)إنرتنت  الرقمية  الرصد  ملحطات  الحالية  الشبكة  ترابط  املبادرة عىل  تعمل  اليونان. 
األشياء( لتغطية األرايض املزروعة وجمع وتوفري البيانات من املزارع بالكامل، حيث 
يسعى املركز ليغطي بخدماته الرقمية املبتكرة للزراعة اليونانية يف سائر أنحاء اليونان.

أفضل الممارسات )نظرة سريعة على بعض الممارسات العالمية(
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رابعا كندا:

يهدف “برنامج االبتكار الزراعي” إىل ترسيع تسويق واعتامد والرتويج للمنتجات أو 
التقنيات أو العمليات أو الخدمات املبتكرة التي تزيد من تنافسية القطاع الزراعي 
واستدامته. تهدف برامج املحاصيل املحددة مثل تطوير الزراعة وصناعة العنب إىل 

دعم اإلنتاجية من خالل اعتامد أحدث التقنيات التي تركز عىل إدارة املوارد.

الزراعة  قطاع  يف  العربية  الدول  مساعي  الواضحة  الرؤية  توّجه  أن  يجب  الرتكيز:   •
الدقيقة. من املهم العمل مًعا عرب سلسلة القيمة مع أصحاب املصلحة الرئيسيني لرسم 

األولويات ووضع أطر تنظيمية متكن هذا الرتكيز.

• القيادة: مطلوب قيادة قوية من القطاع الزراعي جنبا إىل جنب مع املشاركة الفعالة 
بالغ األهمية لرقمنة  للحكومة والباحثني ورجال األعامل واملمولني. وهو ما يعد أمراً 

القطاع الزراعي.

الحوافز  خالل  من  االستثامرات  وتوجيه  جذب  الرضيبية:  والحوافز  املنح  تقديم   •
الرضيبية للمستثمرين واملزارعني يف املناطق الريفية ودعم الرشكات الناشئة يف مرحلة 

مبكرة ومتويل األبحاث االبتكارية وجهود التطوير.

الصناعة  قيادة  دمج  أن  نعترب  إننا  حقيقية:  نتائج  لتحقيق  الصناعة  مع  الرشاكة   •
والتشاور معهم رضورية السرتاتيجية اعتامد التقنيات الرقمية يف قطاع الزراعة. يحتاج 

املستثمرون داخل الصناعة إىل فهم القيمة والعائد من الزراعة الدقيقة.

• إنشاء تحالفات متبادلة املنفعة مع البلدان األخرى: التعاون مع البلدان التي سبقت 
يف تطوير حلول مبتكرة للزراعة الدقيقة وجذب االستثامرات الدولية. عىل سبيل املثال، 
تعمل الهند وغريها عىل العديد من املشاريع البحثية لدفع االبتكار يف القطاع الزراعي. 
باإلضافة إىل ذلك ، هناك حاجة إىل االستثامر يف تقديم حلول الزراعة الدقيقة املطورة 

بالفعل من الخارج وتكييفها مع البيئة املحلية. مثل نهج كندا

الدروس الرئيسية المستفادة:

خالل  من  الشباب  بني  املناسبة  املهارات  مجموعة  بناء  املواهب:  وتطوير  جذب   •
إدراج مهارات العمل وريادة األعامل وكذلك الرتكيز القوي عىل التكنولوجيا يف دورات 
الزراعة يف الجامعة. عالوة عىل ذلك، إنشاء مراكز تدريب يف املناطق الريفية لتوفري 
التدريب للمزارعني عىل كيفية استخدام أحدث التقنيات يف الزراعة. سيؤدي ذلك أيًضا 
إىل خلق وعي بينهم حول الفوائد الكبرية من حيث الربحية واإلنتاجية التي تحققها 

الزراعة الدقيقة.

3.1.2. المعايير القطاعية وإطار الرؤية العربية لالقتصاد الرقمي

لكل  الدراسة  نتائج  وبتحليل  أجريناها،  التي  القطاعية  املعيارية  الدراسة  خالل  من 
النتائج واألسباب الستكشاف  قطاع من القطاعات املختارة ومن ثم مناقشة عالقات 
العالقات البينية بني هذه النتائج والتأثري الذي ميكن أن تحققه وأفضل املامرسات عىل 
الدروس  الرئيسية املستفادة من كل منها، قمنا بربط  الدروس  العامل وأخرياً  مستوى 

األساسية املستفادة من الدراسة بإطار العمل االسرتاتيجي بالجدول املبني أدناه.

جدول رقم )3(: الدروس المستفادة من التحليل القطاعي والعالقة مع 
الرؤية

الدروس المستفادة العالقة مع الرؤية 

•  يجب أن يدرك القامئون عىل التحول الرقمي يف 
أي قطاع أن هذا التغيري هو رحلة طويلة تتطلب 
منهًجا منتظاًم، وهو ما يتطلب معه تصميم خارطة 

الطريق الشاملة بعناية.

•  رضورة مشاركة املسؤولني الحكوميني والجهات 
يف  راسخة  مشاركة  العربية  الدول  يف  التنظيمية 
التقليدية  الرقمية  السياسة  صنع  عمليات  تطوير 
والتأكيد  والفعالة  اآلمنة  الرقمية  األنظمة  وتعزيز 

عىل تحويل قطاعات األعامل.

البنية التأسيسية 
الرقمية
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وتأهيلها  البرشية  املوارد  متكني  عىل  الرتكيز   •
التطبيق لالستفادة من االستثامرات  وتدريبها قبل 

املخصصة ملشاريع التحول الرقمي.

الثقافة  يف  التكنولوجي  الوعي  دمج  تعميم   •
املؤسسية والوطنية العربية وتحويلها لواقع يعيشه 

ويشعر به املواطن العريب.

واسرتاتيجية  رؤية  الحكومية  املؤسسات  تبني   •
تحول رقمي خاصة بها تتصل بالرؤية االسرتاتيجية 
التوصية  هذه  تشمل  وال  عنها.  وتنبثق  الحكومية 
تشمل  أن  يجب  بل  فقط،  الحكومية  املؤسسات 
أيضا جميع املؤسسات العاملة واملؤسسات الخاصة.

•  منح املؤسسات التعليمية استقاللية اختيار موارد 
مالءمة  األكرث  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 

الحتياجات املعلمني والطالب.

تكنولوجيا  لدمج  التعليمية  املناهج  إصالح   •
يجب  حيث  املحتوى،  يف  واالتصاالت  املعلومات 
القضاء عىل األمية التكنولوجية واملعلوماتية يف إطار 
خطة الدولة بشكل تدريجي واسترشاف املستقبل 

يف هذا املنحى.

•  رضورة تحديث اإلجراءات الجمركية ونظم سري 
متكامل  بشكل  لتعمل  للحدود  العابرة  التجارة 
املتعلقة  العربية  االتفاقيات  من  للعديد  وتنفيذا 

بهذا الشأن.

•  تقديم وإتاحة الدعم املستمر: ينبغي أن يستمر

الحكومة الرقمية

التنفيذ  بعد  ما  الدعم والتدريب والتعلّم إىل فرتة 
بداية  تاريخ  الرقمية  للمبادرة  يكون  قد  حيث 
إال  أيضا،  وتشغيل محددين  تسليم  وتاريخ  محدد 
للمستخدمني  الوقت  بعض  سيستغرق  التغيري  أن 
للدعم  وبحاجة  الجديدة  التقنية  مع  للتأقلم 
والتدريب والتوجيه املستمر. إضافة إىل ذلك فإنه 
التطبيق وتحسينه ومعالجة  يتم تحديث  عادة ما 

مشاكله بصورة دامئة.

 )FinTech( استخدام خدمات التكنولوجيا املالية  •
والرشكات  الشعبية  للقطاعات  جاذبة  كحوافز 
الصغرية واملتوسطة لتندرج ضمن منظومة الشمول 

املايل.

•  التعاون الفّعال مع مزودي الخدمات مبجموعة 
واسعة من الربامج والخدمات التي تساعد الرشكات 
أكرث  خدمات  لتحقيق  اإللكرتونية84   التجارة  يف 

مالءمة وكفاءة للزبائن.

االلة  وتعلم  االصطناعي  الذكاء  استخدام  تعزيز   •
واآللة  االنسان  بني  التفاعل  مستوى  لتحسني 
البيع  ومواقع  االلكرتونية  التجارة  تطبيقات  يف 
التجارة  خالل  من  املقدمة  املعلومات  واستخدام 
اإللكرتونية عن خصائص الزبائن ومواقعهم وحجم 
الطلبات وانتظامها لتعزيز الكفاءة واتخاذ القرار يف 

مناطق أخرى من العمليات التشغيلية.

األعامل الرقمية
Digital Business

84.   مثل برامج التدريب عىل التجارة اإللكرتونية، وتنظيم املشاريع؛ وتصميم مواقع الويب واستضافتها؛ والحلول والتطبيقات الرقمية 
األنشطة  إحصاءات  قياس  وبرامج  املخزون؛  وإدارة  والشحن،  املالية،  املحاسبة  وإجراءات  بقواعد  اإللكرتونية  التجارة  منصات  لتزويد 
بإيجاد  الخدمات قيم ومنافع  التجارة اإللكرتونية للرشكات. وتضيف هذه  البيانات والتحليالت اإلحصائية حول نشاط  واألعامل لتوفري 

وسائل مختلفة للوصول إىل العمالء يف أسواق جديدة، وتطوير نظم اإلنتاج والتوزيع
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• محو األمية املالية والرقمية رضورة هامة لنجاح 
وتحقق هدف الشمول املايل، باإلضافة لتطوير أطر 
املهيأة  الخدمات  وتعزيز  املستهلك  حقوق  حامية 

لصالحه بشكل فردي.

املواطن الرقمي

عىل  والعمل  للمعلومات  الهيكلية  البنية  إدارة   •
متكني  عنارص  لكونها  وتحليلها  وتكاملها  تصنيفها 

حاسمة.

• مراعات دمج القدرات والتكنولوجيات الجديدة 
ترحيل  خالل  من  والتحول  االنتقال  أثناء  والحالية 
البيانات والنظم القدمية لضامن االستمرارية وعدم 

االنقطاع وتوفري النفقات.

االبتكار الرقمي

The Fletcher School at Tufts University and Mastercard published the Digital Evolution Index )DEI( in 2017   .85

الوصول لإلنرتنت وجودة وفعالية البنية التحتية. رشوط التوريد

حجم وتنوع طلب األفراد واملؤسسات عىل التقنيات 
الرقمية.

حجم الطلب

3.2   المقارنة المعيارية الدولية

استند اختيار دول املقارنة عىل عاملني هام حالة ومعدل نتيجة مؤرش التطور الرقمي. 
 .)Digital Evolution Index - DEI( هذان العامالن يشكالن مؤرش التطور الرقمي
تقدم  مبدى  الخاصة  البيانات  عىل  يعتمد  شامٍل  تقييٍم  عن   DEI مؤرش  يعرب  حيث 
االقتصاد الرقمي يف 60 دولة، ويجمع بني أكرث من 100 مؤرش مختلف عرب أربعة عوامل 

رئيسية:85

يقسم هذ املؤرش EDI الدول الستني التي تم تقييمها ألربع مجموعات: )راجع الشكل 4(

عالية  تقنية  قدرات  لديها  التي  املجموعة  املتميزة Stand Out: وهي  املجموعة 
وتتقدم برسعة لألمام.

عالية  تقنية  قدرات  لديها  التي  املجموعة  وهي   :Stall Out الجيدة  املجموعة 
وتتقدم ببطء.

رقمنة  مؤرشات  لديها  التي  املجموعة  وهي   :Break Out الصاعدة  املجموعة 
منخفضة ولكنها تتقدم برسعة ولديها القدرة عىل االنتقال إىل املجموعة املتميزة.

تواجه تحديات جمة مع  التي  املجموعة  املتأخرة Watch Out: وهي  املجموعة 
انخفاض مستوى التقدم الرقمي وانخفاض رسعة الرقمنة.

السياسات الحكومية والقوانني واملوارد. بيئة األعامل 
املؤسسية

الرقمية  البحث والتطوير والرشكات  االستثامرات يف 
الناشئة وغريها.

االبتكار والتغيري
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تم بهذا التحليل تغطية دراسات الحالة لألجزاء الثالثة األوىل نظرا للتنوع والشمولية 
يف الدروس املستفادة منها وهو ما مّكننا من تقديم مناذج ألفضل املامرسات وتعميمها 
عىل الدول العربية حسب ما تم من توزيع وفق املجموعات الثالث السابق بيانها، وقد 

تم اختيار دراسة الدول التالية:

تم اختيار االتحاد األورويب لالستفادة من اسرتاتيجيتهم 
اإلقليمية الناضجة واملشابهة، حيث أن االسرتاتيجية 
تغطي احتياجات مجموعة من الدول غري املتجانسة، 
وإمكانية استفادة كل دولة ومساعدة الدول األخرى 
حالة  بدراسة  قمنا  لهذا  الرقمنة،  مكاسب  جني  يف 

السوق الرقمية املوحدة لالتحاد األورويب.

االتحاد األورويب

العامل،  يف  اقتصاد  أكرب  ثاين  ألنها  الصني  اختيار  تم 
وتأيت بصدارة املجموعة املتعجلة ولرتكيزها يف خطتها 
الخمسية عىل إنشاء خط انرتنت غاية بالرسعة عرب 
ما  وهو  العربية،  والدول  الصني  بني  الحرير  طريق 
يعني إمكانية جني الدول العربية لفوائد اقتصادية 
كبرية بتعاون أقوى مع الصني، كسوق ذو إمكانيات 

ضخمة.

الصني

أكرب اقتصاد يف العامل، وينمو اقتصادها الرقمي مبعدل 
يف  وتقع  اإلجاميل  املحيل  الناتج  منو  أضعاف  ثالثة 

.86DEI مجموعة الدول الجيدة وفقا ملؤرش

الواليات املتحدة 
األمريكية

يف  الرائدة  الرقمية  االقتصادات  أفضل  من  واحدة 
العامل، وتقع ضمن املجموعة املتميزة.

سنغافورة

تقتفي ماليزيا أثر الزخم الصيني رقمياً، كام أن لديها ماليزيا

86.  https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-15/digital-economy-has-been-growing-at-triple-the-
pace-of-u-s-gdp 
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يف  البارزة  الدول  من  واحدة  تصبح  أن  عىل  القدرة 
املنطقة  مع  ثقافيا  ماليزيا  تشابه  أيضا.  املستقبل 
العربية نظرا لكونها دولة إسالمية لديها قصة نجاح 
رائعة يف ميدان التحول الرقمي. إن التأمل يف هذه 
تصميم  عند  العربية  للدول  مفيدا  سيكون  التجربة 

اسرتاتيجياتها الرقمية.

عىل الرغم من وقوعها ضمن املجموعة املتأخرة، إال 
أن جنوب إفريقيا كانت حالة مثرية لالهتامم وجب 
يف  املتعّجلة  املجموعة  من  تراجعت  ألنها  دراستها 
بقياس  املتأخرة  املجموعة  إىل  السابق   DEI مؤرش 

املؤرش الحايل.

جنوب أفريقيا

التعرف على الدروس المستفادة وتصنيفها
الدرس األول: األسس الرقمية

السلطات المسؤولة، والبنية التحتية، والسياسات واللوائح التي تعمل 
كقواعد رئيسية لتحقيق االبتكارات الرقمية.

تستند الصني بشكل رئييس عىل تبني اسرتاتيجية شاملة 
لتطوير  الرسعة يف صميم خطتها  عايل  العريض  للنطاق 
اعتامداً  الخطة  هذه  بناء  وتم  الرقمية.  التحتية  البنية 
الخدمات  وتطوير  الفعال  التخطيط  بني  الجمع  عىل 
والتطبيقات والترشيعات الالزمة لتمكني االبتكارات من 

خدمة القطاعات االقتصادية املختلفة.

وتأمل الصني من خالل تعزيزها ملعدل نفاذية خدمات 
عىل  املعتمدة  العريض  النطاق  ذات  البيانات  اتصاالت 
5Broadband G ووصولها للمناطق الريفية والحرضية 

الصني

أن يعود ذلك بنتائج كبرية عىل االقتصاد الكيل للدولة. كام 
ستعزز البنية التحتية املتطورة من أمن املعلومات ومن ثقة 

املستفيدين واملستثمرين.87 

املبادرات  من  واسعة  مجموعة  املتحدة  الواليات  طرحت 
برنامج  ويعد  فيها،  الرقمية  التحتية  البنية  وترقية  لتعزيز 
https://broad- املتحدة”  الواليات  يف  العريض  )“النطاق 

عىل  تعمل  التي  األمثلة  أحد   )bandusa.ntia.doc.gov
بخدمات  تتمتع  التي  البالد  من  املساحية  الرقعة  توسيع 
النطاق العريض. ويتم تطبيق هذه االسرتاتيجية من خالل 
عقد ورش عمل إقليمية تجمع بني أصحاب املصلحة املحليني 
واملواصفات  واللوائح  الفنية  الحلول  بتقديم  الدولة  وقيام 

ومناهج التطبيق وأدوات التنفيذ88.

الواليات 
املتحدة 
األمريكية

تقدم العديد من الوكاالت الحكومية مثل هيئة تنمية وسائل 
سنغافورة  يف  واالتصاالت  املعلومات  لتكنولوجيا  اإلعالم 
 Info-communications Media Development(
للتكنولوجيا  الحكومية  والوكالة   )Authority - IMDA
)GovTech( منصات وحلول أساسية ملساعدة سنغافورة يف 
سعيها لصدارة األمم الذكية وتحسني إمكانات الحكومة يف 
مجاالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملجال الهنديس. 
وقد وضعت السلطات اهتامما كبريا بخلق فرص منو هائلة 

مع الرتكيز عىل املوهبة والبحث واالبتكار واملشاريع.

سنغافورة

لعبت الحكومة دوراً رئيسياً يف تحويل القطاع العام املاليزي 
إىل الرقمنة بالتعاون مع “مؤسسة ماليزيا لالقتصاد الرقمي”، 

ماليزيا

87.   https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=6623497 

88.     وبهذه الطريقة، فإن الدولة تبادر بإعداد كافة الدراسات الفنية والتمويلية الالزمة وتقوم بعرضها عىل جمهور املستثمرين واملمولني 
واملستفيدين باملناطق االمريكية املختلفة. والهدف من هذه املنهجية هو تدبري التمويل املحيل من القطاع الخاص واملجتمعي دون إرهاق 
موازنة الدولة لدعم تخطيط النطاق العريض والوصول العام ومحو األمية الرقمية والتبني ونرش استخدامات التكنولوجيا عىل نطاق واسع.
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من  للدولة  الرقمي  االقتصاد  قيادة  عىل  جهودها  وتركز 
خالل االستثامر، وإنشاء نظام بيئي رقمي ورعاية املواهب 
من خالل تبني برامج وطنية لتطوير املهارات املتقدمة يف 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

سياسة  إطار  يف  العامة  الرشكات  “حوكمة  تنفيذ  تم 
كجزء   2012 عام  يف  واالتصاالت”  املعلومات  تكنولوجيا 
أسايس من حوكمة الرشكات والتغلب عىل التحديات التي 
أفريقيا  “جنوب  بعنوان  املرتابط  الرقمي  العامل  يطرحها 
للنطاق  وطنية  واسرتاتيجية  سياسة  وهي  كونيكت”، 
وتبادل  الرقمي  االتصال  لزيادة  تطويرها  تم  العريض 
ولزيادة  واملواطنني،  األعامل  الحكومة وقطاع  بني  البيانات 
تحمل  والقدرة عىل  العريض  النطاق  إىل  الوصول  إمكانية 

تكاليفه عىل جميع املستويات90.

اإلجراءات  من  العديد  إصدار  تم  ذلك،  إىل  باإلضافة 
تسهيل  أجل  من  اإللكرتوين  والبث  لالتصاالت  التنظيمية 
تطوير  مع  بالتوازي  املعامالت  وتوثيق  االتصاالت  وتنظيم 
لتوفري  الدولة  مستوى  عىل  وطنية  إلكرتونية  اسرتاتيجية 
برامج تنمية املوارد البرشية يف مجاالت األعامل اإللكرتونية.

وتخطط جنوب أفريقيا لتطوير البنية التحتية وبأن تكون 
 IoT األشياء  إنرتنت  تطبيقات  لتفعيل  سيام  وال  مرتابطة 
البنية  تشغيل  إىل  لتنتقل  الذكية  الخوارزميات  جانب  إىل 
التحتية للدولة مثل أنظمة املرور وهو ما يتوقع معه توفري

جنوب 
أفريقيا89

ماليني ساعات العمل الضائعة يوميا.

Disruptive Technology الدرس الثاني: التكنولوجيا المغّيرة

النظام اإليكولوجي الرقمي للتكنولوجيات المغّيرة لتحفيز االقتصاد 
الرقمي عن طريق خلق بيئة مواتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

قامت ماليزيا بوضع اسرتاتيجيات وأطر مختلفة لتعزيز 
أجل  من  املصلحة  أصحاب  ملختلف  الجامعية  الجهود 
االعتامد الواسع عىل هذه التكنولوجيات لخدمة مختلف 
القطاعات وتحويل ماليزيا إىل مركز إقليمي رائد يف مجال 

تطوير إنرتنت األشياء وحلول تحليل البيانات الكبرية.

 Digital Malaysia“ الطريق  خارطة  بوضع  فقامت 
354” منهًجا واسرتاتيجية متكاملتني إلنشاء نظام شامل 
وتعزيز  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  بيئة  ميّكن 
هامة  منافع  وتحقيق  الفرعية  القطاعات  يف  االبتكار 
لرجال األعامل والشباب والرشكات الصغرية واملتوسطة.91

ومن أجل الحفاظ عىل هذا النظام الرقمي من االبتكار 
Malaysia Digital Economy Cor- رشكة  حددت 
poration  تحليالت البيانات الكبرية )BDA(، وإنرتنت 
األشياء، والتجارة اإللكرتونية، ومراكز البيانات والحوسبة 

السحابية كمجاالت تركيز رئيسية92.

وتغطي “خارطة الطريق االسرتاتيجية للتجارة اإللكرتونية 
الوطنية يف ماليزيا” ستة مجاالت أساسية تغطي النطاق 

ماليزيا

91.   https://www.patentagentip.com/malaysia_digital_roadmap.html

92.   http://www.mimos.my/iot/National_IoT_Strategic_Roadmap_Summary.pdf 

89.   تعد جنوب إفريقيا واحدة من الدول التي تتميز ببيئة تنظيمية قوية، وكانت قد وضعت مجموعة من السياسات والترشيعات 
التي تركز بشكل كبري عىل تنظيم قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وتأمل جنوب إفريقيا أن تساعد البيانات والتحليالت الكبرية 
قطاع الطاقة الذي يعاين من ضغوط وحالة تراجع حاليا لتحسني الخدمات املقدمة للجمهور حيث سيتم توصيل سكان الريف )34,7٪ 
من اإلجاميل الوطني( وهو ما يؤمل معه أن يُحدث نقلة اقتصادية وثقافية وتعليمية من خالل دمج الفئات الشعبية املحرومة الستالم 

الخدمات الصحية والتعليمية والحكومية بشكل أفضل.

90.   https://www.gov.za/welcome-official-south-african-government-online-site
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الكامل لسلسلة القيمة للتجارة اإللكرتونية آملًة أن تتمكن 
من مضاعفة منو التجارة اإللكرتونية يف البالد. وباملثل، تعمل 
“خارطة طريق اسرتاتيجية إنرتنت األشياء يف ماليزيا” مبثابة 
إنرتنت  صناعة  تعزيز  خالل  من  االقتصادي  للنمو  رافعة 
ومبختلف  مكان  كل  يف  املختلفة  تطبيقاتها  ونرش  األشياء 

قطاعات االعامل.

الدرس الثالث: االبتكارات القطاعية

دور االبتكارات القطاعية الرئيسي في التحول الرقمي عن طريق 
استبدال نماذج العمل التقليدية بعناصر تكنولوجية حديثة

لدفع  العمل  خطط  من  العديد  األورويب  االتحاد  طور 
تقدم “خطة عمل   املثال،  القطاعي. عىل سبيل  االبتكار 
التكنولوجيا املالية Fintech” إجراءات داعمة للمساعدة 
يف تقديم الحلول واإلجراءات االستباقية لتعزيز االبتكار 
والقدرة التنافسية والنزاهة داخل القطاع املايل األورويب.

Fin-  وتوفر الجهات املرّسعة والتي تتبني تطوير تقنية
عامة  إرشادات  التنظيمية  الحامية  صناديق  أو   tech
للرشكات أثناء عملية تطوير الربمجيات والحلول وهو ما 
ميّكن هذه الرشكات من الوصول برسعة إىل السوق وفهم 
الحوكمة  ومتطلبات  السوق  وتوقعات  للقواعد  أفضل 
 EU Fintech“ وأمن املعلومات. باإلضافة إىل ذلك، فإن
مبا  التقنية،  والخدمات  للمنتجات  كمخترب  يعمل   ”Lab
يف ذلك تقنيات البلوك تشني والتقنيات السحابية وتعلّم 

اآللة وواجهة برمجة التطبيقات.

االتحاد األورويب

وباملثل، يخطط االتحاد األورويب إلدخال االبتكار التكنولوجي 
يف قطاع التعليم من أجل االستخدام األفضل للتكنولوجيات 
التعليم  تحسني  يتم  حيث  والتعلم93؛  التعليم  يف  الرقمية 
وقد  منها.  واالستفادة  الكبرية  البيانات  تحليل  خالل  من 
Digital Educa- الرقمي”  التعليم  “حددت “خطة عمل 

tion Action plan” يف أوروبا، املبادرات الرئيسية لتحقيق 
هذه األهداف من خالل الجهود الجامعية للدول األعضاء 

وأصحاب املصلحة واملجتمع94.

وضعت الصني رؤية اسرتاتيجية لتصبح أكرب قوة تصنيعية 
عاملية يف العقود الثالثة القادمة، لهذا، دشنت مبادرة “صنع 
سنوات   10 مدتها  عمل  خطة  وهي   95  ”2025 الصني  يف 
تقوم عىل مفهوم الصناعة 4.0 بشكل مقارب للخطة التي 
وتعزيز  الكفاءات  تطوير  إىل  وتهدف  أملانيا،  يف  تبنيها  تم 
االبتكار يف قطاع الصناعات التحويلية، وترتكز هذه الثورة 
الصناعية الكربى يف الصني عىل التكنولوجيا الرقمية بشكل 

كبري.

الصني

93.    يقصد بالتعليم عملية تقديم الخدمات التعليمية، ويقصد بالتعلّم عملية استيعاب الطالب وكيفية فهمه للعلوم التي يتعلمها

94.    يوفر االبتكار يف قطاع الصحة اإللكرتونية رعاية صحية تتمحور حول املواطن، ويسهل إدراج املواطن األورويب يف منظومة الضامن 
االجتامعية واالقتصادية واملساواة وصوالً أوسع إىل املعلومات والخدمات. إن تبسيط هذه الوعود ميثل تحديًا بحد ذاته وهو ما يفرس 
البيني  التشغيل  قابلية  بالخدمات اإللكرتونية )2020-2012(” من أجل تحقيق  سبب قيام االتحاد األورويب بوضع “خطة عمل خاصة 

لخدمات الصحة اإللكرتونية باإلضافة إىل دعم البحث والتطوير يف قطاع الرعاية الصحة اإللكرتونية.

95.    https://gbtimes.com/made-china-2025-plan-unveiled-boost-manufacturing
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الدرس الرابع: الحكومة الرقمية

دور استراتيجية الحكومة الرقمية كوسيلة رئيسية للتطوير في أجندة 
االقتصاد الرقمي

بدأت الحكومة اإللكرتونية يف الصني بسلسلة من خطط 
“مرشوع  و  الذهبية”  “املشاريع  وتأيت  الرقمي.  التحول 
 Government Online( اإلنرتنت”  عىل  الحكومة 
وتشتمل  الرقمي.  التحول  خطة  صميم  يف   “  )Project
بنية  لتطوير  أساسية  خطة  عىل  الذهبية  املشاريع 
من  األسايس  الهدف  ويتمثل  للمعلومات.  وطنية  تحتية 
مرشوع الحكومة عىل االنرتنت يف تشجيع  التشغيل اآليل 
للمكاتب الحكومية عرب مواقع االنرتنت من أجل خفض 

البريوقراطية املفرطة.

املشاريع  إطار  يف  مرشوًعا   12 مجموعه  ما  تنفيذ  تم 
أمتتة  من  تطبيقها  مجاالت  تنوعت  والتي  الذهبية 
للسامح  تفاعلية  مواقع  إنشاء  إىل  الداخلية  العمليات 
يستند مرشوع  وباملثل،  اإلنرتنت.  عرب  املعامالت  بإجراء 
الحكومة عىل اإلنرتنت إىل اسرتاتيجية إنشاء إطار إداري 
املسؤولني  كبار  ملساعدة  مركزيًا  إليه  الوصول  ميكن 
اإلنرتنت  عىل  أكرب  بشكل  االعتامد  عىل  الحكوميني 
عمل  وشفافية  إنتاجية  لتعزيز  األخرى  والتقنيات 

الحكومات املركزية واملحلية يف الصني.

الصني

www.( تهدف “اسرتاتيجية الحكومة الرقمية” األمريكية
إىل   )obamawhitehouse.archives.gov/digitalgov

تحقيق ثالثة أمور:

• متكني الشعب األمرييك وخاصة القوى العاملة املتنقلة

الواليات 
املتحدة 
األمريكية

من الوصول إىل املعلومات والخدمات الحكومية الرقمية
عالية الجودة يف أي مكان ويف أي وقت ومن أي جهاز.

• التأكيد عىل أن الحكومة تتأقلم مع هذا العامل الرقمي 
الجديد، واغتنام الفرص لرشاء وإدارة األجهزة والربمجيات 
وبأسعار  وآمنة  ذكية  بطرق  والتطبيقات  والبيانات 

معقولة.

• إطالق العنان لقوة البيانات الحكومية لتحفيز االبتكار 
والتمكني وتحسني جودة الخدمات للشعب األمرييك.

تهدف سنغافورة إىل أن تصبح اقتصاًدا رقميًا رائًدا، ومن 
“األمة  مبادرة  بإطالق  قامت  الهدف،  هذا  تحقيق  أجل 
مبثابة  هي  التي   )www.smartnation. sg( الذكية” 

خارطة الطريق اإلسرتاتيجية للتحول الرقمي للبالد.

تم تصميم واختيار املشاريع التي تندرج تحت “مبادرة 
جودة  تحسني  مببادئ  االلتزام  لتحقيق  الذكية”  األمة 
الحديثة  التكنولوجيا  تسخري  من خالل  املواطنني  الحياة 
الحلول  وتبني  الذيك  النقال  الهاتف  خدمات  مثل 
وحلول  الوطنية  الرقمية  الهوية  منظومة  عىل  املعتمدة 

الدفع اإللكرتوين. 

االقتصاد  عمل  بتأطري  الحكومة  قامت  فقد  عليه،  وبناء 
الرقمي للعمل لتتشّكل مبوجب هذ اإلطار شبكة تضمن 
لالستفادة  واملبتكرين  واملوظفني  الرشكات  تضافر جهود 

الكاملة من التقنيات الرقمية الجديدة.

كام حددت الحكومة األولويات الرئيسية لترسيع الرقمنة 
يف مجاالت األعامل والصناعات واألنشطة التجارية، ومن

سنغافورة
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ثم متكني التكامل مبكونات النظام االيكولوجي لتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت وتحفيز االبتكار القطاعي.

تحويل  مسار  لرسم  إطاًرا  املاليزية  الحكومة  وضعت 
تطويره  تم  اإللكرتونية  الحكومة  إىل  الحكومي  القطاع 
اإلعداد  أجل  ومن  الطموحة.  رؤيتهم  تحقيق  بهدف 
بعمل  الحكومة  قامت  فقد  الطريق،  لخارطة  الدقيق 
تكنولوجيا  وبيئة  الحالية،  األعامل  لحالة  شامل  تقييم 
الفنية  البحوث  نتائج  املعلومات واالتصاالت، وبناء عىل 
الدولية،  املامرسات  أفضل  مع  وباملقارنة  والتكنولوجية 
تم تحديد مجموعة من مبادرات تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت ذات األولوية كام ييل:

وتطبيقات  املواقع  من خالل  الخدمات  تقديم  تعزيز   •
اإلنرتنت.

تطوير  هيكلة  خالل  من  والكفاءات  القدرة  تعزيز   •
مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

• تعزيز القدرة عىل قياس األداء من خالل فهم خدمات 
القطاع الحكومي بالوقت الفعيل وأدوات التقييم الذايت. 

• تحقيق الحكومة املرتابطة من خالل مراكز إدارة املعرفة 
والسجالت الذكية.

• تعميق دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املستدامة 
واملرنة من خالل تنفيذ ونرش شبكة االتصاالت املتكاملة 
القامئة  البيانات والحلول والتطبيقات  الحكومية ومراكز 

عىل األجهزة املحمولة.

ماليزيا

أطلقت جنوب أفريقيا االسرتاتيجية الوطنية اإللكرتونية
التحول  جهود  لقيادة  اإللكرتونية  الحكومة  واسرتاتيجية 
للحكومة  االسرتاتيجي  اإلطار  ويشمل  البالد.  يف  الرقمي 
الشبكة  وتطوير  تنسيق  آليات  إنشاء  اإللكرتونية 

الحكومية، ودمج مختلف النظم القدمية.

الوطنية  اإللكرتونية  االسرتاتيجية  تهدف  التوازي،  وعىل 
ذلك  يف  مبا  الرئيسية  االسرتاتيجية  األهداف  تحقيق  إىل 
سد الفجوة يف مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
الحكومية  القطاعات  يف  التكنولوجيا  ودمج  البالد،  يف 
وتنظيمية  ترشيعية  بيئة  وإيجاد  األعامل،  وقطاعات 
مخاطر  وتخفيف  واملتوسطة  الصغرية  املؤسسات  تدعم 

وتحديات األمن السيرباين.

جنوب إفريقيا

الدرس الخامس: المهارات الرقمية

دور المهارات الرقمية في تشكل األساس ونقطة االنطالق لتوسيع مدى 
االستفادة من التكنولوجيا الرقمية

للمهارة  االسرتاتيجية  األهمية  األورويب  االتحاد  أدرك 
الرقمية للحفاظ عىل الوظائف والنمو املتواصل والقدرة 
املهارات  “أجندة  طورت  الصدد،  هذا  ويف  التنافسية. 
الجديدة” ملساعدة الدول األعضاء يف إصالحاتها الوطنية 
من خالل تحسني جودة تشكيل املهارات ونوعيتها. عالوة 
عىل ذلك، ويف إطار برنامج “التعليم والتدريب 2020”، 
سيتم اتخاذ تدابري ملموسة إلضفاء املهارات والكفاءات 
الرقمية عىل جميع مستويات التعليم والتدريب، ودعم 
ملنظامت  الفعالة  املشاركة  وتعزيز  واملدربني  املعلمني 

األعامل وغريها من املنظامت.

االتحاد األورويب
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وتعترب مبادرة “التدريب الرقمي” مبادرة تدريبية أخرى 
بتمويل من االتحاد األورويب تهدف إىل مساعدة الرشكات 
عىل ملء الوظائف الشاغرة مع املرشحني األكفاء رقميًا. 
وال يتم االعتامد فقط عىل التدريب بل يعزز املتدربون 
املعلومات  بتكنولوجيا  الخاصة  الرقمية  مهاراتهم 
واالتصاالت من خالل خربة العمل يف مجاالت مثل األمن 
Quan- الكم وتكنولوجيا  الكبرية،  والبيانات   السيرباين، 
 Machine Learning وتعلّم اآللة ،tum Technology
وتصميم املواقع االلكرتونية، والتسويق الرقمي، وتطوير 

الربمجيات.

لطاملا كانت الواليات املتحدة يف طليعة تطوير املهارات 
القراءة  معرفة  لتحقيق  خططا  وضعت  وقد  الرقمية، 
الثقافة  تعزيز  “بوابة  وبالتايل، طّورت  الرقمية.  والكتابة 
مورد  مبثابة  لتكون   )digitalliteracy.gov( الرقمية” 
محو  وخدمات  التدريب  تقديم  خالل  من  قيّم  معريف 
العمرية يف جميع  الفئات  الرقمية مبتناول جميع  األمية 

مراحل التعلّم.

إىل  للجميع”  الكمبيوتر  “علوم  مبادرة  تهدف  وباملثل، 
يف  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  مهارات  تعزيز 
جميع أنحاء البالد من خالل زيادة إمكانية الوصول إىل 
من  الثاين عرش  الصف  إىل  الروضة  من  العامة  املدارس 
خالل تدريب املعلمني، وتوسيع نطاق الوصول إىل مواد 

تعليمية عالية الجودة، وبناء رشاكات إقليمية فعالة. 

الواليات 
املتحدة 
األمريكية

الدرس السادس: التمويل والدعم المادي

أهمية التمويل المالي والدعم المادي لنجاح مشاريع التحول الرقمي

يف إطار سعي االتحاد األورويب لتحقيق أهداف األجندة 
وإتاحة  إنشاء  تم  الرقمية،  املوحدة  والسوق  الرقمية 
يف  األورويب  االتحاد  قبل  من  للتمويل  عديدة  فرص 
مجاالت البحث وتكنولوجيا النطاق العريض وتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت والتخصصات يف املجاالت الذكية. 
الرتاث  مجال  يف  مشاريع  لعدة  التمويل  توجيه  تم  كام 
بني  من  األوروبية،  املفوضية  وتهدف  الرقمي.  الثقايف 
مليون   500 استثامر  إىل  األخرى،  املشاريع  من  حزمة 
من  عاملية  شبكة  لتأسيس  دوالر(  مليار   465( يورو 
التكنولوجيا(،  يف  التميز  )مراكز  الرقمي  االبتكار  مراكز 
املشورة  عىل  الحصول  الصناعية  للرشكات  ميكن  حيث 
واختبار االبتكارات الرقمية. كام يقوم الصندوق األورويب 
املشاريع  بتمويل   )EFSI( االسرتاتيجية  لالستثامرات 
الرقمية والرشكات يف عدد من املجاالت ولدعم االبتكارات 

الرقمية.

االتحاد األورويب
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الدرس السابع: السوق الرقمية الموحدة

ًإنشاء سوق واحدة رقمية لكسر حواجز حركة البضائع والتجارة عبر 
الحدود والخدمات مجانا

الرقمية  السوق  إسرتاتيجية  أهداف  تحقيق  أجل  من 
األدوار  وتحديد  قانوين  إطار  وإقرار  بناء  تم  املوحدة، 
ليشارك  الصلة  ذات  والسلطات  للمؤسسات  املختلفة 
ومن  الرقمي.  التحول  عملية  يف  املصلحة  أصحاب  كافة 
والطاقة  والبحوث  الصناعة  لجنة  املؤسسات:  هذه  بني 
 .)CNECT( وشبكات االتصاالت واملحتوى والتكنولوجيا
األساسية  الدعائم  ومبوجب قرار صدر عام 2017 بشأن 
يشري   ،2020 عام  بعد  األورويب  االتحاد  اندماج  لسياسة 
الربملان إىل أن جدول األعامل الرقمي، مبا يف ذلك توفري 
املتقدمة  التكنولوجية  والحلول  الالزمة  التحتية  البنية 
يجب أن يكون أولوية يف إطار سياسة االندماج، خاصة 
)من عام  األورويب  االتحاد  القادمة من  التمويل  يف فرتة 

.96)2020

الحدود  عرب  متنوعة  اتصال  شبكات  تشكيل  تم  وقد 
لتعزيز التعاون بني األقاليم وبني املدن للتصدي لتحديات 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عىل املستوى األورويب97.

االتحاد األورويب

وإدخال  الجديدة،  املعلومات  تكنولوجيات  ونرش  تطوير  لتعزيز  والسياسات  الترشيعات  من  مجموعة  األورويب  االتحاد  اعتمد     .96
مجموعة من القواعد لضامن حصول العمالء والرشكات عىل حق الوصول العادل وبتكلفة مناسبة إىل الشبكات والخدمات، وإزالة الحواجز 

أمام املنافسة.

97.   بالتأكيد ال ميكن تحقيق هذا الحلم األورويب إال من خالل تطوير إطار عمل تعاوين متني من خالل مجموعة من املؤسسات ذات 
الصالحية املخولة لتنفيذ هذا اإلطار حيث أن هذه املؤسسات صاحبة مصلحة ولديها قدرة كاملة عىل قيادة مشاريع التحول الرقمي 

وتأسيس السوق األوروبية الرقمية.

الدرس الثامن: المناطق االقتصادية الخاصة

إنشاء منطقة اقتصادية خاصة لتشجيع النشاط االقتصادي

كمركز  األخرية  عقود  الثالثة  خالل  عامليا  ماليزيا  برزت 
تكنولوجيا  ملنتجات  ومصدر  كمنتج  مزدهر  دينامييك 
من  أكرث  جذب  من  مكنها  مام  واالتصاالت،  املعلومات 
ماليزية  رشكات  وهي  الجنسيات،  متعددة  رشكة   900
الرشكات  هذه  وتركز  ومواطنني،  ألجانب  مملوكة 
وأجهزة  والحواسيب  املتعددة  الوسائط  منتجات  عىل 

االتصاالت وحلولها وخدماتها وأبحاثها وتطويرها.

تم تطوير خارطة طريق شاملة تتكون من ثالث مراحل 
لتحويل ماليزيا من املركز العاملي لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت إىل مجتمع قائم عىل املعرفة وقادر عىل إنتاج 
الرقمية.  ماليزيا  ميالد  إىل  أدى  مام  وتطويرها،  املعرفة 
ذات  االقتصادية  املناطق  دور  التجربة  هذه  وتعكس 

املزايا االستثامرية الفريدة والتي برعت فيها ماليزيا.

ماليزيا

توظيف المقارنة المعيارية الدولية لتطوير اإلطار االستراتيجي للرؤية 
العربية لالقتصئاد الرقمي 

كمدخل  واستخدامها  الدولية  املعيارية  املقارنة  من  الدروس  من  العديد  اختيار  تم 
من  املستفادة   25 الـ  الدروس  تصنيف  تم  حيث  الرقمي.  لالقتصاد  العربية  للرؤية 
البلدان املذكورة أعاله يف 8 دروس وفًقا ألهميتها االسرتاتيجية إلطارنا والرؤية املقرتحة.
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جدول الدروس المستفادة من المقارنة المعيارية الدولية وعالقتها 
باالستراتيجية 

الدروس المستفادة االرتباط االستراتيجي

التحتية،  والبنية  املسؤولة،  السلطات  تعمل 
لتحقيق  أساسية  كأعمدة  واللوائح  والسياسات 

االبتكار الرقمي.

األسس الرقمية

disruptive technol-  تعمل التكنولوجيات املغرّية
ogy كمحفز لالقتصاد الرقمي من خالل خلق بيئة 
ممكنة لتكنولوجيا املعلومات ليك تتكامل وتتمتع 

مبيزة االستدامة املعلوماتية والرقمية.

النظام االيكولوجي 
الرقمي

طريق  عن  الرقمي  التحول  يف  حاسام  دورا  تلعب 
مناذج  وإنشاء  التقليدية  األعامل  مناذج  استبدال 

جديدة ذكية واقل تكلفة وأكرث كفاءة وانتاجية.

رقمنة قطاعات 
األعامل

يعد وجود إسرتاتيجية الحكومة اإللكرتونية الفعالة 
عامالً رئيسياً يف تطوير أجندة االقتصاد الرقمي.

الحكومة الرقمية

يشكل محو األمية الرقمية األساس ونقطة انطالق 
تبني التكنولوجيات الرقمية عىل نطاق واسع.

مهارات الوظائف 
الرقمية

عىل  الالزمة  وامليزانية  التمويل  تخصيص  يجب 
أسس نتائج مجدية وذات عائد يضيف قيمة مادية 

أو معنوية.

التمويل املايل

لكرس  كوسيلة  املوحدة  الرقمية  السوق  إنشاء 
الحواجز أمام النشاط التجاري عرب اإلنرتنت وعرب  

السوق الرقمي 
املوحد

الحدود، مام يسمح بحرية حركة البضائع واألشخاص 
والخدمات.

النشاط  لتشجيع  خاصة  اقتصادية  مناطق  إنشاء 
االقتصادي الرقمي.

املناطق االقتصادية 
الخاصة

جدول الدروس املستفادة من املقارنة املعيارية الدولية وعالقتها باالسرتاتيجية

الوضع الحالي للدول العربية  3.3

االستراتيجيات الرقمية الوطنية للدول العربية: الفرص والتهديدات

Na- )تسلّم الدول العربية وتقر متاما بأهمية تطوير االسرتاتيجيات الرقمية الوطنية 
بالتنمية  مرتبط  معلومات  مجتمع  لبناء   )tional Digital Strategies - NDSs
االجتامعية االقتصادية وتحقيق أهداف التنمية املستدامة. ومن هنا، أطلقت العديد 
من الدول العربية اسرتاتيجيات وطنية للتحول الرقمي يتمثل هدفها الرئييس يف جعل 
الرقمية  التكنولوجيا  من  االستفادة  العامل يف  الدول يف  أفضل  بني  من  العربية  الدول 
والفرص التي تقدمها لالقتصاد بشكل عام، وتعزيز القدرة التنافسية للدول وترسيع 
النمو االقتصادي والرفاهية االجتامعية. ومع ذلك، فإن العديد من الفرص والتهديدات 

تنشأ من التكنولوجيا املغرّية98.

الوطنية يف  الرقمية  لالسرتاتيجيات  الحايل  الوضع  عامة عن  القسم ملحة  يقدم هذا 
الدول العربية. كام يعرض أولويات الدول العربية يف ضوء متطلبات إنجاح أهداف 

السياسة العامة لتطوير االقتصاد واملجتمع الرقمي.

الدول العربية: االستراتيجيات الرقمية الوطنية المتاحة

من بني 22 دولة عربية، 14 منها فقط لديها اسرتاتيجية رقمية وطنية أو خطط أو 
برامج. نجد أن بعض اسرتاتيجيات التحول الرقمي هي اسرتاتيجيات قامئة بذاتها، يف 

حني أن الباقي منها جزء من اسرتاتيجية وطنية أوسع )اسرتاتيجية ابتكار وطنية(.

  Disruptive technology   .98

124 الرؤية العربية لالقتصاد الرقمي الطبعة الثانيةالرؤية العربية لالقتصاد الرقمي الطبعة الثانية    123    



جدول )5(: االستراتيجيات والخطط والبرامج الرقمية للبلدان العربية

وجود استراتيجية وطنية للتحول الرقمي الدولة

البحرين

الكويت

سلطنة عامن

قطر

السعودية

اإلمارات

الجزائر

مرص

األردن

لبنان 

املغرب

تونس

جيبويت

ليبيا “مترضرة من 
النزاعات”

موريتانيا

الصومال

جزر القمر

السودان

العراق “مترضرة من 
النزاعات”

الضفة الغربية وغزة

سوريا “مترضرة من 
النزاعات”

اليمن “مترضرة من 
النزاعات”
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أهداف السياسة الرقمية للدول العربية

تُعد أهداف السياسة العامة لتطوير االقتصاد الرقمي واملجتمع أولوية عالية يف جميع 
البلدان العربية، وسنقوم بتسليط الضوء عىل أهم هذه األهداف واألولويات كالتايل:

1- تشجيع قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

الهدف األول يف جميع االسرتاتيجيات الرقمية الوطنية العربية هو تقديم الدعم لقطاع 
البحث  مجاالت  يف  الدعم  هذا  يتمثل  ما  وعادة  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا 
والتطوير، وضبط املواصفات واملعايري، وتشجيع استثامرات رأس املال يف هذا املجال، 
واالستثامر األجنبي املبارش، وتصدير سلع وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت99. 

سيام  وال  واالتصاالت  املعلومات  لتكنولوجيا  التحتية  البنية  قدرات  تطوير   -2
خدمات البيانات ذات النطاق العريض

يتم تحسني البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وقدرة النطاق العريض 
عن طريق النهوض وتوسيع نطاق تغطية البنية التحتية لالتصاالت الوطنية. وتتمثل 
األهداف الرئيسية يف زيادة سعة النطاق العريض ورسعته وزيادة التغطية الجغرافية 
واستجابة  مرونة  وتحسني  أفضل؛  بشكل  النائية  املناطق  إىل  لتصل  العريض  للنطاق 
النطاق  توسيع  األخرى  األهداف  وتشمل  الحالية.  العريض  للنطاق  التحتية  البنية 

العريض املتنقل وتخصيص الرتدد الطيفي لالتصاالت الالسلكية بكفاءة.

3- تعزيز خدمات الحكومة اإللكرتونية

)البيانات  والبيانات  العام  القطاع  ومعلومات  خدمات  إىل  الوصول  تعزيز  وتشمل 
وتأمني  الرقمية  )الهويات  الرقمي  االقتصاد  يف  الثقة  وتعزيز  املفتوحة(،  الحكومية 
الخصوصية الفردية(. وتستخدم الدول العربية تطبيقات عىل شبكة اإلنرتنت أو الهاتف 
املحمول لتعزيز استجابة الحكومة وثقة املواطنني، مثل تطبيق Handasah للهواتف 
املحمولة ونظام Rassed يف اإلمارات؛ وتطبيق املحمول TALABI يف املغرب، وتطبيق

املعلومات  تكنولوجيا  رشكات  لتوسيع  االستثامرات  جذب  إىل  مرص  يف  الوطنية  الرقمية  اإلسرتاتيجية  تهدف  املثال:  سبيل  عىل     .99
واالتصاالت الحالية وتوليد فرص العمل.

“سامرت ترافيلر” للتخليص الجمريك يف تونس؛ وتطبيق Kollona Amn يف السعودية.

4- اعتامد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم والرعاية الصحية والنقل

تهدف العديد من االسرتاتيجيات الرقمية العربية إىل تشجيع تبني التقنيات الرقمية 
واإلنرتنت يف قطاعات األعامل الرئيسية من املجتمع100. 

املؤسسات  بني  أفضل  ربط  )ومثالها  التحتية  البنية  عىل  الرتكيز  من  التدابري  وترتاوح 
واالتصاالت،  املعلومات  بتكنولوجيا  الصلة  ذات  للمناهج  الرتويج  إىل  التعليمية( 
وتدريب املعلمني وتجهيز بيئة التعلم عرب اإلنرتنت )مثل توفري دورات تدريبية مفتوحة 
االتصال عريض  اإللكرتونية عىل ضامن  الصحية  الرعاية  تدابري  اإلنرتنت(. وتركز  عىل 
النطاق عايل الجودة عرب نظام الرعاية الصحية، وكذلك عىل تكامل وترابط البيانات بني 

مكونات نظام الرعاية الصحية املختلفة ومع نظام الهوية الرقمية.

5- التوسع يف الشمول الرقمي

يهدف تشجيع اعتامد األرس واألفراد عىل تبني تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل 
تعزيز أهداف السياسة االجتامعية حيث يتطلب الشمول الرقمي توسيع فرص الوصول 
إىل النطاق العريض للمناطق املحرومة، وزيادة مستوى املعرفة الرقمية وزيادة الوعي 

باملخاطر والفرص عىل اإلنرتنت.

6- تحسني مزايا الشمول املايل

يف  هاماً  دوراً  وتلعب  املايل،  الشمول  من  الرسيعة  التكنولوجية  التغريات  تشجع 
األشخاص ذوي  زيادة عدد  مثل  االقتصادي  النمو  وتعزيز  الفقر  التخفيف من حدة 

الدخل املنخفض الذين يصلون إىل الخدمات املالية ويستخدمونها. 

100.  يعترب اعتامد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم مرتفعاً بني االسرتاتيجيات الرقمية العربية بهدف االستفادة من الثورة 
الرقمية لتحسني فعالية نظام التعليم وضامن تطوير مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت األساسية واملتقدمة.
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وخلص استطالع Global Findex في عام 2017، إلى أن الدول العربية 
لديها أدنى شمول مالي في العالم ككل.

7- تطوير املهارات والوظائف الرقمية

تدرك جميع االسرتاتيجيات الرقمية العربية بأن اإلرتقاء باملهارات والكفاءات وسيلة 
الرقمي.  لالقتصاد  أمر رضوري  والكفاءات  املهارات  فتطوير  الرقمي،  الشمول  لزيادة 
وتشمل اإلجراءات التشجيعية األخرى زيادة مشاركة الشابات والعائدات إىل العمل 

لالنضامم لسوق العمل يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

8- تعزيز تدابري تأمني االنرتنت

الجرمية  ملكافحة  االحرتازية  والتدابري  السيربانية  باملخاطر  الخاصة  املعلومات  تظهر 
للدول  الوطني  الرقمي  االقتصاد  اسرتاتيجيات  ضمن  األحيان  من  كثري  يف  السيربانية 

العربية.

الدول العربية: حوكمة االستراتيجيات الرقمية الوطنية

يقع تنفيذ اسرتاتيجية التحول الرقمي يف معظم البلدان العربية عىل عاتق العديد من 
الوزارات أو الهيئات أو املؤسسات، حيث يتضمن التطبيق جهود جهات عديدة من 

أصحاب املصلحة101.

الرقمي هي  التحول  تنفيذ اسرتاتيجية  الهيئات املسؤولة عن مراقبة  وغالبا ما تكون 
يضع  ما  الرقمي وهو  التحول  اسرتاتيجية  وتنسيق  تطوير  قادت  التي  الجهات  نفس 
مام  شك،  موضع  لألداء  واملراقبة  املتابعة  الجهات  واستقاللية  الحوكمة  متطلبات 
القياس،  موضوع  حسب  أداء  مؤرشات  خالل  من  بالخطة  التقّدم  مراقبة  يستوجب 
وتقييم نتائج األداء الكلية االسرتاتيجية سنويا كام هو معمول به بأغلب الدول العربية 

التي تقوم بتطبيق هذه الخطط.

101.    غالباً ما يتم أخذ زمام املبادرة يف تطوير االسرتاتيجية من قبل وزارة أو هيئة غري متخصصة يف التكنولوجيا الرقمية، يف حني أن عددا 
أقل من الدول العربية قام بتكليف وزارة أو هيئات متخصصة بالتكنولوجيا الرقمية. وغالبا ما تشارك الدول العربية العديد من أصحاب 

املصلحة والهيئات العامة والخاصة للمساهمة يف معطيات ومتطلبات تطوير اسرتاتيجياتها الرقمية الوطنية.

أداء الدول العربية مقابل مستهدفاتها االستراتيجية للتحول الرقمي

Sus-  يوضح الشكالن التاليان أداء الدول العربية بخصوص أهداف التنمية املستدامة
tainable Development Goals – SDG. تم قياس نتائج مؤرشات SDG من ِقبل 
شبكة حلول التنمية املستدامة )SDSN( وBertelsmann Stiftung ويقدم التقرير 
تقييامً منقحاً ومحدثاً يُظهر قرب أو بعد الدول عن تحقيق أهداف التنمية املستدامة، 

كام تُظهر مؤرشات القياس التفصيلية أهمية تحديد أولويات تنفيذ هذه األهداف.
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تطوير الرؤية العربية
لالقتصاد الرقمي

الرؤية العربية لالقتصاد الرقمي الطبعة الثانية134



االستراتيجية؛ األبعاد والموضوعات الرئيسية واألهداف والمبادرات

القطاعية  املرجعية  للدراسات  وشامالً  متعمًقا  تحلياًل  أجرينا  السابق،  القسم  يف 
والدولية وحددنا الدروس الرئيسية املستفادة. أكدت هذه الدروس من جديد أهمية 
لالبتكار  الرقمي  اإليكولوجي  والنظام  الرقمي  األساس  أربع محاور إسرتاتيجية وهي: 
توجهت  إسرتاتيجية  برؤى  الدروس  زودتنا  النهايئ.  واملستخدم  القطاعي  واالستخدام 

بصياغة اسرتاتيجية االقتصاد الرقمي.

التحتية،  البنية  تطوير  خالل  من  الرقمية  املؤسسات  بناء  أهمية  عىل  التأكيد  تم 
السياسات  مع  الوطنية  التحول  خطط  ومواءمة   ، املسؤولة  السلطات  دور  وتحديد 
واللوائح املحلية واإلقليمية. باإلضافة إىل ذلك، تم تسليط الضوء عىل أن دمج التقنيات 
الرقمية داخل القطاعات سيخلق بيئة تعزز االبتكار مدعومة بتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، ويؤدي إىل مناذج أعامل جديدة ومؤثرة للغاية. عالوة عىل ذلك، من أجل 
الرقمية  التكنولوجيا  إتاحة  الرضوري  من  أنه  نجد  حًقا،  وشامل  رقمي  اقتصاد  خلق 

للجميع وبأسعار معقولة لجميع املواطنني.

استناًدا إىل املراجعات الشاملة للمعايري واملوضوعات التي سبق تحليلها، حددنا خمسة 
أبعاد اسرتاتيجية وحددنا عوامل النجاح املرتبطة بها لتحقيق مستقبل رقمي مستدام 

وشامل وآمن للدول العربية.

الرئيسية،  املوضوعات  ثم  )األبعاد،  هي:  رئيسية  مستويات   4 من  الرؤية  بناء  تم 
فاألهداف، وانتهاًء بالربامج التنفيذية103(

103.  سيتم اإلشارة مبزيد من التفصيل عن الربامج واملبادرات بدليل اسرتشادي منفصل 
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الشكل رقم )8(: األبعاد الخمسة لالسرتاتيجية الرقمية



ترتبط االتجاهات الخمسة االستراتيجية باألبعاد الخمسة على النحو 
التالي:

لزيادة  العربية  األعامل  لقطاعات  الرقمي  التحول  معدالت  وتعميق  تنمية 
مساهمة االقتصاد الرقمي يف إجاميل الناتج العريب العام.

الوصول ألقىص قدر من الشمول املايل للمستخدمني النهائيني بتأكيد سهولة 
تكلفة  مواءمة  يتطلب  ما  وهو  مناسبة،  وبأسعار  الرقمية  للخدمات  الوصول 
تقديم الخدمات مع أفضل أداء للشبكات، إضافة إىل تحسني وتطوير املحتوى 

العريب الرقمي.

مجال  يف  الناشئة  للمرشوعات  تسمح  والتي  لالبتكار،  املناسبة  البيئة  إيجاد 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بتطوير تقنيات وتطبيقات جديدة يف مختلف 
القطاعات - وهذا يتطلب تطوير “مناذج مشابهة لوادي السيليكون” يف جميع 
مالئم  رقمي  مكون  إيجاد  يف  وتساهم  لالبتكار  محورا  لتصبح  العربية،  الدول 

للطموحات العربية.

استكامل بناء األسس التقنية الصحيحة ضامنا لحسن تنظيم أداء الشبكات يك 
تزدهر الخدمات الرقمية، وهذا يتطلب رسعة عالية وآمنة لالتصاالت.

من  استفادة  أقىص  لتحقيق  العربية  الدول  داخل  القانونية  الحواجز  إزالة 
االبتكار،  لتحفيز  الترشيعي  الدعم  تقديم  مع  بالتوازي   – الرقمية  املعامالت 

واالستثامر، واملنافسة العادلة، وتكافؤ الفرص.

وبالنسبة لكل بُعد، فقد حددنا مجموعة من الرؤى التي يجب أن يشملها بيان 
االسرتاتيجية عىل مستوى املجموعة واملنطقة.

•

•

•

•

•

الشكل رقم )v)9: هيكل الرؤية العربية لالقتصاد الرقمي
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جدول )6(: األبعاد الخمسة ، األهداف اإلسرتاتيجية والربامج

البرامج104  األهداف االستراتيجية المواضيع األبعاد

1. الخطة الوطنية للنطاق العريض 

2. برنامج مراكز البيانات 
والخدمات السحابية العربية. 

3. برنامج تطوير نقاط تبادل 
 .)IXPs( اإلنرتنت

4. برنامج إنرتنت األشياء واآللة 
إىل آلة. 

5. تطوير األمن السيرباين العريب

تطوير البنية التحتية 
لالتصاالت

تعزيز النظام البيئي 
عىل اإلنرتنت

1

2

البنية
التحتية

6. إطار التحول الرقمي 

7. حامية امللكية الفكرية 

8. إطار حامية البيانات 

9. ترشيع الجرمية اإللكرتونية

اللوائح والسياسات 
التنفيذية لالقتصاد 

الرقمي

3 السياسات 
واللوائح

10. الرشاكة مع الجامعات لتطوير 
املعلومات  تكنولوجيا  مناهج 

واالتصاالت ذات الصلة

11. التدريب املهني لتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت / مرسع 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

12. برنامج التعلم اإللكرتوين / 
مهارات املواطن

تعزيز مهارات 
تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت والكفاءات 
عىل مستويات 

مختلفة

4 مهارات 
رأس املال 

البرشي

ة 
مي

رق
 ال

س
ألس

- ا
1

104.    سيتم اإلشارة بالتفصيل لهذه الربامج بالدليل االسرتشادي امللحق باالسرتاتيجية

13. برامج التدريب عىل تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت للرشكات 

الصغرية واملتوسطة.

14. جذب االستثامر األجنبي 
املبارش يف تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت: االتحاد األورويب 
والبنك الدويل.. 

15. متويل الجامعي 

16. شبكة الزوايا الرقمية 

ضامن توافر 
الصندوق

5 التمويل

17. تطوير منظمة جديدة لالتحاد 
العريب الرقمي.

18. الرشاكة مع الهيئات العربية 
املستقلة املتخصصة املستقلة وبناء 
هيئات جديدة لتنفيذ االسرتاتيجية.

إنشاء هيئات 
الحوكمة الرقمية

6 الحوكمة

19. الوكالة العربية لالبتكار 
الرقمي 

20. تطوير سجل الخرباء 
واملبتكرين

21. تحالفات جامعات التكنولوجيا 
العربية

22. إنشاء مراكز االبتكار عىل 
مستوى عاملي

23. تقدير ومكافأة مبتكري 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 
24. منتدى اإلبداع العريب

خلق البيئة التي 
تعزز االبتكار داخل 

املجتمع

بناء القدرة عىل 
االبتكار

تعزيز االبتكار

7

8

9

النظام البيئي 
لالبتكار

ي 
قم

لر
ر ا

كا
البت

- ا
2
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25. تعزيز مبادرات الحكومة اإللكرتونية 
)التوجيه والسياسة والتوصيات ...( 

26. الهوية اإللكرتونية 

27. برنامج املشرتيات اإللكرتونية 

28. تطوير نافذة إقليمية واحدة 
)الجامرك والتجارة(

الخدمات 
الحكومية عرب 

اإلنرتنت

زيادة التفاعل بني 
الحكومات

10

11

الخدمات 
الرقمية 

29. برنامج البيانات املفتوحة  بناء محتوى 
البيانات العامة 
كمحرك للنمو 

االقتصادي

12 البيانات 
املفتوحة

30. منصة عربية للتعليم العايل الرقمي 
)الجامعة اإللكرتونية( 

31. منهاج الند للند التعلم 

32. إنشاء برنامج للمنح العربية 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 
33. التقنيات املبتكرة لفصول التعليم 

)ITHTC( العايل

34. منصة التطبيب عن بعد

تعزيز تعليم 
املواطن باستخدام 

تكنولوجيا 
املعلومات 
واالتصاالت

تعزيز الرعاية 
الصحية عرب 

الحدود ، واألمن 
الصحي والتضامن 

واإلنصاف

13

14

رعاية 
املواطن 

35. تطوير إدارة منصة التجارة 
اإللكرتونية 

36.  إنشاء صندوق للرمل الرقايب عرب 
 Fintech Regulatory الحدود

37. أدوات اختبار التصنيع الذيك
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 40. منصة العمل عن بعد العربية

41. ضم الرشكات الصغرية واملتوسطة 
لربنامج التحول الرقمي 

42. برنامج الـ 100.000 رشكة صغرية 
ومتوسطة الحجم 

43. منصة الحلول العربية املفتوحة

زيادة اعتامد 
تكنولوجيا 
املعلومات 
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قبل الرشكات 
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واملتوسطة

17 الرشكات الصغرية 
واملتوسطة

44. برنامج املحتوى الرقمي 

45. جيل جديد من خدمات 
االتصاالت  للمجتمعات املعزولة 

46. توفري حرية الوصول إىل اإلنرتنت 
الالسليك 

47. املستوى األسايس لكفاءة 
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48. تعزيز برنامج تطبيقات أسلوب 
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ضامن الوصول 
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إىل التكنولوجيا 
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الرقمية واإلدماج 

االجتامعي

18

19

التبني / اإلدماج / 
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األسس الرقمية )البنية التحتية(

4.1  البعد األول: األسس الرقمية

المبادئ التوجيهية )عوامل النجاح الرئيسية(

التنمية  يف  أساسيان  عنرصان  البرشي  املال  ورأس  التحتية  البنية  يف  االستثامر  يعترب 
االقتصادية، وهو وسيلة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة، خاصة التاسع منها: “ بناء 
اإلقليمية  االبتكار”. إن الرشاكة  املستدام وتشجيع  التصنيع  بنية تحتية مرنة وتعزيز 
الناجحة بني الدول العربية لتحقيق أهداف مامثلة هي طريقة أخرى لتحقيق أهداف 
تنشيط  إعادة   “ األهداف:  تلك  من   17 للهدف  وفقاً  إنه  حيث  املستدامة،  التنمية 
الرشاكة العاملية من أجل التنمية املستدامة “، فإن وضع اسرتاتيجية ناجحة للتنمية 

املستدامة يتطلب إقامة رشاكات بني الحكومات والقطاع الخاص واملجتمع املدين.

المبدأ األول: المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

الفاعلة  األطراف  لجميع  للوصول  وكاملة  متقدمة  رقمية  اتصاالت  شبكات  توفري  إن 
الرقمي يف أي دولة. ويعترب تطوير مثل هذه  االقتصاد  هي رضورة أساسية الزدهار 
الشبكات، وهي الجزء األسايس للبنية التحتية الالزمة إلتاحة الوصول والتواصل مع كل 
أصحاب املصلحة يف أي اقتصاد عملية مستمرة لضامن اعتامد أحدث التقنيات لدعم 
االقتصاد الرقمي. وسيختلف هذا التطوير وفقاً لحالة الشبكة يف كل دولة. كام يجب 
صياغة األهداف والخطة الزمنية لتطوير الشبكة صياغة متمّعنة من أجل الوصول إىل 

األهداف املرجوة.

المبدأ الثاني: التطوير المستمر لشبكات االتصاالت الرقمية

يتطلب  الذي  األمر  وازدهاره،  الرقمي  االقتصاد  لوجود  األسايس  العنرص  اإلنرتنت هو 
نرش محطات استقبال البيانات الدولية ونقاط تبادل اإلنرتنت، ومراكز البيانات لخدمة 
الجهوزية  التخطيط  يضمن  أن  يجب  كام  دولة.  كل  يف  املتوقعة  االحتياجات  جميع 
الستخدام أي تقنية جديدة ذات صلة بالذكاء االصطناعي وإنرتنت األشياء وما إىل ذلك.

المبدأ الثالث: تعزيز خدمات اإلنترنت ومنصات االتصال
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أي  أعىل مستوى يف  السياسية عىل  واإلرادة  الكامل  الدعم  الرقمي  االقتصاد  يتطلب 
دولة، وذلك من خالل تبني السياسات التي تشجع مشاركة القطاع الخاص يف تطوير 
إلدارة  والخدمات  التطبيقات  لتوفري  التقنيات  أحدث  من  واالستفادة  التحتية  البنية 

االقتصادات الرقمية.

كذلك توجد حاجة لقيام الدول بإنشاء هيئات تنظيمية ملراقبة وتسهيل إنشاء رشكات 
لتزويد الخدمات الرضورية لالقتصاد الرقمي. كام يجب عىل واضعي اللوائح الحفاظ 
إنشاء  الفاعلة من خالل  األطراف  وتنافيس وعادل لحامية جميع  متوازن  عىل سوق 

نظام بيئي سليم مستدام.

إنشاء  أجل  من  الرضورية  الترشيعات  الستكامل  دولة  لكل  ملّحة  حاجة  توجد  كام 
جميع الهيئات التنظيمية والقوانني التي توفر أطر العمل واألوامر التنفيذية الالزمة 
لرقمنة االقتصاد، وتهيئة الخطط املناسبة لكل دولة الستكامل منظومتها الترشيعية من 

ل الرقمي105. السياسات واللوائح الالزمة للتحوُّ

المبدأ الرابع: وضع سياسات ولوائح من أجل ضمان استدامة البيئة 
الراعية الزدهار االقتصاد الرقمي والحفاظ عليها

وتضمن  عليه.  عبئاً  وليس  الرقمي  لالقتصاد  ممكناً  عنرصا  الرشيدة  الحوكمة  تعترب 
الحوكمة، إذا ما أُنشئت بشكل صحيح، تلبية الغايات االسرتاتيجية للحكومات العربية 
من خالل إدارة املعلومات واملشاريع واملبادرات والعمليات الرقمية. وتوفر الحوكمة 
تتسم  وليك  الشاملة.  االسرتاتيجية  لدعم  واملبادرات  الربامج  ملواءمة  آلية  السليمة 

الحوكمة بالفاعلية، يجب أن تكون شاملة وموثوقة وواضحة دون أن تتحول ملصدر

المبدأ الخامس: الحوكمة االستراتيجية

105.   إن واقع الحال  ملدى استكامل منظومة الترشيعات بكل دولة تختلف عن الدول األخرى وذلك فيام يتعلق بالقوانني الالزمة لتحقيق 
األهداف املذكورة أعاله، ونرغب أن تكون هذه االسرتاتيجية دعوة للتكامل والتواصل املشرتك بهذا املوضوع وهو ما من شأنه أن يرسع 

ويخفض من تكلفة الدراسات الالزمة لهذه املبادرات الترشيعية ويضمن التكامل املشرتك والتعاون العريب املنشود.

وحامية  البيانات  حامية  وأطر  السيرباين  األمن  استخدام  فعالية  ضامن  يجب  كام 
اإللكرتونية  الهجامت  جميع  مستمر ضد  بشكل  للبيانات  التحتية  والبنية  االتصاالت 

والجرائم من أجل توفري البيئة اآلمنة الالزمة لالستثامر وازدهار االقتصاد الرقمي.

تعترب االستدامة واحدة من أهم غايات التنمية الرقمية. واملؤسف يف العامل العريب أنه ال 
يُنظر إليها يف الغالب عىل املدى البعيد يف أي اسرتاتيجية. ويتمثل السبب الرئيس وراء 
ذلك عدم توفري وتجديد مصادر التمويل الالزمة لضامن استمرارية املشاريع والربامج 
وتشغيلها لحني تحقيق العوائد املجدية. ونتيجة ً لذلك، نجد يف كثري من األحيان أن 
بعض املشاريع الرقمية تنتهي بعد فرتة وجيزة أو يتم إيقافها دون استكامل تشغيلها 
أو دون تحقيق أهدافها. لذا، يجب أن تكون االستدامة مبدأً أصيالً مبواصفات املشاريع 
الرقمية، أي تحديد كل مسببات التنمية املستمرة ومنها املوارد املادية والبرشية واملالية 

التي ستكون رضورية لالستدامة عىل املدى البعيد.

المبدأ السادس: البناء من أجل االستدامة

األهداف االستراتيجية الخاصة بالبعد األول: األسس الرقمية

تأيت األهداف االسرتاتيجية الواردة ضمن هذا البُعد كام ييل:

الهدف االستراتيجي األول: تطوير البنية التحتية لالتصاالت   

الرسعات  العريض إليصال  النطاق  لتوفري شبكات  لالتصاالت رضورية  التحتية  البنية 
الرقمي.  باالقتصاد  للنهوض  الرضورية  والخدمات  الوظائف  لدعم  والالزمة  املطلوبة 
ويسعى هذا الهدف االسرتاتيجي إىل تطوير إطار خطط وطنية للنطاق العريض لتحديد 
متطلبات الرسعة والتكنولوجيا والتغطية، مع خطة زمنية مفّصلة لضامن الوصول إىل 

هدف التحّول الرقمي يف كل دولة عربية انطالقا من وضعها الحايل.

الوقت  يف  التكنولوجيا  أفضل  واستخدام  تطوير  عىل  الخطط  تشتمل  أن  يجب  كام 
املناسب تبعاً لكل دولة. وتعترب مراكز البيانات التي تستضيف البيانات املحميّة عنرصاً 
أساسياً لإلنرتنت الفّعال الذي يتسم بالرسعة. ويلزم كذلك إنشاء حوافز للقطاع الخاص 
لبناء مراكز البيانات. كام يجب مراعاة احتياجات إنشاء البنى التحتية ومراكز البيانات 
بغرض التخزين السحايب الذي يقدم الخدمات للحكومة والرشكات، وذلك عىل مستوى 

املواصفات الفنية والتنظيمية امللزمة.

يعرقل أنشطة االقتصاد الرقمي.
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الهدف االستراتيجي الثاني: تعزيز النظام البيئي لعمل لإلنترنت

ألن اإلنرتنت هو اللبنة األساسية يف البنية التحتية الالزمة لنجاح االقتصاد الرقمي، يجب 
الحاجة  تظهر  كام  اإلنرتنت.  تكلفة خدمات  وخفض  الكفاءة  لتحسني  الخطط  وضع 
لتعزيز تهيئة نقاط تبادل اإلنرتنت يف كل دولة لتتناسب مع حاجة كل منها لتتكامل 
مع بوابات البيانات الدولية )كابالت االتصاالت البحرية( وتعزيز السياسات املشّجعة 
وتوسيع  تطوير  أجل  من  الكبرية  السعات  ذات  البحرية  الكابالت  يف  االستثامر  عىل 
القدرة االستيعابية للبنية التحتية لإلنرتنت، مع رضورة توفري الحامية والتأمني السيرباين 

الستمرار خدمات النظام البيئي لإلنرتنت بكفاءة.

الهدف االستراتيجي الثالث: تطوير وتنفيذ اللوائح والسياسات الخاصة 
باالقتصاد الرقمي

هذه  تنفيذ  وضامن  الخاص  القطاع  مشاركة  عىل  املشّجعة  السياسات  تطوير  يجب 
السياسات للدفع بالدولة نحو رقمنة االقتصاد، حيث تشّكل هذه اللوائح والسياسات 
الهدف  لهذا  العامة  السياسة  إطار  وسيتطلب  الرقمي.  التحّول  يف  األساسية  اللبنة 
التحتية  البنية  تطوير  جوانب  جميع  لتغطية  التنظيمية  الهيئات  تشكيل  استكامل 
وحقوق  االحتكار  ومكافحة  واملنافسة  اإللكرتونية  والتجارة  اإللكرتونية  والحكومة 
امللكية الفكرية وحامية املستهلك، باإلضافة إىل الترشيعات املتعلقة بحامية البيانات 
النتعاش  الرضورية  العمل  بيئة  استقرار  لتأكيد  السيرباين  واألمن  اإللكرتوين  والتوقيع 

االقتصاد الرقمي.

الهدف االستراتيجي الرابع: تعزيز مهارات وكفاءات تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت على مختلف المستويات

إنشاء التقنيات التدريبية التفاعلية لتحسني جودة التعليم واملعرفة العامة لتكنولوجيا 
إليها يف  التي نطمح  املعلومات واالتصاالت لجميع املستويات وصوال إىل املستويات 
مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ويُعد تطوير هذه املهارات أساساً راسخاً يف 
التدريب عىل  برامج  تطوير  األسايس يف  الهدف  ويتمثل  الرقمي،  التحّول  اسرتاتيجية 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل تعزيز اإلبداع واالبتكار وتنمية املواهب، 
فضاًل عن مهارات التدريب الفعالة والناجحة واستناًدا إىل منهجيات التعلُّم املرتبطة 

بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

الهدف االستراتيجي الخامس: ضمان توافر التمويل

غالبا ما يكون االستثامر وتأسيس البنى التحتية الالزمة لبيئة عمل تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت مكلفاً ملعظم الحكومات العربية، وهو ما يستدعي توفري مصادر التمويل 
الكافية لتلك املشاريع، وخاصة ً عندما يتعلق األمر باالستدامة املالية للربامج الناشئة. 
وكنتيجة لذلك، فإن ضامن املصادر املستدامة لألموال يعد أمرا حيويا، مع التأكيد عىل 
التمويل الجامعي وجذب االستثامرات األجنبية  التمويل ومنها  أهمية تنويع مصادر 

املبارشة والقطاع الخاص106.

106.  من األهمية مبكان ضامن استدامة التمويل من خالل توجيه نسبة معقولة من التمويالت لتكون عىل صورة ديون بفوائد بسيطة 
وعاجلة االسرتداد لعودة هذه املبالغ وإعادة ضخها مرة أخرى يف مشاريع جديدة.

الهدف االستراتيجي السادس: ضمان حوكمة وتكامل وسالمة 
تطبيق برامج االستراتيجية

املعلومات  تكنولوجيا  ومبادرات  برامج  مختلف  وتنفيذ  جدوى  ضامن  أجل  من 
تنفيذ  تضمن  التي  الحوكمة  هيئة  أي  مركزية،  هيئة  إنشاء  يجب  واالتصاالت، 
الجديدة  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  برامج  وتطوير  ومراجعة  االسرتاتيجيات 
وزيادة  العربية،  الدول  كل  يف  القطاعات  جميع  بني  الرقمي  التحّول  تنفيذ  وتقييم 
يف  الحيوي  الدور  الهيئة  لهذه  يكون  أن  وينبغي  واملواطنني.  الحكومات  بني  الوعي 
مراقبة وتوجيه نظم اإلدارة لكل مرشوع عىل حدة؛ لضامن املواءمة بني االسرتاتيجيات 
الشاملة واسرتاتيجية املرشوع والتوجيه لتحقيق النتائج املطلوبة خالل مدة املرشوع.
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االبتكار الرقمي

2-4  البعد الثاني: االبتكار الرقمي

المبادئ التوجيهية )عوامل النجاح الرئيسية(

التنمية  أهداف  تحقيق  نحو  التقارب  أوجه  واالبتكار إليجاد  التكنولوجيا  بني  الجمع 
التصنيع الشامل  التحتية املرنة وتعزيز  البنية  التاسع )بناء  املستدامة، خاصًة الهدف 
إيجاد وظائف جديدة  توليد فرص  لالبتكار  أيًضا، ميكن  االبتكار(.  واملستدام وتعزيز 
والنمو  الالئق  “العمل  املستدامة  للتنمية  الثامن  الهدف  يف  واملساهمة  النمو  ودعم 

االقتصادي”.

المبدأ األول: المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

من  املبتكرين  لتمكني  والعاملية  املحلية  املشاكل  ملعالجة  رضورياً  أمراً  االبتكار  يعد 
إيجاد حلول تنافسية ووظائف مستدامة متنح رواد األعامل والرشكات الحافز لتطوير 
له. مجتمعاتهم الخاصة وضامن وجود الوسائل الالزمة لدى القطاع العام لترسيع تحوُّ

ينبغي استخدام االبتكار كمحّفز لتعزيز روح املبادرة وإنشاء ثقافة مستدامة لالبتكار 
املعلومات  تكنولوجيا  باستخدام  ملموسة  اسرتاتيجية  إجراءات  اتخاذ  خالل  من 

واالتصاالت كأداة مساعدة.

المبدأ الثاني: االبتكار كأداة مساعدة للنمو االقتصادي المستدام 
ومحّفز لريادة األعمال

 International Telecommunications Union -( الدويل  االتصاالت  اتحاد  وضع 
تخطيط  من  الدول  ميّكن  والذي   ،2017 عام  الرقمي يف  لالبتكار   ٍ عمل  إطاَر   )ITU
املعلومات  تكنولوجيا  البتكار  املناسبة  البيئة  لتهيئة  األساسية  والفرص  التحديات 

واالتصاالت، ومساعدة أصحاب املصلحة عرب رحالتهم االبتكارية.

من  رئيسة  مجموعات  ست  الدويل  االتصاالت  التحاد  الرقمي  االبتكار  إطار  ويحدد 
ل الرقمي وهم رجال األعامل والقطاع العام واملمولني  أصحاب املصلحة بحاجة للتحوُّ

واألكادمييني والقطاع الخاص وشبكات دعم املشاريع.

المبدأ الثالث: تطبيق إطار عمل االبتكار الرقمي لضمان مالءمة النظام 
البيئي
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االبتكارية  البيئة  لتنظيم  السبعة  األساسية  األركان  الرقمي  االبتكار  إطار  يحدد  كام 
وهي الرؤية واالسرتاتيجية، ورأس املال، والسوق، والبنية التحتية، واملوهبة، والثقافة 
ابتكار يجري تطبيقها عىل املستوى  والسياسة. وقد استُخدم هذا اإلطار لبناء برامج 

العريب.

وسيعمل إطار االبتكار الرقمي من خالل ثالثة محاور رئيسة هي: 
محركات توجيه االبتكار، وبناء قدرات االبتكار وضمان التكامل مع 

القطاعات الرئيسة، وهذه هي اللبنات الثالث المطلوبة لتحديد المبادرات 
االستراتيجية.

محركات توجيه االبتكار: يعترب تطوير األنظمة البيئية املتينة لالبتكار عنرصا رئيسا 
يف التنمية اإلقليمية، حيث أن االبتكار – خاصةً  يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
- هو محرك التنافسية االقتصادية والنمو األسايس يف االقتصادات الحديثة. ولتحفيز 
وجامعات  ناشئة  وأخرى  كبرية  رشكات  من  يتألف  الذي  الريادي  البيئي  النظام 
وحكومات، فإن الحل يكمن يف التفاعل بني هذه الكيانات جميعها. ويتطلب األمر 
وجود وكالة أو منظمة ابتكارية توجيهية وتنسيقية، ونهج مرن لفهم السياسات 

والربامج ووضعها، مام يعزز االبتكار الرقمي وريادة األعامل.

بناء قدرات االبتكار: تعترب محاور االبتكار ومجمعات التكنولوجيا وبرامج املختربات 
عنارص  األقاليم  بني  واملشرتكة  القطاعات  بني  للتعاون  األخرى  املامثلة  والرتتيبات 

أساسية لبناء قدرات االبتكار وطنياً وإقليمياً.

دمج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف القطاعات الرئيسة: تحتاج العديد من 
إىل دمج دمجاً  القطاعات  داخل  الكربى  والرشكات  واملتوسطة  الصغرية  الرشكات 

أوثق يف عملياتها لتصبح قادرة عىل املنافسة واالستدامة.

•

•

•

األهداف االستراتيجية الخاصة بالبعد الثاني: االبتكار الرقمي

تأيت األهداف االسرتاتيجية للربامج وفقاً لهذا البُعد كام ييل:

الهدف االستراتيجي السابع: إنشاء نظام بيئي يعزز االبتكار داخل 
المجتمع

وترويج  وتيسري  لتوجيه  متسقة  تنظيمية  بيئات  الحركة  دامئة  االبتكار  بيئة  تتطلب 
ثقافة االبتكار واألفكار واملشاريع والربامج. ويسعى هذا الهدف االسرتاتيجي إىل تطوير 
اآلليات املختلفة )التنظيم واإلطار التنظيمي والتحالفات(؛ لتنظيم التفاعالت النشطة 

واإليجابية مع مختلف أصحاب املصلحة.

متثل مراكز الشبكات واالبتكار والتعاون عرب القطاعات واملناطق عنارص أساسية لبناء 
وجود  إىل  حاجة  هناك  ولذلك  واإلقليمي.  الوطني  الصعيدين  عىل  االبتكار  قدرات 
تعاون بني املناطق والقطاعات، ودعم إنشاء مراكز االبتكار وشبكات املعرفة. وتتطلب 
تجارب بناء قدرات االبتكار التعاون عرب القطاعات مع التعليم العايل والقطاع الخاص. 
كام ميكن ملشاركة الخربات وأفضل املامرسات يف الجامعات يف مجال نقل التكنولوجيا 
بيئته  يف  يجمع  لنظام  العربية  الدول  وتحتاج  األسواق.  إىل  االبتكار  بنقل  التعجيل 
األنظمة،  وواضعي  واملستثمرين  والرشكات  واملختربات  الجامعات  من  كل  التفاعلية 

وعىل استعداد للتعاون واالبتكار.

الهدف االستراتيجي الثامن: بناء قدرات االبتكار

أوجه  أو  االندماج  أو  االستحواذ  عمليات  خالل  من  ع  التوسُّ الناشئة  للرشكات  ميكن 
من  الرتبُّح  الناشئة  للرشكة  الخاص  القطاع  مع  التعاون  يتيح  األخرى، حيث  التعاون 
املوارد والشبكة األساسية للرشيك األسايس. ويف املقابل يستفيد الرشكاء األساسيون من
األفكار  اختبار  وإمكانيات  الريادة،  وثقافة  وروح  الناشئة  الرشكات  وإبداعات  أفكار 
الجديدة والنامذج  التكنولوجيا  املعقدة، وصوال إىل  العمل  برسعة وخارج منظومات 
لصالح جميع  تتوسع  أن  املبتكرة  املرشوعات  يساعد  التعاون  الرسيعة،. هذا  األوليّة 

األطراف املعنية.

الهدف االستراتيجي التاسع: تعزيز االبتكار من خالل التعاون مع 
القطاع الخاص
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الحكومة الرقمية

3-4 البعد الثالث: الحكومة الرقمية

المبادئ التوجيهية )عوامل النجاح الرئيسية(

املدنية من خالل سهولة  استخدام حقوقه  املواطن  اإللكرتونية عىل  الحكومة  تسّهل 
وصوله بصورة ميرسة لكافة الخدمات الحكومية املتاحة بشفافية ونزاهة، مام يحقق 
أهداف التنمية املستدامة، خصوصاَ الهدف الثامن )العمل الالئق والنمو االقتصادي(. 
وخاضعاً  موثوقاً   ً وصوال  العامة  الخدمات  إىل  الوصول  زيادة  يف  تساعد  أنها  كام 
)املدن  املستدامة  التنمية  أهداف  من  عرش  الحادي  الهدف  يخدم  وهذا  للمساءلة، 

واملجتمعات املستدامة( .

المبدأ األول: المساهمة في أهداف التنمية المستدامة واالستدامة

بناء عالقة جديدة بني املجتمع والحكومة، مع الرتكيز عىل تجربة املواطن كمستخدم 
الحكومة،  يف  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  اعتامد  خالل  من  العامة  للخدمات 
العربية نحو مجتمع رقمي شامل  الدول  العامة يف  للخدمة  الرقمي  ل  التحوُّ وتوجيه 
الرقمية  التقنيات  توفرّها  التي  الفرص  من  االستفادة  املواطنني  لكل  ميكن  بحيث   ،

لتحسني جودة حياتهم.

المبدأ الثاني: تنسيق الخدمات من أجل تجربة أفضل للمواطنين

طلباتهم  انتظار  دون  الجمهور  إىل  بالوصول  االستباقية  الحكومة  مستوى  بلوغ 
واستنتاج  وتحليلها  الكبرية  البيانات  من  االستفادة  ميكن  حيث  عليها،  للرد  الرسمية 
دالالتها )بشكل مفتوح( دون انتهاك خصوصية املستخدمني، وتقديم االستخدام اآلمن 

للخدمات عرب اإلنرتنت.

املبارشة  املواطنني  مالحظات  عىل  للحصول  استباقياً  السعي  الحكومات  عىل  ويجب 
حول جودة الخدمات وإلزام مقدمي الخدمات بتطوير التطبيقات القابلة لالستخدام 
لعرض  للمواطنني  املعلومات  لوحات  وإنشاء  الذكية  املحمولة  األجهزة  بواسطة 
 ً املعلومات يف الوقت الفعيل بخصوص الخدمات املقدمة )وهذا ما يُشار إليه عادة 

باسم: “ الحوكمة االستباقية “(.

المبدأ الثالث: الحكومة االستباقية
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الراجعة  التغذية  لضامن  )والبيانات(  التقنيات  من  االستفادة  الحكومات  عىل  يجب 
التعاون للتعامل  واآلراء وإبداعات األشخاص وتصنيفها يف مجموعات، وإنشاء أوجه 

املشرتك مع التحديات العامة.

المبدأ الرابع: الحكومة كمنصة وَمنَفذ افتراضي

من  والرشكات  املواطنني  سيمكن  أنه  حيث  متعددة  مزايا  له  الحدود  عرب  االعرتاف 
العامة  االلكرتونية  الحكومة  خدمات  إىل  للوصول  اإللكرتونية  هوياتهم  استخدام 
املنطقة.  اإللكرتونية يف كل مكان يف  املعامالت  إكامل  األدىن بغرض  بالحد  واإلنرتنت 
املتوقع أنه مع زيادة نطاق الخدمات التي ميكن الوصول إليها عرب اإلنرتنت بشكل كبري 
أن نصل للتبسيط وتخفيف األعباء اإلدارية عىل كافة املستفيدين عالوة عىل حوكمة 

وانضباط إداري وأمني أكرب.

المبدأ الخامس: ضبط إجراءات عبور الحدود

األهداف االستراتيجية الخاصة بالبعد الثالث: الحكومة الرقمية

تأيت األهداف االسرتاتيجية للربامج وفقاً لهذا البُعد عىل النحو التايل:

الهدف االستراتيجي العاشر: استكمال التحول إلى الخدمات 
الحكومية الذكية

يجب عىل اإلدارات الحكومية تقديم الخدمات رقمياً كخيار مفّضل )مع االحتفاظ أيضاً 
وتقديم  للرضورة(،  أو  باختيارهم  الراغبني سواء  غري  أمام  مفتوحة  األخرى  بالقنوات 
الخدمات العامة من خالل نقطة اتصال واحدة أو منفذ واحد107 وعرب القنوات املختلفة.

تحتاج اإلدارات الحكومية الحديثة والفاعلة إىل ضامن توفري الخدمات الرسيعة وعالية 
إلعادة  الدعم  مكاتب  تحويل  مع  لألعامل،  املالمئة  البيئة  وتوفري  للمواطنني  الجودة 
وخدماتها  بياناتها  وفتح  تصميمها  وإعادة  القامئة  والخدمات  اإلجراءات  يف  التفكري 

لإلدارات الحكومية األخرى ولألعامل التجارية واملجتمع املدين، قدر اإلمكان.

 One stop-shop   .107

ينبغي تصميم الخدمات العامة -التي يدخل يف تقدميها عدة جهات حكومية- للعمل 
وتبسيط إجراءاتها ملصلحة املواطن العريب بسالسة عرب السلطات الحكومية واملنظامت، 
البيانات والخدمات الرقمية. وميكن القيام بذلك عن طريق  اعتامًدا عىل حرية نقل 
الكافية  والصالحيات  باملوثوقية  تتمتع  مركزية مشرتكة  مراكز خدمات  وإدارة  إنشاء 

لتكفل تيسري العمليات املشرتكة أو املرتابطة108.

احتياجات  تلبي  متكاملًة  حلوالً  لتصبح  البيانات  ومنظومة  والعمليات  األنظمة  تطوير  من  اإللكرتونية  الحكومة  مشاريع  مُتكن    .108
املواطنني بشكل أفضل وتخفف من معاناتهم يف التنقل بني الجهات الحكومية املختلفة.

الهدف االستراتيجي الثاني عشر: بناء محتوى البيانات العامة 
كمحرك للنمو االقتصادي

تدفع البيانات العامة النمو واإلبداع واالبتكار يف اقتصادات الدول العربية، فالبيانات 
هي رأس املال الجديد لالقتصاد العاملي، وميثل إتاحة البيانات جزءاً هاماً من مشهد 
البيانات املتنامي ونظاماً بيئياً ذكياً . ويكمن الهدف الرئيس يف تطوير وتنمية البيانات 
املفتوحة واستخدامها بإضافة القيمة إىل االقتصاد من خالل زيادة الشفافية وتحفيز 
تطبيقات األعامل الجديدة وبناء الثقة يف الحكومة وتحسني حياة املواطنني من خالل 

تقديم أفضل الخدمات.

وميكن القيام بذلك عن طريق:

كبيانات  املناسبة  العالية  القيمة  ذات  الحكومية  البيانات  جميع  نرش  تشجيع 
مفتوحة افرتاضياً.

بناء اقتصاد قائم عىل القيمة املعرفية، من خالل إتاحته للجمهور وإعادة استخدامه 
بحرية.

التفاعل مع صانعي القرار وواضعي السياسات وممثيل املجتمع لتعزيز وتشجيع 
استخدام البيانات املفتوحة.

•

•

•

الهدف االستراتيجي الحادي عشر: تحقيق الفائدة القصوى من 
التفاعل والتكامل بين اإلدارات الحكومية 
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الهدف االستراتيجي الثالث عشر: تعزيز تعليم األفراد على استخدام 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

الذي  التعليم  بشأن  الرابع  الهدف  خصوصاً  املستدامة،  التنمية  أهداف  من  انطالقاً 
يهدف إىل “ ضامن التعليم الشامل والجيد للجميع وتشجيع التعلُّم مدى الحياة “، 
التكنولوجيا عىل  العربية. وتؤثر توجهات  الدول  التعليم هدفا حيويا يف  يعترب تقدم 

معظم مجاالت الحياة ومتطلبات املجتمع العريب للمهارات واملعرفة األساسية.

التعليم  بيئة  يف  والتعلُّم  التدريس  نطاق  لتوسيع  فرصاً  اإللكرتوين  التعليم  يوفر  كام 
املفتوحة عن بُعد109.

الهدف االستراتيجي الرابع عشر: استخدام التكنولوجيا من أجل 
تعزيز الرعاية واألمن الصحي للمجتمع وتقديمها بطرق مبتكرة عن 

 لتساوي الفرص وبإمكانات عالمية
ً
بعد ضمانا

مع ضامن  الصحية،  النظم  استدامة  لضامن  الهيكلية  لإلصالحات  ماسة  توجد حاجة 
وصول الخدمات لجميع املواطنني. وكجزء من هذه الجهود، يجب عىل الدول العربية 
تقليل العبء التنظيمي املعرقل إلمكانية الوصول إىل األنظمة الصحية والتواصل معها 

عن بعد، مع ضامن السالمة.

109.   أضحى استخدام التكنولوجيا يف التعليم والتعلُّم -بفعالية يف بيئة التعلُّم املفتوحة عرب االنرتنت- إىل تعزيز جودة التعليم وإعداد 
لتعزيز مشاركة الطالب واملساهمة يف تفرد  الطالب لدورهم كعاملني مؤهلني معرفياً. ويوفر التعليم اإللكرتوين - بشكل خاص - فرصاً 

ومتيز الخريجني. 
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األعمال الرقمية

4-4 البعد الرابع: قطاعات األعمال الرقمية

المبادئ التوجيهية )عوامل النجاح الرئيسية(

يف  سيساعد  كام  املنطقة،  اقتصاد  يف  للنمو  كمحرك  الجديد  الرقمي  التطور  سيعمل 
ومكاسب  اإلنتاجية  تحسني  وتحفيز  الحالية  الصناعات  من  العديد  رقمنة  ترسيع 
الكفاءة. وقد استند اختيار الصناعات )قطاعات األعامل( إىل عاملني: أولهام، أهمية 
لهذه  الرقمية  التكنولوجيا  اخرتاق  درجة  هو  والثاين  العربية،  املنطقة  يف  القطاعات 

القطاعات. وفيام ييل الصناعات املختارة لالستفادة من التقنيات الرقمية الجديدة:

المبدأ األول: مساهمة االقتصاد الرقمي في إجمالي الناتج المحلي

العربية.  املنطقة  دول  معظم  اقتصادات  يف  هاماً  دوراً  الزراعة  تلعب  الزراعة: 
وتختلف مساهمة القطاع الزراعي يف االقتصاد العام بشكل كبري بني دول املنطقة، 
حيث ترتاوح - عىل سبيل املثال - من حوايل %3.2 يف اململكة العربية السعودية إىل 
%13.4 يف مرص.، ومع ذلك، يعتمد العديد من الدول يف املنطقة، خاصة تلك التي 
تقع حول البحر األبيض املتوسط، عىل الزراعة بدرجة كبرية، مثل مرص واملغرب 

والسودان وسوريا والجزائر وموريتانيا110

التصنيع: يتنامى التصنيع يف منطقة العامل العريب بشكل ملحوظ. وقد أُلقي الضوء 
عىل دولتني يف مجال التصنيع، هام دولة اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية 
السعودية. ففي دولة اإلمارات العربية املتحدة، يعد قطاع الصناعات التحويلية 
التي ال تشمل  اقتصادها، وميثل حوايل ٪80 من تجارة ديب  أكرب مساهم يف  ثاين 
مركز  أكرب  لتصبح  طريقها  يف  أيضاً  فهي  السعودية،  العربية  اململكة  أّما  النفط. 
بناء ست مدن مجّهزة  مليار دوالر يف  استثمرت 70  املنطقة، حيث  للصناعة يف 
مبتطلبات البنية التحتية لجذب ودعم الرشكات املصّنعة. ويساهم قطاع الصناعات

التحويلية بشكل كبري يف إجاميل الناتج املحيل للدول العربية األخرى، مثل مرص 
واألردن  )16.44   % و16.08% (. )تقارير البنك الدويل(.

القطاع املايل : يتمتع قطاع الخدمات املالية بأعىل مستويات اإلمكانيات الرقمية 
ً إىل حد ما. ويعترب وجود القطاع املايل األكرث تطوراً واملدفوع بالتكنولوجيا أمرا

•

•

•

110.   https://www.ecomena.org/category/agriculture/
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املايل  التكامل  وسيساعد  املنطقة.  يف  املستدام  االقتصادي  النمو  لتعزيز  رضورياً 
داخل املنطقة العربية أيضاً يف تعزيز األسواق املالية وزيادة كفاءتها. ويف حني أنه 
ال يزال متواضعا باملقارنة مع اململكة املتحدة أو الواليات املتحدة األمريكية، فإن 
قطاع التكنولوجيا املالية يف املنطقة جاهٌز للنمو املتسارع. لقد جمعت الرشكات 
الناشئة يف مجال التكنولوجيا املالية أكرث من 100 مليون دوالر أمرييك يف منطقة 
الرشق األوسط وشامل أفريقيا عىل مدى الِعقد املايض. وسيصل هذا العدد من 
الرشكات الناشئة املنطلقة واالستثامرات املجّمعة إىل أكرث من الضعف بحلول عام 

)fintechnews( .2020

التجارة اإللكرتونية واحدة من القطاعات املزدهرة يف  التجارة اإللكرتونية: تُعد 
املنطقة. ومن املتوقع أن يصل سوق التجارة اإللكرتونية يف الرشق األوسط إىل 69 
عام  )PayFort(. وبشكل  دراسة مؤسسة  عام 2020 حسب  بحلول  مليار دوالر 
أدرك  وقد  العربية،  املنطقة  يف  اإللكرتونية  التجارة  لنمو  جدا  كبرية  فرصة  هناك 
للتجارة  عريب  اتحاد  تأسيس  خالل  من  ذلك  العربية  االقتصادية  الوحدة  مجلس 

اإللكرتونية.

•

تكمن أكرب فرصة رقمية للدول العربية يف تحويل الرشكات واملؤسسات القامئة. لقد 
غريت الثورة الرقمية طريقة مامرسة األعامل التجارية، ماّم أدى إىل تغيري مناذج األعامل 
وزيادة املنافسة. وال يزال قادة األعامل، ال سيام الرشكات الصغرية واملتوسطة، يجدون 
صعوبة يف تنفيذ اسرتاتيجيات فّعالة الستخدام التقنيات الرقمية كمصدر لالبتكار من 
أجل عمالئهم، حيث ميكن استخدام التقنيات الرقمية الناشئة من جانب قادة األعامل 
لها  تحوُّ يف  للرشكات  حاسم  متكني  كعامل  الجديدة،  الفرص  لتحديد  األعامل  ورواد 

الرقمي.

المبدأ الثاني: تحويل األعمال ودعم ريادة األعمال

األهداف االستراتيجية الخاصة بالبعد الرابع: قطاعات األعمال الرقمية

تأيت األهداف االسرتاتيجية للربامج وفقاً لهذا البُعد عىل النحو التايل:

السوق املفتوح هو السوق الذي يوفر فرصا كبرية لتالقي مقدمي الخدمات واملنتجات 
مع املشرتين واملستفيدين ويتوفر به أدوات الدعم مثل توافر خدمات البنوك والتأمني 
السوق  انفتاح  يجب الكتامل  ولكن  ليس هذا فحسب  املستهلك.  والشحن وحقوق 
أن تتوفر به مزايا الوصول اإلقليمي والدويل وحرية املنافسة وتوافر ضوابط الدخول 
والخروج والتعاقد. كام سيحفز تعزيز االعتامد الرقمي عرب هذه القطاعات االقتصادية 

اإلنتاجية والكفاءة ويوفر خيارات جديدة للتغلُّب عىل العديد من القيود.

ل الرقمي عىل تغيري عامل األعامل وكيفية  بصفته محفزاً للنمو االقتصادي، يعمل التحوُّ
تنظيم العمل. كام ميكن للرقمنة إعادة تشكيل طبيعة الوظائف داخل سوق العـمل 
وإيجاد املزيد من الوظائف. ووفقاً للدراسات االحصائية، وفّرت التكنولوجيا الرقمية 6 
مليون وظيفة إضافية حول العامل يف عام 2011. ومن املتوقع أن توفر قدرات األنظمة 
وتهيئة  العريب  العمل  سوق  يف  املهرة  للعامل   ً هائلة  فرصاً  الرقمية  الذكية  الرقمية 

األشخاص للنجاح يف العمل وزيادة النمو االقتصادي.

الهدف االستراتيجي 16: زيادة التوظيف الرقمي

الهدف االستراتيجي 17: تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة من 
خالل اعتماد التكنولوجيا الرقمية

أصبحت  وقد  الرقمي،  لالقتصاد  أساسياً  محركاً  واملتوسطة  الصغرية  الرشكات  تعترب 
ً بالنسبة لها، من عدة أوجه منها زيادة اإلنتاجية ودفع  التكنولوجيا الرقمية حيوية 
النمو ودعم اتخاذ القرار واإلدارة العامة. ويتطلع العديد منها اآلن القتناص الفرص يف 
االقتصاد الرقمي واكتساب القدرات الرقمية من أجل تطوير مناذج أعاملهم واغتنام 

فرص النمو واملنافسة بشكل أفضل يف السوق.

الهدف االستراتيجي 15: تبني مفهوم السوق المفتوحة لمزيد من 
النمو االقتصادي
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المواطن الرقمي

5-4 البعد الخامس: المواطن الرقمي

المبادئ التوجيهية )عوامل النجاح الرئيسية(

سيساهم تعزيز الشمول والوصول إىل اإلنرتنت بأسعار يف متناول ذوي القدرات املادية 
الهدف  خصوصاً  املستدامة،  التنمية  أهداف  تحقيق  يف  العربية  الدول  يف  البسيطة 
العارش منها )الحد من عدم املساواة(. وبالفعل، سيؤدي النفاذ العادل إىل الشبكات 

والتقنيات إىل تحفيز الحد من التفاوت املتنامي داخل الدول وفيام بينها.

سيكون تنامي القدرة عىل التواصل الرقمي سبيال ً لنمط حياة أفضل ومصدراً للدخل، 
الهدف  األهداف واملساهمة يف تحقيق  تلك  استدامة  املساعدة يف ضامن  إىل  إضافة 

الحادي عرش )املدن واملجتمعات املستدامة(.

المبدأ األول: المساهمة في أهداف التنمية المستدامة واالستدامة 
)تقليل عدم المساواة، وضمان االستدامة(

تحسني رفاهة املواطنني واملجتمع املدين مبن فيهم الفئات املهّمشة واألقليات، حيث 
ستمّكن املهارات الرقمية األساسية املواطنني من اغتنام الفرص التي تقدمها التكنولوجيا 
بوجه عام والتكنولوجيا الرقمية عىل وجه الخصوص. ويجب أن تكون الخدمات الرقمية 
واملستويات  املهارات  إىل  النظر  دون  للجميع  ومتاحة  وآمنة  مناسبة  بتكلفة  متوفرة 
مواطن  لكل  يُتاح  وأن  املحيل  الرقمي  املحتوى  تشجيع  مع  واالقتصادية،  االجتامعية 
فرصة الوصول إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستخدامها الحتياجاتهم اليومية.

المبدأ الثاني: تحسين نوعية الحياة

األهداف االستراتيجية الخاصة بالبعد الخامس: المواطن الرقمي

تأيت األهداف االسرتاتيجية للربامج املدرجة ضمن هذا البُعد كالتايل:

السعي لضامن سهولة الوصول إىل التكنولوجيا ومساعدة املواطنني عىل تعلُّم كيفية 

الهدف االستراتيجي 18: ضمان الوصول الشامل والمتكافئ إلى 
التكنولوجيا الرقمية
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الصلة  ذات  املعرفية  باملوارد  الغني  املحتوى  ويحفز  النتائج.  أفضل  عىل  الحصول 
املحتوى  واالتصاالت. كام سيؤدي  املعلومات  تكنولوجيا  االستفادة من  إىل  األشخاص 
املحيل عايل الجودة إىل جذب املزيد من األشخاص عرب اإلنرتنت، والذي يوفر فرصة 
فرص  مع  أكرب،  بسهولة  املنازل  كافة  إىل  والوصول  االقتصادية  القيود  عىل  التغلب 

الحفاظ عىل الرتاث رقمياً بصورة غري مسبوقة. 

السعي ملحو األمية الرقمية عىل نطاق واسع فهو أمر حيوي بالنسبة للشمول والتامسك 
االجتامعي. فعىل سبيل املثال، ميكن للعامل واملواطنني املؤهلني رقمياً أن يكونوا أكرث 
نجاحاً يف سوق العمل، بل ويساهمون مساهمةً  أكرث فاعليةً  يف املجتمع. أما الذين ال 

ميتلكون معارف وقدرات رقمية، فسيواجهون خطر التخلُّف عن الركب. 

الهدف االستراتيجي 19: تعزيز محو األمية الرقمية والشمول االجتماعي

 ٍ نحو  وميرسة عىل  متاحة  لتكون  رسومها  وتخفيض  اإلنرتنت  تعزيز رسعة  سيساهم 
للمجتمعات  إيجابية  منافع  الرقمي وتحقيق  االقتصاد  الفّعالة يف  املشاركة  أفضَل يف 
والخدمات  والتعليم  والصحة  العمل  وفرص  األعامل  إىل  الوصول  تحسني  خالل  من 

الحكومية.

الهدف االستراتيجي 20: العمل على تخفيض رسوم اإلنترنت 
عريض النطاق الثابت
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نحو تطبيق الرؤية
العربية لالقتصاد الرقمي
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تحتاج االسرتاتيجية لتطبيقها تنفيذ مجموعة من الربامج، وهي التي تم بيانها بالدليل 
الخاصة  للربامج  اإلرشادي  “الدليل  بعنوان  املوضوع  بهذا  والخاص  املرفق  اإلرشادي 

بالرؤية العربية لالقتصاد الرقمي”

العربية  باملفوضية  املنوط  الدور  التوضيح  من  ومبزيد  الوثيقة  بهذه  هنا  وسنوضح 
لالقتصاد الرقمي، لكونها املبادرة الرئيسية واألداة التنفيذية الواقعية املقرتحة لتنفيذ 

هذه االسرتاتيجية

ونظرا لطبيعة الربامج االسرتاتيجية الرئيسية، والسيام تكاملها وتشكيلها لرؤية موحدة، 
من  واملفّوضة  القادرة  املنظمة  أو  الهيئة  تشكيل  ستكون  بالرضورة  مبادرة  أول  فإن 

الدول العربية لتنفيذ مشاريعها وبرامجها.

التنظيمي  واإلطار  والقدرات  التشغيلي  النموذج  المفوضية  تمتلك 
ويتم دعمها من قبل الدول العربية باألطر التشريعية الالزمة لتحقيق 
للدول  تمثيل  أعلى  المفوضية  تضمن  كما  وتنفيذها،  االستراتيجية 
الوزارات  المشترك مع ممثلي  والعمل  التنسيق  إلى  باإلضافة  العربية 

والهيئات العامة ومؤسسات الدول العربية.

الرقمي والتي يتشكل  العربية لالقتصاد  املبادرة األوىل عىل تأسيس املفوضية  وتقوم 
مجلس إدارتها من ممثلني عن االقتصاد الرقمي للدول العربية ويجتمعون مرتني كل 
عام، وهو ما سيكون مفصال بنظام املفوضية األسايس وتتبع املفوضية الجامعة العربية 
لجامعة  التابعة  املؤسسات  حوكمة  قواعد  ووفق  مستقلة  عربية  كمؤسسة  مبارشة 
ذو خربات  املستوى  رفيع  العام وهو شخص  املفوض  ويدير شؤونها  العربية،  الدول 
ونجاحات مشهود لها تؤهله لقيادة التغيري والتحول الرقمي، ويتم التعاقد معه من 
قبل مجلس إدارة املفوضية لفرتة أربعة سنوات، له خاللها كامل الصالحيات اإلدارية 

لتسيري شؤونها وفق قواعد النظام األسايس للمفوضية.

والشكل التايل يوضح منوذج األعامل والحوكمة الخاص بهذه املفوضية:

الشكل رقم )10(: منوذج األعامل والحوكمة الخاص باملفوضية العربية لالقتصاد الرقمي

لواقع  اإليكولوجية  املنظومة  طبيعة  مع  ليتواءم  املفوضية  أعامل  منوذج  تصميم  تم 
تكنولوجيا االتصاالت ونظم املعلومات واالقتصاد الرقمي يف العامل ويف املنطقة العربية 
بحيث يضمن منوذج األعامل استدامة هذه املنظومة وأعامل املفوضية تطبيقا للرؤية 

العربية املشرتكة لالقتصاد الرقمي.

لها  التابعة  والربامج  العربية  الرؤية  واضحة هي  أرضية  من  األعامل  وينطلق منوذج 
التابعة  الهيئات  مع  والتنسيق  األوىل  الخمس  السنوات  خالل  التشغييل  ومنوذجها 
املختلفة  التمويل  وجهات  العربية  والحكومات  العالقة  ذات  العربية  واملنظامت 

واملستثمرين من أجل إطالق الربامج ومشاريعها111.

111.   يف أغلب األحوال فإن تطبيق الربامج سيؤول ملجموعة من املشاريع ذات املستهدفات املتكاملة والتي تشكل مبجملها غرض الربنامج 
وميكن توزيعها عىل الدول العربية ليتتابع التطبيق حسب األولويات وخالل الفرتات الزمنية املحددة.
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ويُعد الدور التنسيقي أحد أهم أدوار املفوضية لضامن استمرار الزخم والدعم املتواصل 
من أجل تطبيق هذه الخطط الطموحة ولتقديم أفضل الفرص للتحول الرقمي العريب. 
ويأيت الدور التايل من خالل اإلرشاف عىل مجموعة من املنظامت العربية املقرتحة والتي 
ميكن أن تزيد عن سبع منظامت )مبينة بالشكل رقم 18 ضمن الهيكل التنظيمي(، 
بالتخصص املوضوعي أو  والتي يقع الهدف األسايس من انضاممها للمفوضية متتعها 
وتطبيق  بامتالك  مبارشة  اضطالعها  أو  االرشاف،  أو  تنفيذ،  ميكنها  وبالتايل  القطاعي 
القطاع  التعليم االلكرتوين وخدمات  العامة مثل  الطبيعة  الربامج ذات  مجموعة من 
والتنسيق  العام  املفوضية حينئذ هو االرشاف  والزراعي واملايل. ويكون دور  الصحي 
دون التدخل يف طبيعة اإلدارة التفصيلية للمشاريع أو طرق إدارة الربنامج، وتخضع 

كل حالة عىل حدة وفقا لالتفاقيات املنظمة للعالقة فيام بينهم.

وللمفوضية أن تقوم بنفسها بتنفيذ مجموعة من الربامج كام يتضح من الخطة العامة 
Master Plan. وكمحصلة لتطبيق الربامج ومشاريعها السنوية، تقوم املفوضية بتقييم 
الوضع سنويا وإعادة تطوير الخطة بحيث تحافظ عىل دقة وصحة املسار وفق الرؤية 
}منوذج  السابق.  بالشكل  أوضحنا  كام  إليها  املشار  اإلدارية  الدورة  وتتكرر  العربية، 

األعامل والحوكمة الخاص باملفوضية العربية لالقتصاد الرقمي{

وإطالق  شؤونها  إلدارة  للمفوضية  املفرتض  التنظيمي  الهيكل  التايل  الشكل  يوضح 
هذه الربامج واالرشاف عليها وضامن التنسيق الكامل مع الدول العربية ومع الجهات 

الدولية املامثلة.

الشكل رقم )11أ(: الهيكل التنظيمي للمفوضية العربية لالقتصاد الرقمي

من أجل تعزيز موقف املفوضية التنفيذي، يوىص بإبالغ األمني العام لجامعة الدول 
العربية مبارشة ومن خالل مجلس املفوضية األعىل وامللحق مبكتب األمني العام.

4-54-5 4-5510
5

املجلس االستشاري

PTEs  6-5الفني 5-6

4-5
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أجل  املفوضية ومن  فإن  كبري،  تفاوت  العربية وهو  الدول  عرب  املواقف  لتنوع  نظرا 
واملامرسات  االبتكار  لتعزيز  املفتاح  هو  ليكون  تعاونيا  نهجا  تتبع  أن  يجب  نجاحها 
وتوفري املوارد. ينبغي أن يكون لدى املفوضية خطة عمل مخصصة لتعزيز هذا التعاون 

لتظل قادرة عىل العمل عرب مختلف الدول العربية بنجاح وبسالسة.

وجناحني  اإلدارة  مبجلس   )19 )الشكل  أعاله  موضح  هو  كام  املفوضية،  هيكل  يبدأ 
استشاريني أساسيني هام:

تسري  الهيئة  أن  من  التأكد  يف  اإلدارة  الرئييس ملجلس  الغرض  يتمثل  اإلدارة:  مجلس 
اتجاهها  وتقييم  جامعي  بشكل  شؤونها  توجيه  خالل  من   ، الصحيح  الطريق  عىل 

واسرتاتيجيتها بشكل عام. 

الجناح االستشاري: يتكون القسم األول من مجموعة من املستشارين الفنيني واملهنيني 
الذين ميكنهم تقديم اإلرشاف الفني والتوجيه والدعم للمجلس حول املشاريع الجارية. 
يف حني أن القسم الثاين عبارة عن مجموعة من االستشاريني القطاعيني ، مثل مستشار 

الرعاية الصحية اإللكرتونية ، ومستشار FinTech ، إلخ.

عالوة عىل ذلك يف الهيكل التنظيمي ، هناك سبعة إدارات أو قطاعات رئيسية أدوراها 
كالتايل:

1.   اإلسرتاتيجية والتخطيط )قسم منفصل يراجع تطوير اإلسرتاتيجية وتنفيذها
      ويقدم تقاريره إىل مجلس اإلدارة(

2.   التنمية املالية واالستثامرات
3.   الدعم اإلداري

4.   التسويق والعالقات العامة
5.   التميز الرقمي والبنية التحتية

6.   تطوير وتنسيق السياسة الرقمية
7.   املجتمع الرقمي والثقة واألمن السيرباين

4.5.1.1 الهيكل التنظيمي للمفوضية العربية لالقتصاد الرقمي

1- اإلستراتيجية والتخطيط 

مسؤولة عن تطوير اسرتاتيجية التحول الرقمي، والتنسيق واملواءمة بني مختلف 
من خالل  برنامجا(   50( االسرتاتيجية  إنجاز  ومتابعة  وتقييم  والدول،  األطراف 

الدور الرقايب واإلرشايف عىل جميع اإلدارات األخرى.

االسرتاتيجية،  الخيارات  أفضل  وتحديد  البحث 
الكيفية  منها، واملشاركة يف تحديد  األمثل  واختيار 

التي سيتم بها تخصيص املوارد لتحقيق األهداف.

التطوير االسرتاتيجي

مختلف  بني  والتنسيق  االسرتاتيجية  املواءمة 
والوزارات  الحكومات  )مثل  والسلطات  األطراف 
ورشكات ومؤسسات القطاع الخاص، وما إىل ذلك(.

التنسيق االسرتاتيجي

من  والتأكد  وأهدافها،  االسرتاتيجية  تقييم  عملية 
أن االسرتاتيجية تسري يف الطريق الصحيح من خالل 
فيهم  مبن  املشاركة  والجهة  إدارة،  كل  أداء  تقييم 

الرشكاء االسرتاتيجيني.

وقياس  املعتمدة  املشاريع  بخطة  االلتزام  مراقبة 
مؤرش االلتزام بكل مرشوع ورفعه لإلدارة العليا.

التقييم والتقويم

من  العريب  االقتصادي  االسرتاتيجي  التقرير  إصدار 
خالل قياس وتفسري املؤرش العام لالقتصاد الرقمي 

العريب.

قياس مؤرش االقتصاد 
الرقمي
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2- االستثمار والتمويل

العربية  املنظامت  خالل  من  أو  إداراتها  تنفذها  التي  املشاريع  ميزانية  إدارة 
املتخصصة ذات العالقة.

الضوء  تسلط  التي  والفعاليات  الحمالت  تنظيم 
العربية  الدول  التي ترغب  عىل األهداف املحددة 
بالوصول إليها من أجل جذب االستثامرات املحلية، 
والصناديق، واالستثامرات األجنبية املبارشة وغريها 

من مصادر التمويل.

فعاليات وحمالت 
التمويل

تطوير تحالفات إسرتاتيجية بهدف إرشاك املانحني.
تطوير العالقات والتواصل مع مصادر التمويل مثل 

البنك الدويل.

عالقات املانحني

إعداد مقرتحات وعروض التمويل وتوثيقها قانونيا 
وتقدميها ملصادر التمويل والجهات املستفيدة.

توثيق االتفاقيات 
التمويلية

إدارة عملية جمع األموال من األفراد واملستثمرين 
من املؤسسات من خالل منصات التمويل الجامعي 

عىل مواقع اإلنرتنت.

منصات التمويل 
الجامعي

3- الدعم اإلداري

املالية واملوارد  اإلدارة  املساندة من حيث  االدارية  األنشطة  مسؤولة عن كافة 
البرشية والتدريب واملشرتيات والشؤون القانونية

إدارة األصول واملرافق.
تخطيط وتنظيم ومراجعة جميع حسابات املفوضية.

الشؤون املالية

إصدار التقارير والتوصيات املالية.
الشهرية  التقارير  وإعداد  املالية  البيانات  مراجعة 

والسنوية.

تلقي وتسجيل وتنفيذ طلبات الرشاء.
إدارة سجل املوردين واملقاولني.

طرح املناقصات والعروض.
إدارة أنشطة التعاقد.

مراقبة أنشطة املدفوعات.

العقود واملشرتيات

أنشطة التوظيف الدائم واملؤقت.
التدريب والتأهيل.

تسجيل وتقييم معاهد التدريب والتعليم املشاركة 
بربامج املفوضية.

املفعم  للعمل  مكانا  املفوضية  تكون  أن  ضامن 
املوارد  من  العائد  لتعظيم  اإليجابية  بالطاقة 

البرشية.

املوارد البرشية

إدارة التعاقدات مع املوردين واملقاولني والرشكاء. 
توثيق وحفظ ومراجعة االتفاقيات والعقود.
التنسيق القانوين مع الجهات ذات العالقة.

إدارة القضايا واملرافعات.

الشؤون القانونية

4- التسويق والعالقات العامة

مسؤولة عن اإلحصائيات املتعلقة بسلوكيات الفئات املستهدفة وتغيريها، وعن 
إىل  باإلضافة  االسرتاتيجية  واألهداف  واملشاريع  للربامج  والتأييد  الحشد  برامج 
توفري كافة البيانات واملعلومات ألصحاب املصلحة عن مدى وطرق تقبل األفراد 

واملؤسسات لكافة أعامل املفوضية.
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الخاصة  واإلعالنية  اإلعالمية  الشؤون  كافة  إدارة 
مواقع  كافة  عىل  وأهدافها  وأعاملها  باملفوضية 

التواصل االجتامعي.

وسياساتها  العربية  املفوضية  أهداف  متابعة 
العامة  العالقات  اسرتاتيجيات  لبناء  واحتياجاتها 

التي تؤثر عىل أصحاب املصلحة.

التواصل اإلعالمي، 
واالعالم االجتامعي

مع  والتنسيق  بالتعاون  املختلفة  الربامج  إنتاج 
يف  واملؤثرين  والتلفزيونية  اإلذاعية  الشبكات 
األهداف  تخدم  والتي  االجتامعي  التواصل  مواقع 

االسرتاتيجية .

انتاج الربامج 
السمعية والبرصية 

واملقروءة

واملؤمترات  املفوضية  فعاليات  لكافة  التخطيط 
الصلة  ذات  الدولية  املعارض  يف  واملشاركات 
باإلضافة إىل إدارة فعاليات استقطاب رعاة للربامج 

واملشاريع املختلفة.

العمل  وورش  اإلعالمي  املحتوى  إنتاج  إدارة 
من  املستهدفة  للفئات  املتنقلة  والفعاليات 

املجتمعات العربية.

الرقمية  االبتكار وريادة األعامل  ثقافة  تعزيز نرش 
وإدارة برامج الجوائز واألبحاث العلمية.

املساندة  الجهات  مع  االتفاقيات  خطط  إدارة 
التحّول  جدوى  دراسات  وإعداد  املفوضية  ألعامل 

الرقمي مع الجهات املعنية.

التسويق والعالقات 
العامة

5-  قطاع البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا

املستقبلية  واالتصاالت  املعلومات  وتكنولوجيا  تقنيات  يف  الريادة  ضامن 
البنية  بناء  املطلوب من خالل  الوضع  إىل  الحايل  الوضع  تحويل  واملساعدة يف 
التحتية واملشاريع الضخمة والخطط الرئيسية وضامن التنفيذ الصحيح للربامج.

الحكومية  الجهات  مع  التعاون  اتفاقيات  عقد 
العربية ذات العالقة بالبنية التحتية.

التحتية  البنية  عن  دورية  تقييم  تقارير  إعداد 
الحالية يف كل بلد وتحديد الفجوات.

التوصية مبجاالت التطوير يف البنية التحتية.

الرقابة عىل تنفيذ مرشوعات االسرتاتيجية املتعلقة 
بالبنية التحتية.

البنية التحتية

التعريف والتنسيق املتبادل بني الحكومات العربية 
خالل  من  الجديدة،  التكنولوجيات  اعتامد  بشأن 
التقييمية  التقارير  وإصدار  املامرسات  أفضل  نقل 
التجارب سواء كانت إقليمية أو دولية، مثل  لتلك 
األشياء  وانرتنت  تشني  البلوك  استخدام  تجارب 

والذكاء االصطناعي.

الرقابة عىل تنفيذ مرشوعات االسرتاتيجية املتعلقة 
بالتكنولوجيات الحديثة واملغرّية.

تكنولوجيا املستقبل

االستثامر يف البحوث واالبتكارات والدراسات حول 
التكنولوجيات جديدة مثل: إنرتنت األشياء  إدخال 

والبيانات الكبرية والروبوتات.

الريادة البحثية يف 
مجال التكنولوجيا
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للتصدي  النطاق  واسعة  بحثية  مبادرات  تنفيذ 
الدول  الكربى يف  العلمية والتكنولوجية  للتحديات 
فرق  تجمع  األجل  مبادرات طويلة  العربية. وهي 
وتتقاسم  التخصصات،  مختلف  عرب  مميزة  بحث 
لألبحاث  طموحة  طريق  وخارطة  موحداً  هدفاً 

حول كيفية تحقيقها.

تنفيذ  عىل  واالرشاف  والدعم  التوجيه  تقديم 
املصلحة  أصحاب  مع  بالتعاون  برنامجا  الخميسن 

والجهات القامئة عىل التنفيذ.

تحديد األهداف التي يتعني تحقيقها لكل مرشوع 
وسبل قياسها.

بالتنسيق  مرشوع  لكل  وامليزانية  املوارد  تخصيص 
مع إدارة التمويل.

إىل  التقارير  وتقديم  مرشوع،  لكل  املبارش  الرصد 
إدارة االسرتاتيجية والتخطيط.

االرشاف والتنسيق 
عىل الربامج التابعة 

لإلدارة

6- النظم والتشريعات

فيام  السياسات  تطوير  وتنسيق  والتنظيمية  الترشيعية  األنظمة  عن  مسؤولة 
يتعلق باالقتصاد الرقمي.

التنسيق املشرتك مع الجهات الدولية مثل االتحاد 
السياسات  العربية حول مشاريع  والدول  األورويب 
الرقمية والتكنولوجية وإعداد مشاريع الترشيعات 

املشرتكة. 

تخطيط السياسات

أمثلة للموضوعات القطاعية:

• ترشيعات امللكية الفكرية وبراءات االخرتاع.
وضامنات  والبيانات  املعلومات  أمن  ترشيعات   •

الخصوصية.
• الترشيعات الخاصة بتكنولوجيا األموال والصريفة 

الرقمية.

التنسيق القطاعي 
مع لجان وخرباء 

التنظيم الترشيعي 
العريب

تنفيذ  عىل  واالرشاف  والدعم  التوجيه  تقديم 
املصلحة  أصحاب  مع  بالتعاون  برنامجا  الخمسني 

والجهات القامئة عىل التنفيذ.

تحديد األهداف التي يتعني تحقيقها لكل مرشوع 
وسبل قياسها.

بالتنسيق  مرشوع  لكل  وامليزانية  املوارد  تخصيص 
مع إدارة التمويل.

الرصد املبارش لكل مرشوع، وتقديم تقرير إىل إدارة 
االسرتاتيجية والتخطيط.

االرشاف والتنسيق 
عىل الربامج التابعة 

لإلدارة

7-  المجتمع الرقمي والثقة واألمن السيبراني

السياسة  بني  تجمع  التي  للمفوضية  املجتمعي  البعد  عىل  اإلدارة  هذه  تركز 
والخصوصية  السيرباين  األمن  وتوفري  والنرش  واالبتكار  الرقمي  والبحث  الرقمية 
الرقمية وتدعم سياسة الثقة الرقمية، من أجل تحسني حياة املواطنني، كام توفر 
االقتصاد  من  لالستفادة  والخاص  الحكومي  القطاع  الستخدامات  أفضل  فرصا 

الرقمي بشكل آمن.
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وأمن  الرقمية  الحامية  من  قوي  مستقبل  ضامن 
املعلومات وحامية الخصوصية الرقمية يف التحديات 

املجتمعية.

الرتكيز عىل األنظمة املبتكرة والجيل القادم واألمان 
والخصوصية السيربانية العامة.

تكنولوجيا األمن 
السيرباين وبناء 

القدرات

األمن  وأنظمة  وسياسات  إسرتاتيجية  تطوير 
السيرباين.

السيرباين  األمن  سياسة  بني  التوازن  ضامن 
والخصوصية.

األمن السيرباين 
وسياسة

الخصوصية الرقمية

والخاص  العام  القطاعني  استخدام  وترسيع  تعزيز 
الهوية والثقة يف برامج الحكومة  لخدمات تحديد 

اإللكرتونية ومبادراتها.

حول  متمركزة  كفاءة  وأكرث  أفضل  خدمات  متكني 
برامج  تقدمها  التي  الخدمات  عرب  املستخدم 

ومبادرات الحكومة اإللكرتونية.

الحكومة اإللكرتونية

مامرسات  لتمييز  الثقة  عالمة  وإنفاذ  إشهار 
وتطبيقها  جدارتها  واثبات  اإلنرتنت  عرب  التسويق 
ألفضل املامرسات التسويقية واآلمنة، والعمل عىل 

ترشيعها.

عالمة الثقة

تنفيذ  عىل  واالرشاف  والدعم  التوجيه  تقديم 
املصلحة  أصحاب  مع  بالتعاون  برنامجا  الخمسني 

والجهات القامئة عىل التنفيذ.

االرشاف والتنسيق 
عىل الربامج التابعة 

لإلدارة

تحديد األهداف التي يتعني تحقيقها لكل مرشوع 
وسبل قياسها.

بالتنسيق  مرشوع  لكل  وامليزانية  املوارد  تخصيص 
مع إدارة التمويل.

الرصد املبارش لكل مرشوع، وتقديم تقرير إىل إدارة 
االسرتاتيجية والتخطيط.

2-5-4 المنظمات التابعة للمفوضية العربية لالقتصاد الرقمي

الثانية هي  األساسية  املبادرة  فإن  )-19أ(  رقم  بالشكل  وأوضحنا  قبل  من  أرشنا  كام 
أرض  عىل  اآلن  موجودة  كانت  سواء  متخصصة  عربية  منظامت  سبع  عىل  االعتامد 
للهدف  التابع   )18( رقم  االسرتاتيجي  بالربنامج  ظهر  كام  إنشاؤها  سيتم  أو  الواقع 

السادس بالبعد االسرتاتيجي األول )األسس الرقمية(.
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وتتلخص أدوار هذه املنظامت بالشكل التايل رقم )11ب(: لوصف املنظامت 
العربية املساندة

ملزيد من التفاصيل والتحليل لبيئة العمل الخاصة باملفوضية العربية لالقتصاد الرقمي 
والجهات التي ستتعاون معها والرشكاء االسرتاتيجيني والجهات صاحبة املصلحة، يرجى 
حيث  الرقمي”  لالقتصاد  العربية  الرؤية  لربامج  االرشادي  “الدليل  لكتاب  الرجوع 

يتعرض مبزيد من التفصيل آلليات العمل والتمويل والتعاون العريب املشرتك

معهد االبتكار واألبحاث 
التكنولوجية

الجامعة التكنولوجية 
الرقمية العربية 

االتحاد العر� للزراعة هيئة املعرفة الرقمية
الرقمية

هيئة االتصاالت والتنمية 
العربية 

االتحاد العر� للتصنيع 
الحديث 

وكالة التقنيات املالية 
العربية 

منصة الصحة اإللكرتونية 
العربية 

�كــن معهــد االبتــكار الرقمــي التعــاون 
العــر� عــرب الحــدود مــن خــالل توفــ� 
عربيــة  دولــة  كل  يف  ابتــكار  مركــز 
ويقــدم فوائــد التعلــم االيكولوجيــة 
اإلقليميــة، ومرافــق الــرشكاء، واملصانــع، 
للربامــج،  الدراســية  والفصــول 

واملشاريع املشرتكة 

يعــد املركــز رشيــكا اســتثنائيا يف تطويــر 
املشــاريع  وتنفيــذ  الجديــدة  األفــكار 
املعلومــات  لتكنولوجيــا  اإلقليميــة 

واالتصاالت.
ــدف  ــة ته ــج متخصص ــز برام ــر املرك يدي
والثقافــة  املعرفــة  تحســ¬  إىل 
مجــال  يف  األساســية  واملعلومــات 
تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يف 

جميع املجاالت االجت±عية واملهنية.
املهنــــي  التدريــــب  املركــــز  يوفــــر 
لتكنولوجيــــا املعلومــــات واالتصــاالت، 
وبرامــج تدريبيــة مخصصــة للــرشكات 
´جــاالت  واملتوســــطة  الصغــــ�ة 
تكنولوجيــــا املعلومــــات واالتصــــاالت، 

إلخ

تهــدف هيئــة الزراعــة الرقميــة إىل دعــم 
بتحديــث  يقومــون  الذيــن  املزارعــ¬ 
الرقمنــة،  طريــق  عــن  أع±لهــم 
والــوزارات الزراعيــة عــىل نطــاق أوســع 
ــ�  ــالل توف ــن خ ــة م ــدان العربي يف البل
املعلومــات والخدمــات املخصصــة التــي 
والربحيــة  اإلنتاجيــة  مــن  تزيــد 

واالستدامة البيئية.
ــد  ــاد العدي ــذا االتح ــدم ه ــن أن يق �ك
مــن املزايــا األخــرى مثــل ظــروف عمــل 
رفاهيــة  وزيــادة  للمزارعــ¬،  أفضــل 
الحيوانــات وإمكانــات تحســ¬ مختلــف 

جوانب اإلرشاف البيئي. 

والتنميــة  االتصــاالت  هيئــة  تهــدف 
العربيــة أن تكــون مركــزاً تنســيقياً بــ¬ 
العربيــة املختصــة بتنظيــم  الهيئــات 
مــن  يقابلهــا  مــا  أو  االتصــاالت 
الــدول  لجامعــة  التابعــة  املنظــ±ت 
العربيــة إىل تفعيــل الربامــج الخاصــة 
ــلكية  ــاالت الس ــبكات االتص ــر ش بتطوي
ــة  ــج املرتبط ــة الربام ــلكية وخاص والالس
ــة  ــق النائي ــات للمناط ــل الخدم بتوصي
الجهــات  مــع  بالتعــاون  واملحرومــة، 

الرسمية املحلية .
ــات االستشــارية  ــع الجه ــ± تنســق م ك
بتطويــر  الخاصــة  الدراســات  إعــداد 
الــدول  لصالــح  املرشوعــات  هــذه 

العربية 

هــي  الحديثــة  العربيــة  الجامعــة 
جامعــة رقميــة افرتاضيــة تعمــل فقــط 
باســتخدام  اإللكرتونيــة  بالوســائل 

.Èاإلنرتنت والربيد اإللكرتو
املؤسســات  مــع  الجامعــة  تتعــاون 
دورات  لتقديــم  العامليــة  التعليميــة 
ــعار  ــة وبأس ــودة عالي ــج ذات ج وبرام
ــة و�كــن تســويقها مــن خــالل  معقول
ــودة  ــة وذات ج ــم حديث ــات تعلي تقني
عاليــة للطــالب الجامعيــ¬  وطــالب 

الدراسات العليا.
املســتوى  عــىل  الجامعــة  تعمــل 
وثقافــات  الحــدود  وعــرب  اإلقليمــي 

مختلفة.

ــات  ــرش منهجي ــن ن ــؤول ع ــاد مس االتح
وم±رســاته   Ñالــذ التصنيــع  تطبيــق 

لض±ن قوة عاملة ماهرة حديثة.
بتزويــد  املؤسســة  هــذه  تلتــزم 
املجتمعــات العربيــة بتطويــر القــوى 
العاملــة والتعليــم والتدريــب للقــوى 
التحــول  جعــل  أجــل  مــن  العاملــة 
والتنفيــذ يف مجــال التصنيــع الحديــث يف 

الدول العربية ناجحاً.

تعمــل هــذه الوكالــة ضمــن املؤسســات 
مثــل  العربيــة  املنطقــة  يف  املاليــة 
البنــوك املركزيــة واملصــارف املجتمعيــة 

ووكاالت التأم¬، إلخ.
وÓكــ¬  دعــم  إىل  الوكالــة  تهــدف 
ــث  ــة وناجحــة حي ــة صحي ــة مالي أنظم
و�كــن  تزدهــر  أن  للــرشكات  �كــن 
للمســتهلك¬ وضــع ثقتهــم يف األســواق 
الشــفافة واملفتوحــة مــن خــالل تقديــم 

تقنيات مالية جديدة.

اإللكرتونيــة  الصحــة  منصــة  تعمــل 
ــوزارات )  العربيــة مــع رشكاء ( مثــل ال
والقطــري  اإلقليمــي  املســتوى  عــىل 
ــا  ــة اســتخدام تكنولوجي ــز وتقوي لتعزي
املعلومــات يف مجــال التنميــة الصحيــة، 
إىل  امليــدان  يف  التطبيقــات  مــن 

الحوكمة اإلقليمية.
ــة  ــر املنظمــة بســبب األهمي ــم تطوي ت
املتزايــدة للحلــول الصحيــة الرقميــة 
وقدرتهــا عــىل التأثــ� يف الصحــة يف 
لذلــك،  ونتيجــة  العربيــة  الــدول 
ستســاعد املنظمــة يف إدخــال ودمــج 
الرعايــة  قطــاع  تقنيــات جديــدة يف 

الصحية يف الدول العربية 
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5. قياس نتائج تطبيق الرؤية العربية لالقتصاد الرقمي
لتطبيق  النهائية  النتائج  تقييم  بهدف  التايل  بالجدول  الواردة  املؤرشات  تصميم  تم 
العربية  الدول  فئات  بني  التباين  املؤرشات  مستهدفات  يف  روعي  وقد  االسرتاتيجية 
التحول  تجربة  ونضوج  عمق  مستوى  حسب  االسرتاتيجي  بالتحليل  بيانها  السابق 

الرقمي نحو االقتصاد الرقمي لكل دولة.

 Reference / Data
Set

النتائج 
المرجوة 

على المدى 
االستراتيجي:  

2025

المؤشر البعد

ITU 99% % من األرس التي لديها إنرتنت

األسس 
الرقمية

ITU 20 نسبة األشخاص اللذين لديهم 
خدمات النطاق العريض الرسيع 

)االشرتاكات/100 شخص(

ITU 100% نسبة امتالك الهواتف النقالة )عدد 
الخطوط لكل 100 مواطن(

Commission 
of Science and 
Technology for 
Development 

)CSTD(

95% نسبة االشرتاكات بالنطاق العريض 
)%(  3G/4G/5G - للبيانات

ITU 20 متوسط رسعة االتصاالت خالل 
باقات االتصال عريض النطاق 

)Mbps(

ITU 10 متوسط رسعة تنزيل امللفات/ 
البيانات خالل باقات االتصال 

)Mbps( عريض النطاق

Reference / Data Set

النتائج 
المرجوة 

على المدى 
االستراتيجي:  

2025

المؤشر البعد

http://www3.weforum.
org/docs/GITR2016/
WEF_GITR_Full_Re-

port.pdf

6.1 االبتكار عىل   - القدرة 
Capacity for inno 
vation )7-1(

االبتكار 
الرقمي

5.7 مستوى ربط املدارس 
بشبكة االنرتنت  )7-1(

6.5 معدل استيعاب 
املؤسسات للتكنولوجيا 

الرقمية )7-1(

DESI 35% كثيفة  الوظائف  نسبة 
القوة  لباقي  املعرفة 

العاملة%

DESI 3% واألوراق  البحوث  عدد 
من  املنشورة  العلمية 
كل مجموعة كنسبة من 

املنشور عاملياً

The Global Informa-
tion Technology Re-
port 2016 )Networked 
Readiness Index( 
)GITR(

6.2 استخدام تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت 

والكفاءة الحكومية

الحكومة 
الرقمية

https://index.okfn.org/
/dataset

30%

مؤرش البيانات املفتوحة 
انفتاح  )يقيس  العاملي 

البيانات الحكومية(
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 Reference / Data
Set

النتائج المرجوة 
على المدى 

االستراتيجي:  
2025

المؤشر البعد

Should be meas-
 ured starting
from 2023

 BBVA, DiGiX: The

Digitization Index
0.8 مؤرش الخدمات الحكومية عىل 

اإلنرتنت )األفضل( , 0–1

ITU

0.75 مؤرش األمن السيرباين العاملي
)Score 0-1( ITU 

240 خوادم اإلنرتنت اآلمنة )لكل 
مليون نسمة(

 BBVA, DiGiX:
 The Digitization
Index

6.25 استخدام األعامل التجارية عىل 
  Business(to Business اإلنرتنت

)min. 3.37, max. 6.36

األعمال 
الرقمية

5.95 معدل استخدام االنرتنت 
باألعامل لخدمات املتعاملني 

)min. 2.90, max. 6.30(

Country Digital 

Readiness )CDR(
أكرب من %4 عدد العاملني بقطاع االتصاالت 

كنسبة من عدد السكان

DESI أكرب من 2.25 عدد الرشكات الجديدة الناشئة يف 
مجال التكنولوجيا / 1000 شخص

https://www.
export.gov/
article?id=Unit-
ed-Arab-Emir-
ates-ECommerce

أكرب من %2 مساهمة التجارة اإللكرتونية يف 
الناتج املحيل اإلجاميل يف كل 

مجموعة دول

 Reference / Data
Set

النتائج 
المرجوة 

على المدى 
االستراتيجي:  

2025

المؤشر البعد

صندوق النقد 
العريب

أكرب من %5 مساهمة التجارة اإللكرتونية يف 
حركة التجارة الكلية

ITU

93% نسبة مستخدمي االنرتنت

المواطن 
الرقمي

95% نسبة مستخدمي االنرتنت بشكل 
دائم إلجاميل عدد املستخدمني 

 Regular Internet Users )% of
)internet users

The Global 
Information 
Technology 
Report 2016 
)Networked 
Readiness In-
dex( )GITR(

0.85 مؤرش املشاركة اإللكرتونية
)best( 1–0 ,

6.0 الخالصة

أهمية التغيير

التي  الحضارية  الصدمة  يشبه  ما  سببت  قد  الرقمية  التكنولوجيا  بأّن  القول  ميكن   
أثرت عىل كافة مناحي الحياة االقتصادية سواء عىل مستوى التوجهات االسرتاتيجية 
أو السياسات وصوال إىل املامرسات اليومية، حيث ميكن أن نلمس نتائجها املتعددة 
يف صور مختلفة سواء عن طريق تعزيز البيئة التنافسية، وزيادة اإلنتاجية وفتح فرص 
جديدة للتوظيف، أو من خالل دخولها يف صلب منظومة الحوكمة املؤسسية واإلدارة. 
ومل يعد ممكنا اليوم أن نؤثر أو نغرّي يف السياسيات املالية الوطنية بدون دراسة آثار 
أنها تتأثر به وتوثر فيه بشكل  الرقمي حيث  هذه السياسات وتفاعلها مع االقتصاد 

تباديل.
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تضمينها  من خالل  سواء  الرقمي  االقتصاد  وأهمية  حقيقة  تعلم  العامل  دول  أن  كام 
معها.  والتعامل  تنميتها  وأسس  وترشيعاتها  سياساتها  يف  أو  االسرتاتيجية  يف خططها 
للتنمية.  وهو ما حدا بالدول الصناعية بشكل خاص أن تعترب الرقمنة محركاً رئيسياً 
التطبيقات سواء باملعامالت  اليوم بإيجاد حلول جديدة للعديد من  تساهم الرقمنة 
الزراعة والصناعة والرعاية الصحية والخدمات األمنية وغريها  املرصفية أو اإلدارة أو 
من املجاالت، وخلقت مناذج أعامل جديدة مل يكن ممكناً أن تتم من قبل من دون 
تقديم خدمات جديدة  واالبتكار يف  التقدم  يستمر  أن  املتوقع  التقنيات. ومن  هذه 
باملستقبل وبصور قد ال نتوقعها اليوم. ومن هنا، ميكن أن تقدم الرقمنة فرصة ذهبية 
وتاريخية لعالج العديد من القضايا التي يواجهها العامل العريب، ليس فقط من الناحية 
االقتصادية، ولكن أيضا ألجل الرفاه االجتامعي، وخلق فرص العمل والتوظيف، وغريها 

من اآلثار اإليجابية.

يتطلب التحول الرقمي أن تتبنى الحكومات العربية خططاً تغيريية عميقة من أجل 
تعزيز قبول واستيعاب التقنيات الجديدة ولتسهيل االعتامد الرقمي من قبل املواطنني 
والرشكات؛ وهو ما يعني إداريا رضورة تبني اسرتاتيجية وخطط عمل محددة بدقة 
لتوجيه وإدارة العملية التغيريية. ميكن للدول العربية أن تتحول رقميا بنجاح بتحفيز 
وتنشيط مجموعة من األنشطة املتكاملة ومنها: تنشيط قبول التحول الرقمي ضمن 
النمو  الرقمي عىل  التأثري  الرقمي، وقياس  التحول  السياسات املحفزة عىل  مظلة من 
االقتصادي، وتعزيز البنية التحتية لالتصاالت الرقمية، وإعادة تعريف اإلطار التنظيمي 
التقليدي وأدوار املؤسسات الحكومية ذات الصلة، وتعزيز الوصول الرقمي والشمول 
املرصيف لكافة الفئات الشعبية، وفهم اآلثار املرتتبة عىل مناذج األعامل املختلفة من 

أجل االستجابة برسعة.

ملخص خطوات إعداد الرؤية العربية لالقتصاد الرقمي

ولهذا الغرض، ومن أجل تطوير رؤية عربية شاملة ومؤسسة عىل معرفة كاملة بالواقع 
رئيسية  مدخالت  بثالث  االستعانة  تم  فقد  املحيطة،  والبيئة  العاملي  والواقع  العريب 
العربية  الدول  الناجح يف  الرقمي  للتحول  وذلك من أجل تطوير اسرتاتيجية موثوقة 

هي:

أوالً - املعايري القطاعية: التي اخرتنا فيها قطاعات معينة لتكون ضمن مقدمة أولويات 
التحول الرقمي، حيث تعتمد األسبقية عىل القطاعات التي ميكن أن يكون لها أعىل

مردود اقتصادي وإيجاد فرص جديدة للعمل بناء عىل التحول املنشود، والتي يسهل 
تحولها أيضا بأقل تكلفة ووقت.

ثانياً: املقارنة املعيارية الدولية: وهو الفصل الذي تم به دراسة قصص نجاح البلدان 
والتجمعات اإلقليمية، لالطالع عىل أفضل املامرسات يف التحول الرقمي واستقرائها من 

أجل التوصل إىل الدروس املستفادة.

ثالثاً: تحليل الوضع الحايل: حيث قدمنا ملحة عامة عن الوضع الحايل لالسرتاتيجيات 
الرقمية الوطنية يف البلدان العربية. كام استعرضنا أولويات الدول العربية املتسقة مع 
أهدافها لتطوير االقتصاد واملجتمع الرقمي. وكشف تحليلنا للوضع الحايل للبالد العربية 
أنه من أجل صياغة “األجندة الرقمية العربية” ولتنفيذها بفعالية، يجب أن نأخذ بعني 
االعتبار عدم التجانس بني الدول العربية من حيث الدخل، والقدرة التنافسية، والبنية 

التحتية، واالبتكار، ومدى نضوج الحكومة اإللكرتونية، وسهولة القيام باألعامل. 

األساس  وهي:  أبعاد  خمسة  عىل  الرقمي  لالقتصاد  العربية  الرؤية  بُنيت  كام 
واملواطن  الرقمية،  التجارية  واألعامل  الرقمية،  والحكومة  الرقمي،  واالبتكار  الرقمي، 
هدفاً   20 وتطوير  موضوعا،   15 من خالل  وتقسيمها  تنظيمها  تم  ثم  ومن  الرقمي. 
لرتجمة املوضوعات. ومن أجل تحقيق هذه األهداف فقد تم تطوير 50 برنامجا. ثم 
قمنا بتنظيم آلية تشغيلية لتطبيق هذه الربامج من خالل تحديد الجهات املستفيدة 

والجهات املعنية بالتطبيق واملدى الزمني املتوقع.

كام قمنا بإجراء بحث كّمي لتحديد التأثريات االقتصادية واالجتامعية للرقمنة يف الدول 
العربية. اعتمدنا مبنهجية البحث عىل تقدير العالقة بني األبعاد الخمسة للرقمنة من 

جهة والناتج املحيل اإلجاميل للفرد ومعدل البطالة من جهة أخرى. 

لجميع  أسايس  الرقمي مهمة بشكل  التحول  أن عملية  الرتابط  تحليل  نتائج  أظهرت 
النتائج وفق النقاط  الدول وكذلك بالنسبة للدول العربية. وميكن تلخيص أهم تلك 

التالية:

النمو االقتصادي والتوظيف من جهة مقابل مستوى  هناك عالقة طردية بني 
نضوج التكنولوجيا الرقمية من الجهة األخرى.

•
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تُعد البيئة الترشيعية وسياسات حوكمة وتنظيم االقتصاد الرقمي، باإلضافة إىل 
االستخدام الحكومي للتكنولوجيا الرقمية، أهم األبعاد املرتبطة بالتحول الرقمي 

تأثريا عىل األداء االقتصادي.

يُعد بُعد األعامل الرقمية، يليه بُعد االبتكار الرقمي، البُعدان األكرث ارتباطاً مع 
انخفاض البطالة.

•

•

الربامج  العربية فقد روعي يف تصميم  الرؤية  لهذه  املتكامل  التطبيق  ونظرا ألهمية 
لالقتصاد  اإليكولوجي  للنظام  املتكاملة  املكونات  مجتمعة  تشكل  أن  االسرتاتيجية 
الرقمي. أيضا، تم مراعاة تحديد أولويات تطبيق الربامج الخمسني املنبثقة عن األهداف 
االسرتاتيجية حيث تتم متطلبات تطبيق الربامج وفقا لبطاقة تعريفية وتوضيحية خاصة 
بكل برنامج تغطي وصف وأهداف الربنامج واملراحل الرئيسية واملتطلبات األساسية 
وامليزانية املطلوبة وأصحاب املصلحة وغري ذلك، وقد روعي عند تحديد العرشة برامج 
األوىل والرائدة أن يكون عىل قمة أولوياتها تأسيس املفوضية العربية لالقتصاد الرقمي 
لتكون املفوضية هي الجهة املفّوضة من جامعة الدول العربية واملمثّلة للدول العربية 

مجتمعة من أجل تطبيق جميع الربامج.

يقع عىل عاتق املفوضية مسؤولية تطبيق االسرتاتيجية بربامجها سواء من قبل الجهاز 
املواضيع  يف  املتخصصة  العربية  املنظامت  خالل  من  أو  للمفوضية  التابع  التنفيذي 
طبيعة  يف  الكبري  التنوع  بسبب  التوزيع  هذا  أهمية  وتكمن  املختلفة.  التكنولوجية 
الربامج التي قد نرى بعضها ذو طبيعة ترشيعية وأخرى يف القطاع الزراعي وغريه يف 
القطاع الصحي وهو ما يجعل حرصها يف منظمة عربية واحدة رضب من املستحيل. 
لهذا، فإن حوكمة املنظومة يف إطار قواعد حوكمة املنظامت التابعة للجامعة العربية 
أمر بالغ األهمية وهو ما دعانا لتصميم اآللية بهذه الطريقة التي تقدمت يف هذه 
املعنية  الجهة  هي  الرقمي  لالقتصاد  العربية  املفوضية  تكون  أننن  بحيث  الوثيقة، 
تخصصه.  مجاله وحسب  يف  كل  واملقرتحة،  املتخصصة  العربية  املنظامت  وتساندها 

وفيام ييل أهم املنظامت املقرتحة:

هيئة االتصاالت والتنمية العربية.
االتحاد العريب للزراعة الرقمية.

هيئة املعرفة الرقمية.

•
•
•

معهد االبتكار واألبحاث التكنولوجية.
منظمه الصحة اإلكرتونية العربية. 
الوكالة العربية للتكنولوجيا املالية.

االتحاد العريب للتصنيع الذيك.
الجامعة التكنولوجيا الرقمية العربية.

•
•
•
•
•

كام تحتاج هذه االسرتاتيجية للتمويل املايل سواء عىل هيئة منح أو قروض ميرّسة أو 
استثامرات من القطاع الخاص، لذا فإن أحد أهم أدوار املفوضية يدور حول أنشطة 
التمويل والتنسيق مع جهات التمويل العربية والدولية. وتسعى املفوضية إىل تأمني 
التمويل الدويل من خالل إبراز األهمية النسبية والجدوى االقتصادية ودورها يف دعم 
أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة. وسيكون للمفوضية دور أيضا يف التعاون مع 
الدول العربية الراغبة يف جذب التمويل ملبادراتها االسرتاتيجية الخاصة بها يف مجال 
االقتصاد الرقمي والتي تأيت بالتكامل والتوازي مع هذه الرؤية العربية، حيث ميكن 
للمفوضية عقد مؤمترات متخصصة لهذا الغرض االستثامري والتعريف بأهم املبادرات 
العريب  االستثامر  لتشجيع  متعددة  تسويقية  مناهج  واتباع  معها،  وبالتعاون  العربية 
بالجدوى  تتميز  والتي  العربية  بالدول  األساسية  التكنولوجية  املرشوعات  والدويل يف 

االقتصادية الجاذبة واألهمية االسرتاتيجية عىل حد سواء.

أخريًا، ومن أجل قياس تأثري وأداء االسرتاتيجية يف السنوات القادمة، تم اختيار مجموعة 
مثل  االسرتاتيجية  الدولية  املنظامت  بني  املحددة  واملعايري  الرئيسية  األداء  مؤرشات 
املنتدى  قبل  من  املستخدمة  التنافسية  القدرة  ومؤرشات  لالتصاالت  الدويل  االتحاد 
االقتصادي العاملي. وتهدف هذه املؤرشات لقياس نتائج التقدم يف تطبيق برامج األبعاد 
االسرتاتيجية الرئيسية الخمسة، لذا فقد قمنا بتحديد املستهدفات لتتناسب مع الظرف 

املوضوعي لكل فئة من فئات الدول العربية الثالث.

كلمة الختام

باختصار، ميكننا القول بأن تبني التكنولوجيا واالستثامر يف االبتكار قد يكون بطيئًا يف 
القطاع الحكومي ولكنه يحدث بشكل مطرد كحقيقة عاملية وعربية أيضا. وعىل الرغم 
من التحديات والتعقيدات العديدة التي تواجهها القطاعات الحكومية يف جميع أنحاء 
العامل، إال أنه ال ميكن إنكار أن تبني التكنولوجيا اكتسب بالفعل زخامً كبرياً يف القطاع 

العام وذلك بدءاً من االتجاه للتخيل عن اإلجراءات الورقية، مروراً بتقديم الخدمات

194 الرؤية العربية لالقتصاد الرقمي الطبعة الثانيةالرؤية العربية لالقتصاد الرقمي الطبعة الثانية    193    



باإلنرتنت  املتصلة  غري  األنظمة  جميع  تحويل  يف  النجاح  إىل  ووصوالً  رقمياً،  العامة 
لتصبح متصلة بشكل كامل عرب اإلنرتنت ومتكاملة مع اإلدارات الحكومية املختلفة. 
واليوم تحاول الحكومات يف جميع أنحاء العامل أن تستفيد من البيانات الكبرية التي 
حصلت عليها كنتيجة لهذه التطبيقات من خالل تبني التقنيات الجديدة واالستثامر 
للحكومات  خدماتها  لتقدم  االسرتاتيجية  الرؤية  هذه  تصميم  تم  لقد  االبتكار.  يف 
أكرث  حوكمة  أساليب  وتطبيق  املواطنني  الحتياجات  استجابة  أكرث  لتصبح  العربية 
استدامة وكفاءة، ولالستفادة من القدرات الكبرية جدا للدول اإلثني وعرشين العربية 
الذي يضيف بحد ذاته  التكامل  الذي نحتاج جميعا إىل تحقيق هذا  الكبري  وسوقها 
قيمة مضافة ال تتوفر عىل مستوى الدول محليا، حيث تتمثل هذه القيمة املضافة يف 
حجم العائد من االستثامر والذي يتضاعف كنتيجة للتكامل العريب، وأيضا يف ترسيع 
اإلنجاز يف مدى زمني أصغر وهذا بغاية األهمية للدول العربية، وخاصة للدول األقل 
تقدما بالتطبيقات التكنولوجية. هذه بعض من املزايا الكربى للتعاون العريب املنشود، 
ولنجعلها بداية ألنشطة تعاونية أكرث شموال وليكن االقتصاد الرقمي بداية وذروة نجاح 

واضحة يلمسها الشارع العريب بإذن الله.
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 أ.  دراسة أثر تطبيق االقتصاد الرقمي عىل التنمية االقتصادية العربية بوجه عام

المالحق
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أواًل الملحق )أ( : دراسة أثر تطبيق االقتصاد الرقمي على التنمية 
االقتصادية العربية بوجه عام

المنهجية والبيانات

 يسعى هذا الجزء من الوثيقة إىل تحليل اآلثار االقتصادية واالجتامعية لجدول األعامل 
الرقمي املقرتح للدول العربية، مع التمييز بني األبعاد املختلفة لعملية التحويل الرقمي 
واملواطن  الرقمية  والحكومة  الرقمية  واألعامل  الرقمي  واالبتكار  الرقمية  واألسس 
الرقمي. أيضا، مع إمكانية التعامل مع تقييم أثر التكنولوجيا الرقمية إما كلياً أو جزئياً 
) أو قطاعياً (. ومع ذلك، تقترص الوثيقة عىل تحليل اآلثار االقتصادية الكلية للرقمنة .

 
التحليل عىل مستوى االقتصاد الكيل هو صعوبة الوصول  الرئييس وراء هذا  السبب 
إىل مجموعة البيانات الدقيقة أو القطاعية الشاملة، أو عدم توافرها يف بعض األحيان، 
خاصةً  للدول العربية . ومع ذلك ، تجدر اإلشارة إىل أن التحليل الجزيئ عادةً  ما يقدم 

رؤًى أكرث تحديًدا حول أهمية وآثار الجوانب املختلفة للرقمنة .

املحيل  الناتج  إجاميل  إىل  سنوياً  دوالر  مليار   95 الرقمية ستضيف  السوق  بأن  يرتدد 
السنوي يف الرشق األوسط بحلول عام 2020. ويف النهاية ، فقد يسهم الرشق األوسط 
الرقمي املوحد بنسبة %3.8 سنوياً يف إجاميل الناتج املحيل، أو ما يعادل 95 مليار دوالر 
أمرييك112. وقد حللت دراسات أخرى 150 دولة باستخدام منوذج دالة اإلنتاج القديم 
لتقييم األثر االقتصادي وللتحكم بعددٍ  من املتغريات. أظهرت النتائج أن الزيادة بنسبة 
٪10 يف التكنولوجيا الرقمية ستؤدي إىل زيادة يف نصيب الفرد من إجاميل الناتج املحيل 
بنسبة ٪0.60 يف جميع أنحاء العامل ، و٪0.50 يف الدول املحدودة و٪0.51 يف الدول 
الناشئة و٪0.59 يف الدول االنتقالية و٪0.62 يف الدول املتقدمة113. ُوجد أيضاً أن كل 
زيادة بنسبة %10 يف التكنولوجيا الرقمية ستقلل معدل البطالة بنسبة ٪0.84 لعينة 

كاملة من الدول. 

112.   طارق املرصي ، إنريكو بيني ، جيجار باتيل وجان بيرت أوسديم مور )2016( : “ الرشق األوسط الرقمي : تحويل املنطقة إىل اقتصاد 
رقمي رائد”، ديجيتال ماكنزي.

113.   كريم الصبّاغ، بهجت درويش ، رومان فريدريتش وميليند سينغ )2012( “تعظيم أثر الرقمنة ، برايس وواترهاوس كوبرز، ص. 
17-8، نرُش هذا التقرير من قبل يف “ تقرير تكنولوجيا املعلومات العاملية 2012 : “ الحياة يف عامل فائق الرتابط “ ، املنتدى االقتصادي 

العاملي 2012  بوز آند كومباين  2012م 

..)1(

حيث أن:

y:  هو املتغرّي املستقل الذي ميثل كالً من الناتجني )النمو االقتصادي والبطالة(.

digitalization: هو املتغري الذي يشري إىل بعض الجوانب الرقمية التي متثل كل بُعد 
من أبعاد عملية التكنولوجيا الرقمية.

Arab country dummy: هو املتغري االفرتايض الذي يأخذ قيمة 1 للدول العربية 
وصفر لغريها.

X: هو القوة املوجهة ملتغريات التحكم التي تشمل املحددات األساسية لكل ناتج ، 
وفقاً ملا هو منوذجي يف الدراسات السابقة114.

   :هو رشط الخطأ ، حيث تعرب الالحقات السفليّة i و t عن الدولة والعام ، عىل التوايل.

تشمل مجموعة البيانات حوايل 144 دولة، منها 16 دولة عربية خالل الفرتة )-2012
واألردن  ومرص  والبحرين  الجزائر  هي:  العينة  يف  املدرجة  العربية  الدول   .115)2016
العربية  واململكة  وقطر  عامن  وسلطنة  واملغرب  وموريتانيا  ولبنان  وليبيا  والكويت 

السعودية وسوريا وتونس ودولة اإلمارات العربية املتحدة واليمن.

بناًء عىل ذلك ، يقدر منوذج القياس االقتصادي املقرتح العالقة بني التكنولوجيا الرقمية 
ومتغريين ، هام: أ( منو إجاميل الناتج املحيل للفرد، ب( معدل البطالة.

ويتخذ النموذج الشكل التايل :

114.   اختيار متغريات التحكم لكل ناتج ) أي النمو والبطالة ( وفقاً للنظرية والبيانات املتاحة.

115.   السبب الرئييس وراء اختيار هذه الفرتة الزمنية هو توافر البيانات ، وخاصة بالنسبة للدول العربية، محور تركيزنا الرئييس هنا، فضال 
عن تبنى املنتدى االقتصادي العاملي ملنهجية جديدة ملؤرش الجاهزية الشبكية )Networked Readiness Index – NRI( منذ عام 2012 

والذي يختلف عن املنهج املستخدم قبل عام 2012. وقمنا باختيار البدء من عام 2012 لضامن االتساق وتطابق البيانات.

٤
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املتعلقة  البيانات  توافر  عدم  بسبب  النموذج  يف  األخرى  العربية  الدول  تُضّمن  وال 
  ) أ1   ( الجدوالن  ويتضمن  الكلية.  االقتصادية  املتغريات  أو  و/  الرقمية  بالتكنولوجيا 
املتغريات  عن  موجزة  إحصائيات  إىل  إضافة   ، البيانات  وتعريفات  مصادر   ) أ2   ( و 

املستخدمة يف النموذج يف امللحق.

تُقّدر املعادلة )1( عدة مرات ، حيث نُدرج حساب مؤرش واحد لكل بُعد من األبعاد 
الرقمية، واحد يف كل مرة. عالوًة عىل ذلك ، يُدرج رشط التفاعل بني مؤرش التكنولوجيا 
بني  العالقة  كانت  إذا  ما  لتقييم  هذا  العربية.  للدولة  االفرتايض  واملتغري  الرقمية 
التكنولوجيا الرقمية، املحددة بكل بُعد، من ناحية، والنمو والبطالة من ناحية أخرى، 

وتختلف يف الدول العربية عنها يف بقية العامل .

مع ذلك ، ومبا أن األداء الرقمي يختلف بني الدول العربية نفسها ، قمنا بتقسيم الدول 
الرقمي  األداء  ذات  العربية  الدول  تشمل  األوىل:  إىل مجموعتني:  العينة  يف  العربية 
العربية  اإلمارات  ودولة  وقطر  والكويت  عامن  وسلطنة  واألردن  البحرين   ( املرتفع 
املتحدة(، والثانية: تضم الدول العربية ذات األداء الرقمي املنخفض ) الجزائر ومرص 
ولبنان وليبيا وموريتانيا واملغرب وتونس وسوريا واليمن (. ويعترب تصنيف هذه الدول 
يف أحدث مؤرش لجاهزية الشبكات الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي عام 2016 
وهي املعايري التي تقف وراء هذا التصنيف. وبناًء عليه، فإننا نبني متغرَييْن افرتاضيَنْي 
لهاتني املجموعتني وندمج رشوط التفاعل بني بُعد التكنولوجيا الرقمية وتلك املتغريات 
االفرتاضية، مام يسمح مبعرفة ما إذا كانت العالقة بني التكنولوجيا الرقمية يف كل بُعد، 
والنمو أو التوظيف، تختلف باختالف مستوى األداء الرقمي. ومن ثَم، تتخذ معادلة 

النموذج الصورة اآلتية:

..)2(

حيث أن:

low_Arab country dummy: هو متغري افرتايض والذي يأخذ القيمة 1 إذا كان 
األداء الرقمي للدولة منخفضاً أو صفر خالف ذلك.

high_Arab country dummy: هو متغري افرتايض والذي يأخذ القيمة 1 إذا كان 
األداء الرقمي للدولة مرتفعاً أو صفر خالف ذلك.

ونتيجًة للفرتة الزمنية القصرية ملجموعة البيانات ، ستُقدر املعادلتان )1( و)2( أعاله 
باستخدام املربعات الصغرى املعّممة املمكنة املسلسلة زمنياً العرضيّة ذات األخطاء 

القياسية متغايرة التباين .

املختلفة  الدولية  البيانات  مصادر  فحص  طريق  عن  البيانات  مجموعة  ُوضعت  كام 
الرقمية  األهداف  تشمل  التي  البيانات  واختيار  واالتصاالت  املعلومات  لتكنولوجيا 
للمنتدى  الشبكات  جاهزية  مؤرش  من  املقرتح  الرقمي  األعامل  جدول  من  الخمسة 
االقتصادي العاملي. والسبب الرئيس وراء االعتامد عىل مؤرش جاهزية الشبكات هو 
اعتباره املؤرش األكرث شموالً  للرقمنة والذي يراعي ويشتمل عىل املؤرشات الخاصة بكل 

مكونات إطار التكنولوجيا الرقمية املعتمد.
وتُستَمد بيانات املتغريات التابعة )معدل منو إجاميل الناتج املحيل للفرد والبطالة (، 
م يف كل معادلة من عدة قواعد بيانات، مبا يف ذلك مؤرشات  وكذلك متغريات التحكُّ
التنمية العاملية التي نرشها البنك الدويل وإحصاءات األمم املتحدة. وبالنسبة لجودة 
البنك  نرشها  التي  العاملية  الحوكمة  مؤرشات  بيانات  عىل  نعتمد  فنحن  الحكومة، 

الدويل.

أما بالنسبة ملعادلة النمو، فيعتمد منوذجنا االستقرايئ عىل نظرية النمو  النيوكالسييك، 
حيث يعتمد معدل منو إجاميل الناتج املحيل الفعيل للفرد عىل القيمة األوليّة إلجاميل 
الناتج املحيل للفرد الواحد الختبار فرضية التقارُب، باإلضافة إىل مجموعة من املؤرشات 
الهيكلية والعوامل األخرى املؤثرة يف النمو، مبا يف ذلك النمو السكاين ونسبة االستثامر 
م،  إىل إجاميل الناتج املحيل ونسبة االستهالك الحكومي إىل إجاميل الناتج املحيل والتضخُّ
العاملي  الحوكمة  مؤرش  يُستخدم  وكذلك،  التجارة.  عىل  االنفتاح  مقياس  عن   ً فضال 
الخاص بسيادة القانون كمتغري للتحكم يك يعكس البيئة املؤسسية يف الدولة. أما عن 
معادلة البطالة، فتُظهر األدبيات السابقة أن البطالة تحددها اإلنتاجية، وكذلك األمناط 
كضوابط يف  التالية  املتغريات  نُدرج  فإننا  وبالتايل،  دولة.  لكل  والسياسية  االجتامعية 
التعرُّض  ودرجة  املحيل  الناتج  إجاميل  من  الفرد  ونصيب  التحرض  معدل   : منوذجنا 

للتجارة الدولية ومعدل التضخم وسيادة القانون.
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فإننا  الرقمي،  ل  التحوُّ لعملية  املقرتحة  األبعاد  تعكس  التي  باملتغريات  يتعلق  وفيام 
األوىل  )الركيزة  والتنظيمية  السياسية  البيئة  مؤرش  هي:  متغريات  سبعة  نستخدم 
باملؤسسات  املتعلقة  واللوائح  السياسات  فكرة  للتعبري عن  الشبكات  ملؤرش جاهزية 
الشبكات(  جاهزية  ملؤرش  الثانية  )الركيزة  واالبتكار  األعامل  ومؤرش  الرقمية(، 
لدعم البُعد املتعلق باالبتكار، ومؤرش البنية التحتية )الركيزة الثالثة ملؤرش جاهزية 
)الركيزة  املهارات  ومؤرش  الرقمية،  لألسس  التحتية  البنية  فكرة  لتمثيل  الشبكات( 
البرشي لألسس  املال  لتمثيل فكرة مهارات رأس  الشبكات(  الخامسة ملؤرش جاهزية 
الشبكات(  جاهزية  ملؤرش  السادسة  )الركيزة  الفردي   االستخدام  ومؤرش  الرقمية، 
ملؤرش  السابعة  )الركيزة  األعامل  استخدام  ومؤرش  للمواطن،  الرقمي  البُعد  لتأكيد 
جاهزية الشبكات( لتمثيل البُعد التجاري الرقمي، وأخرياً مؤرش استخدام الحكومة 

)الركيزة الثامنة ملؤرش جاهزية الشبكات( لتمثيل البُعد الحكومي الرقمي.

تجدر اإلشارة إىل أن هذا التدريب يجب أن يُنظر إليه عىل أنه املحاولة األوىل لتقييم 
ما إذا كانت األبعاد الرقمية املقرتحة يف جدول األعامل الرقمي العريب مرتبطة باألداء 
االهتامم وكيفية ذلك   العربية ذات  للدول  االقتصادية واالجتامعية  للمتغريات  الكيل 

باملقارنة مع باقي دول العامل .

نتائج االنحدار

 النتائج الكمية التفصيلية للنامذج املختلفة املقّدرة موضحة يف التقرير الكامل. ويف 
ولها عالمات  أهمية  ذات  الواردة  التحكم  متغريات  يكون معظم   ، النامذج جميعها 

متوقعة وفقاً للنظرية واألدبيات السابقة .

أما بخصوص متغريات الرقمنة ، فقد أورد الجدول رقم ) 6 ( معامالت هذه املتغريات 
الناتج  بإجاميل  يتعلق  وفيام  العربية.  للدول  االفرتايض  املتغري  مع  تفاعلها  ورشوط 
املحيل للفرد ، فتُظهر النتائج يف الجدول ) 6 ( ارتباط كل أبعاد التكنولوجيا الرقمية 
ارتباطًا إيجابيًا بإجاميل الناتج املحيل للفرد ، باستثناء البُعد الرقمي للمواطن، املمثل 
باألساس  الرقمي  املستهلك  اعتامد  تكريس  إىل  ذلك  يُعزى  وقد  الفردي.  باالستخدام 
االجتامعي،  التواصل  وسائل  واعتامد  الذكية  الهواتف  نفاد  من  العالية  للمستويات 
خاصة ً يف الدول األقل تقدماً. وكثرياً ما يُرى أثر هذه الظواهر عىل أنه ُمَخِفٌض للنمو 

أو مدِمٌر له، خصوصاً عند استخدامه يف األنشطة غري اإلنتاجية والرتفيهية فقط .

عالوًة عىل ذلك، فال يكشف مؤرش املهارات، باعتباره أحد األسس الرقمية املقرتحة عن 
البيئة السياسية والتنظيمية،  أي ارتباط بالنمو. ويكون املتغري األكرث تأثرياً هو مؤرش 
يليه مؤرش االستخدام الحكومي، يف حني أن األقل ارتباطًا هو مؤرش استخدام األعامل. 
الحكومي  االستخدام  والتنظيمية ومؤرش  السياسية  البيئة  ن يف مؤرش  التحسُّ ويتعلق 
بوحدة واحدة، مع الزيادة يف معدل منو إجاميل الناتج املحيل للفرد بنحو 0.9 و0.77 
ن يف مؤرش استخدام األعامل بوحدة  نقطة مئوية، عىل التوايل . ومع ذلك، يقرتن التحسُّ
واحدة، مع زيادة يف معدل النمو بنحو 0.25 نقطة مئوية. ويُعتقد أن املناخ السيايس 
األنشطة  وتطوير  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  تغلُّغل  يسّهل  الكايف  والتنظيمي 

التجارية التي بدورها تعزز النمو.

كذلك ، فإن هذه العالقات اإليجابية هامة ٌ أيضاً بالنسبة للدول العربية ولكن بنسب 
أقل مقارنة ببقية دول العامل . 

 
الدول  يف  وضوحاً  يزداد  والنمو  الفردي  االستخدام  بني  السلبي  االرتباط  أن  ونجد 
العربية، حيث تُقدر الفجوة بحوايل 0.13 نقطة مئوية. تشغل منطقة الرشق األوسط 
الفيديو عىل موقع يوتيوب،  الثانية عاملياً يف عدد مشاهدات  املرتبة  إفريقيا  وشامل 
يرتدد   ، أخرى  ناحية  من  بوك.  الفيس  موقع  عىل  الفيديو منواً  وبها أرسع مستهليك 
أن الرشكات الصغرية واملتوسطة ذات حضور عرب اإلنرتنت بحوايل ٪15 فقط ، ويتسم 
ً بباقي دول العامل . كام  مؤرش املهارات  بتأثري سلبي بالنسبة للدول العربية مقارنة 
ن يف مؤرش املهارات من خالل وحدة واحدة يف الدول العربية بانخفاض  يرتبط التحسُّ
معدل النمو بنحو 0.19 نقطة مئوية. هذا يشري إىل نقص قدرة السكان عىل استخدام 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت استخداماً فّعاالً.

بالنسبة للبطالة، فإن جميع مؤرشات الرقمنة ترتبط مبستويات منخفضة من البطالة، 
وهو ما يعكس اثر التكنولوجيا الرقمية عىل إنخفاض معدالت البطالة  باستثناء مؤرش 

البيئة السياسية والتنظيمية ، الذي يرتبط بالبطالة ارتباطاً إيجابياً.

املدى  عىل   ً خاصة  الوظائف116،  قتل  إىل  تؤدي  قد  اللوائح  بأن  ذلك  تفسري  وميكن 
القريب. وقد ينجم عن إدخال تقنيات جديدة مصحوبًة بتحسينات يف البيئات
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السياسية والتنظيمية وتطوير أنشطة األعامل، تغيري مزيج العمل ورأس املال، وميكن 
أن يقلل هذا التغيري من حجم العمل املطلوب لوحدة إنتاجية معينة. واملؤرشات األكرث 
تأثرياً عىل البطالة هي مؤرش استخدام األعامل الذي يتبعه مؤرش بيئة األعامل واالبتكار 
ن يف هذه املؤرشات من خالل وحدة  ومؤرش االستخدام الحكومي، حيث يرتبط التحسُّ
واحدة بانخفاض معدل البطالة بنحو 2.7 و1.7 و1.6 نقطة مئوية، عىل التواىل. ويُعزى 
ل الرقمي.  ذلك إىل دور قطاع األعامل الرائد يف إيجاد الوظائف الجديدة بسبب التحوُّ
ن يف  وأخرياً ، فإن أقل املتغريات املتعلقة بالبطالة هي مؤرش املهارات، حيث إن التحسُّ
هذا املؤرش من خالل وحدة واحدة مرتبط بانخفاض معدل البطالة بنسبة 0.7 نقطة 

مئوية ، ماّم يحفظ ثبات كافة املتغريات األخرى.

بالنسبة للدول العربية، تُظهر النتائج التطبيقية ارتباط التكنولوجيا الرقمية بالبطالة 
ارتباطاً وثيقاً، لكن بقوة أقل، مقارنًة بباقي دول العامل. مبعنى آخر، يرتبط تعزيز أي 
جانب من جوانب التكنولوجيا الرقمية بانخفاض معدل البطالة، لكن تقل محدودية 
هذه العالقة بالنسبة للدول العربية بحوايل 0.3-0.2 نقطة مئوية مقارنة ً بباقي دول 
عالقتها  تختلف  ال  والتي  األعامل،  استخدام  املهارات ومؤرشات  باستثناء  العامل. هذا 
العامل. من ناحية أخرى،  العربية عن تلك املوجودة يف باقي دول  بالبطالة يف الدول 
تزداد العالقة اإليجابية للمؤرش السيايس والتنظيمي والبطالة بشكل أقوى يف الدول 
السيايس والتنظيمي  املؤرش  ن يف  التحسُّ . ويرتبط  العامل  بباقي دول   ً العربية مقارنة 
بانخفاض معدل البطالة بنحو 0.82 نقطة مئوية يف الدول العربية مقارنةً  بعدد 0.68 

نقطة مئوية يف باقي دول العامل ، مع افرتاض ثبات كل املتغريات األخرى.

جدول ) 14 (: أثر التكنولوجيا الرقمية على النمو والبطالة ، مع 
المتغيرات االفتراضية لألداء الرقمي المنخفض والمرتفع للدول العربية

معدل نمو 
البطالة

معدل نمو إجمالي 
الناتج المحلي المتغيرات

)2( )1(

***0.617 ***0.832 البيئة السياسية والتنظيمية

***1.867- 0.157 بيئة األعامل واالبتكارات

***1.455- ***0.263 البنية التحتية

***0.844- 0.0159- املهارات

***1.580- ***0.249- االستخدام الفردي

***2.825- **0.206 استخدام األعامل

***1.700- ***0.707 االستخدام الحكومي

*0.263- ***0.281-
البيئة السياسية والتنظيمية * املتغري 

االفرتايض للدول العربية

0.157- ***0.361-
بيئة األعامل واالبتكارات * املتغري 

االفرتايض للدول العربية

0.185- ***0.331-
البنية التحتية * املتغري االفرتايض للدول 

العربية

***0.285- ***0.332 املهارات * املتغري االفرتايض للدول العربية

**0.246- ***0.406-
االستخدام الفردي * املتغري االفرتايض 

للدول العربية

***0.532- ***0.385-
استخدام األعامل * املتغري االفرتايض للدول 

العربية
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معدل نمو 
البطالة

معدل نمو إجمالي 
الناتج المحلي المتغيرات

)2( )1(

*0.264- ***0.266-
االستخدام الحكومي * املتغري االفرتايض 

للدول العربية

***0.221 0.0478
البيئة السياسية والتنظيمية * املتغري 

االفرتايض للدول العربية

***0.374 0.0154
بيئة األعامل واالبتكارات * املتغري االفرتايض 

للدول العربية

***0.353 0.0827
البنية التحتية * املتغري االفرتايض للدول 

العربية

***0.284 0.0126 املهارات * املتغري االفرتايض للدول العربية

***0.339 0.0848
االستخدام الفردي * املتغري االفرتايض للدول 

العربية

0.0964- 0.0477
استخدام األعامل * املتغري االفرتايض للدول 

العربية

***0.469 0.0893-
االستخدام الحكومي * املتغري االفرتايض 

للدول العربية

نعم نعم الضوابط

660 537 عدد املالحظات

144 142 عدد الدول

يبني الجدول ) 7 ( معامالت مؤرشات التكنولوجيا الرقمية ورشوط تفاعلها مع املتغريات  
الصورية للدول العربية حسب أداء االقتصاد الرقمي بها ما بني مجموعة الدول ذات 
األداء املرتفع ومجموعة الدول ذات األداء الضعيف. بالنسبة للنمو االقتصادي، تُظهر 
باستثناء  إيجابياً،  ارتباطاً  بالنمو  ترتبط  الرقمية  التكنولوجيا  أبعاد  معظم  أن  النتائج 
للتكنولوجيا  األفراد  الستخدام  السلبي  التأثري  أيضا  النتائج  وتعكس  الرقمي.  االبتكار 

الرقمية حيث  أظهرت أثراً سلبياً عىل النمو .

بالنسبة للدول العربية ذات األداء الرقمي املنخفض ، فإن املناخ السيايس والتنظيمي، 
إضافة إىل االستخدام الحكومي، هام الجانبان الوحيدان للرقمنة اللذان يرتبطان بالنمو 
ن يف هذه  ارتباطاً إيجابياً، لكن بدرجة أقل مقارنة ً بباقي دول العامل. ويرتبط التحسُّ
مئوية  نقطة  و0.7   0.8 بحوايل  النمو  معدالت  يف  بالزيادة  واحدة  بوحدة  املؤرشات 
الرقمي  األداء  ذات  العربية  الدول  تشهد  حني  يف  العامل،  دول  باقي  يف  التوايل  عىل 
األبعاد  ترتبط  ذلك،  ومع  التوايل.  فقط عىل  مئوية  نقطة  و0.4   0.5 زيادة  املنخفض 
األخرى للرقمنة بانخفاض النمو يف هذه الدول. أيضاً، يرتبط مؤرش االستخدام الفردي 
ارتباطاً أعىل مبستويات أقل من النمو يف هذه الدول بنحو 0.4 نقطة مئوية مقارنة ً 

بباقي دول العامل.

أّما بالنسبة للدول العربية ذات األداء الرقمي املرتفع، فال يختلف أثر الرقمنة عىل 
النمو عن أثره يف باقي دول العامل، وميكن تفسري ذلك بأن دول الخليج تعترب متقدمة 
رقمياً، وقد حققت معدالت منو مرتفعة بالفعل. وبالتايل، فإن درجة تأثري األثر املوجب 

الستخدام التكنولوجيا الرقمية  يتساوى مع األثر يف بقية دول العامل.

مستويات  بانخفاض  كافة  الرقمية  التكنولوجيا  أبعاد  ترتبط  بالبطالة،  يتعلق  وفيام 
البطالة، باستثناء البيئة السياسية والتنظيمية. ويف الدول العربية ذات األداء الرقمي 
املنخفض، ترتبط التكنولوجيا الرقمية والبطالة بشكل أقوى مقارنةً  بباقي دول العامل، 
باستثناء االبتكار. وكذلك أبعاد البنية التحتية، حيث ال تختلف عالقتهام بالبطالة عن 
تلك يف باقي دول العامل. إن العالقة السلبية مقارنة ًبباقي دول العامل بنحو 0.3 نقطة 

مئوية .

أن  إذ  العكس صحيح،  فإن  املرتفع  الرقمي  األداء  ذات  العربية  الدول  وبخصوص 
جميع جوانب الرقمنة ترتبط سلباً بالبطالة، لكن بدرجة أقل مقارنة ً بأثرها يف باقي
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دول العامل بحوايل 0.3 إىل 0.5 نقطة مئوية )باستثناء مؤرش استخدام األعامل حيث أن 
رشط تفاعله غري ذي أهمية(. ومع ذلك، فإن االرتباط اإليجايب ملؤرش البيئة السياسية 
والتنظيمية مع البطالة أعىل بنحو 0.2 نقطة مئوية يف هذه الدول مقارنًة بباقي دول 

العامل.

جدول ) 15 (: أثر التكنولوجيا الرقمية على النمو والبطالة ، مع 
المتغيرات االفتراضية لألداء الرقمي المنخفض والمرتفع للدول العربية

معدل نمو 
البطالة

معدل نمو إجمالي 
الناتج المحلي المتغيرات

)2( )1(

***0.617 ***0.832 البيئة السياسية والتنظيمية

***1.867- 0.157 بيئة األعامل واالبتكارات

***1.455- ***0.263 البنية التحتية

***0.844- 0.0159- املهارات

***1.580- ***0.249- االستخدام الفردي

***2.825- **0.206 استخدام األعامل

***1.700- ***0.707 االستخدام الحكومي

*0.263- ***0.281-
البيئة السياسية والتنظيمية * املتغري 

االفرتايض للدول العربية

0.157- ***0.361-
بيئة األعامل واالبتكارات * املتغري 

االفرتايض للدول العربية

0.185- ***0.331-
البنية التحتية * املتغري االفرتايض للدول 

العربية

***0.285- ***0.332- املهارات * املتغري االفرتايض للدول العربية 

**0.246- ***0.406-
االستخدام الفردي * املتغري االفرتايض 

للدول العربية

***0.532- ***0.385-
استخدام األعامل * املتغري االفرتايض للدول 

العربية

*0.264- ***0.266-
االستخدام الحكومي * املتغري االفرتايض 

للدول العربية

***0.221 0.0478
البيئة السياسية والتنظيمية * املتغري 

االفرتايض للدول العربية

***0.374 0.0154
بيئة األعامل واالبتكارات * املتغري 

االفرتايض للدول العربية

***0.353 0.0827
البنية التحتية * املتغري االفرتايض للدول 

العربية

***0.284 0.0126 املهارات * املتغري االفرتايض للدول العربية

***0.339 0.0848
االستخدام الفردي * املتغري االفرتايض 

للدول العربية

0.0964- 0.0477
استخدام األعامل * املتغري االفرتايض للدول 

العربية

***0.469 0.0893-
االستخدام الحكومي * املتغري االفرتايض 

للدول العربية

نعم نعم الضوابط

660 537 عدد املالحظات

144 142 عدد الدول

معدل نمو 
البطالة

معدل نمو إجمالي 
الناتج المحلي المتغيرات

)2( )1(
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خلص هذا  الجزء  التحلييل من تقييم األثر االقتصادي واالجتامعي للرقمنة ، خصوصا 
يف الدول العربية ، من خالل تقدير العالقة بني األبعاد املقرتحة للرقمنة ، من ناحية 
، ونصيب الفرد من إجاميل الناتج املحيل ومعدل البطالة ، من ناحية أخرى إىل عدد 
من النتائج  أظهرت أهمية التكنولوجيا الرقمية بالنسبة لجميع دول العامل - وللدول 

العربية أيضاً - وفيام ييل  تلخيص ألهم النتائج الرئيسة للنموذج:

ترتبط التكنولوجيا الرقمية ارتباطاً إيجابياً بالنمو االقتصادي والعاملة.

أبعاد  أهم   ، الحكومي  االستخدام  وكذلك   ، والتنظيمية  السياسية  البيئات  تعد 
التكنولوجيا الرقمية األكرث ارتباطاً باألداء االقتصادي . بعبارٍة أخرى ، فمن املتوقع أن 
تشهد الدول ذات البيئات السياسية والتنظيمية القوية واملحفزة النتشار تكنولوجيا 
تقود  التي  الحكومات  وكذلك   ، التجارية  األنشطة  وتنمية  واالتصاالت  املعلومات 
تطوير وتنفيذ اسرتاتيجيات تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتنجح يف ذلك 

، معدالت منو أعىل إلجاميل الناتج املحيل للفرد .

لألعامل الرقمية ، متبوعة ببُعد االبتكار الرقمي ، أعىل ارتباط بانخفاض البطالة.

ترتبط التكنولوجيا الرقمية أيضاً باألداء االقتصادي واالجتامعي للدول العربية. ومع 
ذلك، فإن قوة هذه العالقة أقل يف الحجم عنها يف باقي دول العامل.

العربية حسب مستوى  الدول  تختلف اآلثار االقتصادية واالجتامعية للرقمنة بني 
أدائها الرقمي.

بالنسبة للدول العربية ذات األداء الرقمي املنخفض ، يقل ارتباط التكنولوجيا الرقمية 
بالنمو، وتتوافق بعض أبعاد التكنولوجيا الرقمية مع معدالت النمو املنخفضة. ومع 
ذلك ، فإن عالقته بإيجاد الوظائف هي األعىل يف الحجم مقارنة ًبباقي دول العامل.

يف الدول العربية املتقدمة رقمياً ، تكون العالقة بني التكنولوجيا الرقمية والبطالة 

•

•

•

•

•

•

•

p<0.01، ** p<0.05،  * p<0.1 *** :مالحظة

خالصة الدراسة البحثية

ً بباقي دول العامل . عىل الجانب اآلخر ، ال  سلبية ، لكنها أقل يف الحجم مقارنة 
تختلف عالقتها بالنمو عن باقي دول العامل 

الشكل رقم )12(: القطاعات املتوقع تأثريها إيجابياً باالقتصاد الرقمي

•

تجدر اإلشارة إىل أنه عىل الرغم من أن حجم الفجوة بني الدول العربية وباقي دول 
العامل - فيام يتعلق بالعالقة بني الجوانب املختلفة للرقمنة، من ناحية، والنمو والبطالة، 
من ناحية أخرى - ليست كبرية ، يختلف اتجاه هذه الفجوة ، سواء كانت إيجابية أو 

ل الرقمي للدول العربية. سلبية ، فيام يتعلق مبستوى التحوُّ

تقديرات قياس تأثير عمليات الرقمنة

ميكن أن يؤدي تحسني الرقمنة وإنشاء أسواق رقمية إىل فوائد اقتصادية واجتامعية 
كبرية للمجتمعات واملجتمعات من خالل قدرتها عىل زيادة اإلنتاجية، وترسيع النمو 

االقتصادي، وتسهيل خلق الوظائف، وتحسني نوعية الحياة للمجتمع بشكل عام.

مقارنة  خالل  من  العربية  املنطقة  عىل  الرقمنة  لتأثري  تقريبي  تقدير  إجراء  ميكننا 
الفجوة بني ما قبل وبعد عمليات الرقمنة يف االتحاد األورويب والصني واليابان وغريها، 
من  العريب  االقتصاد  عىل  تؤثر  سوف  التي  القيمة  باعتباره  التغيري  بجحم  والتمّعن 

عمليات الرقمنة.
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الناتج املحيل اإلجاميل للعامل العريب حاليا بنحو 2.6 تريليون دوالر، وفيام ييل  يقدر 
القطاعات الرئيسة ومساهمتها يف الناتج املحيل اإلجاميل:

ويمكن أن يصل إجمالي أثر النمو الرقمي في مرحلة النضج الرقمي 
الكامل في المنطقة العربية إلى 333 مليار بحلول عام 2030

الشكل رقم )13(: التوزيع القطاعي للناتج املحيل العريب

الشكل رقم )14(: النمو املتوقع بالقطاعات االقتصادية كأثر ناتج عن نضوج 
تطبيقات االقتصاد الرقمي
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فيام ييل قامئة الرشف موزعة حسب كل فريق عمل، حيث أنه قد توزع وتنوع الفريق 
الفريق  ومتيز  والدولية  الحكومية  والجهات  العلمية  ومعاهده  العامل  دول  شتى  من 
بخربات واسعة يف مجال التخطيط الحكومي والدويل وال سيام يف املواضيع املرتبطة 

باالقتصاد واالقتصاد الرقمي والتكنولوجيا الحديثة.

شكر خاص

الالمحدود املقدم خالل مراحل اإلعداد وما تالها وساهم يف نرش  الدعم  وذلك عىل 
وتبني الرؤية العربية لالقتصاد الرقمي خالل املنابر العربية والعاملية املختلفة:

معايل أ.د. أحمد أبو الغيط - األمني العام لجامعة الدول العربية.
االقتصادية  الوحدة  ملجلس  العام  األمني  الربيع  محمد  محمد  السفري  معايل 

العربية.
معايل السفري حسام زيك - األمني العام املساعد – جامعة الدول العربية.

معايل د. محمد عثامن الخشت رئيس جامعة القاهرة.

•
•

•
•

العربية ويقدر جهود سعادة د. عيل محمد  كام ويشكر مجلس الوحدة االقتصادية 
التوجيه  حيث  من  املرشوع  هذا  يف  الكبرية  جهوده  عىل  املجلس  مستشار  الخوري، 
العلمي والعميل العام وتنسيق جهود جميع األطراف، ودوره الفاعل يف إدارة وإعداد 

ومراجعة الرؤية العربية لالقتصاد الرقمي.

والشكر موصول لجميع املشاركني بإعداد وتطوير “الرؤية العربية”.

املشاركني يف إعداد االسرتاتيجية )اللجنة التنفيذية العليا(:

د. عيل محمد الخوري - مستشار مجلس الوحدة االقتصادية العربية –  جامعة الدول 
العربية )رئيس اللجنة التنفيذية العليا(.

د. محمود السعيد - عميد كلية االقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة.

د. عادلة رجب - مدير مركز البحوث والدراسات االقتصادية واملالية - كلية االقتصاد 
والعلوم السياسية - جامعة القاهرة.

د. نجوى سمك - رئيس قسم االقتصاد، ورئيس الفريق البحثي من جامعة القاهرة - 
كلية االقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة.

ديفيد إيفز -  محارض يف  السياسة العامة بكلية جون كينيدي - جامعة هارفارد.

كايت راجان - كلية جون كينيدي - جامعة هارفارد.

فيل بوملان - كلية جون كينيدي - جامعة هارفارد.

د. هشام دنانه - نائب رئيس مجلس اإلدارة، رشكة )EFESO( ، فرنسا.

م. أمين غنيم- مستشار التخطيط االسرتاتيجي - االتحاد العريب لالقتصاد الرقمي.

م. باتريك األسطا -  املستشار التكنولوجي - االتحاد العريب لالقتصاد الرقمي.

د. أمنية حلمي - عضو الفريق البحثي - كلية االقتصاد والعلوم السياسية - جامعة 
القاهرة.

- جامعة  السياسية  والعلوم  االقتصاد  كلية   - البحثي  الفريق  - عضو  بدران  منى  د. 
القاهرة.

جامعة   - السياسية  والعلوم  االقتصاد  كلية   - البحثي  الفريق  - عضو  نظري  حنان  د. 
القاهرة.

- جامعة  السياسية  والعلوم  االقتصاد  كلية   - البحثي  الفريق  - عضو  منى عصام  د. 
القاهرة.

 - السياسية  والعلوم  االقتصاد  كلية   - البحثي  الفريق  عضو   - عبدالعزيز  سلوى  د. 
جامعة القاهرة.

السياسية - جامعة  البحثي - كلية االقتصاد والعلوم  الفريق  د. أسامء عزت - عضو 
القاهرة.

قائمة الشرف
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حنان كنان -  استشارية – رشكة )EFESO(، فرنسا.

مريم طه - استشارية – رشكة )EFESO(، فرنسا.

وقد أرشف عىل التنسيق مع مجموعة الخرباء الدوليني كل من:

ريتشارد كرييب -  خبري دويل يف التحول الرقمي والتنمية الحكومية - مستشار إقليمي 
أول سابق لألمم املتحدة ، الواليات املتحدة األمريكية.

م.  باتريك األسطا -  املستشار التكنولوجي - االتحاد العريب لالقتصاد الرقمي.

مراد وهبة -  األمني العام املساعد لألمم املتحدة واملدير اإلقليمي لربنامج األمم املتحدة 
اإلمنايئ ، الواليات املتحدة األمريكية.

فينسينزو أكوارو - رئيس قطاع الحكومة اإللكرتونية يف إدارة األمم املتحدة للتنمية 
والشؤون االجتامعية، األمم املتحدة، الواليات املتحدة األمريكية.

ريتشارد كرييب - خبري دويل يف التحول الرقمي والتنمية الحكومية - مستشار إقليمي 
أول سابق لألمم املتحدة ، الواليات املتحدة األمريكية .

البيانات املفتوحة - منظمة  الرقمية ووحدة  باربرا أوبالدي - مدير وحدة الحكومة 
التعاون االقتصادي الدويل – فرنسا.

جريجوري كريتن - املجلس االستشاري العاملي - مستقبل التنمية والخدمات الحرضية 
- املنتدى االقتصادي العاملي - الواليات املتحدة األمريكية.

جيانلوكا ميسوراكا - كبري خرباء املفوضية األوروبية - مركز البحوث املشرتكة، إسبانيا.

اللجنة االستشارية الدولية:

الدول  الربامج اإلقليمية، برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ -  خالد عبد الشايف - مسؤول 
العربية، اإلمارات العربية املتحدة.

سامية ملحم - كبرية الخرباء الدوليني، التنمية الرقمية، البنك الدويل، الواليات املتحدة 
األمريكية.

اإلسكوا –  االبتكار،  التنمية، رئيس  التكنولوجيا ألغراض  - مسؤول شعبة  ادلبى  نبال 
األمم املتحدة،، لبنان.

منظمة  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  سياسات  قسم  رئيس   - الرشبيني  أمين 
اإلسكوا – األمم املتحدة، مرص.

خالد وايل - مدير ادارة تنمية االتصاالت و تقنية املعلومات، جامعة الدول العربية، 
مرص.

بيرت ديري - وزير استشاري للسياسات الرقمية - وفد االتحاد األورويب لدى اإلمارات 
العربية املتحدة. 

هاين تريك - كبري املستشارين التقنيني، املكتب اإلقليمي للدول العربية، برنامج األمم 
املتحدة اإلمنايئ، الواليات املتحدةاألمريكية.

جريجوري كريتن - املجلس االستشاري العاملي، مستقبل التنمية والخدمات الحرضية، 
املنتدى االقتصادي العاملي، الواليات املتحدة األمريكية.

مورتن مايرهوف نيلسن - مستشار الحكومية الرقمية - وحدة تشغيل جامعة األمم 
املتحدة للحوكمة اإللكرتونية القامئة عىل السياسات )UNU-EGOV( – إستونيا.

آالن نكويوك - رئيس وكبري مسؤويل نظم املعلومات، األمم املتحدة، النمسا.

اإلدارية  للتنمية  العربية  املنظمة   ، الدولية  العالقات  رئيس   - بدوود  حسن  تغريد 
)ARADO( ، مرص.
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معايل م. عاطف حلمي - وزير االتصاالت ونظم املعلومات املرصي األسبق.

معايل رقية الدرهم - كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة واالستثامر والتجارة واالقتصاد 
الرقمي - املغرب.

معايل حبيب الدبايب - كاتب دولة لدى وزير تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي، 
واملكلف باالقتصاد الرقمي - تونس.

األورويب  االتحاد  مفوضية  وعضو  السابق  الفنلندي  االتصاالت  وزير   - ليندين  صويف 
للنطاق العريض ، سويرسا.

موكول أغراوال - مدير ابتكار خدمات املواطنني، وزارة الخدمات اإلنسانية، أسرتاليا.

كريس فريجسون - مدير البحوث الوطنية والدولية - مكتب مجلس الوزراء - الخدمة 
الرقمية الحكومية - اململكة املتحدة.

يوالندا مارتينيز - منسق االسرتاتيجية الرقمية الوطنية - حكومة املكسيك – املكسيك.

جانات زاخمتوف - نائب الوزير - وزارة البرتول والطاقة ، كازاخستان.

سيم سكوت - رئيس وحدة املعلومات الحكومية -  حكومة إستونيا - إستونيا.

أنري شودري - مستشار السياسات - هيئة املعلومات- حكومة بنغالديش - بنغالديش.

يف حكومة تونس - تونس. خالد سالمي - مدير وحدة الحكومة الرقمية 

سامية شكري - مدير نظم املعلومات، وزارة إصالح اإلدارة والخدمة العامة - املغرب.

عمرو بدوي - الرئيس السابق لهيئة تنظيم االتصاالت ، هيئة تنظيم االتصاالت - مرص.

جريت ماريلز - مدير األرشيف الرقمي بحكومة بلجيكا -  بلجيكا.الحكومات

بيل ماكلوجج - كبري موظفي املعلومات السابق، حكومة ايرلنديا - إيرلندا.

السيرباين وتنمية  اإللكرتونية واألمن  الحوكمة  إدارة  - رئيس  أوغلو  أفيونلو  مصطفى 
القدرات – تركيا.

جون هاي - جامعة هارفارد - الواليات املتحدة.

جيسيكا ديري - جامعة هارفارد - الواليات املتحدة.

بروس شناير - جامعة هارفارد - الواليات املتحدة.

ماتياس ريس - جامعة هارفارد - الواليات املتحدة.

توم ويلر - جامعة هارفارد - الواليات املتحدة.

د. فادي سامل - مدير أبحاث السياسات واالستشارات، معهد ديب لإلدارة الحكومية، 
اإلمارات.

سالم ميوت - مدير املكتب اإلقليمي ملنطقة الرشق األوسط لجمعية اإلنرتنت سابقاً 
- لبنان.

بريجيت أندرسن - املدير التنفيذي - مركز االبتكار الكبري - اململكة املتحدة.

رونالد فان لون -  املؤسس والرئيس - معهد التحول الرقمي - هولندا.

ترييزا باردو - مدير مركز التكنولوجيا الحكومية - جامعة SUNY Albany – الواليات 
املتحدة األمريكية.

الجامعات والمراكز البحثية
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ترييزا باردو - مدير مركز التكنولوجيا الحكومية - جامعة SUNY Albany – الواليات 
املتحدة األمريكية.

السجل  يف  العامة  والسياسة  الحكومية  للشؤون  التنفيذي  املدير   - إيني  راشيل  آن 
األمرييك ألرقام اإلنرتنت )ARIN( - الواليات املتحدة األمريكية.

ماساتشوستس  معهد   - اإلقليمي  األعامل  رواد  برنامج ترسيع  مدير   - ترافيس هنرت 
للتكنولوجيا - الواليات املتحدة  األمريكية.

ستيوارت يب كروسيل - محارض العلوم السلوكية والسياسات - معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا - الواليات املتحدة األمريكية.

معهد   - االسرتاتيجية  محارض   / األعامل  وريادة  واالبتكار  التكنولوجيا   - بودن  فيل 
ماساتشوستس للتكنولوجيا ، الواليات املتحدة األمريكية.

سمية بن ضو  - زميل باحث- وحدة تشغيل جامعة األمم املتحدة للحوكمة اإللكرتونية 
UNU-EGOV(( - الربتغال.

أنوشكا صديقي - جامعة هارفارد - الواليات املتحدة األمريكية.

نهى راشد - جامعة هارفارد - الواليات املتحدةاألمريكية.

جني فاوننت - مدير املركز الوطني للحكومة الرقمية - جامعة ماساتشوستس، الواليات 
املتحدة األمريكية.

يوسف دار - محارض واستشاري أمن اإلنرتنت - اململكة املتحدة.

ديفيد جورتني -  أستاذ إدارة املعرفة - جامعة كوفنرتي - اململكة املتحدة.

د. جاي بال - أستاذ علوم الحاسب - جامعة ورويك - اململكة املتحدة.

ادريس الكتاين - أستاذ علوم الحاسب - الجامعة االمريكية يف عفران - املغرب.

كاثرين جارسيا فان هوغسرتاتن - محارض وباحث يف إدارة البيانات واألمن السيرباين 
جامعة   - واألمن  والقانون  العامة  اإلدارة  كلية   - العام  القطاع  ورقمنة  والتكنولوجيا 

الهاي للعلوم التطبيقية THUAS(( - هولندا.

يف  الجنائية  والعلوم  التنظيمية  بالنظرية  زائر  أستاذ   - بومارد  فيليب  الربوفيسور 
CNAM ستانفورد ، بريكيل ، جامعة نيويورك - الواليات املتحدة األمريكية.

جني هومل - أستاذ علم البيانات - جامعة UCLA,  - الواليات املتحدة األمريكية.

والتجارة  للتكنولوجيا  الربيطاين  املعهد   - واملؤسس  التنفيذي  الرئيس   - فارمر  محمد 
اإللكرتونية - اململكة املتحدة.

محمد خرام خان -  أستاذ أمن املعلومات - مركز التميز يف أمن املعلومات - جامعة 
امللك سعود - السعودية.

أ.د. أحمد بونفور - أستاذ، منسق مجموعة البحث عىل الشبكات واالبتكار، جامعة 
باريس سود، فرنسا.
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الشركات )االستشارية(

توم ميلر - مدير ستيوارت وديفيل  لالستشارات - اململكة املتحدة.

تيريي دلفيل - رشيك PWC  فرنسا.

عبدالله الحامد - العضو املنتدب، انرتميد INTERMID، البحرين.

رايف جوبتا - املؤسس واملدير التنفيذي - Elets Technomedia Pvt Ltd – الهند.

مارك ريبس - خبري يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت و مستشار اسرتاتيجيات تطوير 
الحكومة اإللكرتونية - فرنسا.

املتحدة  الواليات   –)Third Nature( ملؤسسة  والرئيس  املؤسس   - مادسن  مارك 
األمريكية.

ريتشارد البيل - خبري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالبتكار والتكنولوجيا الرقمية 
- لوفينت لالستشارات Luvent Consulting – كندا.

هولجر مولر - نائب الرئيس وكبري املحللني-Constellation Research Inc - الواليات 
املتحدة األمريكية.

Micro- – نجوليا جليدي - نائب الرئيس، االسرتاتيجية والعمليات، األعامل التجارية
soft  - الواليات املتحدة األمريكية.

جون ويلز - املدير - رشكة Cofluence Pty املحدودة - أسرتاليا.

جوشوا تشامربز -  املؤسس GovInsider – سنغافورة.

بيري فاو - مدير Abelum - فرنسا.

أنوراغ ساكسينا - الرئيس العاملي للمبادرات االسرتاتيجية - ميكروسيف لالستشارات 
MicroSave - الهند.

 Digital Partners SA أنيس بوكيل -  املؤسس واملدير التنفيذي - الرشكاء الرقميني
- سويرسا.

إزيو التانزيو - املؤسس واملدير التنفيذي - LATTANZIO KIBS– إيطاليا.

صوفيا بوير دي ال جريوداي - الرئيس - مؤسسة وايز ميديا Wise Media- سويرسا.

الواليات املتحدة   - Bloor Group :التنفيذي - مجموعة بلور إريك كافانا - املدير 
األمريكية.

املتحدة  الواليات   - أوراكل  - رشكة  إدارية   رقمية  أنظمة  معامري   - كوبيه  تشارلز 
األمريكية.

سوزي روستون ماكلري - املؤسس والرئيس - القرن 21 لالستشارات - اململكة املتحدة.

وايت كاش -  نائب الرئيس - مجموعة سكووب نيوز - الواليات املتحدة األمريكية.

إيان باترسون - كبري مسؤويل البيانات ، استشاري ، اململكة املتحدة.
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أقهمق  مأقان هرمجمأ طأقكلأ  أقكطقمكأئ  مأقكايثغئ عن افلمقمتهأ  أقدحهطئ  أقاصمحأئ  ﴾ك 
 مأآـي عن 

ـ
هاكجس طلمأ لمض تجهج كك أيغاسأج مم أيغاسأج أقحغكن� أقحن ٍّسإت هقطؤ جمحأ

أقكتأيئ  تكهض  عن  ثغهغهئ  أدابكأحهئ  عحز  جقع  جيف  كك  أيغاسأجهئ  أقالكهئ  اثغهع 
مأقغصأطأئ� مفحقغ عن اثغهع أقركمف أقكأقن مإكأ هجطق أيغاسأجأئ عن كمأفإئ أقثجأبئ 

أيغاسأجهئ أقطأقكهئ.

﴾للأ ٍّكأق بمحئ كافأكقئ اثحفمأ أقافلمقمتهأ أقحغكهئ ماغمجمأ اصإهغأئ أقحفأ أيسصلأطن 
مأقإهألأئ أقشجكئ .. ٍّصقع طقهمأ أقإطس أقبمحئ أقسلأطهئ أقحأإطئ قىهثأ إرجئ اَّبهحأامأ عن 
 ٍّك لدكت 

ـ
كجاقظ كلأثن أقثهأئ� طقن ظحأح كأ عطقئ أقبمحئ أقسلأطهئ أومقن .. مي هلإظن ٍّإجأ

محل  عن  كاَّجح  إكفأك  اغلض  ٍّك  ٍّم   .. أقمعأس  جأقهئ  أقكطحفئ  محل  كك  ٍّمصأللأ  اجحة  ٍّك 
أقكلأعدئ أقصأثلئ.

أقحآهدن قمحل أقبمحئ أقتجهجئ� ع﴿ك طأقكلأ أقطحإن  مقكأ فأك أىإجأض مأيإافأح مكأ أقكثحغ 
هتج لعدل إهك جهأحهك ي بأقب قمكأ: ﴾كأ أيإافأح ٍّم أيلجبأح .. ٍّكأ ٍّك لدأحض ﴾قن ﴾طجأج إلهالأ 
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