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في التنمیة العربیةاالقتصاد الرقمي ودعم دوره 

نظرة عامة 
في ســـلم  عالیةً تطویر االقتصـــاد الرقمي مرتبةً یحتل

ــالم   الع دول  في مختلف  القرار  ــات صــــــانعي  أولوی
ات   ــتراتیجـی ھ اســ ث أعـدت ـل ة، حـی امـی دمـة والـن المتـق

كما أن ھذا الموضـوع .ورصـدت لھ اـستثمارات ھائلة
حظي باھتمامات المؤســــســــات الدولیة بحثاً وتمویالً  
االقتصــــــادي   النمو  دفع  في  ــد  المتزای ــدوره  ل نظراً 

ألســـواق من خالل  وتحســـین القدرات التنافســـیة في ا
على   ــدرة  الق ــین  وتحســ ــامالت  المع ــة  تكلف تخفیض 
الوصـول للمعلومات وخصـائص ومتطلبات األسـواق 

ومستدامة. شاملةالداخلیة والخارجیة، وتحقیق تنمیة 

ي یتطور بھا االقتصـاد  تبالنظر إلى الـسرعة المذھلة ال
ــرـعة جمع البـیاـنات ،الرقمي ــاعف ســ الـمدفوع بتضــ

ا   ادلـھ ا وتـب الجتـھ ا ومـع ا وتحلیلـھ ات وتخزینـھ والمعلوـم
من خالل المنصـــات الرقمیة ألغراض إنتاج الســـلع  
والخدمات وتطویر أنشــطة األعمال وخلق ســالســل 
ــاد الرقمي في الدول   قیمة جدیدة، فإن تطویر االقتصــ
ــة  لمواكب فقط  لیس  ــا  ــروری ضــ أمراً  ــات  ب ــة  العربی

ـمجــال  الـ  ـفي  اـلعــاـلـمیــة  یــةـتـطورات  ـن ـق ـت وـتـحـقـیق اـل
مقتضـــیات العصـــر، وبالتالي تفادي التھمیش ومزیداً 
ــاً   ل أیضـــ دول المتقـدمـة، ـب من التخلف عن ركـب اـل
ــادیة واالجتماعیة  لمواجھة عدد من التحدیات االقتصـ
التي تواجھھا ھذه الدول الســـیما إحداث تنمیة شـــاملة  

طالة، خاصـة  ومسـتدامة وتخفیف مسـتویات الفقر والب
بین الشباب المتعلم واإلناث.

د   ـــھ ا یتعلق  تشــ اً فیـم ــریـع ة تطوراً ســ ة العربـی المنطـق
یُقدر المعلومات واالتصـاالت، حیث  تقنیاتاسـتخدام ب

ــبة  ــط نسـ ــتخدام أن متوسـ اإلنترنت زاد بأكثر من  اسـ
ــعف   الفترة  الضــ وجود )2018-2010(خالل  مع   ،

لبنـیة التحتـیة مع ذـلك، ـفإن ا.بین البـلدان العربـیةتـباین
أخرةمتفي الدول العربیة، بصفة عامة، تُعتبرالرقمیة  

ــیما في عن المناطق األخرى ــرعة  في العالم الســ ســ
ــتـخدمین لدیھم قلیالً اً عددن  أحـیث  اإلنترنت من المســ

وفق مرتفعةالتزال  أسـعار، وبإنترنت عالي السـرعة
المعاییر الدولیة. 

ــادر   في الدول العربیة الفجوة الرقمیة  تتمثل أھم مصــ
لضـــعف االســـتثمار في  ، نتیجة األســـاســـیةالبنیة في 

أـسواق النطاق الـشبكات الرقمیة األـساـسیة نظراً لكون
دول تُعتبر  العریض   ل  األكثر تركیزاً في ھـذه اـل واألـق

الوصول المحدود  وھو ما ینتج عنھ  ،  تنافسیة في العالم
ــلةإلى البیانات والخدمات اإللكترونی ، مما ة ذات الصـ

ســــالســــل قیمة جدیدة ءاالبتكار ومن إنشــــاحد من ی
بــالبیــانــات،   القطــاعــات ذات  ومرتبطــة  تطویر  یُثبط 

الـشركات الناـشئة االـستخدام الكثیف للبیانات، وخاـصة 
ــدر الـثاني للفجوة الرقمـیة فیتمـثل المبتكرة . أـما المصــ

الدول العربیة حیث تحتاج معظم ةفي البنیة المؤسـسـی
طویر القوانین والتشـــریعات والقواعد التنظیمیة  تإلى  

ــفاء المزید من المرونة علیھا لتواكب التحوالت  وإضـ
ة ةالتقنـی ة والمتوقـع الـی ل المصــــدر  الكبیرة الـح . ویتمـث

قلة اســــتخدام التقنیات الحدیثة  الثالث للفجوة الرقمیة و
انتشـار األمیة وتواضـع في  وتطور االقتصـاد الرقمي

ــاالتتقنـیةالمـھارات في مـجال   ،  المعلوـمات واالتصــ
ــیما  التقنیاتتحفیز الطلب على تلك مما یدعو إلى   الس

واـستكمال مـشروع  تحـسین المعرفة الرقمیة  من خالل 
الحكومـة الرقمیـة الـذي ال یزال في طور التنفیـذ في  

الدول. عدد من ھذه

أثیر االقتصـــــادي  یظـل   اتالـت ة  للتقنـی ة الحـدیـث الرقمـی
ــار  ــعاً في ُمعظم الدول العربیة نتیجة االنتشــ متواضــ

األعمال  تفي مجاالالتقنیاتالمحدود الســـتخدام تلك 
واألنشــطة االقتصــادیة، خاصــة وأن ذلك االســتخدام 

البحث یُحركھ في األغلب االستھالك أكثر مما یحركھ 
. واســتناداً  االبتكارعن إنشــاء ســالســل قیمة جدیدة أو 

التجارب الدولیة التي ســیتم اســتعراضــھا في ھذا  إلى
الفـصل، تحتاج الدول العربیة في إطار ـسعیھا لتطویر 

مقاربة شــاملة تجمع بین أربعة  االقتصــاد الرقمي إلى
تطویر البنیة األســـاســـیة تتمثل فيعناصـــر رئیســـة 

لالقتصاد الرقمي من خالل االستثمار في حزم النطاق 
ــین البنیة و،  رعةنترنت عالي الســـ العریض واإل تحسـ

المؤسـسـیة عن طریق النھوض ببیئة األعمال والنظام  
ــیما من  االیكولوجي ــاد الرقمي السـ المرتبط باالقتصـ

خالل سـن التشـریعات المالئمة وفتح المنافسـة بصـفة 
تحقیق  وبصــفة خاصــةعامة وفي ســوق االتصــاالت

ــالمـة المعـامالت   ــمـان ســ ــیبراني وضــ األمن الســ
ــیة البیانات، اإللكترونیة والمحافظة على خصــــوصــ
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  ). 9/11(  الملحق  ر:المصد 

صرف لالتجاهابالنسبة   أسعار  لمتوسط  العامة  ت 
- 2015اليورو خالل الفترة (  ت العربية مقابل العمال
شرة  ع  ةنياثمت  مالع  قيمة   جعتتراقد  ف   ،)2019

اوحت رة بنسبة ترتلفا  بية مقابل اليورو خالللة عرود 
الما  66.09و  المائة  في   0.2  بين ى لع  جاء  ئة.في 

العمالت   هذه  السود رأس  نحو   بانخفاض   نياالجنيه 
المائةف  66.09 المصري  ثم    ،ي  ينار د ل واالجنيه 
ئة مافي ال  10.86والمائة  في    24.73  بةسنب  التونسي

  ). 9/12) والملحق (9كل (الش ،التوالي ىلع

  
  
  

 ). 9/12(  لملحق ا  المصدر:

ت عمال ف بعض الار صرفي أسع ): التغير السنوي8ل ( الشك
ومتوسط   2019ي عام ألمريكي فا روال لد اربية مقابل الع

 ) 2019-2015الفترة (

بعض العمالت ر السنوى في أسعار صرف غيتال): 9(  الشكل
   لفترةوسط اتوم 2019ام ع اليورو في العربية مقابل

)2015 -2019 ( 
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اتباع مقاربة تشــاركیة في صــیاغة وتنفیذ ســیاســات  و
الرقمي بمشـــــاركــة   ــة كــل  التحول  المعنی األطراف 

والتنسـیق بین كل المؤسـسـات المشـرفة على تصـمیم 
وتنفیذ تلك الســـیاســـات، والتشـــجیع على اســـتخدام  

ــیـما من خاللالتقنـیات ــر الـتدریب والرقمـیة الســ نشــ
لرقمیة ورقمنة الخدمات الحكومیة.المعرفة والثقافة ا

على أھمیة تطویر  یتم في ھذا الفصــــل إلقاء الضــــوء  
ــبل تعظیم فوائده التنمویة في   ــاد الرقمي وســ االقتصــ
الدول العربیة بناًء على التجارب الدولیة والممارسات 
ــوص. على ـھذا األســــاس،  الـناجـحة في ذـلك الخصــ

إبراز الدور التنموي من الفصـــل  الجزء األول یتناول
ھ في تحقیق ـعدد من   لالقتصــــاد الرقمي ومســــاھمـت

ة،   اعـی ة واالجتـم افع االقتصـــــادـی اولالمـن الجزء  ویتـن
القتصــاد  وضــع البنى األســاســیة والمؤســســیة لالثاني 

ـمن  عــدد  ـخالل  ن  ـم یــة  رـب ـع اـل الــدول  ي  ـف ي  ـم رـق اـل
في   ــدة  المعتم ــة  ــدولی ال ــرات  ــة مجــاالت  المؤشــ تقنی

ــتعرضك.المعلوـمات واالتصــــاالت تـجارب  ـما یســ
حول  تقدیم بعض التوصــیات  یتم  ومن ثم بعض الدول  

ــاد الرقمي في   أھم متطلبات وتحدیات تطویر االقتصــ
اـلـعرـبیــة ــا  ،الــدول  اـتخــاذھ ـیـمـكن  اـلـتي  واـلـخـطوات 

وتعظیم فوائده حســـب الخاصـــیات والھیاكل هلتطویر
ــادیة في ھذه الدول ــتناداً إلى التجارب  ،االقتصــ واســ

.والممارسات الدولیة

 االقتصاد الرقمي ودوره التنموي
ــي فترةً  ــعینات القرن الماضـ ــھد العالم منذ تسـ من  یشـ

العمیـقة ـمدفوـعة  التقنـیةالتغیرات الـجذرـیة والتحوالت  
ــاالت.  ات المعلومـات واالتصـــ بثورة في مجـال تقنـی

 ً العـالم حـالیـا حقبـة أُطلق علیھـا حقبـة الثورة ویعیش 
غیر تقنیةالتي اقترنت بتطورات )1(الصناعیة الرابعة

ــطناعي   ــبوقة في مجاالت عدة مثل الذكاء االصــ مســ
الھندسـة الوراثیة،  والحوسـبة السـحابیة، و،  ةوتعلم اآلل

ــیاء،  إو تقنیات  الالطباعة ثالثیة األبعاد، وونترنت األش
ــ الحدیثة أو ما یُعرف  المالیة   ) وكذلك Fintech(بـــــ

لة الكتل ( لـس تخدمة في  لمُ ) اBlockchainتقنیات ـس ـس
التعامل بالعمالت الرقمیة المشـفرة. وتُعتبر ھذه الفترة 
ماه االقتصـادي   لة ما أـس لـس ة في ـس ھي الموجة الخامـس

ــي   دورة  )Nikolai D. Kondratiev(الروســ اـل ـب
ة  ــادـیة الطویـل ار یُ ات، وھي دوراالقتصــ ا االبتـك ـحدثـھ

ة ،  التقني ــوص على التحوالت التقنـی الخصــ د ـب وتعتـم

(1) Schwab, Klaus (2016). “The Fourth Industrial 
Revolution: What It Means and How to 
Respond.” World Economic Forum, January 
14, 2016.                                       

ال ــات  ــاج  واالختراع اإلنت ــات  عملی تغیر  التي  كبیرة، 
.  وعالقات اإلنتاج والحصـص النسـبیة لعوامل اإلنتاج

فبـعد االكتشــــاـفات المؤثرة مـثل المحرـكات البـخارـیة  
ــبكــات  اآلن ثورة في مجــال الشــ نعیش  والكھربــاء، 
وتقنیات المعلومات واالتـصاالت، التي أـصبحت الیوم  

ــادات  القوة الدافعة للنمو والتغیرات الھیكلیة في  اقتصـ
.وعالقاتھماألفرادحیاة ط انمأالدول، وكذلك في 

ماھیة االقتصاد الرقمي وقیاسھ
ـــھدـھا في  التقنـیةعتـمد ـكل التطورات ت الـھائـلة التي نشــ

) Digitization(الرقمنةالوقت الحاضر تقریباً على  
ــالســــل   اـنات والمعلوـمات في ســ أي التعبیر عن البـی

ــل ثنائیة أو  1و0متكونة من العددین  ــالس ــمى س ، تس
رقمیة. ونتیجة لتلك التطورات أصــبح كل شــيء قابل  

ــبح ــترجاع ونقل للرقمنة، وأصـ تخزین ومعالجة واسـ
ــرع وأقــل تكلفــة، بمــا یتیح  ــھــل وأســ أســ البیــانــات 

الم القرارات  ــاذ  ــة التخ الالزم ــات  ــة المعلوم ــب ــاســ ن
اھم   ل قیمة جدیدة. وـس تغالل الفرص وخلق ـسالـس واـس
التحول الرقمي أیضــاً في تســھیل حیاة األفراد وزیادة 
رفاھھم من خالل تحسین عدد من الخدمات التي توفر 
الحكومیــة  الخــدمــات  الوقــت والتكلفــة والجھــد مثــل 

. وخدمات التعلیم والصحة والتسوق والسفر والترفیھ

)  Digital Technologies(میةالرق التقنیاتوتُعبر  
والمعــدات  واألنظمــة  ــة  اإللكترونی األدوات  عن كــل 
ــترجع وتنقل وتُعالج  والموارد التي تُوِلد وتُخِزن وتســ
ــتـخداـمات المتـقدـمة  البـیاـنات الرقمـیة. ومن أمثـلة االســ

ات ــبكـات التواصـــــل االجتمـاعي،  للتقنـی ة شــ الرقمـی
ــطـناعي ( التقنـیات التـجارة اإللكترونـیة، اـلذـكاء االصــ

نســــان) واآلالت الـقادرة  إلالتي تـحاكي ـقدرات عـقل ا
اء  إعلى التعلم،   ـــی ـــیل  (نترـنت األشــ الربط أو التوصــ

نترنت ألجھزة اإلـشعار الموجودة البیني عبر ـشبكة اإل
والمُ  األجھزة  من إرســـــال  في  ــذي یمكنھــا  ال عــدات 

ـــعات  ـــحابـیة (الســ ـــبة الســ البـیاـنات وتلقیـھا)، الحوســ
ــوبیة   ــخمة لتخزین المعلومات والقدرات الحاســ الضــ

ات الكبیرة و ــبـك احـة عبر الشــ ة المـت ات العملـی التطبیـق
ــة   ــاج الح دون  ــا  ــدامھ ــتخ اســ یمكن  والتي  ــة  الرقمی
ــخمة (التي یمكن من   المتالكھا)، قواعد البیانات الضـ
ة خـاصـــــة   ات المتعلـق اـن ل البـی الجـة وتحلـی ا مـع خاللـھ
بتفضـیالت المسـتھلكین وخاصـیاتھم وھیكل انفاقھم)، 

ــائط المتـعددةةثالثیـ الطـباـعة ، األلـعاب األبـعاد، الوســ

https://www.weforum.org/agenda/2016/01/th
e-fourth-industrial-revolution-what-it-means-
and-how-to-respond/
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نترنت والھواتف والتطبیقات المتوفرة على شـــبكة اإل
النقالة. 

ــاد الرقميیعرف   )Digital Economy(االقتصـــ
ــاد اـلذي یوظف   الرقمـیة في  التقنـیاتعلى أـنھ االقتصــ

تطویر األنشـــطة االقتصـــادیة واالجتماعیة من خالل  
زیادة كفاءة انتاج الســـلع وإنجاز الخدمات وتحســـین 

ــل قیـمة ـجدـیدة نوعیتـھا وتوف ــالســ یر فرص لخلق ســ
الـرقـمـي   الـتـحـول  عـرف  ویـُ الـفـرد.  رفــاه  وزیــادة 

)Digitalization  ــاد ) على أنـھ التحول إلى اقتصـــ
رقمي أي اقتصاد یستند إلى البیانات الرقمیة ویستخدم 

.الرقمیةالتقنیات

ة عرّ تُ  ارة والتنمـی دة للتـج ة مؤتمر األمم المتـح ف منظـم
ــاد الرقمي من خالل مكوـناـتھ(األونكـتاد)   .  )2(االقتصــ

ســــاس یمكن تقســــیم مفھوم االقتصــــاد  ھذا األوعلى  
الرقمي إلى مفھوم ـضیق ومفھوم واـسع. یُعبر المفھوم 

ــمى   یُســ ــیق عمــا  الرقميالضــ  Digital(القطــاع 
Sector  ة ة التحتـی ل البنـی ـــم ة)، ویشــ المعلوـمات  لتقنـی

ات  المعلومـ لتقنـیةواالتصــــاالت والقـطاـعات المنتـجة  
واالتصــاالت، وكذلك قطاع الســلع والخدمات الرقمیة  

ــات الرقمـیة . أما )4) (3(والـخدمات المبنـیة على المنصــ
فیشــیر بصــفة عامة إلى اســتخدام  ،المفھوم األوســع

التقنیات الرقمیة ألداء األنشــطة االقتصــادیة المختلفة،  

)، مصدر سبق ذكره. 2019األونكتاد ()2(
)، قیاس االقتصاد الرقمي.  2018صندوق النقد الدولي ()3(
ــات الرقمیة ھي عبارة عن أنظمة إلكترونیة تجمع )4( المنصـ

بین مجموعتین من المتعاملین، عادة بین موردین لـسلع أو 
ــتخدمین،   ــتھلكین أو مس مقدمین لخدمات، من ناحیة، ومس
ل بین  اـع ل التـف ــھـی ت لتســ ة أخرى، عبر اإلنترـن احـی من ـن

ــات المجمو ــات إلى منص ــیم تلك المنص عتین. ویمكن تقس
ــات مثل  ــم منصــ AmazonوeBayاألعمال التي تضــ

ــي Airbnbو  Uberو، GoogleوFacebookو ــت ال  ،
تســــتخدم نماذج أعمال مختلفة، ومنصــــات االبتكار التي 
ــمح بتفاعل منتجي البرمجیات والتطبیقات مثل منصــة   تس

GitHub ،ــتـخدـمة لتعزیز الجھو د وھي المنصــــة المســ
التعاونیة إلنشاء البرمجیات والتطبیقات الحاسوبیة.   

ــاد الرقمي، وھو  ــمى االقتصـــ ویرتبط أكثر بمـا یســ
صـعب القیاس نظراً ألن اسـتخدام التقنیات الرقمیة أو  

ــمــلاإللكترونیــة   ــطــة یشــ القطــاعــات واألنشــ كــل 
االقتصادیة. 

مي، یتم في  أمام صـــعوبة قیاس حجم االقتصـــاد الرق
كثیر من األحیان تقدیر حجمھ من خالل حصــة قطاع 

وـتـغـطي  ـتـقـنیــة ــاالت.  واالتصــــ ــةاـلـمـعـلومــات  ـتـقـنی
المعلوـمات واالتصــــاالت أي أجھزة ووســــاـئل آلـیة  
بتخزین  تقوم  ومنصــــــات  ــات  ــبك وشــ ــة  وإلكترونی
المعلومات أو اســترجاعھا أو معالجتھا أو إرســالھا أو  

أجھزة الحاـسوب تلقیھا إلكترونیًا في ـشكل رقمي على
الشــــخصــــیة أو أجھزة عرض رقمیة كالشــــاشــــات  
التلفزیونـیة واأللواح اإللكترونـیة أو البرـید اإللكتروني 
ـــناـعات   ـــمل القـطاع إجـمالي صــ أو الروبوـتات. ویشــ
ــنیف  ة لنـظام التصــ ة الرابـع المعلوـمات وفق المراجـع

ــنـاعي الـدولي الموحـد ( المتكون من  ISIC4الصــ  (
اإللكترونیة والبصـریة  صـناعة الحاسـوب والمنتجات 

ــلكیة   ــاالت السـ ــر والبث، واالتصـ ــناعات النشـ وصـ
ــطة خدمات  ــوب وأنش ــلكیة، وبرمجیات الحاس والالس

.)6()5()1المعلومات واالتصاالت، اإلطار (

(5) OECD (2019), ICT value added (indicator). 
doi: 10.1787/4bc7753c-en (Accessed on 22 
December 2019).

المعلومــات  )6( قطــاع  ــنیف  إلى تعریف وتصــ ــافــة  بــاإلضـــ
، یوجد تصـــنیف ســـلع ذلك ISICواالتصـــاالت وفق نظام  

ــق ( ) Harmonized Systemالقـطاع وفق النـظام المنســ
للتجارة الخارجیة، كما یوجد تصـــنیف لخدمات ذلك القطاع  

ــنیف التعاوني للبراءات ( Theوفق التص Cooperative 
Patent Classification (CPC)  وھو نظام لتصـنیف ،(

براءات االختراع، تم تطویره بشـــكل مشـــترك بین المكتب  
) للبراءات  ــدة  EPOاألوروبي  المتح ــات  الوالی ــب  ومكت  (

). USPTOللبراءات والعالمات التجاریة (
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اتباع مقاربة تشــاركیة في صــیاغة وتنفیذ ســیاســات  و
الرقمي بمشـــــاركــة   ــة كــل  التحول  المعنی األطراف 

والتنسـیق بین كل المؤسـسـات المشـرفة على تصـمیم 
وتنفیذ تلك الســـیاســـات، والتشـــجیع على اســـتخدام  

ــیـما من خاللالتقنـیات ــر الـتدریب والرقمـیة الســ نشــ
لرقمیة ورقمنة الخدمات الحكومیة.المعرفة والثقافة ا

على أھمیة تطویر  یتم في ھذا الفصــــل إلقاء الضــــوء  
ــبل تعظیم فوائده التنمویة في   ــاد الرقمي وســ االقتصــ
الدول العربیة بناًء على التجارب الدولیة والممارسات 
ــوص. على ـھذا األســــاس،  الـناجـحة في ذـلك الخصــ

إبراز الدور التنموي من الفصـــل  الجزء األول یتناول
ھ في تحقیق ـعدد من   لالقتصــــاد الرقمي ومســــاھمـت

ة،   اعـی ة واالجتـم افع االقتصـــــادـی اولالمـن الجزء  ویتـن
القتصــاد  وضــع البنى األســاســیة والمؤســســیة لالثاني 

ـمن  عــدد  ـخالل  ن  ـم یــة  رـب ـع اـل الــدول  ي  ـف ي  ـم رـق اـل
في   ــدة  المعتم ــة  ــدولی ال ــرات  ــة مجــاالت  المؤشــ تقنی

ــتعرضك.المعلوـمات واالتصــــاالت تـجارب  ـما یســ
حول  تقدیم بعض التوصــیات  یتم  ومن ثم بعض الدول  

ــاد الرقمي في   أھم متطلبات وتحدیات تطویر االقتصــ
اـلـعرـبیــة ــا  ،الــدول  اـتخــاذھ ـیـمـكن  اـلـتي  واـلـخـطوات 

وتعظیم فوائده حســـب الخاصـــیات والھیاكل هلتطویر
ــادیة في ھذه الدول ــتناداً إلى التجارب  ،االقتصــ واســ

.والممارسات الدولیة

 االقتصاد الرقمي ودوره التنموي
ــي فترةً  ــعینات القرن الماضـ ــھد العالم منذ تسـ من  یشـ

العمیـقة ـمدفوـعة  التقنـیةالتغیرات الـجذرـیة والتحوالت  
ــاالت.  ات المعلومـات واالتصـــ بثورة في مجـال تقنـی

 ً العـالم حـالیـا حقبـة أُطلق علیھـا حقبـة الثورة ویعیش 
غیر تقنیةالتي اقترنت بتطورات )1(الصناعیة الرابعة

ــطناعي   ــبوقة في مجاالت عدة مثل الذكاء االصــ مســ
الھندسـة الوراثیة،  والحوسـبة السـحابیة، و،  ةوتعلم اآلل

ــیاء،  إو تقنیات  الالطباعة ثالثیة األبعاد، وونترنت األش
ــ الحدیثة أو ما یُعرف  المالیة   ) وكذلك Fintech(بـــــ

لة الكتل ( لـس تخدمة في  لمُ ) اBlockchainتقنیات ـس ـس
التعامل بالعمالت الرقمیة المشـفرة. وتُعتبر ھذه الفترة 
ماه االقتصـادي   لة ما أـس لـس ة في ـس ھي الموجة الخامـس

ــي   دورة  )Nikolai D. Kondratiev(الروســ اـل ـب
ة  ــادـیة الطویـل ار یُ ات، وھي دوراالقتصــ ا االبتـك ـحدثـھ

ة ،  التقني ــوص على التحوالت التقنـی الخصــ د ـب وتعتـم

(1) Schwab, Klaus (2016). “The Fourth Industrial 
Revolution: What It Means and How to 
Respond.” World Economic Forum, January 
14, 2016.                                       

ال ــات  ــاج  واالختراع اإلنت ــات  عملی تغیر  التي  كبیرة، 
.  وعالقات اإلنتاج والحصـص النسـبیة لعوامل اإلنتاج

فبـعد االكتشــــاـفات المؤثرة مـثل المحرـكات البـخارـیة  
ــبكــات  اآلن ثورة في مجــال الشــ نعیش  والكھربــاء، 
وتقنیات المعلومات واالتـصاالت، التي أـصبحت الیوم  

ــادات  القوة الدافعة للنمو والتغیرات الھیكلیة في  اقتصـ
.وعالقاتھماألفرادحیاة ط انمأالدول، وكذلك في 

ماھیة االقتصاد الرقمي وقیاسھ
ـــھدـھا في  التقنـیةعتـمد ـكل التطورات ت الـھائـلة التي نشــ

) Digitization(الرقمنةالوقت الحاضر تقریباً على  
ــالســــل   اـنات والمعلوـمات في ســ أي التعبیر عن البـی

ــل ثنائیة أو  1و0متكونة من العددین  ــالس ــمى س ، تس
رقمیة. ونتیجة لتلك التطورات أصــبح كل شــيء قابل  

ــبح ــترجاع ونقل للرقمنة، وأصـ تخزین ومعالجة واسـ
ــرع وأقــل تكلفــة، بمــا یتیح  ــھــل وأســ أســ البیــانــات 

الم القرارات  ــاذ  ــة التخ الالزم ــات  ــة المعلوم ــب ــاســ ن
اھم   ل قیمة جدیدة. وـس تغالل الفرص وخلق ـسالـس واـس
التحول الرقمي أیضــاً في تســھیل حیاة األفراد وزیادة 
رفاھھم من خالل تحسین عدد من الخدمات التي توفر 
الحكومیــة  الخــدمــات  الوقــت والتكلفــة والجھــد مثــل 

. وخدمات التعلیم والصحة والتسوق والسفر والترفیھ

)  Digital Technologies(میةالرق التقنیاتوتُعبر  
والمعــدات  واألنظمــة  ــة  اإللكترونی األدوات  عن كــل 
ــترجع وتنقل وتُعالج  والموارد التي تُوِلد وتُخِزن وتســ
ــتـخداـمات المتـقدـمة  البـیاـنات الرقمـیة. ومن أمثـلة االســ

ات ــبكـات التواصـــــل االجتمـاعي،  للتقنـی ة شــ الرقمـی
ــطـناعي ( التقنـیات التـجارة اإللكترونـیة، اـلذـكاء االصــ

نســــان) واآلالت الـقادرة  إلالتي تـحاكي ـقدرات عـقل ا
اء  إعلى التعلم،   ـــی ـــیل  (نترـنت األشــ الربط أو التوصــ

نترنت ألجھزة اإلـشعار الموجودة البیني عبر ـشبكة اإل
والمُ  األجھزة  من إرســـــال  في  ــذي یمكنھــا  ال عــدات 

ـــعات  ـــحابـیة (الســ ـــبة الســ البـیاـنات وتلقیـھا)، الحوســ
ــوبیة   ــخمة لتخزین المعلومات والقدرات الحاســ الضــ

ات الكبیرة و ــبـك احـة عبر الشــ ة المـت ات العملـی التطبیـق
ــة   ــاج الح دون  ــا  ــدامھ ــتخ اســ یمكن  والتي  ــة  الرقمی
ــخمة (التي یمكن من   المتالكھا)، قواعد البیانات الضـ
ة خـاصـــــة   ات المتعلـق اـن ل البـی الجـة وتحلـی ا مـع خاللـھ
بتفضـیالت المسـتھلكین وخاصـیاتھم وھیكل انفاقھم)، 

ــائط المتـعددةةثالثیـ الطـباـعة ، األلـعاب األبـعاد، الوســ

https://www.weforum.org/agenda/2016/01/th
e-fourth-industrial-revolution-what-it-means-
and-how-to-respond/
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نترنت والھواتف والتطبیقات المتوفرة على شـــبكة اإل
النقالة. 

ــاد الرقميیعرف   )Digital Economy(االقتصـــ
ــاد اـلذي یوظف   الرقمـیة في  التقنـیاتعلى أـنھ االقتصــ

تطویر األنشـــطة االقتصـــادیة واالجتماعیة من خالل  
زیادة كفاءة انتاج الســـلع وإنجاز الخدمات وتحســـین 

ــل قیـمة ـجدـیدة نوعیتـھا وتوف ــالســ یر فرص لخلق ســ
الـرقـمـي   الـتـحـول  عـرف  ویـُ الـفـرد.  رفــاه  وزیــادة 

)Digitalization  ــاد ) على أنـھ التحول إلى اقتصـــ
رقمي أي اقتصاد یستند إلى البیانات الرقمیة ویستخدم 

.الرقمیةالتقنیات

ة عرّ تُ  ارة والتنمـی دة للتـج ة مؤتمر األمم المتـح ف منظـم
ــاد الرقمي من خالل مكوـناـتھ(األونكـتاد)   .  )2(االقتصــ

ســــاس یمكن تقســــیم مفھوم االقتصــــاد  ھذا األوعلى  
الرقمي إلى مفھوم ـضیق ومفھوم واـسع. یُعبر المفھوم 

ــمى   یُســ ــیق عمــا  الرقميالضــ  Digital(القطــاع 
Sector  ة ة التحتـی ل البنـی ـــم ة)، ویشــ المعلوـمات  لتقنـی

ات  المعلومـ لتقنـیةواالتصــــاالت والقـطاـعات المنتـجة  
واالتصــاالت، وكذلك قطاع الســلع والخدمات الرقمیة  

ــات الرقمـیة . أما )4) (3(والـخدمات المبنـیة على المنصــ
فیشــیر بصــفة عامة إلى اســتخدام  ،المفھوم األوســع

التقنیات الرقمیة ألداء األنشــطة االقتصــادیة المختلفة،  

)، مصدر سبق ذكره. 2019األونكتاد ()2(
)، قیاس االقتصاد الرقمي.  2018صندوق النقد الدولي ()3(
ــات الرقمیة ھي عبارة عن أنظمة إلكترونیة تجمع )4( المنصـ

بین مجموعتین من المتعاملین، عادة بین موردین لـسلع أو 
ــتخدمین،   ــتھلكین أو مس مقدمین لخدمات، من ناحیة، ومس
ل بین  اـع ل التـف ــھـی ت لتســ ة أخرى، عبر اإلنترـن احـی من ـن

ــات المجمو ــات إلى منص ــیم تلك المنص عتین. ویمكن تقس
ــات مثل  ــم منصــ AmazonوeBayاألعمال التي تضــ

ــي Airbnbو  Uberو، GoogleوFacebookو ــت ال  ،
تســــتخدم نماذج أعمال مختلفة، ومنصــــات االبتكار التي 
ــمح بتفاعل منتجي البرمجیات والتطبیقات مثل منصــة   تس

GitHub ،ــتـخدـمة لتعزیز الجھو د وھي المنصــــة المســ
التعاونیة إلنشاء البرمجیات والتطبیقات الحاسوبیة.   

ــاد الرقمي، وھو  ــمى االقتصـــ ویرتبط أكثر بمـا یســ
صـعب القیاس نظراً ألن اسـتخدام التقنیات الرقمیة أو  

ــمــلاإللكترونیــة   ــطــة یشــ القطــاعــات واألنشــ كــل 
االقتصادیة. 

مي، یتم في  أمام صـــعوبة قیاس حجم االقتصـــاد الرق
كثیر من األحیان تقدیر حجمھ من خالل حصــة قطاع 

وـتـغـطي  ـتـقـنیــة ــاالت.  واالتصــــ ــةاـلـمـعـلومــات  ـتـقـنی
المعلوـمات واالتصــــاالت أي أجھزة ووســــاـئل آلـیة  
بتخزین  تقوم  ومنصــــــات  ــات  ــبك وشــ ــة  وإلكترونی
المعلومات أو اســترجاعھا أو معالجتھا أو إرســالھا أو  

أجھزة الحاـسوب تلقیھا إلكترونیًا في ـشكل رقمي على
الشــــخصــــیة أو أجھزة عرض رقمیة كالشــــاشــــات  
التلفزیونـیة واأللواح اإللكترونـیة أو البرـید اإللكتروني 
ـــناـعات   ـــمل القـطاع إجـمالي صــ أو الروبوـتات. ویشــ
ــنیف  ة لنـظام التصــ ة الرابـع المعلوـمات وفق المراجـع

ــنـاعي الـدولي الموحـد ( المتكون من  ISIC4الصــ  (
اإللكترونیة والبصـریة  صـناعة الحاسـوب والمنتجات 

ــلكیة   ــاالت السـ ــر والبث، واالتصـ ــناعات النشـ وصـ
ــطة خدمات  ــوب وأنش ــلكیة، وبرمجیات الحاس والالس

.)6()5()1المعلومات واالتصاالت، اإلطار (

(5) OECD (2019), ICT value added (indicator). 
doi: 10.1787/4bc7753c-en (Accessed on 22 
December 2019).

المعلومــات  )6( قطــاع  ــنیف  إلى تعریف وتصــ ــافــة  بــاإلضـــ
، یوجد تصـــنیف ســـلع ذلك ISICواالتصـــاالت وفق نظام  

ــق ( ) Harmonized Systemالقـطاع وفق النـظام المنســ
للتجارة الخارجیة، كما یوجد تصـــنیف لخدمات ذلك القطاع  

ــنیف التعاوني للبراءات ( Theوفق التص Cooperative 
Patent Classification (CPC)  وھو نظام لتصـنیف ،(

براءات االختراع، تم تطویره بشـــكل مشـــترك بین المكتب  
) للبراءات  ــدة  EPOاألوروبي  المتح ــات  الوالی ــب  ومكت  (

). USPTOللبراءات والعالمات التجاریة (
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المحلي الناتج حصة قطاع المعلومات واالتصاالت في متوسط ): 1الشكل (
(2010–2017)في الدول العربیة ودول العالماإلجمالي 

متوـسط حصـة قطاع المعلومات واالتصـاالت في  قُدر  
في المائة من الناتج  4.5حوالي  ب2017العالم في عام  

ــة  ، بینما  العالميالمحلي اإلجمالي  ــط حصـ بلغ متوسـ
ــغیـل حوالي   في  2.9نفس القطـاع في إجمـالي التشــ

ك الحصـــــة بین  این كبیر في تـل ة، مع وجود تـب اـئ الـم

) متوـسط حصـة ھذا القطاع في  1الدول. یبین الـشكل (
الم   الي للفرد في دول الـع اتج اإلجـم اتج حســـــب الـن الـن

والدول العربیة المتوفرة عنھا بیانات.

) وقاعدة بیانات التقریر االقتصادي العربي الموحد. 2019المصدر: األونكتاد (

ة، المعلـمة  دول العربـی تـجدر المالحـظة أن ـعدداً من اـل
تقنیة ) تُصـنف قطاع 1أسـماؤھا باألحمر في الشـكل (

ل، كمـا في   ات واالتصـــــاالت مع قطـاع النـق المعلوـم
ل   ــودان، أو مع قطـاعي النـق البحرین والجزائر والســ
ا، وھو  ة والعراق ولیبـی ــعودـی ا في الســ والتخزین، كـم

ــاھم ــيء الذي یجعل تقدیر مســ ة ذلك القطاع في  الشــ
ة. لكن رغم   ة اـلدول غیر دقیـق ارـنة مع بقـی اتج والمـق الـن

قطــاع   ــة  حصــــ أن  یـبرز  الـمـعـلومــات  تـقـنیــةذلــك 
ــعـة  ة تبقى متواضــ دول العربـی واالتصـــــاالت في اـل
ــتوى  ـبالمـقارـنة مع دول أخرى حول الـعالم بنفس مســ
اك مجـال   ھ ال یزال ھـن ا یعني أـن اتج للفرد، وھو ـم الـن

التطویر في ھذا القطاع. وـسیتم رحب للقیام بمزید من 
في الجزء الثاني من ھذا الفصــل اســتعراض عدد من  
ــرات عن ـمدى تطور االقتصــــاد الرقمي في   المؤشــ

الدول العربیة. 

ة   اجـی ة القـطاع الرقمي في النمو واإلنـت مســـــاھـم
والتشغیل

، اســتنتج البنك 2016في تقریر التنمیة في العالم لعام 
الن ــین وتیرة  ــغیـل الـدولي أن تحســ مو وزیـادة التشــ

وتحســـین الخدمات ھي أبرز المؤثرات االقتصـــادیة  
الرقمي من خالل تحفیز االبتكــار،   للتحول  المتوقعــة 
االـحـتواء  أو  ـــمول  الشــ ـــین  وـتحســ اـلـكفــاءة  وزیــادة 
ة   ة رقمـی ة تحتـی ة توفر بنـی اعي. وحتى في حـاـل االجتـم
مالئمة ونســبة توصــیل رقمي عالیة، فإن تحقیق تلك 

افع یتطـلب تو فیر ـعدد من العواـمل األخرى أطلق  المـن
"المُـ  ـــمى  مســ (عـلـیھــا  الـمنــاظرة"  Analogكـمالت 

Complements المتمثلة أســاســاً في التشــریعات ،(
ــجع على   ــة وتش ــمن درجة عالیة من المنافس التي تض

من   ــتفیــد  تســ التي  والـمھــارات  ، التقنیــةاالبـتكــار، 
في ظل عدم  ھأنإذ  والمؤسـسـات الخاضـعة للمسـاءلة،  

ال لتركز القوى  توفر ظروف   اك احتـم افســـــة ھـن المـن
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  ) 1اإلطار (
  جمالياالقتصاد الرقمي في الناتج المحلي اإلمساهمة قياس تحديات 

 the International Standard)ألمم المتحدة  الصناعي الدولي الموحد لتصنيف  لالرقمي حسب التنقيح الرابع ل  االقتصاديقتصر  
Industrial Classification ISIC Rev-4 ،(    لتقنيات   المصنعة على القطاعات    2008الذي يعتمد عليه نظام الحسابات القومية  

المعلومات واالتصاالت على غرار صناعة الحواسيب ومعدات االتصال واألجهزة واأللواح اإللكترونية والوسائط الكهرومغناطيسية  
وخدمات   ومعا  تقنيات والبصرية،  البرمجيات  إصدار  مثل  واالتصاالت  ولجالمعلومات  البيانات  الحواسيب  صالإة  ومعدات ح 

االتصاالت، فضالً عن صناعات النشر والبرمجة واالعالم، حيث لم تواكب كل المراجعات السابقة للتصنيفات النمو األخير لألنشطة  
وإنما االقتصاد   ، المعلومات فقط  قنية والمنتجات الرقمية. وال يمكن في هذا اإلطار حصر قياس االقتصاد الرقمي بقطاع االتصاالت وت 

الرقمي هو حصة من الناتج االقتصادي الكلي مستمدة من عدد من المدخالت الرقمية الواسعة التي تشمل المهارات الرقمية، والمعدات 
  بمعنى أوسع، فإن كافة األنشطة التي تستخدم البيانات الرقمية هي جزء من االقتصاد الرقمي.   .الرقمية

يتم تعريف الناتج المحلي اإلجمالي بأنه القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المنتجة على المستوى المحلي في بلد معين وفي  
الرقمية جعلت من السهل تقسيم عمليات اإلنتاج العالمية وفصل    التقنياتفترة معينة، أي جميع ما يتم إنتاجه داخل حدود الدولة، غير أن  

نتاج الخدمات واستهالكها، وبالتالي قد ينتشر اإلنتاج العالمي لمؤسسة متعددة الجنسيات في مختلف البلدان بطريقة تجعل موقع  مواقع إ
نمو المعامالت الصغيرة والخدمات عبر الحدود والمدفوعات باستخدام المنصات الرقمية تحديا أيضا في كما شكل  اإلنتاج غير محدد. 

المعامالت والمنتجات الرقمية عقبة   خارجي. وتمثل قيمة الخدمات المقدمة من قبل المنصات الرقمية وأسعارقياس إحصاءات القطاع ال
النهائي المدفوع يتمثل في السعر األساسي الذي يتقاضاه المنتج زائد   أيًضا أمام قياس االقتصاد الرقمي ألن سعر المشتري أو السعر 

منصات الوساطة الرقمية التي تسهل التبادالت فقط وال تملك البضائع التي يتم تبادلها، وهذا  الهامش الذي يتقاضاه الوسيط عن طريق  
تمثل   كما  للتجارة.  هامش  يحدث  حتى  بيعها  سلعة إلعادة  شراء  يجب  أنه  على  ينص  الذي  القومية،  الحسابات  نظام  مع  يتطابق  ال 

ً تحدي "Airbnb" و"UBERقمية مثل "للمستهلك التي تجرى على المنصات الر  -المعامالت من المستهلك   ً  ا أمام قياس هذا   أيضا
المجانية عبر   والوسائط  المنصات  بإنتاج هذه  المتعلقة  البيانات  إلى  منها  العربية  الدول وخاصة  افتقار جل  الرقمي. ولعَل  االقتصاد 

  .أسعارها وأحجامها وتحديد عامالتالم هذه قياس في اإلنترنت وكذلك البرامج المجانية ومدى استهالكها، يمثَل العقبة األهم

كما أن استخدامات المنتجات الرقمية كمدخالت في اإلنتاج المنزلي لالستهالك الخاص، تثير أيضا بعض االشكاليات حول حدود اإلنتاج  
صبح ممكناً بفضل  والقيمة المضافة، خاصة مع الزيادات السريعة في الخدمات الرقمية المجانية واإلنتاج المنزلي غير السوقي الذي أ

تقييم القياس، خاصة مع صعوبة  تؤثر على  أن  يمكن  المصدر  البرامج مفتوحة  الرقمي، ألن مدخالت  السلع استهالك التحول   هذه 
وتقديرات أسعار   اإلنترنت  طريق  عن والخدمات السلع من  المعيشية األسر استهالك تقدير في  ووارداتها، وللنقص المحتمل والخدمات

مجانية. كما تمثل السلع والخدمات المنتجة بطرق غير شرعية وخارج   حتى أو التي يمكن أن تكون منخفضة الصلة ذات الخدماتهذه  
تحدياً أخر في إطار قياس  إطار السوق والتي ال تدخل في إطار معامالته (على غرار السلع والخدمات الرقمية المقدمة من المنازل)  

الرقمي ااالقتصاد  ي، ذلك ألن  اإلجمالي ال  المحلي  تعاريف    تضمنلناتج  التحديات وضع  هذه  معالجة  تتطلب  والخدمات.  السلع  هذه 
تفق عليها حيث ينبغي للمنظمات الدولية عامة، واألجهزة اإلحصائية الوطنية خاصة، في  وتصنيفات وتقنيات قياس محدّثة ومحّسنة مُ 

تحديث أنظمة التصنيف لألنشطة والمنتجات الرقمية لدعم التحسينات المطلوبة    المعلومات واالتصاالت، أن تعمل على  تقنيةعالم تقوده  
  للقياس، وتوحيد المفاهيم والقواعد والضوابط بشأن قياس المعامالت الرقمية. كما تتمثل أهم متطلبات قياس هذا القطاع فيما يلي: 

 
   تطوير التصنيفات اإلجمالية التي تغطي القطاع الرقمي، والمنتجات الرقمية والمعامالت الرقمية خاصة وأن المبادئ التوجيهية

القومية  الدولية   الحسابات  وتعديل  لنظام  األقل  القومية مرة كل خمس سنوات على  للحسابات  المعيارية  السنة  بتحديث  توصي 
 مؤشرات نموها.  تقديرات مخرجات كل نشاط باستخدام

 األنشطة المقدمة رقمي باالقتصاد الصلة ذات قياس  للخدمات  تقديرات  ً الرقمي ووضع  اإل ا الرسمية والحساباتفي   حصائيات 
اإلنترنت والمنتجات التي يتم تسليمها عبر التنزيالت الرقمية أو البث   طريق عن المقدمة المجانية القومية على غرار الخدمات

  اإلنترنت، مثل البرامج والوسائط واإلعالنات. عبر 
  توسيع استخدام مصادر البيانات الجديدة المرتبطة بالرقمنة وجمع البيانات الضخمة لتحليلها، فضالً عن جمع المعلومات المتعلقة

 بالخدمات عبر الحدود التي توفرها المنصات االلكترونية على شبكة اإلنترنت. 
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المحلي الناتج حصة قطاع المعلومات واالتصاالت في متوسط ): 1الشكل (
(2010–2017)في الدول العربیة ودول العالماإلجمالي 

متوـسط حصـة قطاع المعلومات واالتصـاالت في  قُدر  
في المائة من الناتج  4.5حوالي  ب2017العالم في عام  

ــة  ، بینما  العالميالمحلي اإلجمالي  ــط حصـ بلغ متوسـ
ــغیـل حوالي   في  2.9نفس القطـاع في إجمـالي التشــ

ك الحصـــــة بین  این كبیر في تـل ة، مع وجود تـب اـئ الـم

) متوـسط حـصة ھذا القطاع في  1الدول. یبین الـشكل (
الم   الي للفرد في دول الـع اتج اإلجـم اتج حســـــب الـن الـن

والدول العربیة المتوفرة عنھا بیانات.

) وقاعدة بیانات التقریر االقتصادي العربي الموحد. 2019المصدر: األونكتاد (

ة، المعلـمة  دول العربـی تـجدر المالحـظة أن ـعدداً من اـل
تقنیة ) تُصـنف قطاع 1أسـماؤھا باألحمر في الشـكل (

ل، كمـا في   ات واالتصـــــاالت مع قطـاع النـق المعلوـم
ل   ــودان، أو مع قطـاعي النـق البحرین والجزائر والســ
ا، وھو  ة والعراق ولیبـی ــعودـی ا في الســ والتخزین، كـم

ــاھم ــيء الذي یجعل تقدیر مســ ة ذلك القطاع في  الشــ
ة. لكن رغم   ة اـلدول غیر دقیـق ارـنة مع بقـی اتج والمـق الـن

قطــاع   ــة  حصــــ أن  یـبرز  الـمـعـلومــات  تـقـنیــةذلــك 
ــعـة  ة تبقى متواضــ دول العربـی واالتصـــــاالت في اـل
ــتوى  ـبالمـقارـنة مع دول أخرى حول الـعالم بنفس مســ
اك مجـال   ھ ال یزال ھـن ا یعني أـن اتج للفرد، وھو ـم الـن

التطویر في ھذا القطاع. وـسیتم رحب للقیام بمزید من 
في الجزء الثاني من ھذا الفصــل اســتعراض عدد من  
ــرات عن ـمدى تطور االقتصــــاد الرقمي في   المؤشــ

الدول العربیة. 

ة   اجـی ة القـطاع الرقمي في النمو واإلنـت مســـــاھـم
والتشغیل

، اســتنتج البنك 2016في تقریر التنمیة في العالم لعام 
الن ــین وتیرة  ــغیـل الـدولي أن تحســ مو وزیـادة التشــ

وتحســـین الخدمات ھي أبرز المؤثرات االقتصـــادیة  
الرقمي من خالل تحفیز االبتكــار،   للتحول  المتوقعــة 
االـحـتواء  أو  ـــمول  الشــ ـــین  وـتحســ اـلـكفــاءة  وزیــادة 
ة   ة رقمـی ة تحتـی ة توفر بنـی اعي. وحتى في حـاـل االجتـم
مالئمة ونســبة توصــیل رقمي عالیة، فإن تحقیق تلك 

افع یتطـلب تو فیر ـعدد من العواـمل األخرى أطلق  المـن
"المُـ  ـــمى  مســ (عـلـیھــا  الـمنــاظرة"  Analogكـمالت 

Complements المتمثلة أســاســاً في التشــریعات ،(
ــجع على   ــة وتش ــمن درجة عالیة من المنافس التي تض

من   ــتفیــد  تســ التي  والـمھــارات  ، التقنیــةاالبـتكــار، 
في ظل عدم  ھأنإذ  والمؤسـسـات الخاضـعة للمسـاءلة،  

ال لتركز القوى  توفر ظروف   اك احتـم افســـــة ھـن المـن
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  ) 1اإلطار (
  جمالياالقتصاد الرقمي في الناتج المحلي اإلمساهمة قياس تحديات 

 the International Standard)ألمم المتحدة  الصناعي الدولي الموحد لتصنيف  لالرقمي حسب التنقيح الرابع ل  االقتصاديقتصر  
Industrial Classification ISIC Rev-4 ،(    لتقنيات   المصنعة على القطاعات    2008الذي يعتمد عليه نظام الحسابات القومية  

المعلومات واالتصاالت على غرار صناعة الحواسيب ومعدات االتصال واألجهزة واأللواح اإللكترونية والوسائط الكهرومغناطيسية  
وخدمات   ومعا  تقنيات والبصرية،  البرمجيات  إصدار  مثل  واالتصاالت  ولجالمعلومات  البيانات  الحواسيب  صالإة  ومعدات ح 

االتصاالت، فضالً عن صناعات النشر والبرمجة واالعالم، حيث لم تواكب كل المراجعات السابقة للتصنيفات النمو األخير لألنشطة  
وإنما االقتصاد   ، المعلومات فقط  قنية والمنتجات الرقمية. وال يمكن في هذا اإلطار حصر قياس االقتصاد الرقمي بقطاع االتصاالت وت 

الرقمي هو حصة من الناتج االقتصادي الكلي مستمدة من عدد من المدخالت الرقمية الواسعة التي تشمل المهارات الرقمية، والمعدات 
  بمعنى أوسع، فإن كافة األنشطة التي تستخدم البيانات الرقمية هي جزء من االقتصاد الرقمي.   .الرقمية

يتم تعريف الناتج المحلي اإلجمالي بأنه القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المنتجة على المستوى المحلي في بلد معين وفي  
الرقمية جعلت من السهل تقسيم عمليات اإلنتاج العالمية وفصل    التقنياتفترة معينة، أي جميع ما يتم إنتاجه داخل حدود الدولة، غير أن  

نتاج الخدمات واستهالكها، وبالتالي قد ينتشر اإلنتاج العالمي لمؤسسة متعددة الجنسيات في مختلف البلدان بطريقة تجعل موقع  مواقع إ
نمو المعامالت الصغيرة والخدمات عبر الحدود والمدفوعات باستخدام المنصات الرقمية تحديا أيضا في كما شكل  اإلنتاج غير محدد. 

المعامالت والمنتجات الرقمية عقبة   خارجي. وتمثل قيمة الخدمات المقدمة من قبل المنصات الرقمية وأسعارقياس إحصاءات القطاع ال
النهائي المدفوع يتمثل في السعر األساسي الذي يتقاضاه المنتج زائد   أيًضا أمام قياس االقتصاد الرقمي ألن سعر المشتري أو السعر 

منصات الوساطة الرقمية التي تسهل التبادالت فقط وال تملك البضائع التي يتم تبادلها، وهذا  الهامش الذي يتقاضاه الوسيط عن طريق  
تمثل   كما  للتجارة.  هامش  يحدث  حتى  بيعها  سلعة إلعادة  شراء  يجب  أنه  على  ينص  الذي  القومية،  الحسابات  نظام  مع  يتطابق  ال 

ً تحدي "Airbnb" و"UBERقمية مثل "للمستهلك التي تجرى على المنصات الر  -المعامالت من المستهلك   ً  ا أمام قياس هذا   أيضا
المجانية عبر   والوسائط  المنصات  بإنتاج هذه  المتعلقة  البيانات  إلى  منها  العربية  الدول وخاصة  افتقار جل  الرقمي. ولعَل  االقتصاد 

  .أسعارها وأحجامها وتحديد عامالتالم هذه قياس في اإلنترنت وكذلك البرامج المجانية ومدى استهالكها، يمثَل العقبة األهم

كما أن استخدامات المنتجات الرقمية كمدخالت في اإلنتاج المنزلي لالستهالك الخاص، تثير أيضا بعض االشكاليات حول حدود اإلنتاج  
صبح ممكناً بفضل  والقيمة المضافة، خاصة مع الزيادات السريعة في الخدمات الرقمية المجانية واإلنتاج المنزلي غير السوقي الذي أ

تقييم القياس، خاصة مع صعوبة  تؤثر على  أن  يمكن  المصدر  البرامج مفتوحة  الرقمي، ألن مدخالت  السلع استهالك التحول   هذه 
وتقديرات أسعار   اإلنترنت  طريق  عن والخدمات السلع من  المعيشية األسر استهالك تقدير في  ووارداتها، وللنقص المحتمل والخدمات

مجانية. كما تمثل السلع والخدمات المنتجة بطرق غير شرعية وخارج   حتى أو التي يمكن أن تكون منخفضة الصلة ذات الخدماتهذه  
تحدياً أخر في إطار قياس  إطار السوق والتي ال تدخل في إطار معامالته (على غرار السلع والخدمات الرقمية المقدمة من المنازل)  

الرقمي ااالقتصاد  ي، ذلك ألن  اإلجمالي ال  المحلي  تعاريف    تضمنلناتج  التحديات وضع  هذه  معالجة  تتطلب  والخدمات.  السلع  هذه 
تفق عليها حيث ينبغي للمنظمات الدولية عامة، واألجهزة اإلحصائية الوطنية خاصة، في  وتصنيفات وتقنيات قياس محدّثة ومحّسنة مُ 

تحديث أنظمة التصنيف لألنشطة والمنتجات الرقمية لدعم التحسينات المطلوبة    المعلومات واالتصاالت، أن تعمل على  تقنيةعالم تقوده  
  للقياس، وتوحيد المفاهيم والقواعد والضوابط بشأن قياس المعامالت الرقمية. كما تتمثل أهم متطلبات قياس هذا القطاع فيما يلي: 

 
   تطوير التصنيفات اإلجمالية التي تغطي القطاع الرقمي، والمنتجات الرقمية والمعامالت الرقمية خاصة وأن المبادئ التوجيهية

القومية  الدولية   الحسابات  وتعديل  لنظام  األقل  القومية مرة كل خمس سنوات على  للحسابات  المعيارية  السنة  بتحديث  توصي 
 مؤشرات نموها.  تقديرات مخرجات كل نشاط باستخدام

 األنشطة المقدمة رقمي باالقتصاد الصلة ذات قياس  للخدمات  تقديرات  ً الرقمي ووضع  اإل ا الرسمية والحساباتفي   حصائيات 
اإلنترنت والمنتجات التي يتم تسليمها عبر التنزيالت الرقمية أو البث   طريق عن المقدمة المجانية القومية على غرار الخدمات

  اإلنترنت، مثل البرامج والوسائط واإلعالنات. عبر 
  توسيع استخدام مصادر البيانات الجديدة المرتبطة بالرقمنة وجمع البيانات الضخمة لتحليلها، فضالً عن جمع المعلومات المتعلقة

 بالخدمات عبر الحدود التي توفرها المنصات االلكترونية على شبكة اإلنترنت. 
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اـعات واألفراد،   ة من القـط دي قـل ة بین أـی االقتصـــــادـی
وبدون مھارات ستزداد درجة التفاوت في الدخل وفي  
ذین ال  ك المھـارات واـل ذین یمتلكون تـل الفرص بین اـل
یمتلكونھا، وبدون مســاءلة فإن ھناك احتمال اســتخدام  

قتصاد وعلى  االمحركاتلسیطرة قلة على  التقنیةتلك 
ورـفع   اـلـفرص  ـمن  ـتـمـكـیـنـھم  ـمن  بــدالً  األـفراد  ـحیــاة 

قدراتھم.

زیادة النمو االقتصادي  
یُســھم التحول الرقمي في زیادة النمو االقتصــادي من  
أي   یــة  ـم رـق اـل مــارات  ـث ـــت االســـ ي  ـف زیــادة  اـل خـالل 

ــتثمارات في المعدات الرقمیة وت المعلومات قنیةاالســ
ــوبیة، وھو ما  ــاالت وفي البرمجیات الحاســ واالتصــ

)،  Capital Deepeningیـسمى تعمیق رأس المال (
ــین الـناتـجة عنومن خالل الزـیادة في اإلنـتاجـیة   تحســ

ــھم   ــتخدام عوامل اإلنتاج واالبتكارات. ویُسـ كفاءة اسـ
التحول الرقمي في النمو االقتصادي من خالل إحداث  

ــل ال ــالس ــادر  تغیرات في س ــاء مص قیمة الحالیة وإنش
نمـاذج مبتكرة لألعمـال أكثر  للقیمـة وتطبیق  جـدیـدة 
كفاءة واســتدامة. كما أن التحول الرقمي الذي یشــمل 

ــات الحكومیة وخدماتھا،   ــس ــر یُعتبر  كل المؤس اً عنص
ً داعم للنمو من خالل إضـــفاء الشـــفافیة وتعزیز الثقة  ا

دـمات  في المـعامالت والعالـقات التـعاـقدـیة وتقرـیب الخـ 
ــھولة بما  من األفراد وقطاع األعمال وجعلھا أكثر ســ

ات. امالت والمعلوـم ة المـع ا تســـــاھم  یخفض تكلـف كـم
من خالل  في النموالبنیة األسـاسـیة لالقتصـاد الرقمي

Networkأثر العوامل الخارجیة للشــبكة (ما یُســمى  
Externalities ،إذ) أو ما یســمى أیضــاً أثر الشــبكة

ــبـكة أـنھ كلـما زاد ـعدد ال ــبـحت الشــ ــتـخدمین أصــ مســ
مصدراً أكبر إلحداث القیمة واالستفادة من المعلومات 

تُ  ــاليالتي  ــالت ب النمو ،تیحھــا.  في  المســـــاھمــة  ــإن  ف
ــادي تكون ـعادة أعلى في ـحاـلة البنـیة التحتـیة  االقتصــ
الرقمیة من األنواع األخرى من البنیة التحتیة، الـسیما  

 Rudra P. Pradhan, Girijasankarأنظر مثالً إلى)7(
Mallik, Tapan P. Bagchi(2018),

Information communication technology 
(ICT) infrastructure and economic growth: 
A causality evinced by cross-country panel 
data, IIMB Management Review (2018) 

والمراجع المشار إلیھا في الورقة. ,103–91 ,30
( 8 ) Katz R. L. & F.M. Callorda (2017), 

Estimacion del impacto socioeconomic del 

ــر المعلومات وزیادة الكفاءة ال تنظیمیة  عن طریق نشـ
للمنشآت.

وفي مراجعة ألھم الدراســــات التي قیمت تأثیر زیادة 
ــاالت على  تقنیــاترأس مــال   المعلومــات واالتصـــ

بین   ــاج،  (Kretschmerاإلنت أن  2013وآخرون   (
في   ــار  ــتثم االســ في حجم  ــادة  ــةزی ــات تقنی المعلوم

في المائة تُؤدي في المتوسـط 10واالتصـاالت بنسـبة  
0.6إلى  0.5یتراوح ما بینإلى نمو في الناتج بمعدل

في المائة. من ناحیة أخرى، بین عدد من الدراســــات  
التحتیـة   البنیـة  المعلومـات لتقنیـةالحـدیثـة أن تطویر 

من خالل توســــیع اســــتخدام النطاق ،واالتصــــاالت
ة عدد مســــتخدمي اإلنترنت، یُســــاھم العریض وزیاد

ـــكل   الي ُمؤثربشــ اتج المحلي اإلجـم ادة نمو الـن في زـی
.)7(للفرد

ــة ــلت دراســ ــملت،وتوصــ دولة خالل الفترة 73شــ
ــر مرـكب لتـقدیر،  )2004-2015( العالـقة بین مؤشــ

الرقمي،  یُعبر   اإلیكولوجي  ــام  النظ تطور  ــدى  م عن 
یشـیر  مؤشـر فرعي،  64مؤشـرات رئیسـة و8یضـم 

ــبة أي  إلى أن  ــر بنس في المائة  1زیادة في ذلك المؤش
في المائة في نمو نصیب 0.13تؤدي إلى زیادة بنسبة  

.)8(الفرد من إجمالي الناتج المحلي

ــة أخرى  بینت   ــملتدراسـ دولة أن زیادة في  150شـ
في المائة تُؤدي إلى  10مؤشـر التطور الرقمي بنسـبة  

زیادة في نمو نصــیب الفرد من إجمالي الناتج المحلي  
ة تتراوح بین   ـــب دول غیر  0.5بنســ ة في اـل في المـاـئ

في المائة  0.62المتقدمة في التحول الرقمي، وحوالي  
ــلت  ھا عامة مفادإلى نتیجة  في الدول المتقدمة، وتوص

ـنـمو  اـل ـعـلى  اـلرـقـمي  ـلـتـحول  ـل اإلـیجــاـبیــة  اآلثــار  أن 
والتشـغیل واالبتكار تزید مع التقدم في تنفیذ سـیاسـات 

.)9(التحول الرقمي

crecimiento del ecosistema digital en 
America Latina.  http://www.teleadvs.com/wp-
content/uploads/Katz_Callorda_Estimacion_d
el_impacto_socioeconomico_del_crecimiento
_del_ecosistema_digital_en_America_Latina_
v2.pdf

(9) Sabbagh, K. et al. (2012) “Maximizing the 
Impact of Digitization” White paper, Booz 
& Co.
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اإلنتاجیةالتأثیر على  
ــات المتـاحـة حول تـأثیر  رغم تبـاین   تقنیـةالـدراســـ

على إنتاجیة العمل واإلنتاجیة المعلومات واالتصاالت
تــاج اإلـن ـلـعوامــل  یــة  ـل ـك الـ اـل ـحیــث  ـمن  ـھـجیــات ،  ـن ـم

ــكل عام، إلى أن  إال أنھا  )10(والنتائج، ــت، بشــ خلصــ
ــتثماراال المعلومات واالتصــاالت لھ تأثیر  تقنیةفي  س

إنتــاجیــة العمــل واإلنتــاجیــة  كبیر وإیجــابي على نمو 
ــتخدام   الكلیة لعوامل اإلنتاج من خالل زیادة كفاءة اسـ
ــآت  ھذه العوامل نتیجة لدعم القدرات االبتكاریة للمنش
ــجیعـھا على اعتـماد   ــمیم منتـجاتـھا وتشــ وتطویر تصــ

ط في التجارة  أسالیب جدیدة إلدارة األعمال، واالنخرا
الخارجیة وتحســین موقعھا في األســواق الدولیة، ذلك  

فعلى .)11(فضـالً عن زیادة اـستخدامھا للعمالة الماھرة
ات   اـن دام بـی ــتـخ اســ ال، بیـنت دراســـــة، ـب ل المـث ــبـی ســ

ــ  ــات األعـمال  وحاتالمســ ــیلـیة حول مـمارســ التفصــ
شـركة كبیرة  179المعلومات لــــــ  تقنیةواسـتثمارات  

ــة، أن ــركات التي تعتمد في  مدرجة في البورصـ الشـ
ذ القرار على القواعد الضـــخمة للبیانات اخاتعملیات 

إلى  5تتراوح ما بینلدیھا إنتاج وإنتاجیة أعلى بنـسبة
ً في المائة  6 بالنظر إلى اســــتثماراتھا  مما كان متوقعا

.)12(المعلوماتلتقنیةاألخرى واستخدامھا 

ــت ــاتالخلص ت  أن القطاعات ذا إلىعدید من الدراس
المعلومات واالتصــــاالت،  لتقنیةاالســــتخدام الكثیف  

ــركات  ــات المالیة والبحثیة وشـ ــسـ على غرار المؤسـ
ات دـم ام  ،)13(الـخ ة قـی ة أعلى نتیـج اجـی ا انـت ا  لـھ معظمـھ

ــین نـماذج األعـمال   ــتثـمارات تكمیلـیة أكبر لتحســ باســ
تقنیةوبصفة عامة، فإن تأثیر استخدام  وجودة اإلدارة.

ــاالت على   نتاجیة القطاعات، كما إالمعلومات واالتص
ــآت، یتوقف على قدرتھا على التأقلم ودرجة   في المنش

ــة أعمالھاتھامرون ، وعادة ما تكون في تعدیل ممارسـ

( 10 ) Tobias Kretschmer, Mélisande Cardona, 
Thomas Strobel (2013), “ICT and 
productivity:
a roadmap for empirical research”, the 
department for “Industrial Organisation and 
New Technologies” at the Ifo Institute -
Department of Industrial Organisation and 
New Technologies: http://www.cesifo-
group.de/int

ــات في ذلك )11( أنظر مثالً إلى تلخیص نتائج أھم الدراســ
. Vogelsang (2010)الخصوص في 

(12) Brynjolfsson, Erik and Hitt, Lorin M. and 
Kim, Heekyung Hellen (2011), Strength in 
Numbers: How Does Data-Driven 

ــآت الكبیرةھذه القدرة أكبر لدى التي تتوفر لھا المنشـ
ــواق للنـفاذ إلى االموارد الـكافـیة   لمعلوـمات حول األســ

وأذواق وخیارات المســــتھلكین والســــتقطاب العمالة  
.)14(الماھرة

القطاعات  الرقمیة أعمق في التقنیاتاســــتخدام  یكون
ة  التي تعـمل في ــھوـل ة تتمیز بســ ـــی افســ ة تـن دخولبیـئ

ــآت  ــجع على ظھور المنشـ ــركات، وتُشـ وخروج الشـ
الصــغیرة والمتوســطة ذات القدرات التنافســیة العالیة  
ــخمة   ــاطھا على قواعد البیانات الضــ ــتند نشــ والمســ

غطي نطاق والحوـسبة الـسحابیة والمنـصات الرقمیة ویُ 
ــواق المحلـیة واألجنبـیة. ــاطـھا األســ ویُعزى ذلك  نشــ

لكون المنشـآت الجدیدة عادة ما تمتلك میزة نسـبیة في  
الجدیدة، فضـــالً عن توفر مســـاحة  التقنیاتاســـتخدام  

اق عملیاتھا بســرعة في  كافیة لدیھا للنمو وتوســیع نط
أو الخروج من  ـحال نـجاحـھا، وتقلیص حجم عملـیاتـھا

.)15(السوق في حال فشلھا

التشغیلالتأثیر على  
ل من خالل عـدة  ــغـی یؤثر التحول الرقمي على التشــ
ــواق  ــھیل إتاحة المعلومات عن أســ قنوات أھمھا تســ
ــین المواءمة  العمل في جانبي العرض والطلب وتحس

البحــث عن الوظــائف (بینھمــا    Jobوزیــادة كفــاءة 
Search-and-Matching  ـخالل ن  ـم مــا  الســــــی  (

المنصــات الرقمیة المتخصــصــة، وكذلك عن طریق  
التحول الـجذري  إنزـیادة الطـلب على العـماـلة، حـیث  

الذي تشھده نماذج األعمال والتنظیم واإلدارة ووسائل  
ة للتطورات   اج نتیـج ةاإلنـت ة الكبیرة یُ التقنـی د  الرقمـی وـل

اـنب آخر،  ة. من ـج الـی ارات الـع داً على المـھ دـی اً ـج طلـب
اإلفــ  ــدام  ــتخ اســ ــادة  زی ــت  إن  النطــاق عریضنترن

Broadband أو الحر  العمــل  إلى زیــادة في  تُؤدي 
ــبة لذوي المھارات العالیة  ــاب الخاص، بالنســ للحســ

Decision-making Affect Firm Performance? 
(April 22, 2011). Available at 
SSRN: https://ssrn.com/abstract=1819486
or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1819486.

(13) Kretschmer et al. مصدر سبق ذكره  ,(2013)
(14) OECD (2019), مصــدر ســبق ذكره ; World Bank 

(2018), Information and Communications for 
Development. 

(15)Andrews, D. and C. Criscuolo (2013), 
Knowledge-Based Capital, Innovation and 
Resource Allocation, OECD Economics 
Department Working Papers, No. 4, OECD 
Publishing, Paris, 
https://doi.org/10.1787/5k46bh92lr35-en
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اـعات واألفراد،   ة من القـط دي قـل ة بین أـی االقتصـــــادـی
وبدون مھارات ستزداد درجة التفاوت في الدخل وفي  
ذین ال  ك المھـارات واـل ذین یمتلكون تـل الفرص بین اـل
یمتلكونھا، وبدون مســاءلة فإن ھناك احتمال اســتخدام  

قتصاد وعلى  االمحركاتلسیطرة قلة على  التقنیةتلك 
ورـفع   اـلـفرص  ـمن  ـتـمـكـیـنـھم  ـمن  بــدالً  األـفراد  ـحیــاة 

قدراتھم.

زیادة النمو االقتصادي  
یُســھم التحول الرقمي في زیادة النمو االقتصــادي من  
أي   یــة  ـم رـق اـل مــارات  ـث ـــت االســـ ي  ـف زیــادة  اـل خـالل 

ــتثمارات في المعدات الرقمیة وت المعلومات قنیةاالســ
ــوبیة، وھو ما  ــاالت وفي البرمجیات الحاســ واالتصــ

)،  Capital Deepeningیـسمى تعمیق رأس المال (
ــین الـناتـجة عنومن خالل الزـیادة في اإلنـتاجـیة   تحســ

ــھم   ــتخدام عوامل اإلنتاج واالبتكارات. ویُسـ كفاءة اسـ
التحول الرقمي في النمو االقتصادي من خالل إحداث  

ــل ال ــالس ــادر  تغیرات في س ــاء مص قیمة الحالیة وإنش
نمـاذج مبتكرة لألعمـال أكثر  للقیمـة وتطبیق  جـدیـدة 
كفاءة واســتدامة. كما أن التحول الرقمي الذي یشــمل 

ــات الحكومیة وخدماتھا،   ــس ــر یُعتبر  كل المؤس اً عنص
ً داعم للنمو من خالل إضـــفاء الشـــفافیة وتعزیز الثقة  ا

دـمات  في المـعامالت والعالـقات التـعاـقدـیة وتقرـیب الخـ 
ــھولة بما  من األفراد وقطاع األعمال وجعلھا أكثر ســ

ات. امالت والمعلوـم ة المـع ا تســـــاھم  یخفض تكلـف كـم
من خالل  في النموالبنیة األسـاسـیة لالقتصـاد الرقمي

Networkأثر العوامل الخارجیة للشــبكة (ما یُســمى  
Externalities ،إذ) أو ما یســمى أیضــاً أثر الشــبكة

ــبـكة أـنھ كلـما زاد ـعدد ال ــبـحت الشــ ــتـخدمین أصــ مســ
مصدراً أكبر إلحداث القیمة واالستفادة من المعلومات 

تُ  ــاليالتي  ــالت ب النمو ،تیحھــا.  في  المســـــاھمــة  ــإن  ف
ــادي تكون ـعادة أعلى في ـحاـلة البنـیة التحتـیة  االقتصــ
الرقمیة من األنواع األخرى من البنیة التحتیة، الـسیما  

 Rudra P. Pradhan, Girijasankarأنظر مثالً إلى)7(
Mallik, Tapan P. Bagchi(2018),

Information communication technology 
(ICT) infrastructure and economic growth: 
A causality evinced by cross-country panel 
data, IIMB Management Review (2018) 

والمراجع المشار إلیھا في الورقة. ,103–91 ,30
( 8 ) Katz R. L. & F.M. Callorda (2017), 

Estimacion del impacto socioeconomic del 

ــر المعلومات وزیادة الكفاءة ال تنظیمیة  عن طریق نشـ
للمنشآت.

وفي مراجعة ألھم الدراســــات التي قیمت تأثیر زیادة 
ــاالت على  تقنیــاترأس مــال   المعلومــات واالتصـــ

بین   ــاج،  (Kretschmerاإلنت أن  2013وآخرون   (
في   ــار  ــتثم االســ في حجم  ــادة  ــةزی ــات تقنی المعلوم

في المائة تُؤدي في المتوسـط 10واالتصـاالت بنسـبة  
0.6إلى  0.5یتراوح ما بینإلى نمو في الناتج بمعدل

في المائة. من ناحیة أخرى، بین عدد من الدراســــات  
التحتیـة   البنیـة  المعلومـات لتقنیـةالحـدیثـة أن تطویر 

من خالل توســــیع اســــتخدام النطاق ،واالتصــــاالت
ة عدد مســــتخدمي اإلنترنت، یُســــاھم العریض وزیاد

ـــكل   الي ُمؤثربشــ اتج المحلي اإلجـم ادة نمو الـن في زـی
.)7(للفرد

ــة ــلت دراســ ــملت،وتوصــ دولة خالل الفترة 73شــ
ــر مرـكب لتـقدیر،  )2004-2015( العالـقة بین مؤشــ

الرقمي،  یُعبر   اإلیكولوجي  ــام  النظ تطور  ــدى  م عن 
یشـیر  مؤشـر فرعي،  64مؤشـرات رئیسـة و8یضـم 

ــبة أي  إلى أن  ــر بنس في المائة  1زیادة في ذلك المؤش
في المائة في نمو نصیب 0.13تؤدي إلى زیادة بنسبة  

.)8(الفرد من إجمالي الناتج المحلي

ــة أخرى  بینت   ــملتدراسـ دولة أن زیادة في  150شـ
في المائة تُؤدي إلى  10مؤشـر التطور الرقمي بنسـبة  

زیادة في نمو نصــیب الفرد من إجمالي الناتج المحلي  
ة تتراوح بین   ـــب دول غیر  0.5بنســ ة في اـل في المـاـئ

في المائة  0.62المتقدمة في التحول الرقمي، وحوالي  
ــلت  ھا عامة مفادإلى نتیجة  في الدول المتقدمة، وتوص

ـنـمو  اـل ـعـلى  اـلرـقـمي  ـلـتـحول  ـل اإلـیجــاـبیــة  اآلثــار  أن 
والتشـغیل واالبتكار تزید مع التقدم في تنفیذ سـیاسـات 

.)9(التحول الرقمي

crecimiento del ecosistema digital en 
America Latina.  http://www.teleadvs.com/wp-
content/uploads/Katz_Callorda_Estimacion_d
el_impacto_socioeconomico_del_crecimiento
_del_ecosistema_digital_en_America_Latina_
v2.pdf

(9) Sabbagh, K. et al. (2012) “Maximizing the 
Impact of Digitization” White paper, Booz 
& Co.

في التنمیة العربیة االقتصاد الرقمي ودعم دوره  : العاشرالفصل 

197

اإلنتاجیةالتأثیر على  
ــات المتـاحـة حول تـأثیر  رغم تبـاین   تقنیـةالـدراســـ

على إنتاجیة العمل واإلنتاجیة المعلومات واالتصاالت
تــاج اإلـن ـلـعوامــل  یــة  ـل ـك الـ اـل ـحیــث  ـمن  ـھـجیــات ،  ـن ـم

ــكل عام، إلى أن  إال أنھا  )10(والنتائج، ــت، بشــ خلصــ
ــتثماراال المعلومات واالتصــاالت لھ تأثیر  تقنیةفي  س

إنتــاجیــة العمــل واإلنتــاجیــة  كبیر وإیجــابي على نمو 
ــتخدام   الكلیة لعوامل اإلنتاج من خالل زیادة كفاءة اسـ
ــآت  ھذه العوامل نتیجة لدعم القدرات االبتكاریة للمنش
ــجیعـھا على اعتـماد   ــمیم منتـجاتـھا وتشــ وتطویر تصــ

ط في التجارة  أسالیب جدیدة إلدارة األعمال، واالنخرا
الخارجیة وتحســین موقعھا في األســواق الدولیة، ذلك  

فعلى .)11(فضـالً عن زیادة اـستخدامھا للعمالة الماھرة
ات   اـن دام بـی ــتـخ اســ ال، بیـنت دراســـــة، ـب ل المـث ــبـی ســ

ــ  ــات األعـمال  وحاتالمســ ــیلـیة حول مـمارســ التفصــ
شـركة كبیرة  179المعلومات لــــــ  تقنیةواسـتثمارات  

ــة، أن ــركات التي تعتمد في  مدرجة في البورصـ الشـ
ذ القرار على القواعد الضـــخمة للبیانات اخاتعملیات 

إلى  5تتراوح ما بینلدیھا إنتاج وإنتاجیة أعلى بنـسبة
ً في المائة  6 بالنظر إلى اســــتثماراتھا  مما كان متوقعا

.)12(المعلوماتلتقنیةاألخرى واستخدامھا 

ــت ــاتالخلص ت  أن القطاعات ذا إلىعدید من الدراس
المعلومات واالتصــــاالت،  لتقنیةاالســــتخدام الكثیف  

ــركات  ــات المالیة والبحثیة وشـ ــسـ على غرار المؤسـ
ات دـم ام  ،)13(الـخ ة قـی ة أعلى نتیـج اجـی ا انـت ا  لـھ معظمـھ

ــین نـماذج األعـمال   ــتثـمارات تكمیلـیة أكبر لتحســ باســ
تقنیةوبصفة عامة، فإن تأثیر استخدام  وجودة اإلدارة.

ــاالت على   نتاجیة القطاعات، كما إالمعلومات واالتص
ــآت، یتوقف على قدرتھا على التأقلم ودرجة   في المنش

ــة أعمالھاتھامرون ، وعادة ما تكون في تعدیل ممارسـ

( 10 ) Tobias Kretschmer, Mélisande Cardona, 
Thomas Strobel (2013), “ICT and 
productivity:
a roadmap for empirical research”, the 
department for “Industrial Organisation and 
New Technologies” at the Ifo Institute -
Department of Industrial Organisation and 
New Technologies: http://www.cesifo-
group.de/int

ــات في ذلك )11( أنظر مثالً إلى تلخیص نتائج أھم الدراســ
. Vogelsang (2010)الخصوص في 

(12) Brynjolfsson, Erik and Hitt, Lorin M. and 
Kim, Heekyung Hellen (2011), Strength in 
Numbers: How Does Data-Driven 

ــآت الكبیرةھذه القدرة أكبر لدى التي تتوفر لھا المنشـ
ــواق للنـفاذ إلى االموارد الـكافـیة   لمعلوـمات حول األســ

وأذواق وخیارات المســــتھلكین والســــتقطاب العمالة  
.)14(الماھرة

القطاعات  الرقمیة أعمق في التقنیاتاســــتخدام  یكون
ة  التي تعـمل في ــھوـل ة تتمیز بســ ـــی افســ ة تـن دخولبیـئ

ــآت  ــجع على ظھور المنشـ ــركات، وتُشـ وخروج الشـ
الصــغیرة والمتوســطة ذات القدرات التنافســیة العالیة  
ــخمة   ــاطھا على قواعد البیانات الضــ ــتند نشــ والمســ

غطي نطاق والحوـسبة الـسحابیة والمنـصات الرقمیة ویُ 
ــواق المحلـیة واألجنبـیة. ــاطـھا األســ ویُعزى ذلك  نشــ

لكون المنشـآت الجدیدة عادة ما تمتلك میزة نسـبیة في  
الجدیدة، فضـــالً عن توفر مســـاحة  التقنیاتاســـتخدام  

اق عملیاتھا بســرعة في  كافیة لدیھا للنمو وتوســیع نط
أو الخروج من  ـحال نـجاحـھا، وتقلیص حجم عملـیاتـھا

.)15(السوق في حال فشلھا

التشغیلالتأثیر على  
ل من خالل عـدة  ــغـی یؤثر التحول الرقمي على التشــ
ــواق  ــھیل إتاحة المعلومات عن أســ قنوات أھمھا تســ
ــین المواءمة  العمل في جانبي العرض والطلب وتحس

البحــث عن الوظــائف (بینھمــا    Jobوزیــادة كفــاءة 
Search-and-Matching  ـخالل ن  ـم مــا  الســــــی  (

المنصــات الرقمیة المتخصــصــة، وكذلك عن طریق  
التحول الـجذري  إنزـیادة الطـلب على العـماـلة، حـیث  

الذي تشھده نماذج األعمال والتنظیم واإلدارة ووسائل  
ة للتطورات   اج نتیـج ةاإلنـت ة الكبیرة یُ التقنـی د  الرقمـی وـل

اـنب آخر،  ة. من ـج الـی ارات الـع داً على المـھ دـی اً ـج طلـب
اإلفــ  ــدام  ــتخ اســ ــادة  زی ــت  إن  النطــاق عریضنترن

Broadband أو الحر  العمــل  إلى زیــادة في  تُؤدي 
ــبة لذوي المھارات العالیة  ــاب الخاص، بالنســ للحســ

Decision-making Affect Firm Performance? 
(April 22, 2011). Available at 
SSRN: https://ssrn.com/abstract=1819486
or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1819486.

(13) Kretschmer et al. مصدر سبق ذكره  ,(2013)
(14) OECD (2019), مصــدر ســبق ذكره ; World Bank 

(2018), Information and Communications for 
Development. 

(15)Andrews, D. and C. Criscuolo (2013), 
Knowledge-Based Capital, Innovation and 
Resource Allocation, OECD Economics 
Department Working Papers, No. 4, OECD 
Publishing, Paris, 
https://doi.org/10.1787/5k46bh92lr35-en
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الحدیثة. نتیجة لذلك، التقنیاتوالمتمكنین من استخدام  
انتشــرت في أســواق العمل حول العالم ظاھرة العقود  
ــیرة األجـل أو العمـل الحر بـدالً من الوظـائف  قصــ

). Gig Economyالدائمة (

ــبب في  ي المقابل، فف إن التحول الرقمي یُمكن أن یتسـ
ــة  اإلقالل من الطـلب على الـعدـید من الوـظائف ـخاصــ

ــب   تتطل ال  التي  والمتكررة  ــة  الروتینی ــال  األعم في 
ا اآلالت ـبأكثر   ة والتي یمكن أن تقوم بـھ مـھارات ـعالـی
كفاءة وأقل تكلفة. فاآلالت لھا قدرة أفضــــل على أداء  

ی اقة، والحواـس ب اآللیة أفضـل  العدید من الوظائف الـش
ة  احـی ات. من ـن ات كبیرة من المعلوـم الجـة كمـی في مـع

الــذكــاء  فــ أخرى،   الحــدیثــة في مجــال  إن التطورات 
ــل في   ــطناعي یمكن أن تجعل الروبوتات أفضـ االصـ
ل  ــتقـب ــر في المســ التعلم وتجعلھم یحلون محـل البشــ
القرـیب ـخاصــــة في المـجاالت التي تتطـلب اـلدـقة في  

ة، أو  األداء والتقلـیل من احتـماالت ــرـی األخـطاء البشــ
التي تـُسھم بـشكل كبیر في تخفیض المصاریف وزیادة 
ــرعــة في اإلنجــاز، رغم وجود تبــاین كبیر في   الســ

. ) 16(بالروبوتات تقدیرات مدى وســرعة إحالل البشــر 
ــات ـبأن  في الـماـئة من  47حوالي وتُفـید بعض اـلدراســ

ً الـحالـیة  الوـظائف  ـــبب ـقد تتعرض للزوال ـتدریجـیا بســ
.)17(حول الرقميزیادة الت

ــرات  تُ  د بعض المؤشــ دء  بفـی ب على  انخفـاضـب الطـل
العـماـلة غیر الـماھرة في اـلدول المتـقدـمة والـنامـیة على  

، حیث تراجعت حصــــة العمالة من الناتج  حد ســــواءً 
تراجعت نسـبة كما  ،المحلي نتیجة ألتمتة بعض المھن

ادة   ــطـة، التي تؤدي ـع ارات المتوســ المھن ذات المـھ
 ً ومعــالجــة مھــامــا ــة  المكتبی األعمــال  مثــل  ــة  روتینی

ــارات  المھ ذات  المھن  مع  ــة  ــارن ــالمق ب ــات،  المعلوم
. وھذا یعني مزیداً من االستقطاب في سوق )18(العالیة

العمل، وبالتالي زیادة في الالمـساواة في توزیع الدخل  
ــطـة  ذوي المھـارات المتوســ نتیجـة فقـدان وظـائف ـل

وسطى والفقیرة. المنتمین في األغلب إلى الطبقات ال

(16) Joseph E. Stiglitz (2019), Technology, 
Societal Well-being and Inequality, Turin, 
November 2019.

(17) Frey C. and B. Osborne (2013), The Future of 
Employment: How Susceptible Are Jobs To 
Computerisation?, University of Oxford. 
https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloa
ds/academic/The_Future_of_Employment.p
df

دولي ()18( ك اـل ة في العـالم: 2016البـن )، تقریر عن التنمـی
العوائد الرقمیة.

إلى أن  حول العالم  دولة  150شــملت دراســة  خلصــت 
في المائة في مؤشــر التحول الرقمي  10زیادة بنســبة  

ــط بنحو   ة في المتوســ اـل دل البـط في  0.84تُخفض مـع
الـدول   المـائـة، بـالرغم من وجود تبـاین بین مختلف 
وذلك حســـب مســـتوى التحول الرقمي الذي وصـــلت 

ــة أ)19(إلـیھ ــمـلت مجموـعة . ووـجدت دراســ خرى شــ
دولــة إفریقیــة، أن ظھور اإلنترنــت  12متكونــة من  

فائق الســــرعة ارتبط بتحســــن معدالت التوظیف في  
بالنسـبة لذوي المھارات خاصـةالمحلیةأسـواق العمل 

.)20(العالیة

دراسة صدرت عن البنك الدولي مؤخراً، خلصتكما 
ادة  أن  إلى   ــة من  زـی اســـ درجـة التحول الرقمي، الُمـق

خالل نسبة السكان البالغین الذین یستخدمون اإلنترنت  
مـعدالت البـطاـلة في  تُؤدي إلى انخـفاض ـلدفع الفواتیر،  

ة حـیث   ة في العیـن ــموـل دان المشــ ادة إنمختلف البـل زـی
قدرھا نقطة مئویة واحدة في نســبة اســتخدام اإلنترنت  

ا تُؤدي   د ـم دفع الفواتیر في بـل إلى انخـفاض ـقدره بین ـل
. )21(نقطة مئویة في معدل البطالة0.27و0.15

ــغیل  ــافي للتحول الرقمي على التشـ یتوقف األثر الصـ
ــوق العمـل وعلى مـدى قـدرة   ــائص ســ على خصـــ
أقلم مع ذـلك التحول. فكلـما زادت   االقتصــــاد على الـت

مســتوى زاد ودرجة االســتعداد واالســتخدام الرقمي،  
ل ارات في قوة العـم ات والمـھ ــریـع ة تشــ ة مروـن درـج

بین القطاعات،  أسـواق العمل وسـھولة انتقال العاملین  
.على التشغیلیجابي  زاد التأثیر اإل 

مســــاھـمة االقتصــــاد الرقمي في إـحداث تنمـیة
ومستدامة  شاملة

ــباب االھتمام المتزاید باالقتصــاد الرقمي ھو  من أھم أس
ومســتدامة. فالتطورات شــاملةقدرتھ على تحقیق تنمیة  

بإمكان الجمیع االتصـال بأشـخاص لم یكن جعلت التقنیة
باإلمكان االتصــال بھم في الســابق، وأصــبح باســتطاعة 
ــال  ــات التـنافس واالتصــ ــســ الكثیر من الـناس والمؤســ

(19) Stefan Heinrich (2014), Socio-Economic 
Consequences of Digital Transformation, 
Socioeconomica, 2014, 3(6): 179-202. 

(20) Hjort, J. & J. Poulsen. 2019, The Arrival of 
Fast Internet and Employment in Africa, 
American Economic Review 109: 1032 -
1079.

(21) Daniel Lederman and Marwane Zouaidi
(2020), Incidence of the Digital Economy and 
Frictional Unemployment: International 
Evidence, World Bank Policy Research 
Working Paper 9170. 
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ــھوـلة مـقاـبل تكلـفة أقل  والتـعاون وإـقاـمة ال ــراـكات بســ شــ
ومســـاواة أكبر من أي وقت مضـــى. ویصـــف الكاتب 

ــعتوـماس فرـیدـمان ـھذا  األمریكي  "الـعالم  ـــــــــ بالوضــ
تكون الفرص التي توفرھا تطورات  حیث )22(المـسطح"

الحدیثة متاحة للجمیع ویمكن أن تشــــمل آثارھا التقنیات 
اإلیجابیة كل األفراد والمؤســســات والقطاعات ومختلف  

ن تطویر فإعلیھ، األنشــــطة االقتصــــادیة واالجتماعیة.  
ــاـعد على   ــاد الرقمي یســ تحقیق أـھداف التنمـیة االقتصــ

المستدامة السبعة عشر. 

ــوص الخصــ ــذا  ھ ــدولي ،في  ال ــاد  االتح ــل من  ك بین 
واللجنة االقتصـادیة واالجتماعیة لغربي )23(ت لالتصـاال

ــكوا) التابعة لألمم المتحدة ــیا (إسـ التقنیات دور ،)24(آسـ
ار المبني على ھـذه   ة واالبتـك ات الرقمـی في تحقیق   التقنـی

ـــتداـمة،   ــیـما األـھداف المتعلـقة  أـھداف التنمـیة المســ الســ
ــاء على الفقر والجوع وتوفیر الصــــحة والتعلیم  بالقضــ
الجیدین وتحقیق المســاواة بین الجنســین والحد من عدم  

الشــاملالمســاواة في الفرص وتعزیز النمو االقتصــادي  
وتوفیر العمـل الالئق وإقـامـة بنى تحتیـة قویـة وتحفیز 

ــنیع واالبتكار ــاالتص ت الحدیثة . وقد بینت بعض الدراس
أن التحول الرقمي لھ تأثیر إیجابي كبیر على االبتكارات 

.)25(وترتیب الدول في مؤشر االبتكار العالمي 

الرقمیة في تحقیق تنمیة ـشاملة من التقنیةیـُسھم اـستخدام  
تحسـین خالل التوصـیل الرقمي للسـكان الذي یؤدي إلى 
والتعلیم، نـسبة تغطیتھم بالخدمات األـساـسیة مثل الـصحة  

ــة   ــائی الن ــات  الجھ من  ــة  الحكومی ــات  ــدم الخ ــب  وتقری
للفئــات   المــالي  ــمول  الشــ وتحقیق  الریفیــة،  والمنــاطق 
الضــعیفة والفئات العاملة في القطاع غیر الرســمي غیر 
المغطاة بالخدمات المصــرفیة التقلیدیة كفتح الحســابات 
أو االقتراض، ویـضمن الـشفافیة في المعامالت، ویـُساعد  

ـشروعات الـصغیرة والمتوـسطة على تطویر أـصحاب الم
المبتكرین  ــجع  أعمــالھم وزیــادة فرص نجــاحھم، ویُشــ
تثمرین على تحویل أفكارھم اإلبداعیة إلى  وصـغار المـس
مشـــاریع قابلة للتنفیذ ویُســـھل حصـــولھم على التمویل،  
ــتوـیات الفقر والبـطاـلة  ــھم في تخفیف مســ الي یســ الـت وـب

خاصة بین الشباب المتعلم واإلناث.

(22) Thomas Friedman (2005), The World is Flat: 
A Brief History of the Twenty-first Century, 
Farrar, Straus and Giroux, ISBN: 03-374-
29288-4. 

الً    )23( ـث ـم ر  ـظ رنــت  أـن ـت األـن ى  ـل ـع ي  ــاـل ت اـل ــاد  ح اإلـت ع  وـق ـم
https://www.itu.int/en/sustainable-

world/Pages/default.aspx  غــة ـل ــاـل ب ـخص  ـل ـم واـل
ــذي  اـلـتـنـفی اـلـمـلـخص  ـفي  اـلـمـحـتوى  ـنـفس  ـحول  ــة  اـلـعرـبی
ــادر عن   ــاد الرقمي الصـ ــتراتیجیة العربیة لالقتصـ لإلسـ

وضع البنى األساسیة والمؤسسیة لالقتصاد الرقمي  
أن تعظیم  دراســـــات ـب ة ومعظم اـل دولـی د التجـارب اـل تفـی
االســتفادة من منافع تطویر االقتصــاد الرقمي یســتوجب 
ــیــل  المتطلبــات لزیــادة درجــة التوصــ توفیر عــدد من 
ار  داد الرقمي، والتحوط ضـــــد ـعدد من اآلـث ــتـع واالســ

اھ اس الـج ة. وتـُق امـن ة الـك ــلبـی ة من خالل  الســ ة الرقمـی زـی
الرقمیة والمسـتخدمین (األفراد  التقنیةالقدرة على إدماج 

ــرـكات والحكوـمات) في إـطار نـظام حوكـمة مالئم  والشــ
د آخر تقریر عن  دة من التحول الرقمي. ویُفـی اـئ یُعظم الـف

ــأن   ب العــالم،  ــة في  الرقمی ــة  ــدول  الجــاھزی ال مجموعــة 
ــمالعربیة، التي  تحتل مراتب ، في التقریردولة13تضـ

بیا بالمقارنة مع مجموعات الدول األخرى   متواضـعة نـس
 ً ــا ــاین تب وتُظھر  ــالم،  الع ــام  في  كبیراً في  الع ــر  المؤشــ

ث   ا، حـی ا بینـھ ة فیـم ة الرقمـی اھزـی دول  للـج تتفوق معظم اـل
ـشرق، وبالخصـوص دول مجلس التعاون المالعربیة في 

لدول الخلیج العربیة، بشــكل واضــح على االقتصــادات 
). تُعتبر اإلمارات  2ة شـــمال إفریقیا، الشـــكل (في منطق

ً رائـدةً  ً ، حیـث إنھـا تحتـل المرتبـة األولى  إقلیمیـا عربیـا
ــم  العـالمي  الترتیـب  في 29والمرتبـة   121الـذي یضــ

.)26(دولة

الــدول العربیــة في  ــعیــة مجموعــة  إلى وضــ وبــالنظر 
المؤشـرات الفرعیة الرئیسـیة لمؤشـر الجاھزیة الرقمیة:  

ــتخدام والحوكمة والتأثیر، فإن ھذه الدول  التقنیات  واالس
عن بقیة مجموعات الدول في العالم خاصــة في تتراجع

. أي البنیة األساسیة الرقمیةالتقنیةجانب الجاھزیة 

ــع تلـك الجـاھزیـة في الـدول   یُمكن تحلیـل وتقییم وضــ
عناصــر رئیســیة  ثالثة العربیة من خالل مدى التقدم في 

ــیة الرقمیة، تطویر البنیة  ــاســ وھي: تطویر البنیة األســ
الرقمیة الـسیما من التقنیات دام وتحفیز اـستخ،  المؤـسـسیة

اول األجزاء   ة. وتتـن ة الرقمـی اـف خالل تطویر التعلیم والثـق
التالیة وضع الدول العربیة فیما یتعلق بتلك العناصر.

ة واالتحـاد العربي  العربـی ة  ــادـی مجلس الوحـدة االقتصـــ
. 2018دیسمبر 10لالقتصاد الرقمي، 

( 24 ) UNESCWA (2019), Arab Horizon 2030 : 
Digital Technologies for Development.

ــار Heinrich (2014)أنظر مثالً  )25( ، والمراجع المشـــ
إلیھا في الورقة. 

(26) Soumitra Dutta and Bruno Lanvin (2019), 
The Network Readiness Index 2019: Towards 
a Future-Ready Society, Portulans Institute,   
www.networkreadinessindex.org
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الحدیثة. نتیجة لذلك، التقنیاتوالمتمكنین من استخدام  
انتشــرت في أســواق العمل حول العالم ظاھرة العقود  
ــیرة األجـل أو العمـل الحر بـدالً من الوظـائف  قصــ

). Gig Economyالدائمة (

ــبب في  ي المقابل، فف إن التحول الرقمي یُمكن أن یتسـ
ــة  اإلقالل من الطـلب على الـعدـید من الوـظائف ـخاصــ

ــب   تتطل ال  التي  والمتكررة  ــة  الروتینی ــال  األعم في 
ا اآلالت ـبأكثر   ة والتي یمكن أن تقوم بـھ مـھارات ـعالـی
كفاءة وأقل تكلفة. فاآلالت لھا قدرة أفضــــل على أداء  

ی اقة، والحواـس ب اآللیة أفضـل  العدید من الوظائف الـش
ة  احـی ات. من ـن ات كبیرة من المعلوـم الجـة كمـی في مـع

الــذكــاء  فــ أخرى،   الحــدیثــة في مجــال  إن التطورات 
ــل في   ــطناعي یمكن أن تجعل الروبوتات أفضـ االصـ
ل  ــتقـب ــر في المســ التعلم وتجعلھم یحلون محـل البشــ
القرـیب ـخاصــــة في المـجاالت التي تتطـلب اـلدـقة في  

ة، أو  األداء والتقلـیل من احتـماالت ــرـی األخـطاء البشــ
التي تـُسھم بـشكل كبیر في تخفیض المصاریف وزیادة 
ــرعــة في اإلنجــاز، رغم وجود تبــاین كبیر في   الســ

. ) 16(بالروبوتات تقدیرات مدى وســرعة إحالل البشــر 
ــات ـبأن  في الـماـئة من  47حوالي وتُفـید بعض اـلدراســ

ً الـحالـیة  الوـظائف  ـــبب ـقد تتعرض للزوال ـتدریجـیا بســ
.)17(حول الرقميزیادة الت

ــرات  تُ  د بعض المؤشــ دء  بفـی ب على  انخفـاضـب الطـل
العـماـلة غیر الـماھرة في اـلدول المتـقدـمة والـنامـیة على  

، حیث تراجعت حصــــة العمالة من الناتج  حد ســــواءً 
تراجعت نسـبة كما  ،المحلي نتیجة ألتمتة بعض المھن

ادة   ــطـة، التي تؤدي ـع ارات المتوســ المھن ذات المـھ
 ً ومعــالجــة مھــامــا ــة  المكتبی األعمــال  مثــل  ــة  روتینی

ــارات  المھ ذات  المھن  مع  ــة  ــارن ــالمق ب ــات،  المعلوم
. وھذا یعني مزیداً من االستقطاب في سوق )18(العالیة

العمل، وبالتالي زیادة في الالمـساواة في توزیع الدخل  
ــطـة  ذوي المھـارات المتوســ نتیجـة فقـدان وظـائف ـل

وسطى والفقیرة. المنتمین في األغلب إلى الطبقات ال

(16) Joseph E. Stiglitz (2019), Technology, 
Societal Well-being and Inequality, Turin, 
November 2019.

(17) Frey C. and B. Osborne (2013), The Future of 
Employment: How Susceptible Are Jobs To 
Computerisation?, University of Oxford. 
https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloa
ds/academic/The_Future_of_Employment.p
df

دولي ()18( ك اـل ة في العـالم: 2016البـن )، تقریر عن التنمـی
العوائد الرقمیة.

إلى أن  حول العالم  دولة  150شــملت دراســة  خلصــت 
في المائة في مؤشــر التحول الرقمي  10زیادة بنســبة  

ــط بنحو   ة في المتوســ اـل دل البـط في  0.84تُخفض مـع
الـدول   المـائـة، بـالرغم من وجود تبـاین بین مختلف 
وذلك حســـب مســـتوى التحول الرقمي الذي وصـــلت 

ــة أ)19(إلـیھ ــمـلت مجموـعة . ووـجدت دراســ خرى شــ
دولــة إفریقیــة، أن ظھور اإلنترنــت  12متكونــة من  

فائق الســــرعة ارتبط بتحســــن معدالت التوظیف في  
بالنسـبة لذوي المھارات خاصـةالمحلیةأسـواق العمل 

.)20(العالیة

دراسة صدرت عن البنك الدولي مؤخراً، خلصتكما 
ادة  أن  إلى   ــة من  زـی اســـ درجـة التحول الرقمي، الُمـق

خالل نسبة السكان البالغین الذین یستخدمون اإلنترنت  
مـعدالت البـطاـلة في  تُؤدي إلى انخـفاض ـلدفع الفواتیر،  

ة حـیث   ة في العیـن ــموـل دان المشــ ادة إنمختلف البـل زـی
قدرھا نقطة مئویة واحدة في نســبة اســتخدام اإلنترنت  

ا تُؤدي   د ـم دفع الفواتیر في بـل إلى انخـفاض ـقدره بین ـل
. )21(نقطة مئویة في معدل البطالة0.27و0.15

ــغیل  ــافي للتحول الرقمي على التشـ یتوقف األثر الصـ
ــوق العمـل وعلى مـدى قـدرة   ــائص ســ على خصـــ
أقلم مع ذـلك التحول. فكلـما زادت   االقتصــــاد على الـت

مســتوى زاد ودرجة االســتعداد واالســتخدام الرقمي،  
ل ارات في قوة العـم ات والمـھ ــریـع ة تشــ ة مروـن درـج

بین القطاعات،  أسـواق العمل وسـھولة انتقال العاملین  
.على التشغیلیجابي  زاد التأثیر اإل 

مســــاھـمة االقتصــــاد الرقمي في إـحداث تنمـیة
ومستدامة  شاملة

ــباب االھتمام المتزاید باالقتصــاد الرقمي ھو  من أھم أس
ومســتدامة. فالتطورات شــاملةقدرتھ على تحقیق تنمیة  

بإمكان الجمیع االتصـال بأشـخاص لم یكن جعلت التقنیة
باإلمكان االتصــال بھم في الســابق، وأصــبح باســتطاعة 
ــال  ــات التـنافس واالتصــ ــســ الكثیر من الـناس والمؤســ

(19) Stefan Heinrich (2014), Socio-Economic 
Consequences of Digital Transformation, 
Socioeconomica, 2014, 3(6): 179-202. 

(20) Hjort, J. & J. Poulsen. 2019, The Arrival of 
Fast Internet and Employment in Africa, 
American Economic Review 109: 1032 -
1079.

(21) Daniel Lederman and Marwane Zouaidi
(2020), Incidence of the Digital Economy and 
Frictional Unemployment: International 
Evidence, World Bank Policy Research 
Working Paper 9170. 
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ــھوـلة مـقاـبل تكلـفة أقل  والتـعاون وإـقاـمة ال ــراـكات بســ شــ
ومســـاواة أكبر من أي وقت مضـــى. ویصـــف الكاتب 

ــعتوـماس فرـیدـمان ـھذا  األمریكي  "الـعالم  ـــــــــ بالوضــ
تكون الفرص التي توفرھا تطورات  حیث )22(المـسطح"

الحدیثة متاحة للجمیع ویمكن أن تشــــمل آثارھا التقنیات 
اإلیجابیة كل األفراد والمؤســســات والقطاعات ومختلف  

ن تطویر فإعلیھ، األنشــــطة االقتصــــادیة واالجتماعیة.  
ــاـعد على   ــاد الرقمي یســ تحقیق أـھداف التنمـیة االقتصــ

المستدامة السبعة عشر. 

ــوص الخصــ ــذا  ھ ــدولي ،في  ال ــاد  االتح ــل من  ك بین 
واللجنة االقتصـادیة واالجتماعیة لغربي )23(ت لالتصـاال

ــكوا) التابعة لألمم المتحدة ــیا (إسـ التقنیات دور ،)24(آسـ
ار المبني على ھـذه   ة واالبتـك ات الرقمـی في تحقیق   التقنـی

ـــتداـمة،   ــیـما األـھداف المتعلـقة  أـھداف التنمـیة المســ الســ
ــاء على الفقر والجوع وتوفیر الصــــحة والتعلیم  بالقضــ
الجیدین وتحقیق المســاواة بین الجنســین والحد من عدم  

الشــاملالمســاواة في الفرص وتعزیز النمو االقتصــادي  
وتوفیر العمـل الالئق وإقـامـة بنى تحتیـة قویـة وتحفیز 

ــنیع واالبتكار ــاالتص ت الحدیثة . وقد بینت بعض الدراس
أن التحول الرقمي لھ تأثیر إیجابي كبیر على االبتكارات 

.)25(وترتیب الدول في مؤشر االبتكار العالمي 

الرقمیة في تحقیق تنمیة ـشاملة من التقنیةیـُسھم اـستخدام  
تحسـین خالل التوصـیل الرقمي للسـكان الذي یؤدي إلى 
والتعلیم، نـسبة تغطیتھم بالخدمات األـساـسیة مثل الـصحة  

ــة   ــائی الن ــات  الجھ من  ــة  الحكومی ــات  ــدم الخ ــب  وتقری
للفئــات   المــالي  ــمول  الشــ وتحقیق  الریفیــة،  والمنــاطق 
الضــعیفة والفئات العاملة في القطاع غیر الرســمي غیر 
المغطاة بالخدمات المصــرفیة التقلیدیة كفتح الحســابات 
أو االقتراض، ویـضمن الـشفافیة في المعامالت، ویـُساعد  

ـشروعات الـصغیرة والمتوـسطة على تطویر أـصحاب الم
المبتكرین  ــجع  أعمــالھم وزیــادة فرص نجــاحھم، ویُشــ
تثمرین على تحویل أفكارھم اإلبداعیة إلى  وصـغار المـس
مشـــاریع قابلة للتنفیذ ویُســـھل حصـــولھم على التمویل،  
ــتوـیات الفقر والبـطاـلة  ــھم في تخفیف مســ الي یســ الـت وـب

خاصة بین الشباب المتعلم واإلناث.

(22) Thomas Friedman (2005), The World is Flat: 
A Brief History of the Twenty-first Century, 
Farrar, Straus and Giroux, ISBN: 03-374-
29288-4. 

الً    )23( ـث ـم ر  ـظ رنــت  أـن ـت األـن ى  ـل ـع ي  ــاـل ت اـل ــاد  ح اإلـت ع  وـق ـم
https://www.itu.int/en/sustainable-

world/Pages/default.aspx  غــة ـل ــاـل ب ـخص  ـل ـم واـل
ــذي  اـلـتـنـفی اـلـمـلـخص  ـفي  اـلـمـحـتوى  ـنـفس  ـحول  ــة  اـلـعرـبی
ــادر عن   ــاد الرقمي الصـ ــتراتیجیة العربیة لالقتصـ لإلسـ

وضع البنى األساسیة والمؤسسیة لالقتصاد الرقمي  
أن تعظیم  دراســـــات ـب ة ومعظم اـل دولـی د التجـارب اـل تفـی
االســتفادة من منافع تطویر االقتصــاد الرقمي یســتوجب 
ــیــل  المتطلبــات لزیــادة درجــة التوصــ توفیر عــدد من 
ار  داد الرقمي، والتحوط ضـــــد ـعدد من اآلـث ــتـع واالســ

اھ اس الـج ة. وتـُق امـن ة الـك ــلبـی ة من خالل  الســ ة الرقمـی زـی
الرقمیة والمسـتخدمین (األفراد  التقنیةالقدرة على إدماج 

ــرـكات والحكوـمات) في إـطار نـظام حوكـمة مالئم  والشــ
د آخر تقریر عن  دة من التحول الرقمي. ویُفـی اـئ یُعظم الـف

ــأن   ب العــالم،  ــة في  الرقمی ــة  ــدول  الجــاھزی ال مجموعــة 
ــمالعربیة، التي  تحتل مراتب ، في التقریردولة13تضـ

بیا بالمقارنة مع مجموعات الدول األخرى   متواضـعة نـس
 ً ــا ــاین تب وتُظھر  ــالم،  الع ــام  في  كبیراً في  الع ــر  المؤشــ

ث   ا، حـی ا بینـھ ة فیـم ة الرقمـی اھزـی دول  للـج تتفوق معظم اـل
ـشرق، وبالخصـوص دول مجلس التعاون المالعربیة في 

لدول الخلیج العربیة، بشــكل واضــح على االقتصــادات 
). تُعتبر اإلمارات  2ة شـــمال إفریقیا، الشـــكل (في منطق

ً رائـدةً  ً ، حیـث إنھـا تحتـل المرتبـة األولى  إقلیمیـا عربیـا
ــم  العـالمي  الترتیـب  في 29والمرتبـة   121الـذي یضــ

.)26(دولة

الــدول العربیــة في  ــعیــة مجموعــة  إلى وضــ وبــالنظر 
المؤشـرات الفرعیة الرئیسـیة لمؤشـر الجاھزیة الرقمیة:  

ــتخدام والحوكمة والتأثیر، فإن ھذه الدول  التقنیات  واالس
عن بقیة مجموعات الدول في العالم خاصــة في تتراجع

. أي البنیة األساسیة الرقمیةالتقنیةجانب الجاھزیة 

ــع تلـك الجـاھزیـة في الـدول   یُمكن تحلیـل وتقییم وضــ
عناصــر رئیســیة  ثالثة العربیة من خالل مدى التقدم في 

ــیة الرقمیة، تطویر البنیة  ــاســ وھي: تطویر البنیة األســ
الرقمیة الـسیما من التقنیات دام وتحفیز اـستخ،  المؤـسـسیة

اول األجزاء   ة. وتتـن ة الرقمـی اـف خالل تطویر التعلیم والثـق
التالیة وضع الدول العربیة فیما یتعلق بتلك العناصر.

ة واالتحـاد العربي  العربـی ة  ــادـی مجلس الوحـدة االقتصـــ
. 2018دیسمبر 10لالقتصاد الرقمي، 

( 24 ) UNESCWA (2019), Arab Horizon 2030 : 
Digital Technologies for Development.

ــار Heinrich (2014)أنظر مثالً  )25( ، والمراجع المشـــ
إلیھا في الورقة. 

(26) Soumitra Dutta and Bruno Lanvin (2019), 
The Network Readiness Index 2019: Towards 
a Future-Ready Society, Portulans Institute,   
www.networkreadinessindex.org
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) 2(اإلطار
تطور تقنیات االتصاالت الالسلكیة المتنقلة

لكیة المتنقلة تطورات كبیرة خالل العقود ا ربعة الماضـیة. تم تطویر الجیل ألـشھدت تقنیات االتصـاالت الالـس
ــاالت (االول  ــاً لنقل 1Gلالتصـ ــاسـ ــتخدم أسـ ــوات غیر رقمیة (أ) في الثمانینیات، وكان یسـ )،  Analogصـ

وبالتالي اقتصر استخدامھ على المحادثات الھاتفیة.

)، حیث تم تحویل األصـــوات غیر 2Gوشـــھد عقد التســـعینیات تطویر الجیل الثاني من تقنیة االتصـــاالت (
) ونقلھا عبر أجھزة تسـتخدم تقنیة الجیل الثاني. وقد مكن ھذا Digital Voiceالرقمیة إلى أصـوات رقمیة (

التطویر من اـستخدام أفضـل للترددات المتاحة لالتصـاالت من جانب الحكومات، مما مكن تلك الـشركات من 
ــتـخدام ذات التردد المتاح. إال أن التطور األبرز في تقنیة   زیادة عدد المـكالـمات الـھاتفـیة التي یمكن نقلـھا، باســ

ــاد الرقمي، فقد تمثل في تطویر الجیل الثالث من تقنیة  اال ــاالت، والذي أدى إلى حدوث طفرة في االقتص تص
ق الـ  ی)، الذي تم فیھ تطویر تقنیة نقل البیانات الرقمیة (ولیس فقط األصــوات). ویعتبر تطب3Gاالتصــاالت (

)SMS والملفات. ) ھو أبسط مثال لتلك التقنیة، ناھیك عن إرسال واستقبال الرسائل

، بحیث  2005في عام  ،   (LTE)، بما في ذلك تقنیة الـ  )4Gوقد تم تطویر الجیل الرابع من تقنیة االتصاالت (
أصبح باإلمكان الدخول على شبكة اإلنترنت من خالل أجھزة الحاسوب والھواتف الجوالة واألجھزة اللوحیة  

لنقل البیانات وتحمیلھا من االنترنت.   أكبرالمزودة بتلك التقنیة، وفرت تلك التقنیة كذلك سرعات 

ــنیع الھواتف الجوا ــركات تص ــتمراراً للتطویر، تقوم ش )،  5Gتقنیة الجیل الخامس (وغیرھا بتطویرلة،  واس
(حوالي اً،ضـعف500التي سـوف توفر سـرعات أكبر بكثیر من السـرعات المتاحة في الجیل الرابع، بحوالي 

20 Gbps 40مقارنةً بحوالي Mbps  باإلضـــافة إلى االســـتجابة شـــبھ اللحظیة عند طلب المعلومة، مما .(
بھ الفوریةـسوف یفتح المجال للعدید من  تجابة ـش تلزم االـس مثل إجراء العملیات الجراحیة  ،التطبیقات التي تـس

والتحكم اآللي في السیارات والمعدات، وغیرھا.

تطور استخدام تقنیات االتصاالت في العالم 

ــین وانجلترا و2019وقد بدأ تطبیق تقنـیة الجـیل الـخامس عام   ــنـغافورة والصــ لمانیا  أفي خمس دول، ھي ســ
والصـین  األمریكیةیات المتحدة األمریكیة، وتشـھد الفترة األخیرة صـراعاً كبیراً بین الوالیات المتحدةالوالو

ھذه التقنیة ســیتم نشــرھا على نطاق واســع في أغلب إنحول من ســتكون لھ الریادة في ھذا المجال، حیث 
.أجھزة االتصاالت المدنیة والحربیة
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 2019)(): ترتيب الدول العربية في مؤشر الجاهزية الرقمية 2الشكل (

  البنية األساسية الرقمية 
أصـــبح من المســـلمات أنه ال يمكن االنخراط في الثورة  

القدرات اآلنية  الحالية واالسـتفادة من  الصـناعية الرابعة  
لمعالجة البيانات الضــخمة واســتخدامها لالبتكار وخلق  
ســـالســـل قيمة جديدة، واســـتغالل الذكاء االصـــطناعي  

ــاندة  إو ــياء، دون تطوير البنية التحتية المسـ نترنت األشـ
ة" ال ذكـي ة  "اـل ابـت ــبكـات االتصـــــاالت الـث ة في شــ متمثـل

ة ــبو  النطـاق العريض،  ذات والمتنقـل ات اإلشــ ت  ـك نترـن

ــرعـة  عـاليـة ا ــوئيـة،    المعتمـدةلســ على األليـاف الضــ
ــخـمة.   ــات الرقمـية لحفظ قواـعد البـياـنات الضــ والمنصــ

كهربائية موثوقة وذات    إـضافة إلى ذلك، فإن توفر ـشبكة
 ً ــيا ــاســ ــاد   كـفاءة عالـية يمـثل عامالً أســ لتطوير االقتصــ

انتظـام إمـدادات الطـاقـة وقلـة   الرقمي، حيـث إن عـدم
ــ  ـعدم انتـظام الـقدرة  يؤدي إلى  الكهرـباء    بـكةموثوقـية شــ

ــال بمراكز المعلومــات   فقــدان   وبــالتــاليعلى االتصـــ
 .)27(البيانات

  

  

 
  Soumitra Dutta & Bruno Lanvin (2019), The Network Readiness Index 2019المصدر:         

  
ــيين، وهما   ــاس ــاالت إلى نوعين أس ــبكات االتص ــم ش تنقس

 توكابال تســتخدم الكيبالت النحاســية الشــبكات الثابتة التي
ات اـن ل البـي ة لنـق ــوئـي اف الضــ ة    ،األلـي ات الهوائـي ــبـك والشــ

(Wireless)  عتمد على اصــدار إشــعاع مغناطيســي  التي ت
تقوم أجهزة الحاســـوب والهواتف النقالة واألجهزة اللوحية 

  .)2، اإلطار (هبالتقاط

ــوئـية بـقدرتـها الـفائـقة على نقـ  ل تتميز ـكابالت األلـياف الضــ
ـــية. علـيه، ـفإن ال توـجه البـياـنات، مـقارـنة ـبالكيبالت النـحاســ

ــتـخدام كيبالت ألـياف الـعام، ـعالمـياً وع ربـياً، هو أن يتم اســ
ــريـة في المبـاني الحـديثـة، ومن كبـائن التوزيع إلى  بصــ

 .(Fiber to the House) باســمالمنازل، وهو ما يعرف  
 تاننيتقأما بالنسـبة للشـبكات الهوائية، فهناك، بصـفة عامة 

 
and Richard Heeks  Rumana Bukhtـمـثالً أـنـظر   )27(

(2018), Development Implications of Digital 
Economies, Paper No. 6, Digital Economy 
Policy in Developing Countries, Centre for 
Development Informatics, Global 

-Wiيتم استخدام تقنية الـ  في هذا اإلطار، ا.  ميتم استخدامه
Fi    اـتب حـيث ة أو المـك ازل أو المحالت التـجارـي داـخل المـن
ــترك من خاللـها  مـحدودـمداـها    إن ــتطيع المشــ ، حـيث يســ

أما متصـــل باإلنترنت.   (Router)االتصـــال بجهاز ثابت  
والثالث، التي تتمثل في ـشبكات الجيل الثاني، التقنية الثانية  

فهي ،  )5G, 4G, 3G, 2G(بأنواعها  والرابع، والخامس  
الدخول على شبكة اإلنترنت من أي مكان بمشترك  للتسمح 

) ســـرعة  1( رقم الجدول  ويوضـــحتتوفر فيه هذه الخدمة.  
ات بين   اـن ل البـي ة،  اتتقنيـ التحمـي ــح أن   المختلـف ه يتضــ ومـن

 رعأســ  الرابع الجيل  تقنية باســتخدام  البيانات  تنزيل  ســرعة
ــرعـند    هوأنـ   الـثاـلث،  الجـيلمن تقنـية   بكثير  الجـيل تقنـية  نشــ

 طفرة  إحداث  إلى  ذلك  يؤدي  سوففالخامس بصورة كبيرة  
 .البيانات تنزيل  سرعات في نوعية

Development Institute, SEED, University of 
Manchester, 

https://diode.network/publications/  
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القدرات اآلنية  الحالية واالسـتفادة من  الصـناعية الرابعة  
لمعالجة البيانات الضــخمة واســتخدامها لالبتكار وخلق  
ســـالســـل قيمة جديدة، واســـتغالل الذكاء االصـــطناعي  

ــاندة  إو ــياء، دون تطوير البنية التحتية المسـ نترنت األشـ
ة" ال ذكـي ة  "اـل ابـت ــبكـات االتصـــــاالت الـث ة في شــ متمثـل

ة ــبو  النطـاق العريض،  ذات والمتنقـل ات اإلشــ ت  ـك نترـن

ــرعـة  عـاليـة ا ــوئيـة،    المعتمـدةلســ على األليـاف الضــ
ــخـمة.   ــات الرقمـية لحفظ قواـعد البـياـنات الضــ والمنصــ

كهربائية موثوقة وذات    إـضافة إلى ذلك، فإن توفر ـشبكة
 ً ــيا ــاســ ــاد   كـفاءة عالـية يمـثل عامالً أســ لتطوير االقتصــ

انتظـام إمـدادات الطـاقـة وقلـة   الرقمي، حيـث إن عـدم
ــ  ـعدم انتـظام الـقدرة  يؤدي إلى  الكهرـباء    بـكةموثوقـية شــ

ــال بمراكز المعلومــات   فقــدان   وبــالتــاليعلى االتصـــ
 .)27(البيانات

  

  

 
  Soumitra Dutta & Bruno Lanvin (2019), The Network Readiness Index 2019المصدر:         

  
ــيين، وهما   ــاس ــاالت إلى نوعين أس ــبكات االتص ــم ش تنقس

 توكابال تســتخدم الكيبالت النحاســية الشــبكات الثابتة التي
ات اـن ل البـي ة لنـق ــوئـي اف الضــ ة    ،األلـي ات الهوائـي ــبـك والشــ

(Wireless)  عتمد على اصــدار إشــعاع مغناطيســي  التي ت
تقوم أجهزة الحاســـوب والهواتف النقالة واألجهزة اللوحية 

  .)2، اإلطار (هبالتقاط

ــوئـية بـقدرتـها الـفائـقة على نقـ  ل تتميز ـكابالت األلـياف الضــ
ـــية. علـيه، ـفإن ال توـجه البـياـنات، مـقارـنة ـبالكيبالت النـحاســ

ــتـخدام كيبالت ألـياف الـعام، ـعالمـياً وع ربـياً، هو أن يتم اســ
ــريـة في المبـاني الحـديثـة، ومن كبـائن التوزيع إلى  بصــ

 .(Fiber to the House) باســمالمنازل، وهو ما يعرف  
 تاننيتقأما بالنسـبة للشـبكات الهوائية، فهناك، بصـفة عامة 

 
and Richard Heeks  Rumana Bukhtـمـثالً أـنـظر   )27(

(2018), Development Implications of Digital 
Economies, Paper No. 6, Digital Economy 
Policy in Developing Countries, Centre for 
Development Informatics, Global 

-Wiيتم استخدام تقنية الـ  في هذا اإلطار، ا.  ميتم استخدامه
Fi    اـتب حـيث ة أو المـك ازل أو المحالت التـجارـي داـخل المـن
ــترك من خاللـها  مـحدودـمداـها    إن ــتطيع المشــ ، حـيث يســ

أما متصـــل باإلنترنت.   (Router)االتصـــال بجهاز ثابت  
والثالث، التي تتمثل في ـشبكات الجيل الثاني، التقنية الثانية  

فهي ،  )5G, 4G, 3G, 2G(بأنواعها  والرابع، والخامس  
الدخول على شبكة اإلنترنت من أي مكان بمشترك  للتسمح 

) ســـرعة  1( رقم الجدول  ويوضـــحتتوفر فيه هذه الخدمة.  
ات بين   اـن ل البـي ة،  اتتقنيـ التحمـي ــح أن   المختلـف ه يتضــ ومـن

 رعأســ  الرابع الجيل  تقنية باســتخدام  البيانات  تنزيل  ســرعة
ــرعـند    هوأنـ   الـثاـلث،  الجـيلمن تقنـية   بكثير  الجـيل تقنـية  نشــ

 طفرة  إحداث  إلى  ذلك  يؤدي  سوففالخامس بصورة كبيرة  
 .البيانات تنزيل  سرعات في نوعية

Development Institute, SEED, University of 
Manchester, 

https://diode.network/publications/  
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یعتمد بدرجة كبیرة على البیانات االقتصـــاد وصـــار  
ــیر. تُ والمعلوـمات أن  إلى ـعدة تـقاریر عن المنطـقة  شــ

التعقـیدات اإلداریة والمعوقات التنظیمـیة وقـلة الثـقة في  
المعامالت اإللكترونیة تعتبر أحد أكبر معوقات تطور 

تُظھر ورقة و.)29(االقتصـاد الرقمي في الدول العربیة
طقة الشــرق األوســط صــدرت عن البنك الدولي أن من

في إنشـاء إطار حوكمة حدیث وشـمال إفریقیا متأخرةً 
اـلـمجــاالت   ـمن  ـمـجـموعــة  ـفي  اـلرـقـمي  ــاد  ـلالـقتصــــ
ك التوثیق والتوقیع اإللكتروني،  ا في ذـل ة، بـم التنظیمـی
ت،   ك في المعـامالت عبر اإلنترـن ــتھـل ة المســ وحمـاـی
ة في   دم الثـق ث ـع اصـــــة من حـی ات ـخ اـن ة البـی وحوكـم

ت الشـخصـیة، واألمن السـیبراني، طریقة إدارة البیانا
واللوائح التنظیمیة المتعلقة بمســؤولیة الوســطاء الذین  
ینشـرون معلومات على اإلنترنت صـادرة عن طرف  

ــواق الرقمـیة في دول و.)30(ـثاـلث ال یزال تنظیم األســ
اـلب   ھ في الـغ ھ األولى، حـیث تحكـم ة في مراحـل المنطـق

،  قوانین لم تكن في األـصل مخـصـصة للعـصر الرقمي 
وال یزال ھناك بعض الثغرات الرئیســة التي یمكن أن  

من  وتقللتحد من ثقة المســتھلك في األســواق الرقمیة  
ــبة  ــة بالنسـ الیقین وتزید من تكالیف المعامالت خاصـ

اتلألعمـال التي تعتمـد على   ــكـل التقنـی ة بشــ الرقمـی
ضـمن قاعدة بیانات  ،یُصـدر البنك الدولي.)31(رئیس

ومؤشــــرات الحوكمة في العالم، مؤشــــراً عن نوعیة 
ــف .القواعد التنظیمیة ــر  یصـ درجة جودة تلك المؤشـ

القواعد من خالل رصــد تصــورات مختلف الفعالیات 
ــیاغة وتنفیذ  ــادیة حول قدرة الحكومة على ص االقتص
ـسیاـسات ولوائح ـسلیمة تـسمح بتطویر وتـشجیع القطاع 

ــ مة ذلك المؤشــــ قیوتتراوحالخاص.   ،  2.5ر بین  ــــــ
عالمة. یوضح  أأسوك، 2.5-ودة، وـة جـكأفضل عالم

قیم ذلك المؤشـــر لكل  )7(الجانب األیمن من الشـــكل  
، التي تُظھر التباین الواضح  2018الدول العربیة عام  

بین ھـذه الـدول في نوعیـة القواعـد التنظیمیـة حیـث 
ــم  دول عربیة بعالمات موجبة، 6توجد مجموعة تض

واألردن  وھي وُعمــان  والـبـحرین  وقـطر  اإلمــارات 
وفلســــطین، بینما حصــــلت بقیة الدول على عالمات 
دول   ة في اـل د التنظیمـی ة القواـع ة. وتعتبر نوعـی ســـــالـب
ة ـھذه القواـعد في ـعدد من دول   ة أـقل من نوعـی العربـی

(29) World Bank (2018), A New Economy for the 
Middle East and North Africa, World Bank 
Middle East and North Africa Region –
MENA Economic Monitor. 

(30) Lillyana Daza Jaller and Martín Molinuevo 
(2020), Digital Trade in MENA Regulatory 

من ناحیة أخرى،  العالم بنفس مســتویات الناتج للفرد.
ــر الجـاھزیـة الرقمیـة 2019لعـام  أفرد تقریر مؤشــ

مؤشـــراً فرعیا حول درجة مالءمة القواعد التنظیمیة 
ات، مبني على  13في   اـن ا بـی ة متوفرة عنـھ ة عربـی دوـل

عدد من المكونات والمصــادر بما في ذلك اســتقصــاء 
مـیداني أجري لرـجال األعـمال في مختلف دول الـعالم  

ــر من  2017و2016عـامي 6. یتكون ھـذا المؤشــ
فرعیــة وھي: ( ــرات  الجودة  ) م1مؤشــ ــر عن  ؤشــ

التنظیمیة یُعبر عن قدرة الحكومة على صـیاغة وتنفیذ  
الســـیاســـات واللوائح الســـلیمة التي تشـــجع القطاع 

ــھوـلة مـمارســــة األعـمال  2الـخاص، ( ــر ســ ) مؤشــ
ــر یُعبر عن قدرة اإلطار القانوني 3(،التجاریة ) مؤش

ل  ة مـث ال الرقمـی اذج األعـم الي على التكیف مع نـم الـح
والتقنیات  یة، واالقتصـاد التشـاركي، التجارة اإللكترون

ــر یُعبر عن  4(، وـما إلى ذـلك،الـمالـیة الـحدیـثة ) مؤشــ
نوعیة القواعد التنظیمیة الخاصة بالتجارة اإللكترونیة  
ــة حول مـا إذا كـانـت دولـة مـا قـد اعتمـدت  خـاصـــ
انون) في أربعـة   ــروع ـق دیھـا مشــ ــریعـات (أو ـل تشــ

ھلك، مجاالت: المعامالت اإللكترونیة، وحمایة المســت
اإللكترونیة، والخصوصیة وحمایة البیانات، والجرائم  

ــبـكة 5( ــر عن درـجة الحـماـیة التي تُوفرـھا شــ ) مؤشــ
دام األمن  اس ضـــــد انـع ة الـن اـم اعي لـع ان االجتـم األـم
العجز   أو  ــة  الوظیف ــدان  فق ــة  حــال في  االقتصــــــادي 

) مؤشـــر مركب عن مدى تطور البیئة 6(وواإلعاقة،  
التصـــاالت، یقیس مدى  المعلومات والتقنیةالتنظیمیة  

ة   ة والتنظیمـی انونـی اتتوفر األطر الـق ات  لتقنـی المعلوـم
50ھذا المؤشــر یشــمل وخصــائصــھا.  واالتصــاالت  

ــراً  ً مؤشــ ا ــلـطة  فرعـی تُغطي أربـعة جواـنب وھي الســ
والصـالحیات التنظیمیة، والنظام التنظیمي،  التنظیمیة،  

الجانب األیسـر من الشـكل ویُوضـحالمنافسـة. وإطار 
ة المتوفرة عنھـا معلومـات  7( دول العربـی ب اـل ) ترتـی

حول درجة مالءمة القواعد التنظیمیة. 

Readiness Assessment, Policy Research 
Working Paper # 9199, 
http://www.worldbank.org/prwp.

(31) Bain & Company (2019), E-Commerce in 
MENA: Opportunity Beyond the Hype.
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  ) 7( الشكل
  جودة القوانين والتشريعات والقواعد التنظيمية في الدول العربية

 Source: Sumitra Dutta & Bruno Lanvin (2019), The المصدر: البنك الدولي، قاعدة بيانات المؤشرات العالمية للحوكمة. 
Network Readiness Index (2019). 

 
 

 

 

 

 

يتبين من الشـــكل أن اإلمارات تتصـــدر ترتيب الدول  
العربية في مجال التشــــريعات المســــاندة لالقتصــــاد  

ات واالتصـــــاال اع المعلوـم ة الرقمي ولقـط ت، متبوـع
ان وقطر و ا تقع  البحرينبعـُم ة، بينـم ــعودـي ة   والســ بقـي

ب   ل من الترتـي ـــف ــف األســ ة في النصــ دول العربـي اـل
وبصـفة عامة، يعكس الشـكل التباين النسـبي   العالمي.

وـحـجم  ــات  ع تشـــــرـي واـل ن  ـي واـن ـق اـل ـطور  ـت ــدى  م ـفي 
ن  ـي واـن ـق اـل ــك  ل ـت ر  طـوـي ـت ـل ــة  وب طــل ـم اـل ودات  جــه ـم اـل

  والتشريعات. 

ث من بين المجـاالت التي   ا التحـدـي ــملـه   يجـب أن يشــ
ــةوا ـظروف اـل  ،ـلـمراـجع ـتوـفر  ـــمن  تضــ اـلـتي  ـقواـنـين 

ــة ومنع االحتكار، ــيما بين مقدمي خدمات   المنافس الس
خاـصة في ظل تزايد اإلنترنت ذات النطاق العريض،  

احتماالت تركيز األسـواق وظهور بعض الممارسـات 
ــاد الرقمي ة مع التحول إلى االقتصـــ  ،)32(االحتكـارـي

ــريـعا مـعالـجة تحيز  في  ت التي تُســــاهم  وـكذـلك التشــ
القواعد التنظيمية لفائدة المنشــآت القائمة على حســاب 
ــة  ــاندة لممارسـ ــئة، وتوفير بيئة مسـ ــركات الناشـ الشـ

ــتخدام و ــتيعاب التقنيات  األعمال ومحفزة على اسـ اسـ
  المبتكرة. 

 
  )، مصدر سبق ذكره.2019األونكتاد (  )32(

استراتيجياتها   إطار  في  العربية  الدول  بعض  تسعى 
المؤسسية   البيئة  لتوفير  واإليكولوجية التنموية 

)Ecosystem (    الرقمي االقتصاد  لتوظيف  المالئمة 
) أهم 10/5لتحقيق أهداف التنمية. ويلخص الملحق (

عنها  المتاحة  العربية،  الدول  استراتيجيات  مالمح 
وقطاع  الرقمي  االقتصاد  مجال  في  معلومات، 

   المعلومات واالتصاالت.

  التعليم والثقافة الرقميةاالستخدام الرقمي و
ب تعظيم االسـتفادة من االقتصـاد الرقمي تشـجيع  طليت

ويبين الرقمية.    التقنياتجميع القطاعات على استخدام 
ل ( ـــك احـة عنهـا 8الشــ ة المـت دول العربـي ب اـل )، ترتـي

ــتخدام  ــاد   تقنياتبيانات في مجال جاهزية اسـ االقتصـ
ظهر أن دول مجلس التـعاون ـلدول الخليج  ويُ ،  الرقمي

ا ف ــبـي دـمة نســ ة متـق دول الي  العربـي ة اـل ترتـيب على بقـي
كـما يتبين أن ترتـيب اـلدول العربـية في مـجال .  العربـية

ــل من ترتيبـها في   ــتـخدام الفردي أفضــ ـجاهزـية االســ
ــتـخدام ـلدى قـطاع األعـمال والحكوـمة،   ـجاهزـية االســ
وتحتـل اإلمـارات المرتبـة األولى عـالميـا في مجـال 

   التقنياتخدام  ـــردي. ويعني هذا أن استــاالستخدام الف
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یعتمد بدرجة كبیرة على البیانات االقتصـــاد وصـــار  
ــیر. تُ والمعلوـمات أن  إلى ـعدة تـقاریر عن المنطـقة  شــ

التعقـیدات اإلداریة والمعوقات التنظیمـیة وقـلة الثـقة في  
المعامالت اإللكترونیة تعتبر أحد أكبر معوقات تطور 

تُظھر ورقة و.)29(االقتصـاد الرقمي في الدول العربیة
طقة الشــرق األوســط صــدرت عن البنك الدولي أن من

في إنشـاء إطار حوكمة حدیث وشـمال إفریقیا متأخرةً 
اـلـمجــاالت   ـمن  ـمـجـموعــة  ـفي  اـلرـقـمي  ــاد  ـلالـقتصــــ
ك التوثیق والتوقیع اإللكتروني،  ا في ذـل ة، بـم التنظیمـی
ت،   ك في المعـامالت عبر اإلنترـن ــتھـل ة المســ وحمـاـی
ة في   دم الثـق ث ـع اصـــــة من حـی ات ـخ اـن ة البـی وحوكـم

ت الشـخصـیة، واألمن السـیبراني، طریقة إدارة البیانا
واللوائح التنظیمیة المتعلقة بمســؤولیة الوســطاء الذین  
ینشـرون معلومات على اإلنترنت صـادرة عن طرف  

ــواق الرقمـیة في دول و.)30(ـثاـلث ال یزال تنظیم األســ
اـلب   ھ في الـغ ھ األولى، حـیث تحكـم ة في مراحـل المنطـق

،  قوانین لم تكن في األـصل مخـصـصة للعـصر الرقمي 
وال یزال ھناك بعض الثغرات الرئیســة التي یمكن أن  

من  وتقللتحد من ثقة المســتھلك في األســواق الرقمیة  
ــبة  ــة بالنسـ الیقین وتزید من تكالیف المعامالت خاصـ

اتلألعمـال التي تعتمـد على   ــكـل التقنـی ة بشــ الرقمـی
ضـمن قاعدة بیانات  ،یُصـدر البنك الدولي.)31(رئیس

ومؤشــــرات الحوكمة في العالم، مؤشــــراً عن نوعیة 
ــف .القواعد التنظیمیة ــر  یصـ درجة جودة تلك المؤشـ

القواعد من خالل رصــد تصــورات مختلف الفعالیات 
ــیاغة وتنفیذ  ــادیة حول قدرة الحكومة على ص االقتص
ـسیاـسات ولوائح ـسلیمة تـسمح بتطویر وتـشجیع القطاع 

ــ مة ذلك المؤشــــ قیوتتراوحالخاص.   ،  2.5ر بین  ــــــ
عالمة. یوضح  أأسوك، 2.5-ودة، وـة جـكأفضل عالم

قیم ذلك المؤشـــر لكل  )7(الجانب األیمن من الشـــكل  
، التي تُظھر التباین الواضح  2018الدول العربیة عام  

بین ھـذه الـدول في نوعیـة القواعـد التنظیمیـة حیـث 
ــم  دول عربیة بعالمات موجبة، 6توجد مجموعة تض

واألردن  وھي وُعمــان  والـبـحرین  وقـطر  اإلمــارات 
وفلســــطین، بینما حصــــلت بقیة الدول على عالمات 
دول   ة في اـل د التنظیمـی ة القواـع ة. وتعتبر نوعـی ســـــالـب
ة ـھذه القواـعد في ـعدد من دول   ة أـقل من نوعـی العربـی

(29) World Bank (2018), A New Economy for the 
Middle East and North Africa, World Bank 
Middle East and North Africa Region –
MENA Economic Monitor. 

(30) Lillyana Daza Jaller and Martín Molinuevo 
(2020), Digital Trade in MENA Regulatory 

من ناحیة أخرى،  العالم بنفس مســتویات الناتج للفرد.
ــر الجـاھزیـة الرقمیـة 2019لعـام  أفرد تقریر مؤشــ

مؤشـــراً فرعیا حول درجة مالءمة القواعد التنظیمیة 
ات، مبني على  13في   اـن ا بـی ة متوفرة عنـھ ة عربـی دوـل

عدد من المكونات والمصــادر بما في ذلك اســتقصــاء 
مـیداني أجري لرـجال األعـمال في مختلف دول الـعالم  

ــر من  2017و2016عـامي 6. یتكون ھـذا المؤشــ
فرعیــة وھي: ( ــرات  الجودة  ) م1مؤشــ ــر عن  ؤشــ

التنظیمیة یُعبر عن قدرة الحكومة على صـیاغة وتنفیذ  
الســـیاســـات واللوائح الســـلیمة التي تشـــجع القطاع 

ــھوـلة مـمارســــة األعـمال  2الـخاص، ( ــر ســ ) مؤشــ
ــر یُعبر عن قدرة اإلطار القانوني 3(،التجاریة ) مؤش

ل  ة مـث ال الرقمـی اذج األعـم الي على التكیف مع نـم الـح
والتقنیات  یة، واالقتصـاد التشـاركي، التجارة اإللكترون

ــر یُعبر عن  4(، وـما إلى ذـلك،الـمالـیة الـحدیـثة ) مؤشــ
نوعیة القواعد التنظیمیة الخاصة بالتجارة اإللكترونیة  
ــة حول مـا إذا كـانـت دولـة مـا قـد اعتمـدت  خـاصـــ
انون) في أربعـة   ــروع ـق دیھـا مشــ ــریعـات (أو ـل تشــ

ھلك، مجاالت: المعامالت اإللكترونیة، وحمایة المســت
اإللكترونیة، والخصوصیة وحمایة البیانات، والجرائم  

ــبـكة 5( ــر عن درـجة الحـماـیة التي تُوفرـھا شــ ) مؤشــ
دام األمن  اس ضـــــد انـع ة الـن اـم اعي لـع ان االجتـم األـم
العجز   أو  ــة  الوظیف ــدان  فق ــة  حــال في  االقتصــــــادي 

) مؤشـــر مركب عن مدى تطور البیئة 6(وواإلعاقة،  
التصـــاالت، یقیس مدى  المعلومات والتقنیةالتنظیمیة  

ة   ة والتنظیمـی انونـی اتتوفر األطر الـق ات  لتقنـی المعلوـم
50ھذا المؤشــر یشــمل وخصــائصــھا.  واالتصــاالت  

ــراً  ً مؤشــ ا ــلـطة  فرعـی تُغطي أربـعة جواـنب وھي الســ
والصـالحیات التنظیمیة، والنظام التنظیمي،  التنظیمیة،  

الجانب األیسـر من الشـكل ویُوضـحالمنافسـة. وإطار 
ة المتوفرة عنھـا معلومـات  7( دول العربـی ب اـل ) ترتـی

حول درجة مالءمة القواعد التنظیمیة. 

Readiness Assessment, Policy Research 
Working Paper # 9199, 
http://www.worldbank.org/prwp.

(31) Bain & Company (2019), E-Commerce in 
MENA: Opportunity Beyond the Hype.
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  ) 7( الشكل
  جودة القوانين والتشريعات والقواعد التنظيمية في الدول العربية

 Source: Sumitra Dutta & Bruno Lanvin (2019), The المصدر: البنك الدولي، قاعدة بيانات المؤشرات العالمية للحوكمة. 
Network Readiness Index (2019). 

 
 

 

 

 

 

يتبين من الشـــكل أن اإلمارات تتصـــدر ترتيب الدول  
العربية في مجال التشــــريعات المســــاندة لالقتصــــاد  

ات واالتصـــــاال اع المعلوـم ة الرقمي ولقـط ت، متبوـع
ان وقطر و ا تقع  البحرينبعـُم ة، بينـم ــعودـي ة   والســ بقـي

ب   ل من الترتـي ـــف ــف األســ ة في النصــ دول العربـي اـل
وبصـفة عامة، يعكس الشـكل التباين النسـبي   العالمي.

وـحـجم  ــات  ع تشـــــرـي واـل ن  ـي واـن ـق اـل ـطور  ـت ــدى  م ـفي 
ن  ـي واـن ـق اـل ــك  ل ـت ر  طـوـي ـت ـل ــة  وب طــل ـم اـل ودات  جــه ـم اـل

  والتشريعات. 

ث من بين المجـاالت التي   ا التحـدـي ــملـه   يجـب أن يشــ
ــةوا ـظروف اـل  ،ـلـمراـجع ـتوـفر  ـــمن  تضــ اـلـتي  ـقواـنـين 

ــة ومنع االحتكار، ــيما بين مقدمي خدمات   المنافس الس
خاـصة في ظل تزايد اإلنترنت ذات النطاق العريض،  

احتماالت تركيز األسـواق وظهور بعض الممارسـات 
ــاد الرقمي ة مع التحول إلى االقتصـــ  ،)32(االحتكـارـي

ــريـعا مـعالـجة تحيز  في  ت التي تُســــاهم  وـكذـلك التشــ
القواعد التنظيمية لفائدة المنشــآت القائمة على حســاب 
ــة  ــاندة لممارسـ ــئة، وتوفير بيئة مسـ ــركات الناشـ الشـ

ــتخدام و ــتيعاب التقنيات  األعمال ومحفزة على اسـ اسـ
  المبتكرة. 

 
  )، مصدر سبق ذكره.2019األونكتاد (  )32(

استراتيجياتها   إطار  في  العربية  الدول  بعض  تسعى 
المؤسسية   البيئة  لتوفير  واإليكولوجية التنموية 

)Ecosystem (    الرقمي االقتصاد  لتوظيف  المالئمة 
) أهم 10/5لتحقيق أهداف التنمية. ويلخص الملحق (

عنها  المتاحة  العربية،  الدول  استراتيجيات  مالمح 
وقطاع  الرقمي  االقتصاد  مجال  في  معلومات، 

   المعلومات واالتصاالت.

  التعليم والثقافة الرقميةاالستخدام الرقمي و
ب تعظيم االسـتفادة من االقتصـاد الرقمي تشـجيع  طليت

ويبين الرقمية.    التقنياتجميع القطاعات على استخدام 
ل ( ـــك احـة عنهـا 8الشــ ة المـت دول العربـي ب اـل )، ترتـي

ــتخدام  ــاد   تقنياتبيانات في مجال جاهزية اسـ االقتصـ
ظهر أن دول مجلس التـعاون ـلدول الخليج  ويُ ،  الرقمي

ا ف ــبـي دـمة نســ ة متـق دول الي  العربـي ة اـل ترتـيب على بقـي
كـما يتبين أن ترتـيب اـلدول العربـية في مـجال .  العربـية

ــل من ترتيبـها في   ــتـخدام الفردي أفضــ ـجاهزـية االســ
ــتـخدام ـلدى قـطاع األعـمال والحكوـمة،   ـجاهزـية االســ
وتحتـل اإلمـارات المرتبـة األولى عـالميـا في مجـال 

   التقنياتخدام  ـــردي. ويعني هذا أن استــاالستخدام الف
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  االقتصاد الرقمي تقنيات: ترتيب الدول العربية في مجال جاهزية استخدام )8الشكل (

العربيــة ُمركز أكثر في جوانــب قملرا يــة في الــدول 
أكثر منــه لالبتكــار وألغراض  الفردي  ــتهالك  االســ
زيادة حجم وكفاءة انتاج الســــلع والخدمات، وهي من 

  أهم أهداف التحول الرقمي.

الرقمية يكمن بالخـصوص   التقنياتإن تحفيز اـستخدام  
اـلـتـعـلـيم   ـتـطوـير  (وـفي  ــة  اـلرـقـمي ــة   Digitalاـلـمـعرف

Literacy  (والتـدريـب،    الجـديـدة  وتنميـة المهـارات
ـيم   ـعـل ـت اـل ـخرـيـجي  ــدد  ع ــادة  زي ـخالل  ـمن  ــا  ـــيم الســ

دام  ــــــــالمتخصصين في علم الحاسوب ومجاالت استخ
ير الفجوة الرقمية بين مختلف   التقنيات الرقمية، وتجـس

ــكان ــيما من خالل زيادة  فئات الســ والقطاعات، الســ

ــيل ا ــبة اإلدماج اإللكتروني والتوص حة  لرقمي وإتانس
ـــعار ـخدـمات ا ــال الرقمي الـثابـتة والمتنقـلة ـبأســ التصــ

  .)33(مقبولة

ال يزال مجال المعرفة األســاســية في المنطقة العربية 
د من التطوير   ث يُقـدر معـدل  في حـاجـة إلى مزـي حـي

الغين ة بين الـب ام    ،األمـي  25.2، بحوالي  2018في الـع
ــنوات التمدرس  ــط العربي لسـ   في المائة، وأن المتوسـ

ــنة،  12التعليم يبلغ حوالي   لبة في نظامأي بقاء الط سـ
ســنة بالنســبة للدول   12.2مقابل متوســط يبلغ حوالي  

  .)34(النامية ككل

  
    

  

  Soumitra Dutta & Bruno Lanvin (2019), The Network Readiness Index 2019المصدر:      

أن ترتيب   أظهر مؤشــر اقتصــاد المعرفة الرقمية
تواضـعاً بالمقارنة مع دول  الدول العربية اليزال م

دولة، كما هو    146المشمولة والبالغ عددها    العالم
). ويتكون هذا المؤشــر،  9الجدول رقم (مبين في 

رفة ـــباإلضافة إلى المؤشر الفرعي القتصاد المع
 

(33) Rumana Bukht and Richard Heeks (2018), 
 مصدر سبق ذكره

الــدولي عــام   البنــك  ، من  2012الصـــــادر عن 
ــاء   إنشـــ مــدى  ــرات فرعيــة أخرى تقيس  مؤشــ

ة في ـعدد من   المنصـــــات  المحتوى والمشـــــارـك
البرمجيات  الرقمية المتمثلة في منصـــة مشـــاركة  

)GitHub(   ــ وع ــا،  ــدي ـبي وـيـكـي ــة  ــوع دد وـموســ

  التقرير.   الفصل الثاني من هذا  )34(
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  االقتصاد الرقمي تقنيات: ترتيب الدول العربية في مجال جاهزية استخدام )8الشكل (

العربيــة ُمركز أكثر في جوانــب قملرا يــة في الــدول 
أكثر منــه لالبتكــار وألغراض  الفردي  ــتهالك  االســ
زيادة حجم وكفاءة انتاج الســــلع والخدمات، وهي من 

  أهم أهداف التحول الرقمي.

الرقمية يكمن بالخـصوص   التقنياتإن تحفيز اـستخدام  
اـلـتـعـلـيم   ـتـطوـير  (وـفي  ــة  اـلرـقـمي ــة   Digitalاـلـمـعرف

Literacy  (والتـدريـب،    الجـديـدة  وتنميـة المهـارات
ـيم   ـعـل ـت اـل ـخرـيـجي  ــدد  ع ــادة  زي ـخالل  ـمن  ــا  ـــيم الســ

دام  ــــــــالمتخصصين في علم الحاسوب ومجاالت استخ
ير الفجوة الرقمية بين مختلف   التقنيات الرقمية، وتجـس

ــكان ــيما من خالل زيادة  فئات الســ والقطاعات، الســ

ــيل ا ــبة اإلدماج اإللكتروني والتوص حة  لرقمي وإتانس
ـــعار ـخدـمات ا ــال الرقمي الـثابـتة والمتنقـلة ـبأســ التصــ

  .)33(مقبولة

ال يزال مجال المعرفة األســاســية في المنطقة العربية 
د من التطوير   ث يُقـدر معـدل  في حـاجـة إلى مزـي حـي

الغين ة بين الـب ام    ،األمـي  25.2، بحوالي  2018في الـع
ــنوات التمدرس  ــط العربي لسـ   في المائة، وأن المتوسـ

ــنة،  12التعليم يبلغ حوالي   لبة في نظامأي بقاء الط سـ
ســنة بالنســبة للدول   12.2مقابل متوســط يبلغ حوالي  

  .)34(النامية ككل

  
    

  

  Soumitra Dutta & Bruno Lanvin (2019), The Network Readiness Index 2019المصدر:      

أن ترتيب   أظهر مؤشــر اقتصــاد المعرفة الرقمية
تواضـعاً بالمقارنة مع دول  الدول العربية اليزال م

دولة، كما هو    146المشمولة والبالغ عددها    العالم
). ويتكون هذا المؤشــر،  9الجدول رقم (مبين في 

رفة ـــباإلضافة إلى المؤشر الفرعي القتصاد المع
 

(33) Rumana Bukht and Richard Heeks (2018), 
 مصدر سبق ذكره

الــدولي عــام   البنــك  ، من  2012الصـــــادر عن 
ــاء   إنشـــ مــدى  ــرات فرعيــة أخرى تقيس  مؤشــ

ة في ـعدد من   المنصـــــات  المحتوى والمشـــــارـك
البرمجيات  الرقمية المتمثلة في منصـــة مشـــاركة  

)GitHub(   ــ وع ــا،  ــدي ـبي وـيـكـي ــة  ــوع دد وـموســ

  التقرير.   الفصل الثاني من هذا  )34(
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دا   ة الســــابـعةوفنلـن ). تتمیز ـھذه اـلدول عن  في المرتـب
دول   ا من اـل دأبـ غیرـھ ا ـب ــتأنـھ االســ ار في  ت ـب ةثـم تقنـی

المعلومات واالتـصاالت في وقت مبكر وـشجعت على  
ــوب من خالل   ــتـخدام الـحاســ إـتاـحة ـھذه األجھزةاســ

ــعار مدعومة، وكانت لھا حوكمة فاعلة في مجال   بأسـ
ة التي   د التنظیمـی االقتصـــــاد الرقمي من خالل القواـع
ة في المـعامالت  افســــة وـتدعم الثـق ــجع على المـن تُشــ

ــم ــین نوعیة الرقمیة والش ــیع وتحس ول من خالل توس
 ً ا احـة إلكترونـی ة المـت عالوةً على  ،  الخـدمـات الحكومـی

ــات تحد من الفجوة الرقمیة بین الفقراء   ــیاسـ وجود سـ
اإلنــاث  وـبـین  واـلرـیف  اـلحضــــر  وـبـین  یــاء  واألـغـن
والـذكور، وتوفیر محتوى رقمي یتالءم واحتیـاجـات 
ــكندنافیة عن غیرھا المواطنین. كما تتمیز الدول اإلسـ
ــة من قبل قطاع  ــتخدام الرقمي خاص ــجیع االس في تش

ــھـ  ال والحكوـمة، واألھم من ذـلك حرصــ على  ااألعـم
تعظیم التأثیر اإلیجابي لالقتصـــاد الرقمي على نوعیة 

حیاة الفرد. 
ــبیل المثال،   ــتراتیجیة  تمثلعلى ســ الھدف العام الســ

التي یُ  ــویـد الرقمیـة الوطنیـة،  تقنیـةطلق علیھـا  الســ
) فرد  ــل  لك ــاالت  واالتصــــ ــات   ICT forالمعلوم

Everyone  في توفیر حزمة عریضـــة بمســـتوى ،(
ام   المي بحلول ـع اذ  2020ـع ان نـف ـــم في  90مع ضــ

إلى   ــال  األعم وقطــاع  ــر  األســ مجموع  ــة من  ــائ الم
ابت في الثانیة. جمی100اإلنترنت بـسرعة ال تقل عن  

ــع  ــویدیة بوض ولبلوغ ھذا الھدف، قامت الحكومة الس
ــروط ت ــة وإزالة كل العوائق شـ نظیمیة جدیدة للمنافسـ

ــتخدام  ــجیع اســ الرقمیة من قبل قطاع التقنیةأمام تشــ
األعمال واألفراد.

المتحــدة ــات  الوالی ــةتتمیز  في  (األمریكی ــأتي  ت التي 
ــتوى النفاذ  التقنیة) في مجال الثامنةالمرتبة  على مســ

الرقمیة، حیث قدمت التقنیاتوالمحتوى وتوفر أحدث  
شــاملة من المبادرات لتعزیز وتطویر البنیة مجموعة 

الرقمیــة بھــا،   ــیمــا عن طریق  التحتیــة  برنــامج الســ
"Broadband USA ُاإلدارة  من خاللدار  "، الذي ی

) التي تقع NTIAالوطنیة لالتصـــاالت والمعلومات (
ــمن مھـام   وزارة التجـارة، والتي تُركز برامجھـا ضــ

ــات في اإلنترنت عریض النطاق ــیاس ــنع الس على ص
ــتمر  ا لالبتـكار المســ ـــمان بـقاء اإلنترـنت محركـً وضــ

والنمو االقتصادي. 
ــنـغافورة ( ) من  الـثانـیةالمرتـبة  التي ـتأتي في  تتمیز ســ

ة وجود  حـیث   ة مـثل ھیـئ دـید من الوـكاالت الحكومـی الـع
للتقنیةتطویر اإلعالم واالتصاالت والوكالة الحكومیة  

(37) Mckinsey Global Institute, China’s Digital 
Economy A Leading Global Force 2017. 
On line :
file:///D:/investissement%20capital%20risqu

ورة تُوفر منصاٍت وحلوالً أساسیة لمساعدة سنغافالتي  
في سـعیھا للوصـول إلى وضـع الدول الذكیة وتحسـین 

ـمجــاالت   ـفي  ـحـكومــة  اـل یــةقــدرة  ـن ـق ــات  ـت ـلوم ـع ـم اـل
ــاالت. ومن أجـل تحقیق ھـذا الھـدف تعمـل   واالتصـــ
ــتراتیجـیة  "مـبادرة األـمة اـلذكـیة" كـخارـطة طریق اســ

ــاریع التي تندرج   ــتندت المش فيللتحّول الرقمي، واس
اة المواطنین إطار ھذه المبادرة على مبادئ تحسین حی

ــة   للھوی ــة  الوطنی والحلول  ــذكي  ال ــل  التنق خالل  من 
الرقمیة والدفع اإللكتروني. 

ذكر أن ا اـل دیر ـب ات  ـج ا  لحكوـم ان لـھ اعالً اً دورـك في  ـف
ــاد   توفیر األنظمة أو الخدمات التي تدعم نمو االقتصــ

تمیزت اسـتراتیجیات عدد من التجارب  . حیثالرقمي
ة لتوفیر  ة إقلیمـی ة برؤـی ــیوـی دول اآلســ اجحـة في اـل الـن
ــاد رقمي مفتوح ومتكـامـل، مع التركیز على   اقتصـــ
ــین  ـــیة لتحســ ــاســ تعزیز البنـیة التحتـیة الرقمـیة األســ

إلى   والـنفــاذ  الرقـمي  ــیــل  الرقمیــة،  الـتـقنیــةالـتوصــ
على   ــاد  ً واالعتم ــا ــدم تق أكثر  ــات  ــل  تقنی ــت إمث نترن

ألـشیاء، وتحلیالت البیانات الـضخمة، وـسلـسلة الكتل،  ا
وتكوین ، والحوســبة الســحابیة، والذكاء االصــطناعي

المھـارات المالئمـة، ودعم ریـادة األعمـال الرقمیـة،  
وضـــمان ســـالمة المســـتخدمین، وتطویر نظام دفع  

لكتروني متطور وآمن. إ
ففي الصـین مثالً، لم تكن الحكومة صـانعة للسـیاسـات  

ً العامة  مســتثمراً ومبتكراً  الرقمیة فحســب، بل أیضــا
من  ومســتھلكاً في محاولة لدعم الرقمنة، ونفذت عدداً 

الســیاســات التي تھدف إلى تعزیز االقتصــاد الرقمي  
، 2014فمنذ عام  .)37(كمحرك جدید للنمو االقتـصادي

ــاركة في ریادة  ــجعت الدولة المواطنین على المشـ شـ
ة   اعـی ال الجـم ل األعـم دابیر مـث ــتـخدام ـت اســ ار ـب واالبتـك

الخصـومات الضـریبیة وأموال بدء التشـغیل المعتمدة 
، ـقاـمت الحكوـمة ـباقتراح 2015من اـلدوـلة. وفي ـعام  

ــروع "إنترنت +" و ــعت  مش ــلة  وض خطة عمل مفص
لدمج اإلنترنت والحوسبة السحابیة والبیانات الضخمة  
وإنترنت األشــیاء مع التصــنیع واالســتھالك، وطبقت  

ــروع في مجموـعة من القـطاـعات، بـما في ذـلك  الم شــ
.الخدمات اللوجسـتیة والضـمان االجتماعي والتصـنیع

ل  2016وفي عـام   ة عن "خطـة عـم ت الحكوـم ، أعلـن
ــطناعي" ــاء لإلنترنت والذكاء االصــ ھدفت إلى إنشــ

اـستثمارات بلغت ـسوق لتطبیقات الذكاء االـصطناعي ب
ــار دوالر15أكثر من   ــة .  ملی ــتراتیجی اســ وھــدفــت 

"Broadband China  خــدمــات ــر  ــطــوی ت ــى  إل  "
ــناعي في القطاعات   التطبیقات إلطالق االبتكار الصــ

e%20chibe%20usa%20MGI-Chinas-digital-
economy-A-leading-global-force.pdf
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االقتـصادیة المختلفة، الـسیما عن طریق تحـسین معدل 
اذ  ال ات النطـاق العریض من خالل اعتمـاد  إلى  نـف تقنـی

الجیل الخامس التي ترفع مسـتویات التوصـیل الرقمي  
ــاـفة في ـكل المـناطق وتُعزز أمن المعلوـمات، بـ  اإلضــ

الـمعــامالت   أتـمتــة  من اإلداریــة  إلى  الحــد  بـغرض 
البیروقراطیة المفرطة، وتنفیذ ســلســلة من المشــاریع 

لتطویر بنیة تحتیة وطنیة قویة للمعلومات.  

وفي مالیزیا، ھدفت اـستراتیجیة االقتصـاد الرقمي إلى  
في مجــال   ــد  رائ إقلیمي  إلى مركز  ــا  مــالیزی تحویــل 

، وقد  الـضخمةل البیانات  تطویر إنترنت األـشیاء وتحلی
" الطریق  ــة  ــارط خ ــددت  " Digital Malaysiaح

ــاء نظام  ــتراتیجیة على نحو متكامل إلنشـ منھجاً واسـ
المعلومات واالتـصاالت. ومن أجل إنـشاء لتقنیةـشامل 

ت  ـــع ھ، وضــ اظ علـی ذا النظـام البیئي الرقمي والحـف ـھ
ــاد الرقمي لـمالیزـیا ( ــة االقتصــ ــســ ) MDECمؤســ

وإـنتـ  اـلـكـبرى  واـلـتجــارة  اـلـبیــانــات  ــیــاء  األشــ رنــت 
ــحـابي   اإللكترونیـة ومراكز البیـانـات والتخزین الســ
ــاعفة نمو التجارة   ــة لدیھا لمض كمجاالت تركیز رئیس

اإللكترونیة في الدولة.

نماذج من السیاسات الناجحة
رغم وجود بعض التشــابھ في أھداف االســتراتیجیات 
الرقمیة الوطنیة، إال إن ھناك اختالفاً في الســـیاســـات 

ً لمتبعة وتباینا في النتائج واألداء. فھناك ـسیاـسات كان  ا
أثر ــا  فعلى  اً كبیراً لھ أخرى.  ــدول دون  ال بعض  في 

ــاالت أثر  ــبـیل المـثال، ـكان لتحریر قـطاع االتصــ اً ســ
ابیـ  ً إیـج ا اً كبیرا د والنرویج وكورـی ــوـی في ـكل من الســ

ــتثـمارات  مالجنوبـیة،   ادة كبیرة في اســ ـما أدى إلى زـی
ــتخدام  تقنیة ــار اســ ــاالت وانتشــ المعلومات واالتصــ

ات ة في  التقنـی كالرقمـی ان أثره أـقل  تـل ا ـك دان، بینـم البـل
ة مثالً،  ا الجنوبـی ة كورـی اً في دول أخرى. فحكوـم وقـع

ــیة  مبكراً اتخذت دوراً  ــاسـ في بناء البنیة التحتیة األسـ
الخــاص   للقطــاع  ــدعم  ال ــدیم  تق من خالل  ــت  لإلنترن

ات، بما في ذلك الحد  باســتخدام مجموعة من الســیاســ 
ــمون لإلیرادات ( ــلوب MRGاألدنى المضــ )، وأســ

-)، وأسـلوب البناء BTLاإلیجار (-التحویل -البناء 
)، وتســھیل الشــراكة بین BTOالتشــغیل (-التحویل 

اص ( ام والـخ ا PPPالقطـاعین الـع ــیع نطـاقـھ ) وتوســ
.)38(لتحفیز االستثمار في البنیة التحتیة للمعلومات

(38) Kim, Jay-Hyung, Jungwook Kim, Sunghwan 
Shin, Seung-yeon Lee, (2011). “Public–
Private Partnership Infrastructure Projects: 
Case Studies from the Republic of Korea -
Volume 1: Institutional Arrangements and 
Performance.” Asian Development Bank, 
Mandaluyong City, Philippines, 2011. 

ــكندنافیة لعبت   ــات الحكومیة في الدول االسـ ــیاسـ السـ
ً دوراً  في تھیئة مناخ مالئم لألعمال یشـــجع اســـتباقیا

مكن الشـــركات من  على تطویر االقتصـــاد الرقمي ویُ 
التوصـیل الرقمي والتنافس واالبتكار، ویسـھم في فتح  
األـسواق من خالل الـسیاـسات التنظیمیة الفعالة، ودعم  

مجال االتصـاالت من  اسـتثمارات القطاع الخاص في 
التمویـل غیر   ــجیع  ــریبیـة وتشــ خالل الحوافز الضــ
المصــرفي مثل رأس المال المخاطر، ودعم اســتثمار 
الشـركات في البحث والتطویر، واسـتقطاب المھارات 

دا مثالً،   أنشــــأتوـجذب المعرـفة الفنـیة. فحكوـمة فنلـن
ــیة ومبتكرة في قطاع االتصــــاالت مھدت  بیئة تنافســ

نوكیا لتُصــبح الشــركة المصــنعة الطریق أمام شــركة
ــعیـنات   الراـئدة للھواتف المحموـلة في الـعالم خالل تســ

إنشــاء شــبكة فعالة ومجمعة ســاعدالقرن الماضــي. و
ــات الـعاـمة ـتدعم البـحث والتطویر في   ــســ من المؤســ

لى تمویل عالقطاعین العام والخاص على حد ســواء، 
.والتقنیةالمبادرات وشجع على نقل المعرفة 

ــال ــریعات دوراً كبیراً في النھوض لعب إصــ ح التشــ
ففي   التمویــل.  القطــاعــات على غرار قطــاع  ببعض 
ــھـلت إزاـلة القیود المفروضــــة على قـطاع  ا، ســ كینـی

) Safaricom(االتصـــاالت دخول الســـوق لشـــركة 
) وھي شــبكة تحویل M-PESAخدمات (قدمتالتي 

األموال والتمویل األصــغر، بقیمة معامالت وصــلت  
ـمن   أـكـثر  اـلـمـحـلي  40إـلى  اـلنــاـتج  ـمن  اـلمــائــة  ـفي 

-M. وقد ســھلت منصــة  2017اإلجمالي للبالد، عام  
PESA  زیادة مستویات الشمول المالي والتخفیف من

أكثر من   یتمتع  ــث  حی ــا،  كینی في  الفقر  في  93حــدة 
ــول إلى الـمدفوعات  الـمائة من األفراد بإم كانـیة الوصــ
. وفي استونیا أسھم البرنامج )39(عبر الھاتف المحمول

ة )،X-Road(الحكومي   ة إلكترونـی ام حكوـم وھو نـظ
)، في توفیر Interoperableقابل للتشـغیل المتبادل (

مؤـسـسة  900قبلمنمقدمة  آالف خدمة  ثالثةحوالي  
ـعـبر   ـین  ـمواـطـن ـل ـل اـلخــاص  ـقطــاع  اـل وـفي  ـحـكوـمیــة 

ــتـخدم األفراد ھویـ اإلنت في  الرقمـیةتھم  ارـنت حـیث یســ
ــوـیت، والرـعایة   مجموـعة من المـعامالت، مـثل التصــ
الصــحیة، والخدمات المصــرفیة، والضــرائب، وذلك  

https://www.adb.org/sites/default/files/publi
cation/29032/ppp-kor-v1.pdf

(39) McGath, Thomas, (2018). “M-PESA: How 
Kenya Revolutionized Mobile Payments.” 
Medium. N26 Magazine, April 9, 2018. 
https://mag.n26.com/m-pesa-how-kenya-
revolutionized-mobile-payments-56786bc09ef
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دا   ة الســــابـعةوفنلـن ). تتمیز ـھذه اـلدول عن  في المرتـب
دول   ا من اـل دأبـ غیرـھ ا ـب ــتأنـھ االســ ار في  ت ـب ةثـم تقنـی

المعلومات واالتـصاالت في وقت مبكر وـشجعت على  
ــوب من خالل   ــتـخدام الـحاســ إـتاـحة ـھذه األجھزةاســ

ــعار مدعومة، وكانت لھا حوكمة فاعلة في مجال   بأسـ
ة التي   د التنظیمـی االقتصـــــاد الرقمي من خالل القواـع
ة في المـعامالت  افســــة وـتدعم الثـق ــجع على المـن تُشــ

ــم ــین نوعیة الرقمیة والش ــیع وتحس ول من خالل توس
 ً ا احـة إلكترونـی ة المـت عالوةً على  ،  الخـدمـات الحكومـی

ــات تحد من الفجوة الرقمیة بین الفقراء   ــیاسـ وجود سـ
اإلنــاث  وـبـین  واـلرـیف  اـلحضــــر  وـبـین  یــاء  واألـغـن
والـذكور، وتوفیر محتوى رقمي یتالءم واحتیـاجـات 
ــكندنافیة عن غیرھا المواطنین. كما تتمیز الدول اإلسـ
ــة من قبل قطاع  ــتخدام الرقمي خاص ــجیع االس في تش

ــھـ  ال والحكوـمة، واألھم من ذـلك حرصــ على  ااألعـم
تعظیم التأثیر اإلیجابي لالقتصـــاد الرقمي على نوعیة 

حیاة الفرد. 
ــبیل المثال،   ــتراتیجیة  تمثلعلى ســ الھدف العام الســ

التي یُ  ــویـد الرقمیـة الوطنیـة،  تقنیـةطلق علیھـا  الســ
) فرد  ــل  لك ــاالت  واالتصــــ ــات   ICT forالمعلوم

Everyone  في توفیر حزمة عریضـــة بمســـتوى ،(
ام   المي بحلول ـع اذ  2020ـع ان نـف ـــم في  90مع ضــ

إلى   ــال  األعم وقطــاع  ــر  األســ مجموع  ــة من  ــائ الم
ابت في الثانیة. جمی100اإلنترنت بـسرعة ال تقل عن  

ــع  ــویدیة بوض ولبلوغ ھذا الھدف، قامت الحكومة الس
ــروط ت ــة وإزالة كل العوائق شـ نظیمیة جدیدة للمنافسـ

ــتخدام  ــجیع اســ الرقمیة من قبل قطاع التقنیةأمام تشــ
األعمال واألفراد.

المتحــدة ــات  الوالی ــةتتمیز  في  (األمریكی ــأتي  ت التي 
ــتوى النفاذ  التقنیة) في مجال الثامنةالمرتبة  على مســ

الرقمیة، حیث قدمت التقنیاتوالمحتوى وتوفر أحدث  
شــاملة من المبادرات لتعزیز وتطویر البنیة مجموعة 

الرقمیــة بھــا،   ــیمــا عن طریق  التحتیــة  برنــامج الســ
"Broadband USA ُاإلدارة  من خاللدار  "، الذي ی

) التي تقع NTIAالوطنیة لالتصـــاالت والمعلومات (
ــمن مھـام   وزارة التجـارة، والتي تُركز برامجھـا ضــ

ــات في اإلنترنت عریض النطاق ــیاس ــنع الس على ص
ــتمر  ا لالبتـكار المســ ـــمان بـقاء اإلنترـنت محركـً وضــ

والنمو االقتصادي. 
ــنـغافورة ( ) من  الـثانـیةالمرتـبة  التي ـتأتي في  تتمیز ســ

ة وجود  حـیث   ة مـثل ھیـئ دـید من الوـكاالت الحكومـی الـع
للتقنیةتطویر اإلعالم واالتصاالت والوكالة الحكومیة  

(37) Mckinsey Global Institute, China’s Digital 
Economy A Leading Global Force 2017. 
On line :
file:///D:/investissement%20capital%20risqu

ورة تُوفر منصاٍت وحلوالً أساسیة لمساعدة سنغافالتي  
في سـعیھا للوصـول إلى وضـع الدول الذكیة وتحسـین 

ـمجــاالت   ـفي  ـحـكومــة  اـل یــةقــدرة  ـن ـق ــات  ـت ـلوم ـع ـم اـل
ــاالت. ومن أجـل تحقیق ھـذا الھـدف تعمـل   واالتصـــ
ــتراتیجـیة  "مـبادرة األـمة اـلذكـیة" كـخارـطة طریق اســ

ــاریع التي تندرج   ــتندت المش فيللتحّول الرقمي، واس
اة المواطنین إطار ھذه المبادرة على مبادئ تحسین حی

ــة   للھوی ــة  الوطنی والحلول  ــذكي  ال ــل  التنق خالل  من 
الرقمیة والدفع اإللكتروني. 

ذكر أن ا اـل دیر ـب ات  ـج ا  لحكوـم ان لـھ اعالً اً دورـك في  ـف
ــاد   توفیر األنظمة أو الخدمات التي تدعم نمو االقتصــ

تمیزت اسـتراتیجیات عدد من التجارب  . حیثالرقمي
ة لتوفیر  ة إقلیمـی ة برؤـی ــیوـی دول اآلســ اجحـة في اـل الـن
ــاد رقمي مفتوح ومتكـامـل، مع التركیز على   اقتصـــ
ــین  ـــیة لتحســ ــاســ تعزیز البنـیة التحتـیة الرقمـیة األســ

إلى   والـنفــاذ  الرقـمي  ــیــل  الرقمیــة،  الـتـقنیــةالـتوصــ
على   ــاد  ً واالعتم ــا ــدم تق أكثر  ــات  ــل  تقنی ــت إمث نترن

ألـشیاء، وتحلیالت البیانات الـضخمة، وـسلـسلة الكتل،  ا
وتكوین ، والحوســبة الســحابیة، والذكاء االصــطناعي

المھـارات المالئمـة، ودعم ریـادة األعمـال الرقمیـة،  
وضـــمان ســـالمة المســـتخدمین، وتطویر نظام دفع  

لكتروني متطور وآمن. إ
ففي الصـین مثالً، لم تكن الحكومة صـانعة للسـیاسـات  

ً العامة  مســتثمراً ومبتكراً  الرقمیة فحســب، بل أیضــا
من  ومســتھلكاً في محاولة لدعم الرقمنة، ونفذت عدداً 

الســیاســات التي تھدف إلى تعزیز االقتصــاد الرقمي  
، 2014فمنذ عام  .)37(كمحرك جدید للنمو االقتـصادي

ــاركة في ریادة  ــجعت الدولة المواطنین على المشـ شـ
ة   اعـی ال الجـم ل األعـم دابیر مـث ــتـخدام ـت اســ ار ـب واالبتـك

الخصـومات الضـریبیة وأموال بدء التشـغیل المعتمدة 
، ـقاـمت الحكوـمة ـباقتراح 2015من اـلدوـلة. وفي ـعام  

ــروع "إنترنت +" و ــعت  مش ــلة  وض خطة عمل مفص
لدمج اإلنترنت والحوسبة السحابیة والبیانات الضخمة  
وإنترنت األشــیاء مع التصــنیع واالســتھالك، وطبقت  

ــروع في مجموـعة من القـطاـعات، بـما في ذـلك  الم شــ
.الخدمات اللوجسـتیة والضـمان االجتماعي والتصـنیع

ل  2016وفي عـام   ة عن "خطـة عـم ت الحكوـم ، أعلـن
ــطناعي" ــاء لإلنترنت والذكاء االصــ ھدفت إلى إنشــ

اـستثمارات بلغت ـسوق لتطبیقات الذكاء االـصطناعي ب
ــار دوالر15أكثر من   ــة .  ملی ــتراتیجی اســ وھــدفــت 

"Broadband China  خــدمــات ــر  ــطــوی ت ــى  إل  "
ــناعي في القطاعات   التطبیقات إلطالق االبتكار الصــ

e%20chibe%20usa%20MGI-Chinas-digital-
economy-A-leading-global-force.pdf
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االقتـصادیة المختلفة، الـسیما عن طریق تحـسین معدل 
اذ  ال ات النطـاق العریض من خالل اعتمـاد  إلى  نـف تقنـی

الجیل الخامس التي ترفع مسـتویات التوصـیل الرقمي  
ــاـفة في ـكل المـناطق وتُعزز أمن المعلوـمات، بـ  اإلضــ

الـمعــامالت   أتـمتــة  من اإلداریــة  إلى  الحــد  بـغرض 
البیروقراطیة المفرطة، وتنفیذ ســلســلة من المشــاریع 

لتطویر بنیة تحتیة وطنیة قویة للمعلومات.  

وفي مالیزیا، ھدفت اـستراتیجیة االقتصـاد الرقمي إلى  
في مجــال   ــد  رائ إقلیمي  إلى مركز  ــا  مــالیزی تحویــل 

، وقد  الـضخمةل البیانات  تطویر إنترنت األـشیاء وتحلی
" الطریق  ــة  ــارط خ ــددت  " Digital Malaysiaح

ــاء نظام  ــتراتیجیة على نحو متكامل إلنشـ منھجاً واسـ
المعلومات واالتـصاالت. ومن أجل إنـشاء لتقنیةـشامل 

ت  ـــع ھ، وضــ اظ علـی ذا النظـام البیئي الرقمي والحـف ـھ
ــاد الرقمي لـمالیزـیا ( ــة االقتصــ ــســ ) MDECمؤســ

وإـنتـ  اـلـكـبرى  واـلـتجــارة  اـلـبیــانــات  ــیــاء  األشــ رنــت 
ــحـابي   اإللكترونیـة ومراكز البیـانـات والتخزین الســ
ــاعفة نمو التجارة   ــة لدیھا لمض كمجاالت تركیز رئیس

اإللكترونیة في الدولة.

نماذج من السیاسات الناجحة
رغم وجود بعض التشــابھ في أھداف االســتراتیجیات 
الرقمیة الوطنیة، إال إن ھناك اختالفاً في الســـیاســـات 

ً لمتبعة وتباینا في النتائج واألداء. فھناك ـسیاـسات كان  ا
أثر ــا  فعلى  اً كبیراً لھ أخرى.  ــدول دون  ال بعض  في 

ــاالت أثر  ــبـیل المـثال، ـكان لتحریر قـطاع االتصــ اً ســ
ابیـ  ً إیـج ا اً كبیرا د والنرویج وكورـی ــوـی في ـكل من الســ

ــتثـمارات  مالجنوبـیة،   ادة كبیرة في اســ ـما أدى إلى زـی
ــتخدام  تقنیة ــار اســ ــاالت وانتشــ المعلومات واالتصــ

ات ة في  التقنـی كالرقمـی ان أثره أـقل  تـل ا ـك دان، بینـم البـل
ة مثالً،  ا الجنوبـی ة كورـی اً في دول أخرى. فحكوـم وقـع

ــیة  مبكراً اتخذت دوراً  ــاسـ في بناء البنیة التحتیة األسـ
الخــاص   للقطــاع  ــدعم  ال ــدیم  تق من خالل  ــت  لإلنترن

ات، بما في ذلك الحد  باســتخدام مجموعة من الســیاســ 
ــمون لإلیرادات ( ــلوب MRGاألدنى المضــ )، وأســ

-)، وأسـلوب البناء BTLاإلیجار (-التحویل -البناء 
)، وتســھیل الشــراكة بین BTOالتشــغیل (-التحویل 

اص ( ام والـخ ا PPPالقطـاعین الـع ــیع نطـاقـھ ) وتوســ
.)38(لتحفیز االستثمار في البنیة التحتیة للمعلومات

(38) Kim, Jay-Hyung, Jungwook Kim, Sunghwan 
Shin, Seung-yeon Lee, (2011). “Public–
Private Partnership Infrastructure Projects: 
Case Studies from the Republic of Korea -
Volume 1: Institutional Arrangements and 
Performance.” Asian Development Bank, 
Mandaluyong City, Philippines, 2011. 

ــكندنافیة لعبت   ــات الحكومیة في الدول االسـ ــیاسـ السـ
ً دوراً  في تھیئة مناخ مالئم لألعمال یشـــجع اســـتباقیا

مكن الشـــركات من  على تطویر االقتصـــاد الرقمي ویُ 
التوصـیل الرقمي والتنافس واالبتكار، ویسـھم في فتح  
األـسواق من خالل الـسیاـسات التنظیمیة الفعالة، ودعم  

مجال االتصـاالت من  اسـتثمارات القطاع الخاص في 
التمویـل غیر   ــجیع  ــریبیـة وتشــ خالل الحوافز الضــ
المصــرفي مثل رأس المال المخاطر، ودعم اســتثمار 
الشـركات في البحث والتطویر، واسـتقطاب المھارات 

دا مثالً،   أنشــــأتوـجذب المعرـفة الفنـیة. فحكوـمة فنلـن
ــیة ومبتكرة في قطاع االتصــــاالت مھدت  بیئة تنافســ

نوكیا لتُصــبح الشــركة المصــنعة الطریق أمام شــركة
ــعیـنات   الراـئدة للھواتف المحموـلة في الـعالم خالل تســ

إنشــاء شــبكة فعالة ومجمعة ســاعدالقرن الماضــي. و
ــات الـعاـمة ـتدعم البـحث والتطویر في   ــســ من المؤســ

لى تمویل عالقطاعین العام والخاص على حد ســواء، 
.والتقنیةالمبادرات وشجع على نقل المعرفة 

ــال ــریعات دوراً كبیراً في النھوض لعب إصــ ح التشــ
ففي   التمویــل.  القطــاعــات على غرار قطــاع  ببعض 
ــھـلت إزاـلة القیود المفروضــــة على قـطاع  ا، ســ كینـی

) Safaricom(االتصـــاالت دخول الســـوق لشـــركة 
) وھي شــبكة تحویل M-PESAخدمات (قدمتالتي 

األموال والتمویل األصــغر، بقیمة معامالت وصــلت  
ـمن   أـكـثر  اـلـمـحـلي  40إـلى  اـلنــاـتج  ـمن  اـلمــائــة  ـفي 

-M. وقد ســھلت منصــة  2017اإلجمالي للبالد، عام  
PESA  زیادة مستویات الشمول المالي والتخفیف من

أكثر من   یتمتع  ــث  حی ــا،  كینی في  الفقر  في  93حــدة 
ــول إلى الـمدفوعات  الـمائة من األفراد بإم كانـیة الوصــ
. وفي استونیا أسھم البرنامج )39(عبر الھاتف المحمول

ة )،X-Road(الحكومي   ة إلكترونـی ام حكوـم وھو نـظ
)، في توفیر Interoperableقابل للتشـغیل المتبادل (

مؤـسـسة  900قبلمنمقدمة  آالف خدمة  ثالثةحوالي  
ـعـبر   ـین  ـمواـطـن ـل ـل اـلخــاص  ـقطــاع  اـل وـفي  ـحـكوـمیــة 

ــتـخدم األفراد ھویـ اإلنت في  الرقمـیةتھم  ارـنت حـیث یســ
ــوـیت، والرـعایة   مجموـعة من المـعامالت، مـثل التصــ
الصــحیة، والخدمات المصــرفیة، والضــرائب، وذلك  

https://www.adb.org/sites/default/files/publi
cation/29032/ppp-kor-v1.pdf

(39) McGath, Thomas, (2018). “M-PESA: How 
Kenya Revolutionized Mobile Payments.” 
Medium. N26 Magazine, April 9, 2018. 
https://mag.n26.com/m-pesa-how-kenya-
revolutionized-mobile-payments-56786bc09ef
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 ً ا اتوفـق اـن ادل البـی ددة لتـب ــوابط مـح اییر وضــ .)40(لمـع
وأدى ذلـك إلى تقلیـل الحـاجـة إلى اإلدخـال المتكرر 

في الوقت قدر  وبالتالي إلى وفر ،للبیانات الشــخصــیة
ة لـكل مواطن،   ـــن ام عـمل في الســ بحوالي خمســــة أـی

وتخفیض التكالیف على المستخدمین.

ــروع   للھویة الرقمیة  "Aadhaar"في الھند، أدى مش
د الھوـیة من خالل تزوـید ـكل   إلى ـحل مشــــاـكل تـحدـی
مقیم مـسجل برقم مكون من اثني عـشر رقًما وتفاـصیل 

ع ومسـح  بیومتریة مسـجلة تتمثل في بصـمات األصـاب
العــام ( التوزیع  ،  )PDS()41العین، في إنجــاح نظــام 

ــد، من   الھن في  الرئیس  الغــذائي  األمن  ــامج  برن وھو 
ــلة التورید في ھذا النظام   ــلس ــین مراقبة س خالل تحس
ــاعـدات   ــاد، وتوجیـھ المســـ ــبـة الفســـ وتخفیض نســ

.)42(لمستحقیھا

، ففي حین فضـلت  في مجال حوكمة االقتصـاد الرقمي
ینحصـــر اإلشـــراف على تنفیذ خطط بعض الدول أن  

ــة واحدة، اختارت دول   ــسـ التحول الرقمي على مؤسـ
ــراف اإلشــ ــك  ذل یكون  أن  بغرض أخرى  ــاً  قطــاعی

و  ــــ جارب بأن المھم ھــــ ادت التــــ ن أفــــــــ التركیز. لك
ــ التنسیق بین ك ــ ــ ل األطــ ن تنفیذ ــ ؤولة عــ راف المســ

تلك الخطط سواء على المستوى الوطني او القطاعي.  
ـــــــ وك ـــــــ ج التعاون بین أصحاب المصلحنھانـــ ة  ـــ

ــن   ــددیـ ــعـ ــتـ ــمـ  The Multi-Stakeholder)الـ
Collaboration Approach)  ًــرا ھما جداً  معنصـ

ــتراتیجیات التحول الرقمي في عدد من   في إنجاح اســ
ــل  ،دول الـعالم. فبریـطانیا ــبحت تُمثل أفضــ التي أصــ

ــیبراني، نجحت في   مـثال یُحـتذى في مجال األمن الســ
ــترا ك من خالل اســ ة تقوم على التعـاون بین ذـل تیجـی

ــلـحة المتـعددین بـما في ذـلك القـطاع  ـــحاب المصــ أصــ
الـخاص والمجتمع التقني والمجتمع الـمدني، وـتأـخذ في  
الالزمــة،   ــة  والتنظیمی ــة  التقنی ــل  الوســـــائ ــار  االعتب
والجوانب القانونیة، وتطویر تشــریعات ضــد الجرائم  
الســیبرانیة، ووضــع تدابیر تقنیة مثل فرق االســتجابة 

ة ( ــوبـی ب دوًرا  CERTsللطوارئ الحـاســ ) التي تلـع
محوریًا في تنفیذ وتنـسیق االـستراتیجیة الوطنیة لألمن  

ــیبراني ــاـفة إلى تطویر ثـقاـفة وطنـیة  ،)43(الســ ـباإلضــ

(40) World Bank (2016). “World Development
Report 2016: Digital Dividends”.

ــروریة  )41( ــلع الضــ الغرض من ھذا النظام ھو توفیر الســ
ــكر  ــي األرز والقمح والسـ ــكل رئیسـ ــیة (بشـ ــاسـ األسـ
والكیروـسین) بأـسعار مدعومة لألـسر الواقعة تحت خط  

الفقر بغرض تحسین مستویاتھا الغذائیة ورفاھھا.
(42) Silvia Masiero (2019), The Digitalization 

of Anti-poverty Programs: Aadhaar and 
the Reform of Social Protection in India. In 

القــدرات وبرامج  ــیبراني من خالل بنــاء  لألمن الســ
التوعیة بین جمیع أصحاب المصلحة.

مقترحات لتطویر االقتصاد الرقمي  
ــادي   ــرات بأن التأثیر االقتصـ للتقنیات تُفید كل المؤشـ

ـــعاً في ُمعظم اـلدول   ة الـحدیـثة ال یزال متواضــ الرقمـی
ك   ــتخـدام تـل ة نتیجـة االنتشـــــار المحـدود الســ العربـی

ــادیة  التقنیات ــطة االقتصــ في مجال األعمال واألنشــ
ــتـخدام   ــة وأن ذـلك االســ یُحرـكھ في  المختلـفة، ـخاصــ

ــتھالك   یاألغلــب االســ البحــث عن  حركــھ  أكثر ممــا 
ــل قیمة جدیدة أو االبتكا ــالس ــكل . ورس یرجع ذلك بش

ات رئیس إلى   عـدم توفر الظروف المالئمـة والمتطلـب
الحدیثة  التقنیاتالضـروریة لتحقیق مكاسـب اسـتخدام

على النمو والتشغیل وزیادة القدرات التنافسیة. 

لتطویر االقتصاد الرقميلمستلزمات األساسیةا
ــتعراض أھمھا في   بینت التجارب الدولیة، التي تم اسـ
دان التي تـھدف إلى تحقیق  ة، أن البـل الفقرات الســــابـق
ــبــھ   الرقمي وتحقیق مكــاســ التحول  في  قفزة نوعیــة 
ة تجمع بین أربـعة   ة شــــامـل ارـب اج إلى مـق ة تحـت امـن الـك

ــة وھي: ( ــر رئیس ــیة  1عناص ــاس ) تطویر البنیة األس
ــ  اد الرقمي من خالل االســـتثمار في حزمات لالقتصـ

ــرعـة، (النطـاق العریض واإل ) 2نترنـت عـالي الســ
تحســـین البنیة المؤســـســـیة عن طریق النھوض ببیئة  
ــاد   األعمـال والنظـام اإلیكولوجي المرتبط بـاالقتصـــ
الرقمي الســـیما من خالل ســـن التشـــریعات المالئمة 

وفتح المنافسـة بصـفة عامة، وفي سـوق االتصـاالت
ة خاصــة، وتحقیق األمن الســیبراني وضــمان  بصــف

المعــامالت اإللكترونیــة والمحــافظــة على   ــالمــة  ســ
) اتباع مقاربة تشــاركیة في  3خصــوصــیة البیانات، (

صــیاغة وتنفیذ ســیاســات التحول الرقمي بمشــاركة  
ة في القـطاع الـخاص مـثل  ة واألطراف المعنـی الحكوـم
البنوك ومـشغلي ـشبكات االتـصاالت والتنـسیق بین كل
ــمیم وتنفـیذ تـلك   ــرـفة على تصــ ــات المشــ ــســ المؤســ

ــات، و ( ــیاس ــتخدام  4الس ــجیع على اس التقنیات ) التش

Mark Graham (ed.), Digital Economies at 
Global Margin, The MIT Press. 

(43) World Economic Forum. “Digital Policy 
Playbook 2017: Approaches to National 
Digital Governance.” World Economic 
Forum, 2017. 
https://www.weforum.org/whitepapers/digit
al-policy-playbook-2017-approaches-to-
national-digital-governance
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ــیـما من خالل ــر المعرفة  الـتدرـیب والرقمـیة الســ نشــ
والثقافة الرقمیة ورقمنة الخدمات الحكومیة.

ــیات المنبثقة عن التقاریر اإلقلیمیة حول  التوصــ
الدول العربیة

ـــیات مـحددة حول  من بین التـقاریر التي  أفردت توصــ
التحول الرقمي في الدول العربیة تقریر االسـتراتیجیة 
ــرف على إعداده   ــاد الرقمي، الذي أش العربیة لالقتص
االتحاد العربي لالقتصــاد الرقمي بالتعاون مع مجلس 
ة   اـم ة الـع اـن ابع لألـم ة الـت ة العربـی الوحـدة االقتصـــــادـی
ة ــتراتیجـی ت االســ مـم ــُ ة. وصــ دول العربـی ة اـل لجـامـع
المقترحة بناًء على خمـسة أبعاد رئیـسیة وھي: األـسس 
الرقمـیة، االبتـكار الرقمي، الحكوـمة الرقمـیة، األعـمال 

تحــدیــد   الرقمي. وتم  ً ھــدفــ 20الرقمیــة، والمواطن  ا
ــتراتیجیـ  ً اســ ل ا ل ـك وزـعت وفق محـاور محـددة داـخ

تلــك  الخمســـــة، وتمخض عن  المحــاور  محور من 
ــة من   ُمؤلف ــام50األھــداف مجموعــة  ً جــ برن ــابالً ا ق

ووضــعت االســتراتیجیة المذكورة خمســة .)44(للتنفیذ
ا  ات المتوقع أن یكون لتحولـھ اییر القتراح القطـاـع مـع
ة على االقتصــــادات   ابـی أثیرات اإلیـج الرقمي أكبر الـت

ــتراتیجیة،وبناًء على.)45(العربیة تم اقتراح تلك االسـ
ـعـلى   یــة  ـعرـب اـل الــدول  ـفي  رـقـمي  اـل ـحول  ـت اـل ـیز  ـترـك

ایة الصحیة والتصنیع والخدمات المالیة  قطاعات الرع
تلخیص  وتم  التعلیم،  وقطــاع  ــة  اإللكترونی ــارة  والتج
ة ـكل قـطاع من تـلك  أفضــــل المـمارســــات في رقمـن

القطاعات. 

ــورة عن   ــكوا  وأفـادت تقـاریر منشــ ألجنـة اإلســ ن ـب
ــاد الرقمي في الدول العربـیة  مـجاالت تطویر االقتصــ

إلضــافة با،جانب العرض وجانب الطلبفيتتمحور  
جانب قیاس االقتصاد الرقمي.  إلى العمل على تحـسین  

یشــمل جانب العرض تطویر البنیة التحتیة األســاســیة  
ــین النفاذ للتمویل من قبل   ــاد الرقمي، وتحســ لالقتصــ
المنشـــآت، ودعم القدرات البحثیة والتطویر، وتطویر  
ــریعـات التي تحمي حقوق المخترعین وقوانین  التشــ

لطلب، فیقتـضي تعمیم الـسیاـسات المنافـسة. أما جانب ا
د للمعلومـات   ــتـن ة التي تســ ذكـی اتاـل ة،  والتقنـی الرقمـی

( 44 ) Arab Federation for Digital Economy 
(2019), Arab Digital Economy Strategy; 
the Arab Commission for Digital 
Economy, Center for Economic and 
Financial Research and Studies (CEFRS) 
and EFESO, Cairo and Abu Dhabi. 

الرقمي ()45( ــاد  العربي لالقتصـــ )، ملخص 2018االتحــاد 
تنفیذي، االســـتراتیجیة العربیة لالقتصـــاد الرقمي: نحو 

،  2018دیـسمبر 10مـستقبل رقمي مـستدام. ـشامل. آمن،  

ــتخـدام ھـذه   ــجیع مختلف القطـاعـات على اســ وتشــ
ــة  اـلـتـقـنیــات اإلـلـكـترونی اـلـحـكوـمیــة  اـلـبراـمج  وـتـعزـیز   ،

ــاء الـمدن  ــع واـلذكـیة وإنشــ الحكوـمات اـلذكـیة، ووضــ
ریعات التي تحمي خصـوصـیة األفراد  والبیانات، التـش

.)46(فضالً عن تمكین المرأة

ــاد   ل تطویر االقتصـــ ــبـی ات في ســ بعض األولوـی
الرقمي  

بـناًء على المقترحات العامة المذكورة أعاله ومراجعة 
التجارب الدولیة وأفضــل الممارســات التي قدمت في  

ــابق من ھـذا   ــم الســـ ــلالقســ ، یمكن تلخیص الفصـــ
األولویات في أھم المجاالت الكفیلة بتطویر االقتصــاد  
ة التي   الـی ــر الـت الرقمي في اـلدول العربـیة في العـناصــ

ض والطلب لالقتصــــاد  تھدف إلى تطویر جانبي العر
الرقمي. 

اـلـتـحـتیــة   اـلـبـنیــة  ـتـطوـیر  ـمجــال  ـفي  األوـلویــات 
الرقمیة

أن   ة ـب ة الرقمـی ــدر عن الجـاھزـی أقر آخر تقریر صـــ
التحول  التقنیــات أكبر معوقــات  التحتیــة ھي  والبنیــة 

العربیــة الحواجز  .)47(الرقمي في المنطقــة  ومن أھم 
من  التي تحول دون تطویر االقتصـاد الرقمي في عدد 

ـــیل رقمي   اـلدول العربـیة ھو االفتـقار إلى ـقدرة توصــ
ـــعار معقوـلة نتیـجة ـعدم تطور  ــرـعة وـبأســ ـفائق الســ
ــكل كاٍف. ومع تزاید الطلب على   ــبكة الرقمیة بشـ الشـ
ــبحت آثار عدم تطور  ــیل الرقمي أصـ خدمات التوصـ

في عدد من الدول  الشــــبكات الرقمیة أكثر وضــــوحاً 
بكات الرقمیة  العربیة، خاصــة باعتبار أن تطویر الشــ 

األسـاسـیة وتوسـیع البنیة التحتیة لالتصـاالت السـلكیة  
ـــمل المـناطق الـنائـیة وـعالـیة التكلـفة   ــلكـیة لتشــ والالســ
ومنخفضـة الدخل، یتطلب اسـتثمارات مكلفة وواسـعة  

ام .)48(النـطاق ة القـطاع الـع إن ھیمـن من ـجاـنب آخر، ـف
ــة المحدودة في   ــاالت والمنافسـ ــركات االتصـ على شـ

في بعض الدول العربیة نترنتمات اإلسـوق تقدیم خد
ة   ة الرقمـی ــتثمـارات في البنـی اً على االســ ــلـب تُؤثر ســ
دالً من   ة ـب ــوئـی اف الضــ دة على األلـی المتطورة المعتـم

ات االقتصـادیة والمالیة   ـشركة –مركز البحوث والدراـس
أبو ظبي.  –إفیسو االستشاریة العالمیة، القاھرة  

( 46 ) ESCWA (2018), Perspectives on the 
Digital Economy in the Arab Region, 
E/ESCWA/TDD/2017/2, Beirut.

(47) Soumitra Dutta and Bruno Lanvin (2019), 
مصدر سبق ذكره

(48) UNCTAD (2010), Financing Mechanisms 
for ICT for Development.
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 ً ا اتوفـق اـن ادل البـی ددة لتـب ــوابط مـح اییر وضــ .)40(لمـع
وأدى ذلـك إلى تقلیـل الحـاجـة إلى اإلدخـال المتكرر 

في الوقت قدر  وبالتالي إلى وفر ،للبیانات الشــخصــیة
ة لـكل مواطن،   ـــن ام عـمل في الســ بحوالي خمســــة أـی

وتخفیض التكالیف على المستخدمین.

ــروع   للھویة الرقمیة  "Aadhaar"في الھند، أدى مش
د الھوـیة من خالل تزوـید ـكل   إلى ـحل مشــــاـكل تـحدـی
مقیم مـسجل برقم مكون من اثني عـشر رقًما وتفاـصیل 

ع ومسـح  بیومتریة مسـجلة تتمثل في بصـمات األصـاب
العــام ( التوزیع  ،  )PDS()41العین، في إنجــاح نظــام 

ــد، من   الھن في  الرئیس  الغــذائي  األمن  ــامج  برن وھو 
ــلة التورید في ھذا النظام   ــلس ــین مراقبة س خالل تحس
ــاعـدات   ــاد، وتوجیـھ المســـ ــبـة الفســـ وتخفیض نســ

.)42(لمستحقیھا

، ففي حین فضـلت  في مجال حوكمة االقتصـاد الرقمي
ینحصـــر اإلشـــراف على تنفیذ خطط بعض الدول أن  

ــة واحدة، اختارت دول   ــسـ التحول الرقمي على مؤسـ
ــراف اإلشــ ــك  ذل یكون  أن  بغرض أخرى  ــاً  قطــاعی

و  ــــ جارب بأن المھم ھــــ ادت التــــ ن أفــــــــ التركیز. لك
ــ التنسیق بین ك ــ ــ ل األطــ ن تنفیذ ــ ؤولة عــ راف المســ

تلك الخطط سواء على المستوى الوطني او القطاعي.  
ـــــــ وك ـــــــ ج التعاون بین أصحاب المصلحنھانـــ ة  ـــ

ــن   ــددیـ ــعـ ــتـ ــمـ  The Multi-Stakeholder)الـ
Collaboration Approach)  ًــرا ھما جداً  معنصـ

ــتراتیجیات التحول الرقمي في عدد من   في إنجاح اســ
ــل  ،دول الـعالم. فبریـطانیا ــبحت تُمثل أفضــ التي أصــ

ــیبراني، نجحت في   مـثال یُحـتذى في مجال األمن الســ
ــترا ك من خالل اســ ة تقوم على التعـاون بین ذـل تیجـی

ــلـحة المتـعددین بـما في ذـلك القـطاع  ـــحاب المصــ أصــ
الـخاص والمجتمع التقني والمجتمع الـمدني، وـتأـخذ في  
الالزمــة،   ــة  والتنظیمی ــة  التقنی ــل  الوســـــائ ــار  االعتب
والجوانب القانونیة، وتطویر تشــریعات ضــد الجرائم  
الســیبرانیة، ووضــع تدابیر تقنیة مثل فرق االســتجابة 

ة ( ــوبـی ب دوًرا  CERTsللطوارئ الحـاســ ) التي تلـع
محوریًا في تنفیذ وتنـسیق االـستراتیجیة الوطنیة لألمن  

ــیبراني ــاـفة إلى تطویر ثـقاـفة وطنـیة  ،)43(الســ ـباإلضــ

(40) World Bank (2016). “World Development
Report 2016: Digital Dividends”.

ــروریة  )41( ــلع الضــ الغرض من ھذا النظام ھو توفیر الســ
ــكر  ــي األرز والقمح والسـ ــكل رئیسـ ــیة (بشـ ــاسـ األسـ
والكیروـسین) بأـسعار مدعومة لألـسر الواقعة تحت خط  

الفقر بغرض تحسین مستویاتھا الغذائیة ورفاھھا.
(42) Silvia Masiero (2019), The Digitalization 

of Anti-poverty Programs: Aadhaar and 
the Reform of Social Protection in India. In 

القــدرات وبرامج  ــیبراني من خالل بنــاء  لألمن الســ
التوعیة بین جمیع أصحاب المصلحة.

مقترحات لتطویر االقتصاد الرقمي  
ــادي   ــرات بأن التأثیر االقتصـ للتقنیات تُفید كل المؤشـ

ـــعاً في ُمعظم اـلدول   ة الـحدیـثة ال یزال متواضــ الرقمـی
ك   ــتخـدام تـل ة نتیجـة االنتشـــــار المحـدود الســ العربـی

ــادیة  التقنیات ــطة االقتصــ في مجال األعمال واألنشــ
ــتـخدام   ــة وأن ذـلك االســ یُحرـكھ في  المختلـفة، ـخاصــ

ــتھالك   یاألغلــب االســ البحــث عن  حركــھ  أكثر ممــا 
ــل قیمة جدیدة أو االبتكا ــالس ــكل . ورس یرجع ذلك بش

ات رئیس إلى   عـدم توفر الظروف المالئمـة والمتطلـب
الحدیثة  التقنیاتالضـروریة لتحقیق مكاسـب اسـتخدام

على النمو والتشغیل وزیادة القدرات التنافسیة. 

لتطویر االقتصاد الرقميلمستلزمات األساسیةا
ــتعراض أھمھا في   بینت التجارب الدولیة، التي تم اسـ
دان التي تـھدف إلى تحقیق  ة، أن البـل الفقرات الســــابـق
ــبــھ   الرقمي وتحقیق مكــاســ التحول  في  قفزة نوعیــة 
ة تجمع بین أربـعة   ة شــــامـل ارـب اج إلى مـق ة تحـت امـن الـك

ــة وھي: ( ــر رئیس ــیة  1عناص ــاس ) تطویر البنیة األس
ــ  اد الرقمي من خالل االســـتثمار في حزمات لالقتصـ

ــرعـة، (النطـاق العریض واإل ) 2نترنـت عـالي الســ
تحســـین البنیة المؤســـســـیة عن طریق النھوض ببیئة  
ــاد   األعمـال والنظـام اإلیكولوجي المرتبط بـاالقتصـــ
الرقمي الســـیما من خالل ســـن التشـــریعات المالئمة 

وفتح المنافسـة بصـفة عامة، وفي سـوق االتصـاالت
ة خاصــة، وتحقیق األمن الســیبراني وضــمان  بصــف

المعــامالت اإللكترونیــة والمحــافظــة على   ــالمــة  ســ
) اتباع مقاربة تشــاركیة في  3خصــوصــیة البیانات، (

صــیاغة وتنفیذ ســیاســات التحول الرقمي بمشــاركة  
ة في القـطاع الـخاص مـثل  ة واألطراف المعنـی الحكوـم
البنوك ومـشغلي ـشبكات االتـصاالت والتنـسیق بین كل
ــمیم وتنفـیذ تـلك   ــرـفة على تصــ ــات المشــ ــســ المؤســ

ــات، و ( ــیاس ــتخدام  4الس ــجیع على اس التقنیات ) التش

Mark Graham (ed.), Digital Economies at 
Global Margin, The MIT Press. 

(43) World Economic Forum. “Digital Policy 
Playbook 2017: Approaches to National 
Digital Governance.” World Economic 
Forum, 2017. 
https://www.weforum.org/whitepapers/digit
al-policy-playbook-2017-approaches-to-
national-digital-governance
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ــیـما من خالل ــر المعرفة  الـتدرـیب والرقمـیة الســ نشــ
والثقافة الرقمیة ورقمنة الخدمات الحكومیة.

ــیات المنبثقة عن التقاریر اإلقلیمیة حول  التوصــ
الدول العربیة

ـــیات مـحددة حول  من بین التـقاریر التي  أفردت توصــ
التحول الرقمي في الدول العربیة تقریر االسـتراتیجیة 
ــرف على إعداده   ــاد الرقمي، الذي أش العربیة لالقتص
االتحاد العربي لالقتصــاد الرقمي بالتعاون مع مجلس 
ة   اـم ة الـع اـن ابع لألـم ة الـت ة العربـی الوحـدة االقتصـــــادـی
ة ــتراتیجـی ت االســ مـم ــُ ة. وصــ دول العربـی ة اـل لجـامـع
المقترحة بناًء على خمـسة أبعاد رئیـسیة وھي: األـسس 
الرقمـیة، االبتـكار الرقمي، الحكوـمة الرقمـیة، األعـمال 

تحــدیــد   الرقمي. وتم  ً ھــدفــ 20الرقمیــة، والمواطن  ا
ــتراتیجیـ  ً اســ ل ا ل ـك وزـعت وفق محـاور محـددة داـخ

تلــك  الخمســـــة، وتمخض عن  المحــاور  محور من 
ــة من   ُمؤلف ــام50األھــداف مجموعــة  ً جــ برن ــابالً ا ق

ووضــعت االســتراتیجیة المذكورة خمســة .)44(للتنفیذ
ا  ات المتوقع أن یكون لتحولـھ اییر القتراح القطـاـع مـع
ة على االقتصــــادات   ابـی أثیرات اإلیـج الرقمي أكبر الـت

ــتراتیجیة،وبناًء على.)45(العربیة تم اقتراح تلك االسـ
ـعـلى   یــة  ـعرـب اـل الــدول  ـفي  رـقـمي  اـل ـحول  ـت اـل ـیز  ـترـك

ایة الصحیة والتصنیع والخدمات المالیة  قطاعات الرع
تلخیص  وتم  التعلیم،  وقطــاع  ــة  اإللكترونی ــارة  والتج
ة ـكل قـطاع من تـلك  أفضــــل المـمارســــات في رقمـن

القطاعات. 

ــورة عن   ــكوا  وأفـادت تقـاریر منشــ ألجنـة اإلســ ن ـب
ــاد الرقمي في الدول العربـیة  مـجاالت تطویر االقتصــ

إلضــافة با،جانب العرض وجانب الطلبفيتتمحور  
جانب قیاس االقتصاد الرقمي.  إلى العمل على تحـسین  

یشــمل جانب العرض تطویر البنیة التحتیة األســاســیة  
ــین النفاذ للتمویل من قبل   ــاد الرقمي، وتحســ لالقتصــ
المنشـــآت، ودعم القدرات البحثیة والتطویر، وتطویر  
ــریعـات التي تحمي حقوق المخترعین وقوانین  التشــ

لطلب، فیقتـضي تعمیم الـسیاـسات المنافـسة. أما جانب ا
د للمعلومـات   ــتـن ة التي تســ ذكـی اتاـل ة،  والتقنـی الرقمـی

( 44 ) Arab Federation for Digital Economy 
(2019), Arab Digital Economy Strategy; 
the Arab Commission for Digital 
Economy, Center for Economic and 
Financial Research and Studies (CEFRS) 
and EFESO, Cairo and Abu Dhabi. 

الرقمي ()45( ــاد  العربي لالقتصـــ )، ملخص 2018االتحــاد 
تنفیذي، االســـتراتیجیة العربیة لالقتصـــاد الرقمي: نحو 

،  2018دیـسمبر 10مـستقبل رقمي مـستدام. ـشامل. آمن،  

ــتخـدام ھـذه   ــجیع مختلف القطـاعـات على اســ وتشــ
ــة  اـلـتـقـنیــات اإلـلـكـترونی اـلـحـكوـمیــة  اـلـبراـمج  وـتـعزـیز   ،

ــاء الـمدن  ــع واـلذكـیة وإنشــ الحكوـمات اـلذكـیة، ووضــ
ریعات التي تحمي خصـوصـیة األفراد  والبیانات، التـش

.)46(فضالً عن تمكین المرأة

ــاد   ل تطویر االقتصـــ ــبـی ات في ســ بعض األولوـی
الرقمي  

بـناًء على المقترحات العامة المذكورة أعاله ومراجعة 
التجارب الدولیة وأفضــل الممارســات التي قدمت في  

ــابق من ھـذا   ــم الســـ ــلالقســ ، یمكن تلخیص الفصـــ
األولویات في أھم المجاالت الكفیلة بتطویر االقتصــاد  
ة التي   الـی ــر الـت الرقمي في اـلدول العربـیة في العـناصــ

ض والطلب لالقتصــــاد  تھدف إلى تطویر جانبي العر
الرقمي. 

اـلـتـحـتیــة   اـلـبـنیــة  ـتـطوـیر  ـمجــال  ـفي  األوـلویــات 
الرقمیة

أن   ة ـب ة الرقمـی ــدر عن الجـاھزـی أقر آخر تقریر صـــ
التحول  التقنیــات أكبر معوقــات  التحتیــة ھي  والبنیــة 

العربیــة الحواجز  .)47(الرقمي في المنطقــة  ومن أھم 
من  التي تحول دون تطویر االقتصـاد الرقمي في عدد 

ـــیل رقمي   اـلدول العربـیة ھو االفتـقار إلى ـقدرة توصــ
ـــعار معقوـلة نتیـجة ـعدم تطور  ــرـعة وـبأســ ـفائق الســ
ــكل كاٍف. ومع تزاید الطلب على   ــبكة الرقمیة بشـ الشـ
ــبحت آثار عدم تطور  ــیل الرقمي أصـ خدمات التوصـ

في عدد من الدول  الشــــبكات الرقمیة أكثر وضــــوحاً 
بكات الرقمیة  العربیة، خاصــة باعتبار أن تطویر الشــ 

األسـاسـیة وتوسـیع البنیة التحتیة لالتصـاالت السـلكیة  
ـــمل المـناطق الـنائـیة وـعالـیة التكلـفة   ــلكـیة لتشــ والالســ
ومنخفضـة الدخل، یتطلب اسـتثمارات مكلفة وواسـعة  

ام .)48(النـطاق ة القـطاع الـع إن ھیمـن من ـجاـنب آخر، ـف
ــة المحدودة في   ــاالت والمنافسـ ــركات االتصـ على شـ

في بعض الدول العربیة نترنتمات اإلسـوق تقدیم خد
ة   ة الرقمـی ــتثمـارات في البنـی اً على االســ ــلـب تُؤثر ســ
دالً من   ة ـب ــوئـی اف الضــ دة على األلـی المتطورة المعتـم

ات االقتصـادیة والمالیة   ـشركة –مركز البحوث والدراـس
أبو ظبي.  –إفیسو االستشاریة العالمیة، القاھرة  

( 46 ) ESCWA (2018), Perspectives on the 
Digital Economy in the Arab Region, 
E/ESCWA/TDD/2017/2, Beirut.

(47) Soumitra Dutta and Bruno Lanvin (2019), 
مصدر سبق ذكره

(48) UNCTAD (2010), Financing Mechanisms 
for ICT for Development.
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نترنت  الكوابل النحاسـیة، وتحد من انتشـار خدمات اإل
عالي السرعة بما یُعیق تطویر سالسل قیمة إضافیة. 

بالنظر لكبر حجم االستثمارات المطلوبة وقلة الموارد  
ــھ من   ــإن ف ــة،  العربی ــدول  ال من  عــدد  ــدى  ل المتوفرة 

ــروري االعتماد على   ــیغ مبتكرة والضـ ــادر  صـ مصـ
ــبكات الحالیین،   ــغلي الشـ متنوعة للتمویل من قبل مشـ

ولیین، والجھات المانحة  والمســتثمرین والشــركاء الد
ــات المالیة، وكذلك فتح المجال أمام إقامة   ــسـ والمؤسـ
شــــراكات بین القطاعین العام والخاص للتوســــع في  

باإلضـافة إلى ذلك،  اسـتثمارات البنیة التحتیة الرقمیة.
التقنیةفإن االســتثمار في تطویر الشــبكات ومنصــات  

ام بمحتوى   ة یعتبر ـناقصــــاً دون االھتـم ـــی األســــاســ
ــبكات. الم علومات الذي یتدفق بین مســتخدمي تلك الش

فالمعلومات والبیانات أـصبحت موارد اقتـصادیة مھمة 
الـستحداث ـسالـسل قیمة جدیدة وخلق مـصادر متنوعة 
للنمو. ومن ھنا تكمن أھمیة تركیز اھتمامات صــانعي 
االت التي یمكن  ة المـج القرار في البـحث عن مجموـع

ــاعد فیھا الوصــول إلى المعل ومات بشــكل أكبر أن یس
ــتدامة وزیادة  ــرع في تحقیق أھداف التنمیة المسـ وأسـ

كما أن ھناك حاجة  نسـق النمو االقتصـادي والتشـغیل.  
لتطویر البنیة األـساـسیة الرقمیة لتتماـشى مع المـصادر  
غیر التقلـیدـیة للبـیاـنات مـثل البـیاـنات الـناتـجة عن تـفاـعل 

ــلة   ــعار الموص ــتش نترنت في إطار ما باإلأجھزة االس
.)49(نترنت األشیاءإیُسمى ب

األولویات في مجال تطویر الحكومة الرقمیة
والمنصـــات الرقمیة أحد أھم  التقنیاتیعتبر اســـتخدام  

الحكومي  القطــاع  ــرنــة  الوســـــائــل الحــدیثــة لعصــ
ومؤســســات القطاع العام وانفتاحھا وتقریب خدماتھا 
ــة  وبقی ــال  األعم وقطــاع  المواطنین  ــاجــات  احتی من 

إحداث  منالتقنیاتویُمكن اسـتخدام تلك المؤسـسـات. 
ب عمـل اإلدارات   ــالـی ة في أســـ ة نوعـی من خالل  نقـل

یر المعلومات والخدمات الحكومیة توفتحســــین كفاءة  
قة من المعلومات  بكات متناـس اء ـش لفائدة العموم، وإنـش
ســـّھل عملیة اتخاذ القرارات، ومنصـــات لتبادل   ــُ تـــــ

( 49 ) Carlo Maria Rossotto and Mona Farid 
Badran (2019), What are the Policy 
Challenges for a Digital Economy in the 
Arab Region? Role of Data, Broadband 
and Digital Platforms, 
https://dubaipolicyreview.ae/what-are-
the-policy-challenges-for-a-digital-
economy-in-the-arab-region-role-of-
data-broadband-and-digital-platforms/

ــة  الحكومی ــســــــات  المؤســ مختلف  بین  ــات  المعلوم
ــات بینھا   ــیاس ــیق الس ــات القطاع العام وتنس ــس ومؤس
وتحســین آلیات تنفیذ وتقییم البرامج والســیاســات. كما 

ــتـخدام  أن ــیط التقنـیاتاســ الرقمـیة یســــاھم في تبســ
ــفافیة، وبالتالي یُ  عزز الثقة  المعامالت وجعلھا أكثر شـ

بین مختلف الفاعلین االقتصـادیین ومؤسـسـات الدولة،  
ــةً إذا   اقترن ذـلك ـبإجراءات ـفاعـلة في مـجال  ـما ـخاصــ

حمایة خصوصیة البیانات الشخصیة وأمن المعامالت 
آخراً، فإن ترســــیخ مفھوم  االلكترونیة. وأخیراً ولیس 

ولیس مجرد توفیر لـخدـمات ،الحكوـمة الرقمـیة كثـقاـفة
)، یسـھم بشـكل e-governmentالحكومة إلكترونیاً (

كبیر في إرســـاء ثقافة التشـــاركیة في صـــنع القرار  
وتشـــجیع المســـاھمة في الحیاة العامة من خالل إدالء 
المواطنین بآرائھم حول قـضایا جوھریة تمس الـصالح  

م أو تقییم ســـیاســـات أو برامج أو خدمات، وھذه العا
مناحي تساھم في دعم االستقرار والسلم االجتماعي.

التعــاون   ــدرت منظمــة  ــوص، أصـــ في ھـذا الخصــ
تقریراً حول مقومات  2014االقتصـادي والتنمیة عام 

الرقمیــة بنــاًء على   الحكومــة  ــتراتیجیــات  اســ نجــاح 
ت  وتركز.)50(التجارب الدولیة وأفضــل الممارســات
مبدأ تدور 12التوـصیات التي خلص إلیھا التقریر في 

حول ثالث ركائز أـساـسیة وھي، االنفتاح والمـشاركة،  
ا  ذ. كـم درة على دعم التنفـی ــیق والـق ة والتنســ والحوكـم

ام   ة في تقریر آخر صـــــدر ـع ت المنظـم اـم ،  2017ـق
ــتراتیجیات الحكومة الرقمیة   ــتجابة اسـ بتقییم مدى اسـ

ةفي ســـــت دول   ان، وھي األردن،عربـی ، تونس، لبـن
ــیات المذكورة  ــر، واإلمارات، للتوصـ المغرب، مصـ

ــتنتج  .)51(أعاله التقریر أـنھ رغم الجھود الكبیرة  واســ
د   د من الجـھ ذل مزـی اك حـاجـة لـب ة، إال أن ھـن ذوـل المـب
للتغـلب على مـقاومة التغییر من داخل اإلدارات الـعامة 
ة من خالل تغییر القواعـد   ــســـــات الحكومـی والمؤســ

ــات وتغییر نظام الحوافز. فو ــار  نظراً الالممارسـ نتشـ
ــل بین األفراد   ــعف التواصـ ــاد وتآكل الثقة وضـ الفسـ
ــات  ــسـ وقطاع األعمال من جھة، واإلدارات والمؤسـ

ة أخرى،   ة من جـھ أتي  الحكومـی ة ـی ــتراتیجـی ذ اســ تنفـی
كأحد الوســائل المتاحة للقضــاء على  الحكومة الرقمیة  

ات من المواالفســـــاد و ب الحكوـم طنین وتعزیز لتقرـی

( 50 ) OECD (2014), Recommendation of the 
Council on Digital Government Strategies 
Adopted by the OECD Council on 15 July 
2014.

( 51 ) OECD (2017), Benchmarking Digital 
Government Strategies in MENA 
Countries, OECD Digital Government 
Studies, OECD Publishing, Paris.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264268012
-en
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الثقة بینھم وتحســین الحوكمة وبیئة األعمال، وبالتالي 
اـلـتـنـمیــة  أھــداف  وـتـحـقـیق  ــادي  االـقتصــــ اـلـنـمو  دـعم 

المستدامة.
االنفتــاح  إلى مزیــد من  الــدول العربیــة  تحتــاج  كمــا 
ة   اذ للمعلوـم النـف ة ـب اذ القوانین المتعلـق ة وإنـف افـی ـــف والشــ

ـــبة، علـماً ـبأن ـعدداً من ـھذه اـلدول ال ی وـجد والمـحاســ
ــيء اـلذي یـحد   فیـھا قوانین للنـفاذ للمعلوـمات وھو الشــ

وبالتالي یؤثر ـسلباً على  ،من قدرة مـساءلة المؤـسـسات
الشـفافیة والثقة في التعامل مع المؤسـسـات الحكومیة. 

كذلك دعم المعرفة  الشــفافیة والمشــاركة ویتطلب مبدأ  
ــین النفاذ إلى المعلومات من قبل فئات  الرقمیة وتحســ

ك غیر المتعلمین والموجودین في  المجتمع بمـ  ا في ذـل
ة. ة والریفـی ائـی اطق الـن ــرورة  المـن اك ضــ كمـا أن ھـن

الســتخدام قواعد البیانات الضــخمة لتحلیل االتجاھات 
ــین  ــاكل والمعوقات وتحســ ــخیص المشــ العامة وتشــ
اد على   ة، حـیث إن االعتـم دـم ة المـق ات الحكومـی دـم الـخ

ســــین كفاءة  تحلیل البیانات مفید ویفتح آفاقاً جدیدة لتح
. عمل الحكومات

ــتـخدام   ــرـیة في اســ التقنـیات دعم الـقدرات البشــ
الرقمیة  

دول  ألغراض   اج اـل ــاد الرقمي، تحـت تطویر االقتصـــ
المعلومات واالتصاالت  تقنیةالعربیة لتوسیع استخدام  

ل عن   ا ال یـق ة فیـم ــرـی درات البشــ من خالل تعزیز الـق
ة   ب األول بتقوـی ب رئیســـــة. یتعلق الجـاـن ة جواـن ثالـث

ــتـخدام   ــي في اســ ةالتعلیم األســـــاســ المعلوـمات تقنـی
ة في مـجاالت واالتصـــــاالت درـیب الطلـب من خالل ـت

ــوب والبرمـجة وـكل التقنـیات الـجدـیدة المتعلـقة   الـحاســ
ــحا ــبة السـ ــاد الرقمي مثل الحوسـ بیة وإدارة  باالقتصـ

، وتحلیل قواعد البیانات الضــخمة واألمن الســیبراني
المعلومات تقنیةاسـتخدام أدوات نشـر وتكثیف  وكذلك 

أخرى في ــیع  لتــدریس مواضــ ــاالت  كــل واالتصـــ
الثـاني، فیتعلق  التعلیمیـة. أمـا الجـانـب  ــتویـات  المســ

ــة  الـتدرـیب المتـقدم في المـجاالت التقنـیةبتوفیر   ـخاصــ
تتطلب حداً أدنى من المھارات بالنســبة للوظائف التي

ال   ةفي مـج درـیب المعلوـمات واالتصـــــاالتتقنـی ، وـت
لموظفین العمومیین، والـسیما المـسؤولین عن تـصمیم ا

ة بقطـاع   اســـــات واللوائح المتعلـق ـــی ذ الســ ة وتنفـی تقنـی
إدارة برامج  والقائمین على  المعلومات واالتصــاالت،  

بتنفـیذ  في المـجاالت ذات العالـقةالحكوـمة اإللكترونـیة
وإدارة برامج وســیاســات التحول الرقمي. أما الجانب 

حمالت الثالث، فیتعلق بنشـر الثقافة الرقمیة من خالل 

(52) Sahar Nasr and Douglas Pearce (2012), SMEs 
for Job Creation in the Arab World: SME 
Access to Financial Services, World Bank. 

ة عـامـة   وتنظیم دروس موجھـة لغیر المتعلمین توعـی
المعلومات تقنیةتبني  والطبقات الھـشة لتـشجیعھم على  

ا واالتصـــــاالت دامـھ ــتـخ ة اســ وإرشـــــادھم إلى كیفـی
دـمات ــول على الـخ ا من  للحصــ ة وغیرـھ ــرفـی المصــ

ــول على   ــائل للحصـ الخدمات وإمكانیة توظیفھا كوسـ
موارد للرزق. 

ـــغـیرة   الصــ ــآت  اـلـمنشــــ لــدـعم  اـلرـقـمي  اـلـتـحول 
والمتوسطة  

یبرر وجوب اھتمام االسـتراتیجیات العربیة في مجال  
متوســطة الصــغیرة والمنشــآت  االقتصــاد الرقمي بال

إجـمالي ـعدد  في الـماـئة من  90إلى 80أنـھا تُمـثل بین  بـ 
تراوح متوســــط  ، ویالمنشــــآت في القطاع الرســــمي

ــاھمتھـا في النـاتج المحلي اإلجمـالي في الـدول   مســـ
في المـائـة في دول مجلس التعـاون 30العربیـة بین  

ة إلى أكثر من   دول الخلیج العربـی ة في  80ـل اـئ في الـم
ان ــر ولبـن ل مصــ ــعف ربطھـا  ونتیجـة  .  دول مـث ضــ

ــل القیـمة اـلدولـیة ــالســ  كبیراً من تـلك جزءاً ، ـفإن  بســ
ــآت في الدول العربیة ــواق المحلیة،  المنشـ یتجھ لألسـ

ــاھمتھا فيوبالتالي ــیة تبقى مسـ رفع القدرات التنافسـ
ــة،   واـلـمـعرف اـلحــدـیثــة  ـقـنیــة  اـلـت وـنقــل  ــاد  ـلالـقتصــــ

.)52(متواضعة

ة أن التحول الرقمي یســـــاعـد   دولـی ت التجـارب اـل بیـن
المنشآت الصغیرة والمتوسطة على تعزیز موقعھا في  

الوصــول إلى ســوق متنوع یســمح وســواق الدولیةاأل
ــحــاب   المعرفــةبــ األعمــال  ألصــ ــاب  التقنیــة اكتســـ

واق األكثر  والتنظیمیة الیب  تقدًما ومن األـس یع أـس توـس
لــدیھم ــادر عن معھــد . وخلص تقریر  االبتكــار  صـــ

ــح  ،ماكینزي العالمي ــركة صــغیرة 4800قام بمس ش
الـشركات التي  أن ، إلى  دولة12ومتوـسطة الحجم في 

ت لوظـائف األعمـال نمـت بمعـدل  ــتخـدم اإلنترـن تســ
ك التي لم تفـعل ــعف تـل د ذـلك،ومع  .  )53(ضــ إن فواـئ ـف

بالنسـبة لھذه الشـركات بشـكل ال تتحقق  یمكن أالرقمنة  
الرقمیة،  ـصعوبات مثل تواـضع المعرفة  بـسبب تلقائي

الفعالة، وقلة النفاذ للتمویل، فضالً  البنیة التحتیة غیر  و
ــریعیــةالقعن   التشــ إالتنظیمیــةویود  تلــك  ن  .  تحقیق 

د ال وتوفیر فرص  الفواـئ ة األعـم ــین بیـئ یتطـلب تحســ
ــین جودة التعلیم  ــول إلى التموـیل وتحســ أكبر للوصــ
والمھارات وتـشجیع المنافـسة وتقدیم الحوافز لمـساعدة  

(53) McKinsey Global Institute (2011), Internet 
Matters: The Net’s Sweeping Impact on 
Growth, Jobs and Prosperity, 17. 
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نترنت  الكوابل النحاسـیة، وتحد من انتشـار خدمات اإل
عالي السرعة بما یُعیق تطویر سالسل قیمة إضافیة. 

بالنظر لكبر حجم االستثمارات المطلوبة وقلة الموارد  
ــھ من   ــإن ف ــة،  العربی ــدول  ال من  عــدد  ــدى  ل المتوفرة 

ــروري االعتماد على   ــیغ مبتكرة والضـ ــادر  صـ مصـ
ــبكات الحالیین،   ــغلي الشـ متنوعة للتمویل من قبل مشـ

ولیین، والجھات المانحة  والمســتثمرین والشــركاء الد
ــات المالیة، وكذلك فتح المجال أمام إقامة   ــسـ والمؤسـ
شــــراكات بین القطاعین العام والخاص للتوســــع في  

باإلضـافة إلى ذلك،  اسـتثمارات البنیة التحتیة الرقمیة.
التقنیةفإن االســتثمار في تطویر الشــبكات ومنصــات  

ام بمحتوى   ة یعتبر ـناقصــــاً دون االھتـم ـــی األســــاســ
ــبكات. الم علومات الذي یتدفق بین مســتخدمي تلك الش

فالمعلومات والبیانات أـصبحت موارد اقتـصادیة مھمة 
الـستحداث ـسالـسل قیمة جدیدة وخلق مـصادر متنوعة 
للنمو. ومن ھنا تكمن أھمیة تركیز اھتمامات صــانعي 
االت التي یمكن  ة المـج القرار في البـحث عن مجموـع

ــاعد فیھا الوصــول إلى المعل ومات بشــكل أكبر أن یس
ــتدامة وزیادة  ــرع في تحقیق أھداف التنمیة المسـ وأسـ

كما أن ھناك حاجة  نسـق النمو االقتصـادي والتشـغیل.  
لتطویر البنیة األـساـسیة الرقمیة لتتماـشى مع المـصادر  
غیر التقلـیدـیة للبـیاـنات مـثل البـیاـنات الـناتـجة عن تـفاـعل 

ــلة   ــعار الموص ــتش نترنت في إطار ما باإلأجھزة االس
.)49(نترنت األشیاءإیُسمى ب

األولویات في مجال تطویر الحكومة الرقمیة
والمنصـــات الرقمیة أحد أھم  التقنیاتیعتبر اســـتخدام  

الحكومي  القطــاع  ــرنــة  الوســـــائــل الحــدیثــة لعصــ
ومؤســســات القطاع العام وانفتاحھا وتقریب خدماتھا 
ــة  وبقی ــال  األعم وقطــاع  المواطنین  ــاجــات  احتی من 

إحداث  منالتقنیاتویُمكن اسـتخدام تلك المؤسـسـات. 
ب عمـل اإلدارات   ــالـی ة في أســـ ة نوعـی من خالل  نقـل

یر المعلومات والخدمات الحكومیة توفتحســــین كفاءة  
قة من المعلومات  بكات متناـس اء ـش لفائدة العموم، وإنـش
ســـّھل عملیة اتخاذ القرارات، ومنصـــات لتبادل   ــُ تـــــ

( 49 ) Carlo Maria Rossotto and Mona Farid 
Badran (2019), What are the Policy 
Challenges for a Digital Economy in the 
Arab Region? Role of Data, Broadband 
and Digital Platforms, 
https://dubaipolicyreview.ae/what-are-
the-policy-challenges-for-a-digital-
economy-in-the-arab-region-role-of-
data-broadband-and-digital-platforms/

ــة  الحكومی ــســــــات  المؤســ مختلف  بین  ــات  المعلوم
ــات بینھا   ــیاس ــیق الس ــات القطاع العام وتنس ــس ومؤس
وتحســین آلیات تنفیذ وتقییم البرامج والســیاســات. كما 

ــتـخدام  أن ــیط التقنـیاتاســ الرقمـیة یســــاھم في تبســ
ــفافیة، وبالتالي یُ  عزز الثقة  المعامالت وجعلھا أكثر شـ

بین مختلف الفاعلین االقتصـادیین ومؤسـسـات الدولة،  
ــةً إذا   اقترن ذـلك ـبإجراءات ـفاعـلة في مـجال  ـما ـخاصــ

حمایة خصوصیة البیانات الشخصیة وأمن المعامالت 
آخراً، فإن ترســــیخ مفھوم  االلكترونیة. وأخیراً ولیس 

ولیس مجرد توفیر لـخدـمات ،الحكوـمة الرقمـیة كثـقاـفة
)، یسـھم بشـكل e-governmentالحكومة إلكترونیاً (

كبیر في إرســـاء ثقافة التشـــاركیة في صـــنع القرار  
وتشـــجیع المســـاھمة في الحیاة العامة من خالل إدالء 
المواطنین بآرائھم حول قـضایا جوھریة تمس الـصالح  

م أو تقییم ســـیاســـات أو برامج أو خدمات، وھذه العا
مناحي تساھم في دعم االستقرار والسلم االجتماعي.

التعــاون   ــدرت منظمــة  ــوص، أصـــ في ھـذا الخصــ
تقریراً حول مقومات  2014االقتصـادي والتنمیة عام 

الرقمیــة بنــاًء على   الحكومــة  ــتراتیجیــات  اســ نجــاح 
ت  وتركز.)50(التجارب الدولیة وأفضــل الممارســات
مبدأ تدور 12التوـصیات التي خلص إلیھا التقریر في 

حول ثالث ركائز أـساـسیة وھي، االنفتاح والمـشاركة،  
ا  ذ. كـم درة على دعم التنفـی ــیق والـق ة والتنســ والحوكـم

ام   ة في تقریر آخر صـــــدر ـع ت المنظـم اـم ،  2017ـق
ــتراتیجیات الحكومة الرقمیة   ــتجابة اسـ بتقییم مدى اسـ

ةفي ســـــت دول   ان، وھي األردن،عربـی ، تونس، لبـن
ــیات المذكورة  ــر، واإلمارات، للتوصـ المغرب، مصـ

ــتنتج  .)51(أعاله التقریر أـنھ رغم الجھود الكبیرة  واســ
د   د من الجـھ ذل مزـی اك حـاجـة لـب ة، إال أن ھـن ذوـل المـب
للتغـلب على مـقاومة التغییر من داخل اإلدارات الـعامة 
ة من خالل تغییر القواعـد   ــســـــات الحكومـی والمؤســ

ــات وتغییر نظام الحوافز. فو ــار  نظراً الالممارسـ نتشـ
ــل بین األفراد   ــعف التواصـ ــاد وتآكل الثقة وضـ الفسـ
ــات  ــسـ وقطاع األعمال من جھة، واإلدارات والمؤسـ

ة أخرى،   ة من جـھ أتي  الحكومـی ة ـی ــتراتیجـی ذ اســ تنفـی
كأحد الوســائل المتاحة للقضــاء على  الحكومة الرقمیة  

ات من المواالفســـــاد و ب الحكوـم طنین وتعزیز لتقرـی

( 50 ) OECD (2014), Recommendation of the 
Council on Digital Government Strategies 
Adopted by the OECD Council on 15 July 
2014.

( 51 ) OECD (2017), Benchmarking Digital 
Government Strategies in MENA 
Countries, OECD Digital Government 
Studies, OECD Publishing, Paris.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264268012
-en
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الثقة بینھم وتحســین الحوكمة وبیئة األعمال، وبالتالي 
اـلـتـنـمیــة  أھــداف  وـتـحـقـیق  ــادي  االـقتصــــ اـلـنـمو  دـعم 

المستدامة.
االنفتــاح  إلى مزیــد من  الــدول العربیــة  تحتــاج  كمــا 
ة   اذ للمعلوـم النـف ة ـب اذ القوانین المتعلـق ة وإنـف افـی ـــف والشــ

ـــبة، علـماً ـبأن ـعدداً من ـھذه اـلدول ال ی وـجد والمـحاســ
ــيء اـلذي یـحد   فیـھا قوانین للنـفاذ للمعلوـمات وھو الشــ

وبالتالي یؤثر ـسلباً على  ،من قدرة مـساءلة المؤـسـسات
الشـفافیة والثقة في التعامل مع المؤسـسـات الحكومیة. 

كذلك دعم المعرفة  الشــفافیة والمشــاركة ویتطلب مبدأ  
ــین النفاذ إلى المعلومات من قبل فئات  الرقمیة وتحســ

ك غیر المتعلمین والموجودین في  المجتمع بمـ  ا في ذـل
ة. ة والریفـی ائـی اطق الـن ــرورة  المـن اك ضــ كمـا أن ھـن

الســتخدام قواعد البیانات الضــخمة لتحلیل االتجاھات 
ــین  ــاكل والمعوقات وتحســ ــخیص المشــ العامة وتشــ
اد على   ة، حـیث إن االعتـم دـم ة المـق ات الحكومـی دـم الـخ

ســــین كفاءة  تحلیل البیانات مفید ویفتح آفاقاً جدیدة لتح
. عمل الحكومات

ــتـخدام   ــرـیة في اســ التقنـیات دعم الـقدرات البشــ
الرقمیة  

دول  ألغراض   اج اـل ــاد الرقمي، تحـت تطویر االقتصـــ
المعلومات واالتصاالت  تقنیةالعربیة لتوسیع استخدام  

ل عن   ا ال یـق ة فیـم ــرـی درات البشــ من خالل تعزیز الـق
ة   ب األول بتقوـی ب رئیســـــة. یتعلق الجـاـن ة جواـن ثالـث

ــتـخدام   ــي في اســ ةالتعلیم األســـــاســ المعلوـمات تقنـی
ة في مـجاالت واالتصـــــاالت درـیب الطلـب من خالل ـت

ــوب والبرمـجة وـكل التقنـیات الـجدـیدة المتعلـقة   الـحاســ
ــحا ــبة السـ ــاد الرقمي مثل الحوسـ بیة وإدارة  باالقتصـ

، وتحلیل قواعد البیانات الضــخمة واألمن الســیبراني
المعلومات تقنیةاسـتخدام أدوات نشـر وتكثیف  وكذلك 

أخرى في ــیع  لتــدریس مواضــ ــاالت  كــل واالتصـــ
الثـاني، فیتعلق  التعلیمیـة. أمـا الجـانـب  ــتویـات  المســ

ــة  الـتدرـیب المتـقدم في المـجاالت التقنـیةبتوفیر   ـخاصــ
تتطلب حداً أدنى من المھارات بالنســبة للوظائف التي

ال   ةفي مـج درـیب المعلوـمات واالتصـــــاالتتقنـی ، وـت
لموظفین العمومیین، والـسیما المـسؤولین عن تـصمیم ا

ة بقطـاع   اســـــات واللوائح المتعلـق ـــی ذ الســ ة وتنفـی تقنـی
إدارة برامج  والقائمین على  المعلومات واالتصــاالت،  

بتنفـیذ  في المـجاالت ذات العالـقةالحكوـمة اإللكترونـیة
وإدارة برامج وســیاســات التحول الرقمي. أما الجانب 

حمالت الثالث، فیتعلق بنشـر الثقافة الرقمیة من خالل 

(52) Sahar Nasr and Douglas Pearce (2012), SMEs 
for Job Creation in the Arab World: SME 
Access to Financial Services, World Bank. 

ة عـامـة   وتنظیم دروس موجھـة لغیر المتعلمین توعـی
المعلومات تقنیةتبني  والطبقات الھـشة لتـشجیعھم على  

ا واالتصـــــاالت دامـھ ــتـخ ة اســ وإرشـــــادھم إلى كیفـی
دـمات ــول على الـخ ا من  للحصــ ة وغیرـھ ــرفـی المصــ

ــول على   ــائل للحصـ الخدمات وإمكانیة توظیفھا كوسـ
موارد للرزق. 

ـــغـیرة   الصــ ــآت  اـلـمنشــــ لــدـعم  اـلرـقـمي  اـلـتـحول 
والمتوسطة  

یبرر وجوب اھتمام االسـتراتیجیات العربیة في مجال  
متوســطة الصــغیرة والمنشــآت  االقتصــاد الرقمي بال

إجـمالي ـعدد  في الـماـئة من  90إلى 80أنـھا تُمـثل بین  بـ 
تراوح متوســــط  ، ویالمنشــــآت في القطاع الرســــمي

ــاھمتھـا في النـاتج المحلي اإلجمـالي في الـدول   مســـ
في المـائـة في دول مجلس التعـاون 30العربیـة بین  

ة إلى أكثر من   دول الخلیج العربـی ة في  80ـل اـئ في الـم
ان ــر ولبـن ل مصــ ــعف ربطھـا  ونتیجـة  .  دول مـث ضــ

ــل القیـمة اـلدولـیة ــالســ  كبیراً من تـلك جزءاً ، ـفإن  بســ
ــآت في الدول العربیة ــواق المحلیة،  المنشـ یتجھ لألسـ

ــاھمتھا فيوبالتالي ــیة تبقى مسـ رفع القدرات التنافسـ
ــة،   واـلـمـعرف اـلحــدـیثــة  ـقـنیــة  اـلـت وـنقــل  ــاد  ـلالـقتصــــ

.)52(متواضعة

ة أن التحول الرقمي یســـــاعـد   دولـی ت التجـارب اـل بیـن
المنشآت الصغیرة والمتوسطة على تعزیز موقعھا في  

الوصــول إلى ســوق متنوع یســمح وســواق الدولیةاأل
ــحــاب   المعرفــةبــ األعمــال  ألصــ ــاب  التقنیــة اكتســـ

واق األكثر  والتنظیمیة الیب  تقدًما ومن األـس یع أـس توـس
لــدیھم ــادر عن معھــد . وخلص تقریر  االبتكــار  صـــ

ــح  ،ماكینزي العالمي ــركة صــغیرة 4800قام بمس ش
الـشركات التي  أن ، إلى  دولة12ومتوـسطة الحجم في 

ت لوظـائف األعمـال نمـت بمعـدل  ــتخـدم اإلنترـن تســ
ك التي لم تفـعل ــعف تـل د ذـلك،ومع  .  )53(ضــ إن فواـئ ـف

بالنسـبة لھذه الشـركات بشـكل ال تتحقق  یمكن أالرقمنة  
الرقمیة،  ـصعوبات مثل تواـضع المعرفة  بـسبب تلقائي

الفعالة، وقلة النفاذ للتمویل، فضالً  البنیة التحتیة غیر  و
ــریعیــةالقعن   التشــ إالتنظیمیــةویود  تلــك  ن  .  تحقیق 

د ال وتوفیر فرص  الفواـئ ة األعـم ــین بیـئ یتطـلب تحســ
ــین جودة التعلیم  ــول إلى التموـیل وتحســ أكبر للوصــ
والمھارات وتـشجیع المنافـسة وتقدیم الحوافز لمـساعدة  

(53) McKinsey Global Institute (2011), Internet 
Matters: The Net’s Sweeping Impact on 
Growth, Jobs and Prosperity, 17. 
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ــآتلك  ــلة القیم  ،تالمنش ــلس على أن تكون جزءاً من س
الدولیة ونماذج األعمال الجدیدة. 

دعم  أن تـُساعد في  ترویج الـصادراتت  وكاالویمكن ل
الصــغیرة والمتوســطة من  المنشــآتنمو صــادرات  

ــة إنترـنتخالل ــآتللـھذه اتُخولتطویر منصــ منشــ
ــل إلى المعلوـمات  ـــكل أفضــ ــول بشــ ـھا بطورالوصــ

شــراكاتالبناء  تُســاعدھا على  بالمشــترین الدولیین، و
ـتـمویــل اـل إـلى  فــاذ  ـن اـلـبـحوث .  )54(واـل ـبـعض  وـبـینــت 

ــرورة أن   دولي ضــ ل البـنك اـل ذة من قـب ة المنـف دانـی المـی
تحـصل ھذه المنـشآت في االقتـصادات النامیة على حد  

من   ــاتأدنى  ــل  التقنی مث ــة  ــالي  اإلالرقمی ع ــت  نترن
الســرعة، حیث بدونھا یصــعب االســتفادة من التحول  
الرقمي خاصــة إذا كان القطاع غیر الرســمي منتشــراً 

.)55(بشكل كبیر

في القطاع الرسمياألنشطة غیر الرسمیةدمج
الـدولیـة ( ) بـأن 2018تفیـد تقـدیرات منظمـة العمـل 

ــمیة ــة العمالة غیر الرســ ــبة من إجمالي  ،حصــ كنســ
الـدول العربیـة، تُمثـل   في  49.6حوالي  العمـالـة في 

ة،   اـئ درالـم ا یـق دد  90أن حوالي  كـم ة من الـع اـئ في الـم
لعربیة في الدول االصغیرةلمنشــــــآتلاإلجمــــــالي  

وھذه .)56(تمارس نشـــاطھا في القطاع غیر الرســـمي
عھا ضـئیلة،   آت لھا إنتاجیة ضـعیفة وفرص توـس المنـش
ــمیة حیث  ــالً عن أنھا ال تعمل وفق المعاییر الرس فض
اجتمــاعیــة  تغطیــة  العمــال دون عقود ودون  توظف 

ــراـئب.   ــحـیة مالئـمة، ودون دفع ضــ ؤـكد یُ ذا وھـ وصــ
ــادیة وأھمیة توفیر   لظروف المالئمة االفرص االقتصـ

الســـیما من  في القطاع الرســـمي إلدماج ھذا القطاع 
.الرقمیةالتقنیاتخالل توظیف  

اد   ة وجود عالـقة قوـیة بین اعتـم بیـنت التـجارب اـلدولـی
ـــغـیرة  اـلـتـقـنیــات الصــ ــآت  اـلـمنشــــ وـتـحول  اـلرـقـمیــة 

ــمي إلى القـطاع   ـــطة من القـطاع غیر الرســ والمتوســ
الرســــمي. وعلى ھذا األســــاس، فإن التحول الرقمي  

من اسـتراتیجیة إدماج األنشـطة اً یُشـكل جزءیجب أن  
االقتـصادیة في القطاع الرـسمي. ویمكن إدماج الشباب 

(54) Joshua P. Meltzer (2015), Using the Internet 
to Promote Services Exports by Small and 
Medium-Sized Enterprises, Global Economy 
& Development Working Paper 83 | February 
2015. 

(55) World Bank Blog, The digital disconnect of 
informal businesses, Asif Islam and Filip 
Jolevski,
June 27, 2019. 

والنسـاء والمنشـآت الصـغیرة في القطاع الرسـمي من  
خالل اســــتخدام التقنیات واالبتكارات الرقمیة لتعزیز 
الشمول المالي لھذه المجموعات، وتمكینھم من فرص  
ــاریع قابلة   ــاطھم وتحویل أفكارھم إلى مش ــیع نش توس
للتنفیذ. وقد بین تقریر صــادر عن مجموعة العشــرین  

)G20  ــمول المالي أن التحول ــراكة العالمیة للش ) للش
ـسبوقة لتجاوز الصـعوبات الرقمي یُوفر فرصـة غیر م

ا األفراد   ــمي التي یُواجھـھ الي الرســ اج الـم ام اإلدـم أـم
من خالل تســھیل  ن، الســیما  یوالمنشــآت غیر الرســمی

تشـــجیع المدفوعات الرقمیة عن  والتحقق من الھویة، 
وھذا  .  طریق الھاتف النقال وتحســــین بیئة المعلومات

یتطلب أیـضاً حمایة مـستخدمي الخدمات المالیة ومحو 
. )57(ألمیة المالیةا

تشجیع التمویل الرقمي
ــحـاب  یعتمـد   ــبـاب وأصــ نجـاح رواد األعمـال الشــ

المـشاریع الـصغیرة والمتوـسطة في الدول العربیة كما 
في بقیة األسـواق الناشـئة على الوصـول إلى مجموعة 

ویُمثل عدم  كاملة من الخدمات واالسـتشـارات المالیة.  
للــدفع   أنظمــة فــاعلــة  الرقمي وغیــاب  التمویــل  توفر 

تعوق تطور إحدى العقبات الرئیســـة التي اإللكتروني  
ك   ة. ویرجع ذـل دول العربـی ــاد الرقمي في اـل االقتصـــ
ــة بین البنوك وتركز  ــوص إلى غیاب المنافسـ بالخصـ
ا، وھي من   ل منـھ دد قلـی ــرفي في ـع النشـــــاط المصــ
األسـباب الرئیسـة التي تجعل المصـارف تُفضـل كبار 
ــغیرة   ــآت الصــ العمالء وتعزف عن إقراض المنشـــ

ــحـاب األفكـار المبتكرة و ــطـة وأصــ رواد  والمتوســ
األعمال الواعدین. كما أن اإلطار التشـــریعي الســـائد  

الدول العربیة أدى  منفي القطاع المصـرفي في عدید
ل التي توزع  اب الحـافز لظھور أدوات التموـی إلى غـی
ــوق  املین في ســ ل مقبول بین المتـع ـــك المخـاطر بشــ
الــدیون   ــراء  التمویلي وشــ اإلیجــار  اإلقراض، مثــل 

ــة ورأس ــھم الخاصـ ــنادیق األسـ المال المخاطر  وصـ
وتمویل المیزانین، وھو ما أدى إلى فشـل ذلك السـوق  

الي.   ــمول الـم ــعف الشــ دیرات  وضــ د بعض التـق وتفـی
ــغیرة بالمتوفرة عن الدول العربیة ــآت الصـ أن المنشـ

( 56 ) Qamar Saleem (2012), Overcoming 
Constraints to SMEs Development in Arab 
Countries, paper presented during the Second 
Arab Development Symposium Kuwait, June 
18-19, 2012.

( 57 ) G20 Global Partnership for Financial 
Inclusion (2018), G20 Policy Guide 
Digitisation and informality: Harnessing 
digital financial inclusion for individuals and 
MSMEs in the informal economy.
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ً والمتوســـطة على مصـــادر داخلیة  تعتمد أكثر نســـبیا
لتمویل رأس المال العامل واالحتیاجات االســتثماریة،  
وأن حوالي ثلث تلك المنـشآت یـشكو من ـصعوبات في  

اذ إلى التموـیل ة مع ربع المنشــــآت في  ،النـف ارـن المـق ـب
دول األسواق الناشئة. 

ــریعات   ــاس، فھناك حاجة إلصــالح تش على ھذا األس
ي اتجاه الحمایة  القطاع المصـرفي في الدول العربیة ف

ــیغ تمویلیة  ــاء صـ ــجیع على إنشـ من المخاطر والتشـ
مبتكرة والســــماح بظھور مؤســــســــات تمویلیة غیر  
ــرفیة تعتمد على تقنیات التمویل الرقمي الحدیثة   مصــ

ة، على غرار )M-PESA(وتُقـدم أنظمـة دفع رقمـی
في كینیا، وتـستغل انتـشار اـستخدام الھواتف الذكیة في  

ت لالبتكــار وإطالق األعمــال  الــدول العربیــة كــأدوا
ــمول الـمالي  وذـلك بغرضوخلق الفرص،  زـیادة الشــ

ــارة   التج لتطویر  ــة  المالئم الظروف  توفیر  ــك  ــذل وك
اإللكترونیة.

األولیات في مجال تطویر التجارة اإللكترونیة
اـعات الواـعدة في   ة من القـط ارة اإللكترونـی تعتبر التـج

االسـتخدام  المنطقة العربیة والتي یمكن أن تسـتفید من
د   اتالمتزاـی درللتقنـی دول. ـق ة في ـھذه اـل قیـمة  تالرقمـی

ــرق   الشــ التجــارة اإللكترونیــة في منطقــة  معــامالت 
األوســــط وشــــمال إفریقیا، التي تضــــم معظم الدول  

ـبـحواـلي   ــام  8.3اـلـعرـبیــة،  ع أـمرـیـكي  دوالر  ـمـلیــار 
في المائة ویفوق  25، وبمعدل نمو ـسنوي یبلغ  2017

.)58(معدل النمو العالمي

ة   دول العربـی ذا القـطاع في اـل ات تطویر ـھ اـن أتى إمـك تـت
ــتخدام األنترنت والھواتف الذكیة   ــبة اس من ارتفاع نس
واســتخدام شــبكات التواصــل االجتماعي، وبحكم أن  

ــوق ــلوكیات عبر اإلالتسـ نترنت لم یدخل بعد في السـ
االســتھالكیة في أغلب ھذه الدول، ناھیك عن أن دول  

ــاـفة إلى  ،ةخلیج العربیـ مجلس التـعاون ـلدول ال ـباإلضــ
ــتحوذ على حوالي  ــر، تس في المائة من حجم  80مص

التجارة اإللكترونیة في الدول العربیة. 

ات   ل أھم رافـع ــیطتتمـث ة في  تنشــ التجـارة اإللكترونـی
الـدفع اإللكتروني،  الـدول العربیـة في تطویر أنظمـة 

فظ الرقمـیة  امـثل اـلدفع عن طریق الـھاتف النـقال والمحـ 
ـطر (وـعن  الضــــمــان  ــابــات  حســــ  Escrowـیق 

Accounts ــتـیة لـھذا النوع )، وتطویر البنـیة اللوجســ
من التجارة، عن طریق تحـسین نظام العناوین لتـسھیل 
الوصـول إلى العمالء وضـمان توصـیل السـلع وتقدیم 

(58) Bain & Company (2019), E-Commerce in 
MENA: Opportunity Beyond the Hype. 

الخدمات بشـكل یضـمن حقوق كل األطراف. وھذا ما 
ا   ــیطـھ ة وتبســ ة اإلجراءات اإلدارـی دعو إلى مراجـع ـی

ــاھم في حمایة البیانات وتطویر   ــریعات التي تسـ التشـ
ــتخدمین والرقابة علیھا  ــیة للمس ــخص والمعلومات الش
ــتھلكین،  ــمان حقوق المسـ وحمایة حقوق ملكیتھا وضـ
الجرائم   أخطــار  ــیبراني ضــــــد  الســ األمن  وتحقیق 

ة في المـعامالت اإل ة والثـق افـی ـــف ة وتعزیز الشــ لكترونـی
انونیة الســیما من خالل وضــع األطر الق،لكترونیةاإل

الالزمة لتـسھیل الـشمول اإللكتروني واعتماد الھویات 
)Digital IDs.والتوقیعات الرقمیة (

إنشاء أنظمة للھویات والتوقیعات الرقمیة
الرقمیــةتُمكِ  الھویــة  ــول إلى  ن  الوصــ ــھیــل  من تســ

 ً حیث ،  الخدمات المالیة لألشـــخاص المســـتبعدین مالیا
ــاعد في التغلب على الحواجز المالیة الناجمة عن   تُســ
ــة   ی كــاـن ـم اـل وقــات  ـع ـم واـل الزمــة  اـل ق  وثــاـئ اـل ص  ـق ـن
والجغرافیة، وتـُسھم في تجاوز ـضعف الـشمول المالي  
الـناتج عن ارتـفاع تكلـفة المـعامالت والـخدـمات الـمالـیة  

ة.   ــیـل التقلیـدـی ة الرقمیـة في توصــ ــاعـد الھوـی وتُســـ
ــاعـدات والتحویالت وتقـدی ة  المســـ م خـدمـات الحمـاـی

تُمكن  والفقیرة، كمــا  المعوزة  للطبقــات  ــة  االجتمــاعی
ــتھلكین من   ــل للمسـ ــآت من تقدیم خدمات أفضـ المنشـ
اتھم ومیوالتھم، وتحقیق   ـــی ة أدق لخـاصــ خالل معرـف
ــغیلـیة، وتطویر مصــــادر دـخل ـجدـیدة،   الكـفاءة التشــ
دمي القروض والخـدمـات   وتخفیف المخـاطر على مـق

ال ــل  ــھی تســ ــة من خالل  ــالی الجــدارة  الم تعرف على 
ــاھم المعّرفات  االئتمانیة للعمالء. وكذلك یمكن أن تسـ
ــة للجرائم   الرقمـیة في جـعل النـظام الـمالي أـقل ُعرضــ

المالیة بما في ذلك عملیات تبییض األموال. 
ورغم وجود مؤـسـسات في الدول العربیة تقوم بإنـشاء  
ا، إال أن ذـلك یتم في بعض  ات ـخاصـــــة لعمالئـھ ھوـی

ل منفصــل دون أي تبادل للمعلومات مع األحیان بشــك
ـسات، وھو ما یُؤدي إلى تباین في الھویات  بقیة المؤـس
ــخـاص، وبمـا ال یُحقق الھـدف على   حول نفس األشــ
ــاء ھوـیة رقمـیة موـحدة،  ــتوى الوطني من إنشــ المســ
ة   ة في المعـامالت اإللكترونـی ادة الثـق ل في زـی والمتمـث

. لكن في  وغلق الـباب أـمام الغش والجرائم اإللكترونـیة
الواقع توـجد ـعدة أنواع من األنظـمة للھوـیات الرقمـیة،  
ا  د، وفیـھ ا والھـن ــتونـی ا المركزي على غرار اســ فمنـھ
الالمركزي على غرار كـندا، وفیـھا الھجین أو المزیج  
ذي   ار النظـام اـل ة أن تخـت ل دوـل بین اإلثنین. ویمكن لـك

یتماشى مع أولویاتھا وخاصیاتھا. 
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ــآتلك  ــلة القیم  ،تالمنش ــلس على أن تكون جزءاً من س
الدولیة ونماذج األعمال الجدیدة. 

دعم  أن تـُساعد في  ترویج الـصادراتت  وكاالویمكن ل
الصــغیرة والمتوســطة من  المنشــآتنمو صــادرات  

ــة إنترـنتخالل ــآتللـھذه اتُخولتطویر منصــ منشــ
ــل إلى المعلوـمات  ـــكل أفضــ ــول بشــ ـھا بطورالوصــ

شــراكاتالبناء  تُســاعدھا على  بالمشــترین الدولیین، و
ـتـمویــل اـل إـلى  فــاذ  ـن اـلـبـحوث .  )54(واـل ـبـعض  وـبـینــت 

ــرورة أن   دولي ضــ ل البـنك اـل ذة من قـب ة المنـف دانـی المـی
تحـصل ھذه المنـشآت في االقتـصادات النامیة على حد  

من   ــاتأدنى  ــل  التقنی مث ــة  ــالي  اإلالرقمی ع ــت  نترن
الســرعة، حیث بدونھا یصــعب االســتفادة من التحول  
الرقمي خاصــة إذا كان القطاع غیر الرســمي منتشــراً 

.)55(بشكل كبیر

في القطاع الرسمياألنشطة غیر الرسمیةدمج
الـدولیـة ( ) بـأن 2018تفیـد تقـدیرات منظمـة العمـل 

ــمیة ــة العمالة غیر الرســ ــبة من إجمالي  ،حصــ كنســ
الـدول العربیـة، تُمثـل   في  49.6حوالي  العمـالـة في 

ة،   اـئ درالـم ا یـق دد  90أن حوالي  كـم ة من الـع اـئ في الـم
لعربیة في الدول االصغیرةلمنشــــــآتلاإلجمــــــالي  

وھذه .)56(تمارس نشـــاطھا في القطاع غیر الرســـمي
عھا ضـئیلة،   آت لھا إنتاجیة ضـعیفة وفرص توـس المنـش
ــمیة حیث  ــالً عن أنھا ال تعمل وفق المعاییر الرس فض
اجتمــاعیــة  تغطیــة  العمــال دون عقود ودون  توظف 

ــراـئب.   ــحـیة مالئـمة، ودون دفع ضــ ؤـكد یُ ذا وھـ وصــ
ــادیة وأھمیة توفیر   لظروف المالئمة االفرص االقتصـ

الســـیما من  في القطاع الرســـمي إلدماج ھذا القطاع 
.الرقمیةالتقنیاتخالل توظیف  

اد   ة وجود عالـقة قوـیة بین اعتـم بیـنت التـجارب اـلدولـی
ـــغـیرة  اـلـتـقـنیــات الصــ ــآت  اـلـمنشــــ وـتـحول  اـلرـقـمیــة 

ــمي إلى القـطاع   ـــطة من القـطاع غیر الرســ والمتوســ
الرســــمي. وعلى ھذا األســــاس، فإن التحول الرقمي  

من اسـتراتیجیة إدماج األنشـطة اً یُشـكل جزءیجب أن  
االقتـصادیة في القطاع الرـسمي. ویمكن إدماج الشباب 

(54) Joshua P. Meltzer (2015), Using the Internet 
to Promote Services Exports by Small and 
Medium-Sized Enterprises, Global Economy 
& Development Working Paper 83 | February 
2015. 

(55) World Bank Blog, The digital disconnect of 
informal businesses, Asif Islam and Filip 
Jolevski,
June 27, 2019. 

والنسـاء والمنشـآت الصـغیرة في القطاع الرسـمي من  
خالل اســــتخدام التقنیات واالبتكارات الرقمیة لتعزیز 
الشمول المالي لھذه المجموعات، وتمكینھم من فرص  
ــاریع قابلة   ــاطھم وتحویل أفكارھم إلى مش ــیع نش توس
للتنفیذ. وقد بین تقریر صــادر عن مجموعة العشــرین  

)G20  ــمول المالي أن التحول ــراكة العالمیة للش ) للش
ـسبوقة لتجاوز الصـعوبات الرقمي یُوفر فرصـة غیر م

ا األفراد   ــمي التي یُواجھـھ الي الرســ اج الـم ام اإلدـم أـم
من خالل تســھیل  ن، الســیما  یوالمنشــآت غیر الرســمی

تشـــجیع المدفوعات الرقمیة عن  والتحقق من الھویة، 
وھذا  .  طریق الھاتف النقال وتحســــین بیئة المعلومات

یتطلب أیـضاً حمایة مـستخدمي الخدمات المالیة ومحو 
. )57(ألمیة المالیةا

تشجیع التمویل الرقمي
ــحـاب  یعتمـد   ــبـاب وأصــ نجـاح رواد األعمـال الشــ

المـشاریع الـصغیرة والمتوـسطة في الدول العربیة كما 
في بقیة األسـواق الناشـئة على الوصـول إلى مجموعة 

ویُمثل عدم  كاملة من الخدمات واالسـتشـارات المالیة.  
للــدفع   أنظمــة فــاعلــة  الرقمي وغیــاب  التمویــل  توفر 

تعوق تطور إحدى العقبات الرئیســـة التي اإللكتروني  
ك   ة. ویرجع ذـل دول العربـی ــاد الرقمي في اـل االقتصـــ
ــة بین البنوك وتركز  ــوص إلى غیاب المنافسـ بالخصـ
ا، وھي من   ل منـھ دد قلـی ــرفي في ـع النشـــــاط المصــ
األسـباب الرئیسـة التي تجعل المصـارف تُفضـل كبار 
ــغیرة   ــآت الصــ العمالء وتعزف عن إقراض المنشـــ

ــحـاب األفكـار المبتكرة و ــطـة وأصــ رواد  والمتوســ
األعمال الواعدین. كما أن اإلطار التشـــریعي الســـائد  

الدول العربیة أدى  منفي القطاع المصـرفي في عدید
ل التي توزع  اب الحـافز لظھور أدوات التموـی إلى غـی
ــوق  املین في ســ ل مقبول بین المتـع ـــك المخـاطر بشــ
الــدیون   ــراء  التمویلي وشــ اإلیجــار  اإلقراض، مثــل 

ــة ورأس ــھم الخاصـ ــنادیق األسـ المال المخاطر  وصـ
وتمویل المیزانین، وھو ما أدى إلى فشـل ذلك السـوق  

الي.   ــمول الـم ــعف الشــ دیرات  وضــ د بعض التـق وتفـی
ــغیرة بالمتوفرة عن الدول العربیة ــآت الصـ أن المنشـ

( 56 ) Qamar Saleem (2012), Overcoming 
Constraints to SMEs Development in Arab 
Countries, paper presented during the Second 
Arab Development Symposium Kuwait, June 
18-19, 2012.

( 57 ) G20 Global Partnership for Financial 
Inclusion (2018), G20 Policy Guide 
Digitisation and informality: Harnessing 
digital financial inclusion for individuals and 
MSMEs in the informal economy.
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ً والمتوســـطة على مصـــادر داخلیة  تعتمد أكثر نســـبیا
لتمویل رأس المال العامل واالحتیاجات االســتثماریة،  
وأن حوالي ثلث تلك المنـشآت یـشكو من ـصعوبات في  

اذ إلى التموـیل ة مع ربع المنشــــآت في  ،النـف ارـن المـق ـب
دول األسواق الناشئة. 

ــریعات   ــاس، فھناك حاجة إلصــالح تش على ھذا األس
ي اتجاه الحمایة  القطاع المصـرفي في الدول العربیة ف

ــیغ تمویلیة  ــاء صـ ــجیع على إنشـ من المخاطر والتشـ
مبتكرة والســــماح بظھور مؤســــســــات تمویلیة غیر  
ــرفیة تعتمد على تقنیات التمویل الرقمي الحدیثة   مصــ

ة، على غرار )M-PESA(وتُقـدم أنظمـة دفع رقمـی
في كینیا، وتـستغل انتـشار اـستخدام الھواتف الذكیة في  

ت لالبتكــار وإطالق األعمــال  الــدول العربیــة كــأدوا
ــمول الـمالي  وذـلك بغرضوخلق الفرص،  زـیادة الشــ

ــارة   التج لتطویر  ــة  المالئم الظروف  توفیر  ــك  ــذل وك
اإللكترونیة.

األولیات في مجال تطویر التجارة اإللكترونیة
اـعات الواـعدة في   ة من القـط ارة اإللكترونـی تعتبر التـج

االسـتخدام  المنطقة العربیة والتي یمكن أن تسـتفید من
د   اتالمتزاـی درللتقنـی دول. ـق ة في ـھذه اـل قیـمة  تالرقمـی

ــرق   الشــ التجــارة اإللكترونیــة في منطقــة  معــامالت 
األوســــط وشــــمال إفریقیا، التي تضــــم معظم الدول  

ـبـحواـلي   ــام  8.3اـلـعرـبیــة،  ع أـمرـیـكي  دوالر  ـمـلیــار 
في المائة ویفوق  25، وبمعدل نمو ـسنوي یبلغ  2017

.)58(معدل النمو العالمي

ة   دول العربـی ذا القـطاع في اـل ات تطویر ـھ اـن أتى إمـك تـت
ــتخدام األنترنت والھواتف الذكیة   ــبة اس من ارتفاع نس
واســتخدام شــبكات التواصــل االجتماعي، وبحكم أن  

ــوق ــلوكیات عبر اإلالتسـ نترنت لم یدخل بعد في السـ
االســتھالكیة في أغلب ھذه الدول، ناھیك عن أن دول  

ــاـفة إلى  ،ةخلیج العربیـ مجلس التـعاون ـلدول ال ـباإلضــ
ــتحوذ على حوالي  ــر، تس في المائة من حجم  80مص

التجارة اإللكترونیة في الدول العربیة. 

ات   ل أھم رافـع ــیطتتمـث ة في  تنشــ التجـارة اإللكترونـی
الـدفع اإللكتروني،  الـدول العربیـة في تطویر أنظمـة 

فظ الرقمـیة  امـثل اـلدفع عن طریق الـھاتف النـقال والمحـ 
ـطر (وـعن  الضــــمــان  ــابــات  حســــ  Escrowـیق 

Accounts ــتـیة لـھذا النوع )، وتطویر البنـیة اللوجســ
من التجارة، عن طریق تحـسین نظام العناوین لتـسھیل 
الوصـول إلى العمالء وضـمان توصـیل السـلع وتقدیم 

(58) Bain & Company (2019), E-Commerce in 
MENA: Opportunity Beyond the Hype. 

الخدمات بشـكل یضـمن حقوق كل األطراف. وھذا ما 
ا   ــیطـھ ة وتبســ ة اإلجراءات اإلدارـی دعو إلى مراجـع ـی

ــاھم في حمایة البیانات وتطویر   ــریعات التي تسـ التشـ
ــتخدمین والرقابة علیھا  ــیة للمس ــخص والمعلومات الش
ــتھلكین،  ــمان حقوق المسـ وحمایة حقوق ملكیتھا وضـ
الجرائم   أخطــار  ــیبراني ضــــــد  الســ األمن  وتحقیق 

ة في المـعامالت اإل ة والثـق افـی ـــف ة وتعزیز الشــ لكترونـی
انونیة الســیما من خالل وضــع األطر الق،لكترونیةاإل

الالزمة لتـسھیل الـشمول اإللكتروني واعتماد الھویات 
)Digital IDs.والتوقیعات الرقمیة (

إنشاء أنظمة للھویات والتوقیعات الرقمیة
الرقمیــةتُمكِ  الھویــة  ــول إلى  ن  الوصــ ــھیــل  من تســ

 ً حیث ،  الخدمات المالیة لألشـــخاص المســـتبعدین مالیا
ــاعد في التغلب على الحواجز المالیة الناجمة عن   تُســ
ــة   ی كــاـن ـم اـل وقــات  ـع ـم واـل الزمــة  اـل ق  وثــاـئ اـل ص  ـق ـن
والجغرافیة، وتـُسھم في تجاوز ـضعف الـشمول المالي  
الـناتج عن ارتـفاع تكلـفة المـعامالت والـخدـمات الـمالـیة  

ة.   ــیـل التقلیـدـی ة الرقمیـة في توصــ ــاعـد الھوـی وتُســـ
ــاعـدات والتحویالت وتقـدی ة  المســـ م خـدمـات الحمـاـی

تُمكن  والفقیرة، كمــا  المعوزة  للطبقــات  ــة  االجتمــاعی
ــتھلكین من   ــل للمسـ ــآت من تقدیم خدمات أفضـ المنشـ
اتھم ومیوالتھم، وتحقیق   ـــی ة أدق لخـاصــ خالل معرـف
ــغیلـیة، وتطویر مصــــادر دـخل ـجدـیدة،   الكـفاءة التشــ
دمي القروض والخـدمـات   وتخفیف المخـاطر على مـق

ال ــل  ــھی تســ ــة من خالل  ــالی الجــدارة  الم تعرف على 
ــاھم المعّرفات  االئتمانیة للعمالء. وكذلك یمكن أن تسـ
ــة للجرائم   الرقمـیة في جـعل النـظام الـمالي أـقل ُعرضــ

المالیة بما في ذلك عملیات تبییض األموال. 
ورغم وجود مؤـسـسات في الدول العربیة تقوم بإنـشاء  
ا، إال أن ذـلك یتم في بعض  ات ـخاصـــــة لعمالئـھ ھوـی

ل منفصــل دون أي تبادل للمعلومات مع األحیان بشــك
ـسات، وھو ما یُؤدي إلى تباین في الھویات  بقیة المؤـس
ــخـاص، وبمـا ال یُحقق الھـدف على   حول نفس األشــ
ــاء ھوـیة رقمـیة موـحدة،  ــتوى الوطني من إنشــ المســ
ة   ة في المعـامالت اإللكترونـی ادة الثـق ل في زـی والمتمـث

. لكن في  وغلق الـباب أـمام الغش والجرائم اإللكترونـیة
الواقع توـجد ـعدة أنواع من األنظـمة للھوـیات الرقمـیة،  
ا  د، وفیـھ ا والھـن ــتونـی ا المركزي على غرار اســ فمنـھ
الالمركزي على غرار كـندا، وفیـھا الھجین أو المزیج  
ذي   ار النظـام اـل ة أن تخـت ل دوـل بین اإلثنین. ویمكن لـك

یتماشى مع أولویاتھا وخاصیاتھا. 
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وحید لألشـــخاص، یُوجد وأســـوة بالمعرف الرقمي ال
أیضـــاً معرف رقمي وحید للكائنات القانونیة یُســـمى 

) اـلعــاـلـمي  اـلقــاـنوـني  اـلـكیــان   the Globalـمـعّرف 
Legal Entity Identifier-LEI ــتصـــــــل یـ  ،(

ــة التي تُمكن من تحدید  بالمعلومات المرجعیة الرئیســ
د وال لبس  ــح وفرـی ـــكل واضــ ة بشــ انونـی ات الـق اـن الكـی

ــفافیة  وھذا .)59(فیھ ــفاء المزید من ش النظام ُمفید إلض
ــة   ــات قطاع األعمال، خاصـ ــسـ المعلومات عن مؤسـ
حول أوضـاعھا المالیة وجدارتھا االئتمانیة، بما یعزز 
ــتثـمارات والنمو  مـناخ األعـمال وـیدفع لمزـید من االســ

والتشغیل.
ات   إن التوقیـع ة، ـف ة الرقمـی ــروع الھوـی ل لمشــ وكمكـم

ة ھامة لتســھیل والتصــدیقات الرقمیة أصــبحت وســیل
انجـاز وتخفیض تكـالیف المعـامالت من خالل توفیر 
تـكالیف التنـقل وطـباـعة الوـثائق والجـھد والوـقت، وھي 
ــجع على زیادة حجم األعمال وتطویر   ــر تُشــ عناصــ

ــوص،   ــادي. وفي ھذ الخصـ ــاط االقتصـ أطلقت النشـ
الســــعودیة مؤخراً أول خدمة توقیع رقمي للمعامالت 

ة للتن اـج ة دون الـح ــرفـی ل إلى مقرات البنوك، المصــ ـق
دام  وذـلك   ــتـخ ة إلى تعمیم اســ في إـطار الجھود الرامـی

ــات   ــل للعمالء. المنصــ الرقمـیة لتـقدیم ـخدـمات أفضــ
ة،   ة اـلدول العربـی ویمكن لـھذه التجرـبة أن تُعمم في بقـی
ات   دیم الخـدـم اءة تـق ة على كـف ار إیجـابـی ا من آـث ا لـھ لـم

المالیة.

التكامل اإلقلیمي الرقمي
اـمل   ةیُمكن للتـك وُعمق االقتصــــادي بین دول المنطـق

ــاـبك القـطاعي بینـھا   أن یكون رافـعة لتطویر بنـیة التشــ
ادل  ا لالتصـــــال وتـب ة تكون مركزاً إقلیمـی ة قوـی رقمـی

لكن في نفس الوقت، فإن التعاون اإلقلیمي المعلومات.  
ــلع   الرقمي ھو حافز لمزید من تبادل المعلومات والسـ

ــب ــر ـھام في ســ ـیل تحقیق  والـخدـمات، وـبالـتالي عنصــ
وفي ھذا الخصــوص، بینت عدة  التكامل االقتصــادي. 
ــأن   ب ــة  دولی ــاریر  اإلقلیمي وخلق تق ــاون  التع تعزیز 

حوافز إلنشــــاء بنـیة تحتـیة رقمـیة مرتبـطة وإنشــــاء 
ــول إلیھـا وربط  ــبكـات اإلقلیمیـة ونقـاط الوصــ الشــ
الشـبكات عبر الحدود خاصـة عند المناطق المحرومة  

أصــحاب المصــلحة  اقتصــادیًا وتكوین شــراكات بین
ــادیة كبیرة على   المتعددین بین الدول، لھا فوائد اقتصـ
ث تحقیق وفورات  ة لیس فقط من حـی دول المتعـاوـن اـل
على مسـتوى االسـتثمارات لكن أیضـاً من حیث زیادة 
ــیط التبادل   ــتثمار، وتنشـ جاذبیة المنطقة المعنیة لالسـ

( 59 ) Institute of International Finance (2019), 
Digital Identities in Financial Services, Part 
1: Embedding in AML Frameworks. 

(60) UNCTAD (2010), op. cit.

العــالم الخــارجي، وزیــادة  التجــاري فیمــا بینھــا ومع 
لكن  المنطقة في االقتصــاد الرقمي العالمي.مســاھمة 

ـــقة بـما في ذـلك األطر  ــات منســ ـــیاســ ـھذا یتطـلب ســ
القانونیة والتنظیمیة والمالیة، واســتنباط صــیغ مبتكرة  
ــل   وأفضــــ الخبرات  وتبــادل  ــترك،  المشــ لـلـتمویــل 

.)61()60(الممارسات

ــدي   مالحظات ختامیة: مواجھة التحدیات والتصـ
للمخاطر

ــل   إن التحول الرقمي كمـا تم إبرازه في ھـذا الفصـــ
ینطوي على منافع كامنة وجوانب إیجابیة عدیدة، لكن  
اج إلى   ة تحـت دول العربـی اـل ة. ـف ائـی افع غیر تلـق ذه المـن ـھ
مـضاعفة الجھود في ـسبیل االنتقال من وـضع تـُستخدم 

ھ   اتفـی ة،  التقنـی ذكـی ل الھواتف اـل ة، مـث دیـث ة الـح الرقمـی
ــیــة في ــخصــ ــل  لألغراض الشــ الترفیــھ والتواصـــ

األعمــال  لالبتكــار وإطالق  أدوات  إلى  االجتمــاعي، 
التجاریة وخلق فرص اقتصادیة وسالسل قیمة جدیدة. 
اذ   ا بین ـھذا الفصــــل إلى اتـخ اج تحقیق ذـلك كـم ویحـت
الســـیاســـات واإلجراءات المالئمة في جانبي العرض  

والطلب لدعم التحول الرقمي وتعظیم منافعھ.

ــد   الفوائ تحقیق  لإن  ــة  ــامن الرقميالك ــب لتحول  یتطل
ــلبـیة الـكامـنة مـثل   ــد بـعد اآلـثار الســ زـیادة  التحوط ضــ

الـدخـل والثروات، وارتفـاع  ــاواة في توزیع  الالمســـ
ــة بین ذوي المھارات المتدنیة،  معدالت البطالة خاصـ
آكـل   ة، وـت ــواق وظھور قوى احتكـارـی وتركیز األســ
ــطة التقلیدیة إلى   ــریبي نتیجة تحول األنش الوعاء الض

ــریبیة مع ذلك  أ ــطة رقمیة وعدم تأقلم القوانین الض نش
ــركات الـعالمـیة  ــیطرة الشــ التحول، وكذلك نتیـجة لســ

تخضـــع للضـــرائب، على األســـواق  الكبرى، التي ال
ــیة  ــوصـ ــالً عن مخاطر انتھاكات خصـ المحلیة، فضـ
ـــیة وتـھدـیدات األمن  ــخصــ البـیاـنات والمعلوـمات الشــ

السیبراني وظھور األنشطة غیر المشروعة. 

ــیاغة  ع ــروري صــ ــاس، فإنھ من الضــ لى ھذا األســ
ار  أخـذ بعین االعتـب ات للتحول الرقمي ـت ــتراتیجـی اســ
العــالمي  الطــابع  أعاله وكــذلــك  المــذكورة  المخــاطر 

التشـــاور وتبادل ویســـتوجب ھذالالقتصـــاد الرقمي. 
ــتوى  ــیق على المســ التوافقـات والتنســ اآلراء وبنـاء 

ــغط إلقرار  ،اـلدولي في ـعدة مـجاالت ــیـما الضــ الســ
ة   ات الرقمـی ــرـك ة على كبرى الشــ ة الرقمـی ــریـب الضــ
العالمیة والمسـاھمة بشـكل فاعل في النقاشـات الدولیة  

( 61 ) UNESCWA (2019), Arab Horizon 2030: 
Digital Technologies for Development, 
Beirut – Lebanon.
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الـحالـیة وفي الجھود الرامـیة إلى توحـید طرق التـعاـمل 
مع المنافسـة غیر العادلة التي تفرضـھا تلك الشـركات 
على األســــواق المحلیة، وتوزیع الحقوق الضــــریبیة  

ــلع المتبادلة من خالل التجارة  على   األرباح وعلى الس
ــمــان أمن   اإللكترونیــة عبر الحــدود، وحمــایــة وضــ
البیانات، وتنظیم اســـتخدام البیانات الشـــخصـــیة عبر  

.)62(الحدود

إضــــافة إلى كل ما ســــبق، ھناك تحد آخر كبیر على  
ــتوعب  ــریعات واألنظمة لتســ ــتوى تطویر التشــ مســ

ــةالتحوالت   التيالتقنی ــة  ــریع ــل  الســ ــك شــ غیرت 
االقتصــادات والمؤســســات ونماذج األعمال التقلیدیة،  
حیث أصـبح االقتصـاد یعتمد أكثر فأكثر على البیانات 
ة عبر المنصـــــات   ادـل ــلع والـخدـمات المتـب وعلى الســ

ھذا اإلســـراع في ســـن القوانین ویســـتوجب  الرقمیة.  
ــریـعات المتعلـقة ـبالھوـیات والتوقیـعات الرقمـیة   والتشــ

لـشخـصیة وـضمان ـسالمة المعامالت وحمایة البیانات ا
ك  ذـل ات ـك ــریـع ــمح التشــ ة. ویـجب أن تســ اإللكترونـی

ــطـة الجـدیـدة المعتمـدة على   التقنیـات بظھور األنشــ
الرقمیة وبضمان المنافسة العادلة بین المنشآت القائمة  
والمنـشآت المـستحدثة، وعدم تفـشي االحتكار لیس فقط 
كــل  في  ــل  ب واالتصــــــاالت  المعلومــات  قطــاع  في 

عات. القطا

)، مصدر سبق ذكره.2019األونكتاد ()62(
ــتقرار المالي في الدول العربیة ()63( )،  2019فریق عمل االســ

تقرار   الثورة الرقمیة وتداعیاتھا على النظام المصـرفي واالـس

على رأس األولویات في المجال التشـــریعي كما یأتي 
ــة   ــالی الم ــة  ــاب الرق ــات  ھیئ ــل  عم تطویر  والتنظیمي 

خاصـة في ظل التطورات الھائلة في  ،والتنسـیق بینھا
ة   ات المـالـی ةالتقنـی ة  الحـدیـث دفع اإللكترونـی وأنظمـة اـل

ث   ة، حـی ة والعمالت الرقمـی الـی ات الـم ذه إنوالتطبیـق ـھ
ة الـحدیـثة تطرح مـخاطر ـمالـیة ـعدـیدة  االبتـكارات الـمالیـ 

.)63(یمكن أن تُقوض االستقرار المالي

الـدول   البطــالـة في معظم  ارتفــاع معــدالت  بـاعتبــار 
ــباب المتعلم واإلناث، فھناك ،العربیة ــة بین الش خاص

المنظومــة  ــلــة بین خریجي  الصــ لتوثیق  ــرورة  ضــ
التعلیمیة واحتیاجات أســواق العمل المتغیرة، ووضــع  
تصــورات مســتقبلیة واضــحة حول طبیعة الوظائف  
المطلوبة في إطار االقتصــاد الرقمي وكذلك الوظائف  

عة، فضـالً  الـسریالتقنیةاآلیلة لالندثار نتیجة للتغیرات 
ادة مشــــارـكة المرأة   عن توظیف التحول الرقمي لزـی
بشـكل أكبر في قوة العمل وتوفیر الفرص االقتصـادیة  

ة   ا والالزـم اب ولـھ ـــب ة الشــ ات الھشـــــة في  الفـئ لطبـق
المجتمع.

.  102/2019الـمالي: مـخاطر االبتـكارات الـمالـیة، ورـقة رقم  
ــارف   ــندوق النقد العربي وأمانة مجلس محافظي المصــ صــ

المركزیة ومؤسسات النقد العربیة.
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وحید لألشـــخاص، یُوجد وأســـوة بالمعرف الرقمي ال
أیضـــاً معرف رقمي وحید للكائنات القانونیة یُســـمى 

) اـلعــاـلـمي  اـلقــاـنوـني  اـلـكیــان   the Globalـمـعّرف 
Legal Entity Identifier-LEI ــتصـــــــل یـ  ،(

ــة التي تُمكن من تحدید  بالمعلومات المرجعیة الرئیســ
د وال لبس  ــح وفرـی ـــكل واضــ ة بشــ انونـی ات الـق اـن الكـی

ــفافیة  وھذا .)59(فیھ ــفاء المزید من ش النظام ُمفید إلض
ــة   ــات قطاع األعمال، خاصـ ــسـ المعلومات عن مؤسـ
حول أوضـاعھا المالیة وجدارتھا االئتمانیة، بما یعزز 
ــتثـمارات والنمو  مـناخ األعـمال وـیدفع لمزـید من االســ

والتشغیل.
ات   إن التوقیـع ة، ـف ة الرقمـی ــروع الھوـی ل لمشــ وكمكـم

ة ھامة لتســھیل والتصــدیقات الرقمیة أصــبحت وســیل
انجـاز وتخفیض تكـالیف المعـامالت من خالل توفیر 
تـكالیف التنـقل وطـباـعة الوـثائق والجـھد والوـقت، وھي 
ــجع على زیادة حجم األعمال وتطویر   ــر تُشــ عناصــ

ــوص،   ــادي. وفي ھذ الخصـ ــاط االقتصـ أطلقت النشـ
الســــعودیة مؤخراً أول خدمة توقیع رقمي للمعامالت 

ة للتن اـج ة دون الـح ــرفـی ل إلى مقرات البنوك، المصــ ـق
دام  وذـلك   ــتـخ ة إلى تعمیم اســ في إـطار الجھود الرامـی

ــات   ــل للعمالء. المنصــ الرقمـیة لتـقدیم ـخدـمات أفضــ
ة،   ة اـلدول العربـی ویمكن لـھذه التجرـبة أن تُعمم في بقـی
ات   دیم الخـدـم اءة تـق ة على كـف ار إیجـابـی ا من آـث ا لـھ لـم

المالیة.

التكامل اإلقلیمي الرقمي
اـمل   ةیُمكن للتـك وُعمق االقتصــــادي بین دول المنطـق

ــاـبك القـطاعي بینـھا   أن یكون رافـعة لتطویر بنـیة التشــ
ادل  ا لالتصـــــال وتـب ة تكون مركزاً إقلیمـی ة قوـی رقمـی

لكن في نفس الوقت، فإن التعاون اإلقلیمي المعلومات.  
ــلع   الرقمي ھو حافز لمزید من تبادل المعلومات والسـ

ــب ــر ـھام في ســ ـیل تحقیق  والـخدـمات، وـبالـتالي عنصــ
وفي ھذا الخصــوص، بینت عدة  التكامل االقتصــادي. 
ــأن   ب ــة  دولی ــاریر  اإلقلیمي وخلق تق ــاون  التع تعزیز 

حوافز إلنشــــاء بنـیة تحتـیة رقمـیة مرتبـطة وإنشــــاء 
ــول إلیھـا وربط  ــبكـات اإلقلیمیـة ونقـاط الوصــ الشــ
الشـبكات عبر الحدود خاصـة عند المناطق المحرومة  

أصــحاب المصــلحة  اقتصــادیًا وتكوین شــراكات بین
ــادیة كبیرة على   المتعددین بین الدول، لھا فوائد اقتصـ
ث تحقیق وفورات  ة لیس فقط من حـی دول المتعـاوـن اـل
على مسـتوى االسـتثمارات لكن أیضـاً من حیث زیادة 
ــیط التبادل   ــتثمار، وتنشـ جاذبیة المنطقة المعنیة لالسـ

( 59 ) Institute of International Finance (2019), 
Digital Identities in Financial Services, Part 
1: Embedding in AML Frameworks. 

(60) UNCTAD (2010), op. cit.

العــالم الخــارجي، وزیــادة  التجــاري فیمــا بینھــا ومع 
لكن  المنطقة في االقتصــاد الرقمي العالمي.مســاھمة 

ـــقة بـما في ذـلك األطر  ــات منســ ـــیاســ ـھذا یتطـلب ســ
القانونیة والتنظیمیة والمالیة، واســتنباط صــیغ مبتكرة  
ــل   وأفضــــ الخبرات  وتبــادل  ــترك،  المشــ لـلـتمویــل 

.)61()60(الممارسات

ــدي   مالحظات ختامیة: مواجھة التحدیات والتصـ
للمخاطر

ــل   إن التحول الرقمي كمـا تم إبرازه في ھـذا الفصـــ
ینطوي على منافع كامنة وجوانب إیجابیة عدیدة، لكن  
اج إلى   ة تحـت دول العربـی اـل ة. ـف ائـی افع غیر تلـق ذه المـن ـھ
مـضاعفة الجھود في ـسبیل االنتقال من وـضع تـُستخدم 

ھ   اتفـی ة،  التقنـی ذكـی ل الھواتف اـل ة، مـث دیـث ة الـح الرقمـی
ــیــة في ــخصــ ــل  لألغراض الشــ الترفیــھ والتواصـــ

األعمــال  لالبتكــار وإطالق  أدوات  إلى  االجتمــاعي، 
التجاریة وخلق فرص اقتصادیة وسالسل قیمة جدیدة. 
اذ   ا بین ـھذا الفصــــل إلى اتـخ اج تحقیق ذـلك كـم ویحـت
الســـیاســـات واإلجراءات المالئمة في جانبي العرض  

والطلب لدعم التحول الرقمي وتعظیم منافعھ.

ــد   الفوائ تحقیق  لإن  ــة  ــامن الرقميالك ــب لتحول  یتطل
ــلبـیة الـكامـنة مـثل   ــد بـعد اآلـثار الســ زـیادة  التحوط ضــ

الـدخـل والثروات، وارتفـاع  ــاواة في توزیع  الالمســـ
ــة بین ذوي المھارات المتدنیة،  معدالت البطالة خاصـ
آكـل   ة، وـت ــواق وظھور قوى احتكـارـی وتركیز األســ
ــطة التقلیدیة إلى   ــریبي نتیجة تحول األنش الوعاء الض

ــریبیة مع ذلك  أ ــطة رقمیة وعدم تأقلم القوانین الض نش
ــركات الـعالمـیة  ــیطرة الشــ التحول، وكذلك نتیـجة لســ

تخضـــع للضـــرائب، على األســـواق  الكبرى، التي ال
ــیة  ــوصـ ــالً عن مخاطر انتھاكات خصـ المحلیة، فضـ
ـــیة وتـھدـیدات األمن  ــخصــ البـیاـنات والمعلوـمات الشــ

السیبراني وظھور األنشطة غیر المشروعة. 

ــیاغة  ع ــروري صــ ــاس، فإنھ من الضــ لى ھذا األســ
ار  أخـذ بعین االعتـب ات للتحول الرقمي ـت ــتراتیجـی اســ
العــالمي  الطــابع  أعاله وكــذلــك  المــذكورة  المخــاطر 

التشـــاور وتبادل ویســـتوجب ھذالالقتصـــاد الرقمي. 
ــتوى  ــیق على المســ التوافقـات والتنســ اآلراء وبنـاء 

ــغط إلقرار  ،اـلدولي في ـعدة مـجاالت ــیـما الضــ الســ
ة   ات الرقمـی ــرـك ة على كبرى الشــ ة الرقمـی ــریـب الضــ
العالمیة والمسـاھمة بشـكل فاعل في النقاشـات الدولیة  

( 61 ) UNESCWA (2019), Arab Horizon 2030: 
Digital Technologies for Development, 
Beirut – Lebanon.
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الـحالـیة وفي الجھود الرامـیة إلى توحـید طرق التـعاـمل 
مع المنافسـة غیر العادلة التي تفرضـھا تلك الشـركات 
على األســــواق المحلیة، وتوزیع الحقوق الضــــریبیة  

ــلع المتبادلة من خالل التجارة  على   األرباح وعلى الس
ــمــان أمن   اإللكترونیــة عبر الحــدود، وحمــایــة وضــ
البیانات، وتنظیم اســـتخدام البیانات الشـــخصـــیة عبر  

.)62(الحدود

إضــــافة إلى كل ما ســــبق، ھناك تحد آخر كبیر على  
ــتوعب  ــریعات واألنظمة لتســ ــتوى تطویر التشــ مســ

ــةالتحوالت   التيالتقنی ــة  ــریع ــل  الســ ــك شــ غیرت 
االقتصــادات والمؤســســات ونماذج األعمال التقلیدیة،  
حیث أصـبح االقتصـاد یعتمد أكثر فأكثر على البیانات 
ة عبر المنصـــــات   ادـل ــلع والـخدـمات المتـب وعلى الســ

ھذا اإلســـراع في ســـن القوانین ویســـتوجب  الرقمیة.  
ــریـعات المتعلـقة ـبالھوـیات والتوقیـعات الرقمـیة   والتشــ

لـشخـصیة وـضمان ـسالمة المعامالت وحمایة البیانات ا
ك  ذـل ات ـك ــریـع ــمح التشــ ة. ویـجب أن تســ اإللكترونـی

ــطـة الجـدیـدة المعتمـدة على   التقنیـات بظھور األنشــ
الرقمیة وبضمان المنافسة العادلة بین المنشآت القائمة  
والمنـشآت المـستحدثة، وعدم تفـشي االحتكار لیس فقط 
كــل  في  ــل  ب واالتصــــــاالت  المعلومــات  قطــاع  في 

عات. القطا

)، مصدر سبق ذكره.2019األونكتاد ()62(
ــتقرار المالي في الدول العربیة ()63( )،  2019فریق عمل االســ

تقرار   الثورة الرقمیة وتداعیاتھا على النظام المصـرفي واالـس

على رأس األولویات في المجال التشـــریعي كما یأتي 
ــة   ــالی الم ــة  ــاب الرق ــات  ھیئ ــل  عم تطویر  والتنظیمي 

خاصـة في ظل التطورات الھائلة في  ،والتنسـیق بینھا
ة   ات المـالـی ةالتقنـی ة  الحـدیـث دفع اإللكترونـی وأنظمـة اـل

ث   ة، حـی ة والعمالت الرقمـی الـی ات الـم ذه إنوالتطبیـق ـھ
ة الـحدیـثة تطرح مـخاطر ـمالـیة ـعدـیدة  االبتـكارات الـمالیـ 

.)63(یمكن أن تُقوض االستقرار المالي

الـدول   البطــالـة في معظم  ارتفــاع معــدالت  بـاعتبــار 
ــباب المتعلم واإلناث، فھناك ،العربیة ــة بین الش خاص

المنظومــة  ــلــة بین خریجي  الصــ لتوثیق  ــرورة  ضــ
التعلیمیة واحتیاجات أســواق العمل المتغیرة، ووضــع  
تصــورات مســتقبلیة واضــحة حول طبیعة الوظائف  
المطلوبة في إطار االقتصــاد الرقمي وكذلك الوظائف  

عة، فضـالً  الـسریالتقنیةاآلیلة لالندثار نتیجة للتغیرات 
ادة مشــــارـكة المرأة   عن توظیف التحول الرقمي لزـی
بشـكل أكبر في قوة العمل وتوفیر الفرص االقتصـادیة  

ة   ا والالزـم اب ولـھ ـــب ة الشــ ات الھشـــــة في  الفـئ لطبـق
المجتمع.

.  102/2019الـمالي: مـخاطر االبتـكارات الـمالـیة، ورـقة رقم  
ــارف   ــندوق النقد العربي وأمانة مجلس محافظي المصــ صــ

المركزیة ومؤسسات النقد العربیة.
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العون اإلنمائي العربي    

نظرة عامة
من   ھــامــاً  ــدراً  العربي مصـــ العون اإلنمــائي  یعتبر 
ة اـلدولـیة، وأـحد أھم   مصــــادر المســــاـعدات اإلنـمائـی
دول   اـل دمھـا  ة التي تـق دعم التنمـی ــر التعـاون ـل اصــ عـن
ــعیــدین اإلقلیمي  المــانحــة للعون على الصــ العربیــة 
والدولي، وتشــمل المســاعدات اإلنمائیة العربیة معظم 

ال اطق الـع ل مـن ة في ـك امـی دول الـن ل اـل ـــم ث تشــ م بحـی
ــیا، وأمریكا الالتینیة،  المنطقة العربیة، وأفریقیا، وآسـ
ــمالیة   ــرق أوروبا، وأمریكا الش باإلضــافة إلى دول ش

ودول المحیط الھادي. 

تقدم المســاعدات الرســمیة اإلنمائیة العربیة من خالل  
اعدات الحكومیة الثنائیة،  ة ھي المـس ثالث آلیات رئیـس

ــات التنمـیة ـقدم من  والعون المُ  ــســ ـــنادیق ومؤســ صــ
ــاھمات الدول   ــیق، ومس ــاء في مجموعة التنس األعض
الــدولیــة متعــددة  التنمیــة  ــات  ــســـ العربیــة في مؤســ
العون   من  األنواع  إلى بعض  ــة  إضــــــاف األطراف، 
ــات   والجمعی ــات  الھیئ ــھ  ــدم تق ــذي  ال الخیري  األھلي 

الخیریة الرسمیة والمنظمات غیر الحكومیة.

قلیمیة القناة الرئیـسة التي  تعتبر الـصنادیق الوطنیة واإل
المــانحــة   الــدول العربیــة  تقــدم من خاللھــا حكومــات 
ــتفیدة عبر   ــرة للدول المسـ ــاعدات الثنائیة المیسـ المسـ
الصـــنادیق والمؤســـســـات اإلقلیمیة العربیة أعضـــاء  

وھي محور ھذا الفصل.)1(مجموعة التنسیق

قدم من مؤـسـسات مجموعة یھدف التمویل اإلنمائي المُ 
لى دعم برامج اإلصـالح االقتصـادي وتنفیذ التنسـیق إ

ــادیة   ــاریع إنمائیة في مختلف القطاعات االقتصــ مشــ
ــا ــتركة بین فواالجتماعیة إضـ ــاریع المشـ ة إلى المشـ

الدول المستفیدة. 

ــات  ــسـ بلغ إجمالي التزامات العملیات التمویلیة لمؤسـ
ــیق في عام  ملیار 12.9حوالي  2019مجموعة التنس

في المائة  7.1نسـبتھ حوالي  دوالر، أي بانخفاض بلغ
لیبلغ بـذلـك المجموع  ــابق  بـالمقـارنـة مع العـام الســـ
التراكمي اللتزامات العملیات التمویلیة لمؤســــســــات 

ؤسسات مجموعة التنسیق: البنك اإلسالمي للتنمیة، صندوق  م)1(
للتنمیة، صــندوق األوبك للتنمیة الدولیة، الصــندوق  يبو ظبأ

ــادي   ــندوق العربي لإلنماء االقتصـ ــعودي للتنمیة، الصـ السـ
واالجتماعي، الصـندوق الكویتي للتنمیة االقتصـادیة العربیة،  

ــیق إلى نھایة عام   231حوالي  2019مجموعة التنسـ
ملیار دوالر.

قدم من  أوالً: الـسمات الرئیـسة للعون اإلنمائي المُ 
مؤسسات مجموعة التنسیق

ــاعدة الدول  تعمل   ــیق لمس ــات مجموعة التنس ــس مؤس
ة  داـم ـــت ة المســ داف التنمـی دة على تحقیق أـھ ــتفـی المســ

. فقد تعھدت مؤســســات مجموعة التنســیق من  2030
ــایر   ین ــھ في  أصــــــدرت ــذي  ال اإلعالن  2016خالل 

ـــتداـمة   وـجددت 2030ـبااللتزام ـبأـھداف التنمـیة المســ
ــتفیدة  ــاعدة الدول المس ــتمرار في مس ــتعدادھا لالس اس

ة من خالل  واال ات تنموـی ــراـك ة شــ ا لتنمـی نخراط معـھ
السیاسات والضوابط التالیة:

 ً من قـناعتـھا احترام األولویات اإلنـمائـیة لـلدول: انطالقا
ات   ب األولوـی ة وترتـی ائـی د البرامج اإلنـم دـی على أن تـح
ــات مجموعة  ــس ــتفیدة، فإن مؤس إنما یعود للدول المس
التنســیق تعمل على احترام األولویات اإلنمائیة للدول  
ك المشـــــاریع في القطـاعـات   دة بمـا في ذـل ــتفـی المســ
ــادیة واالجتـماعـیة المختلـفة مع مراعاة حمایة  االقتصــ

البیئة.

ــال ــاریع: تتم سـ ــمان جدوى المشـ مة اإلجراءات وضـ
ــاریع ذات   ــیق على تمویل المش موافقة مجموعة التنس
ــاریع ومن  األولوـیة بـعد الـتأـكد من مبررات تـلك المشــ
ـسالمتھا الفنیة وجدواھا االقتـصادیة والمالیة باإلـضافة  
إلى تقییم األثر البیئي، وذلك حرصــاً من مؤســســات  

فیة في مختلف مجموعة التنســیق على ضــمان الشــفا
مراحل تنفیذ المشاریع.

المسـاھمة في مسـاندة تنفیذ المشـاریع: تقدم مؤسـسـات 
دة  ــتفـی دول المســ ة لـل ات فنـی ــیق معوـن ة التنســ مجموـع
ــات   ــطة والخدمات المختلفة، مثل دراسـ لتمویل األنشـ
ــطـة  القـدرات، والتـدریـب، واألنشــ الجـدوى، وبنـاء 

غیلھا.المماثلة األخرى التي تدعم تنفیذ المشاریع وتش

المصــــرف العربي للتنمیة االقتصــــادیة في إفریقیا، برنامج 
العربي، النقــد  ــنــدوق  (أجفنــد)، صــ العربي للتنمیــة  الخلیج 

.وصندوق قطر للتنمیة

الفصل الحادي  
عشر




