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 شكر وتقدير

 جنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيالالر تصد
إلى  الدراسة كجزء من الجهود الرامية هذه (اإلسكوا)

وزيادة  العربية بلدانالتنمية االقتصادية في ال تعزيز
المنطقة العربية الستخدام التكنولوجيات استعداد 
لعام  المستدامة التنمية خطةتحقيق من أجل الرقمية 

يات لتسخير هذه وتوص وتقدم مقترحات .2030
وزيادة النمو االقتصادي  تحقيق التكنولوجيات في

وأعدت شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية  الفرص.
 في اإلسكوا هذه الدراسة في إطار برنامج عملها 

مجتمع وضمن إطار برنامج  2017-2016لفترة السنتين 
المعلومات ومركز االقتصاد الرقمي في المنطقة 

األعضاء الدول حكومات  أقرته، الذي "زدهارإ"العربية 
  من أجلالتكنولوجيا للجنة  ىاألولالدورة في 

إلى  11في دبي من  ةالمعقودالتابعة لإلسكوا، التنمية 
 .2017فبراير /شباط 12

السيد حيدر فريحات، مدير شعبة التكنولوجيا  قامو
توجيه هذه الدراسة. بمن أجل التنمية في اإلسكوا، 

من الشربيني، رئيس قسم سياسات وأشرف السيد أي
، على في الشعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
رنا بربر، الموظفة فريق التأليف. وأسهمت السيدة مي

البرنامج داخل القسم، في إعداد  المعنية بإدارة
ومراجعة مسوداتها المتتالية وصيغتها  الدراسة
 . وكان السيد سهيل مرين، مستشار النهائية
اإلقليمي والخبير في سياسات وا اإلسك

واستراتيجيات مجتمع المعلومات، المستشار الرئيسي 
. وقامت السيدة مرجعياً تقريرًا لها وأعد لهذه الدراسة 

ليز دنير، الموظفة المعاونة المعنية بإدارة البرنامج في 
 ينجنسالالمساواة بين قسم االبتكار ومنسقة شؤون 
التنمية، بمراجعة جل في شعبة التكنولوجيا من أ

. بهذا الشأنوقدمت تعليقاتها من هذا المنظور  دراسةال
في  ةالمساعد ةزهر بو غانم، الباحث ةالسيد توشارك

قسم سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، في 
 لجنة النشر. في إطارعملية المراجعة 

 عدد وخضعت الدراسة لمراجعة أقران قام بها 
وا، بمن فيهم السيد عبد اإلله اإلسكفي من الخبراء 
والسيد منصور فرح،  عويشقوالسيد إباء  الدوه جي

قليميون في سياسات تكنولوجيا المعلومات اإلخبراء ال
واالتصاالت، والسيد يوسف ُنصِير، الخبير في 

سياسات واستراتيجيات مجتمع المعلومات. وقدموا 
الدراسة خالل المنتدى مسودة تعليقاتهم وناقشوا 

عربي الرفيع المستوى بشأن القمة العالمية لمجتمع ال
 2030المعلومات وخطة التنمية المستدامة لعام 

  8المعقود في مقر األمم المتحدة في بيروت من 
 . 2017مايو /أيار 12إلى 

 بتعليقات الدول األعضاء على اإلسكوا وترحب 
إلى العنوان التالي:  ويمكن إرسالها ،هذه الدراسة

escwa-tdd@un.org.
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 تنفيذي لخصم

 استخدام تكنولوجيات انتشاراالقتصاد الرقمي  يصف
 جتماعيةاال األنشطةفي  المعلومات واالتصاالت

إلى زيادة الفرص والنمو  ؤديمما ي قتصادية،االو
 القتصادتقديم الخدمات العامة. لين االقتصادي وتحس

حيث  "ذكية"إنشاء مجتمعات دور حاسم في الرقمي 
 الحكومية السلطات– جميع الجهات الفاعلة خدمتست
 – الشباب والنساء خاصةوالمواطنون،  قطاع األعمالو
وخدماتها  المعلومات واالتصاالتدوات تكنولوجيا أ

أساسي  قميواالقتصاد الر التخاذ قرارات مستنيرة.
 عدم المساواة. وجهلحد من ألأيضًا 

ألثر الذي خلفته ا يماثلوللثورة الرقمية أثر عظيم، 
عندما حولت  ،ن التاسع عشررالثورة الصناعية في الق

محرك االحتراق الداخلي والكهرباء و الطاقة البخارية
بالعديد من  هذا القرن ت أوائلوجاء المجتمع.

 االقتصاد الرقمي شكلت أساسات التي التكنولوجي
 الحزمة العريضة الثابتةاإلنترنت عبر  إلى نفاذال: منها

للحوسبة  ات الهائلةوالقدر ،وإنترنت األشياء ،والنقالة
 ،(الهواتف الذكية)وفي كل يد  في السحاب اإللكتروني

م والتعلّ  ،متطوروتحليل البيانات ال ،والبيانات الضخمة
الطريقة تغيير لى اآللي. ولهذه التكنولوجيات القدرة ع

 ةزاولم طرقشخاص، وبها األويعمل التي يعيش 
العامة والسلطات  الحكومات ميقدوت ،عمالهاألالشركات 

 .امعههؤالء بدورهم وتفاعل  ينإلى المواطنخدماتها ل

االجتماعية واالقتصادية  مزاياه إلى جانبو
تحديات باالقتصاد الرقمي  أتييمكن أن يالمتعددة، 
. وتشمل على نحو مناسبتتم إدارته  أيضًا إذا لم
احتمال تفاقم أوجه عدم المساواة  التحديات
من الفاعلين  صغيروهيمنة عدد  ،والبطالة

على الخصوصية  مخاطرظهور و ،االقتصاديين
والبنى  تهدد البيانات الشخصية والعامة واألمن
هذه التحديات الحاجة إلى إدارة  ؤكد. وتالتحتية

 المعلومات واالتصاالتولوجيا سياسية سليمة لتكن
والتخفيف من المخاطر. لزيادة أثرها اإليجابي 

االقتصاد الرقمي سياسات  كون تطويروينبغي أن ي
  الجهات المعنيةجميع  فيه ركتشتحًا وفتًا ميسع

يعالج يبدو أنه وإدارات الحكومة، حتى عندما 
 ."تقنية"مسائل 

ه الثورة هذوال يمكن أن تقف البلدان العربية خارج 
مزايا وتتصدى ن تحتضن الينبغي أ، بل الرقمية
بإمكانياتها البشرية الهائلة  وأن تعمل، للمخاطر،

وقعها الجغرافي م ومواردها المالية وموشبابها المتعلّ 
ها االقتصاد التي يوفر فعاالمن ، على استغاللالمحوري

 .الرقمي لتحويل اقتصاداتها ومجتمعاتها

بطء النمو من لدان العربية العديد من الب عانييو
 االقتصادي واستفحال البطالة أو البطالة الجزئية، 

تحديات من ، ووال سيما في صفوف الشباب والنساء
النزاعات أو /م االستقرار السياسي واعدان، وبيئية

أن التكنولوجيات يرى البعض . وقد السكان نزوحو
عاجلة بالنظر إلى المشاكل  لوياتأو يستالمتقدمة ل

 غير أنّ  التي يعيشها العديد من السكان العرب.
، عندما تطبق المعلومات واالتصاالتتكنولوجيات ل

إمكانية التصدي للعديد من هذه  ة،بطريقة سليم
والمساعدة على  المشاكل االجتماعية واالقتصادية

 خطةتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن شأن 
همة لتوجيه كون أداة متلمنطقة أن ل ةمستنير ةرقمي

 بهدفعلى المسار الصحيح البلدان العربية ووضعها 
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 ههذ تنظرو .تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام
من  ةناجح خطةالمكونات الالزمة لوضع في  الدراسة

 هذا القبيل.

البنى  إقامةالعديد من البلدان العربية في  نجحو
 أصبحو المعلومات واالتصاالتالتحتية لتكنولوجيا 

، يستخدمون ، ال سيما الشبابمن أفرادها العديد
. وتبين اإلحصاءات أن البلدان العربية أحرزت اإلنترنت

، حيث ارتفعت نسبة تقدمًا مهمًا في هذا الصدد
المستخدمين بأربعة أضعاف على امتداد العقد 

 وسدت الفجوة بينها وبين البلدان المتقدمةالماضي 
 تحسين . ويرجع ذلك باألساس إلىفي هذا المجال

 الحزمة العريضة النقالة ونوعية النفاذ إلى اإلنترنت.
وباإلضافة إلى ذلك، حقق بعض الحكومات في 

تقدمًا ملموسًا في استخدام المنطقة العربية 
 االتصاالت لتحسين خدماتها.المعلومات وتكنولوجيا 

سلع تكنولوجيا عرض ال يزال هناك ضعف في ، هغير أن
على المستوى  دماتهااالتصاالت وخالمعلومات و

في و ،نقص في المهارات والبحث والتطويرو، المحلي
المعلومات لوجيا لتكنو قطاع األعمالاعتماد 

موثوق بها  إحصاءاتاالفتقار إلى كما أن االتصاالت. و
غة بشأن االقتصاد الرقمي يجعل من الصعب صيا

 مستنيرة ورصدها وتقييمها.سياسات 

انات االقتصاد الرقمي وينبغي أن يتصدر استغالل إمك
، حتى في جدول أعمال صانعي السياسات العامة

مسألة النامية. ويجب أن تعالج السياسة العامة البلدان 
العرض والطلب على تكنولوجيات المعلومات 

 نشطة، وتسخيرها في جميع األوخدماتهاواالتصاالت 
يتعين أيضًا إدخال تغييرات . واالجتماعية واالقتصادية

مثالً، أعدت . أوروبا وبشرية وقانونية تنظيمية
، قياس يتصل بها استراتيجية رقمية مشتركة وإطار

ن عددًا قليالً من البلدان، حتى المتقدمة منها، يمكنه أل
ينبغي أن هذا ما و التصدي لهذه التحديات بمفرده.

إلى الدراسة  ههدف هذت. والبلدان العربيةتتنبه إليه 

صاد الرقمي ومساعدة استثارة الوعي بشأن االقت
في  الجهات المعنيةصانعي السياسات وغيرهم من 

المنطقة العربية على تحديد المجاالت ذات األولوية 
 لها إلى مجتمعات ذكية.حوّ يز تلتعزرقمية  خططووضع 

 1خمسة فصول. يتناول الفصل  منالدراسة  تتألفو
مسلطًا مفاهيم االقتصاد الرقمي والمجاالت ذات الصلة، 

على والسياسات  في صناعةولويات األوء على الض
والمخاطر المرتبطة  األساسية التطورات التكنولوجية

لمحة عامة عن االقتصاد الرقمي  2ويقدم الفصل  بها.
قطاع  هامكونات جانب العرض، بما في عرضويالعالمي. 

، التحتية البنىاالتصاالت والمعلومات وتكنولوجيا 
استخدام األفراد ومنها جانب الطلب،  وكذلك مكونات
المعلومات والحكومات لتكنولوجيا  وقطاع األعمال

 .كما يتناول المهارات في هذا المجالاالتصاالت، و
مثل ويناقش الفصل أيضًا كيف أن النماذج الناشئة، 

القائم على البيانات، وتشارك المنصات  االبتكار
 ل نماذج األعمال المعمول بها وتخلقتحو   االقتصادية،

شكل جديدة. ويستند التحليل ب وأساليب عمل اً أسواق
البلدان المتقدمة إلى البيانات الواردة من  يأساس

االقتصاد الرقمي في البلدان  3م الفصل والنامية. ويقيّ 
من  ينبثق جزء منه مختلطاً نهجًا العربية، مستخدمًا 

 والجزء اآلخر من 2الجوانب الواردة في الفصل 
لمنتدى ا ة التي وضعهايم العالميأطر التقي تتحليال

 والمعهد األوروبي إلدارة األعمال.االقتصادي العالمي 
واستمدت بيانات إضافية من مصادر أخرى. ويناقش 

االقتصاد الرقمي النمو كيف يمكن أن يحفز  4الفصل 
أيضًا حاالت مختارة من  تعرض. وواالندماجاالقتصادي 

وعتين من مجم 5المنطقة العربية. ويقدم الفصل 
، تتعلق بالسياسات العامة وبالقياس، التوصيات

 للمساعدة على التغلب على التحديات في المنطقة.

التي يمكن توجيهها إلى  جامعةوتتمثل التوصية ال
 صياغةفي بشأن السياسة العامة، لبلدان العربية ا

 تعزيزلالمستويين الوطني واإلقليمي  على ةرقمي خطة
إحصاءات اقتصادية رقمية  دادإعاالقتصاد الرقمي، و
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تستند إليها أولويات السياسة العامة وأهدافها،  مفصلة
البيانات المصنفة حسب نوع مع تحسين تجميع 

 الجنس في اآلن ذاته.

 القتصاد الرقميفي اتعزيز جانب العرض لتوصيات 

 في االنتقال إلى إشراك القطاع الخاص  •
 االقتصاد الرقمي؛

الثابتة ذات السرعة تحسين الحزمة العريضة  •
 للمواطنين؛ لتقديم تجربة جيدةالعالية 

تطوير أسواق اقتصاد رقمي  أمامل بُ فتح الُس  •
الخدمات حزمة تشمل، على سبيل المثال، جديدة 
 (triple-play’ bundles‘)الثالثية 

 تلفزيون؛/هاتف/نترنتإ

تحسين الوصول للقروض ورأس المال المجازف  •
 – المبتكرين مشاريعمنظمي البالنسبة للشباب و

في قطاع  –النساء والرجال على حد سواء 
 االتصاالت؛المعلومات وتكنولوجيا 

، ال سيما الجهات المعنيةجميع إنفاق  تحسين •
والتطوير في قطاع البحث  علىقطاع األعمال، 

 ؛االتصاالتالمعلومات وتكنولوجيا 

تعزيز حماية البراءات وقوانين المنافسة لحماية  •
 استغالل تهم وتفادي أومكاف المخترعين

 الحاالت االحتكارية.

 القتصاد الرقميفي ا طلبتعزيز جانب اللتوصيات 

 سياسات ال تعميمل ةالسياسي اإلرادةحشد  •
ذكية من خالل حكومات ذكية ومدن ذكية ال

المشاركة اإللكترونية  زيادةو ومواطنين أذكياء
عامة الخدمات التقديم من أجل تحسين 
 اد؛ومكافحة الفس

تعزيز البرامج الحكومية اإللكترونية الذكية  •
ية مدن ذكية ومنازل ذك إلنشاءوتوسيع نطاقها 

 وحكومات ذكية ومواطنين أذكياء؛

وهما إجراءان تغيير خطط اإلدارة، بناء القدرات و •
 التكنولوجيا؛نفس أهمية اعتماد  انكتسيي

لحماية وضع استراتيجيات وقوانين وطنية  •
 لبيانات؛خصوصية األشخاص وا

 سياسات وإعداد خطط ومبادرات  تصميم •
 .لتمكين المرأة

 توصيات لتعزيز قياس االقتصاد الرقمي

 قطاع األعمالعلى  تعميم الدراسات االستقصائية •
المعلومات لتقييم مستوى اعتماد تكنولوجيا 

مدروسة االتصاالت وتنفيذ سياسة صناعية و
 من أجل تكنولوجيا هذه ال تسخيربعناية ل

 النمو؛ يقتحق

من حيث المباشر االستثمار األجنبي رصد تدفقات  •
عن  تسفرالكمية والنوعية وتوجيهها نحو مجاالت 

 نقل للتكنولوجيا؛

تحسين جهود مكاتب اإلحصاء الوطنية في البلدان  •
من طرف  إلنترنتلقياس استخدام ا العربية
 وحسب نوع الجنس؛ األفراد

ب بشأن مهارات الطالتحسين جمع البيانات  •
المعلومات تكنولوجيا والبالغين والمختصين في 

 ؛(مصنفة جميعها حسب نوع الجنس)االتصاالت و

تحسين جمع البيانات الضخمة والبيانات المفتوحة  •
 المصدر وتحليلها.

 ظمات والمن مكاتب الخبراءع الباحثون وويشج  
لى هذه ستناد إاال غير الحكومية والحكومات على

الخاصة لكل بلد  لالحتياجاتقًا وتكييفها وفالدراسة، 
في  فنيةواإلسكوا مستعدة لتقديم المساعدة العربي. 

 اً اقتصاديًى مسع االقتصاد الرقميُيَعدُّ هذا الصدد. و
التكنولوجيا هي ف، وليس تكنولوجيًا. اً واجتماعي

ويتعين ر. ّس مجرد عامل تمكيني وميوالجزء السهل، 
 أصحابوالسياسيون وصانعو السياسات  تجهأن ي

االقتصاد الرقمي بطريقة  نحواألعمال والمواطنون 
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 مسترشدين برؤية واستراتيجية وخطة عملة، منظم
 فيرئيسيًا . ويمكن أن تؤدي اإلسكوا دورًا سليمة

 وطنية  خطط صياغة المساعدة على

 منمجموعة جديدة  وضعلالقتصاد الرقمي و
االقتصاد الرقمي في تستخدم لرسم معالم  المؤشرات

لعقد المقبل.ا
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 والمفاهيم المتعلقة به االقتصاد الرقمي .1

 االقتصاد الرقمي ألف.

واالستراتيجي  األعمالأدخل دون تابسكوت مدير 
1995في عام  مفهوم االقتصاد الرقميالكندي 

وكان  .1
ال يزال في بدايات نشأته اإلنترنت، في ذلك الوقت، 

صدر أول متصفح تجاري  ، حيثكشبكة عالمية
. 1994أكتوبر /في تشرين األول اإلنترنت لشبكة

  يات فقطمحتوالالمواقع الشبكية تنشر  كانتو
تعالج المعامالت. وكان األشخاص ينفذون إلى  وال

عند سرعة )تصال بالهاتف اإلنترنت عن طريق اال
 .2في أحسن األحوال (بّت في الثانية 600,9

ويتسم االقتصاد الرقمي في أيامنا هذه بتكنولوجيات 
كانت غير معروفة وقت ظهوره كمفهوم، ومنها النفاذ 

إلى الحزمة العريضة الثابتة بسرعة تبلغ عشرات 
الميغابّتات في الثانية، والحزمة العريضة النقالة، 

اتف الذكية وتطبيقاتها، والمواقع الشبكية والهو
التفاعلية، والشبكات االجتماعية، والمنصات التشاركية، 
والحوسبة السحابية، وإنترنت األشياء. وتجسد هذه 
التكنولوجيات اإلمكانيات المنبثقة عن القوة الشبكية 

إعادة تعريف التعاون "لالقتصاد الرقمي وقدرته على 
اجية البشرية، وبدء القضاء على والقيادة، ورفع اإلنت

 .3"العديد من الصناعات وتحدي قوة الشركات القائمة
وأصبح ذلك حقيقة في معظم البلدان المتقدمة 

 ؤثر في إمكانات النمو والتنمية فيها.مما يوالناشئة، 

 االقتصاد الرقمي والسياسات العامة باء.

يتبوأ االقتصاد الرقمي مركز الصدارة في نقاشات 
وبشكل أساسي ياسة العامة في العديد من البلدان، الس

. ولم ينشأ هذا االهتمام عن النمو الهائل 4المتقدمة منها
في التكنولوجيات فحسب، بنفاذ ما يقارب نصف 

في المائة من مواطني  80سكان العالم إلى اإلنترنت و
البلدان األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في 

أو /الحزمة العريضة الثابتة و الميدان االقتصادي إلى
هذه التكنولوجيات تجتاح عالم "النقالة، بل ألن 

إلى  (التجارة اإللكترونية)االقتصاد، من البيع بالتجزئة 
العدد )والتعليم  (المركبات الذاتية التشغيل)النقل 

 (الكبير من الدروس المفتوحة المتاحة على اإلنترنت
 (صنة الطبوشخ ةاإللكتروني الملفات)والصحة 

والتفاعالت االجتماعية والعالقات الشخصية 
 .5"(الشبكات االجتماعية)

وُتَعدُّ الخطط الرقمية الوطنية حاسمة لتحقيق النمو 
االقتصادي واالجتماعي الالزم لبلوغ أهداف التنمية 

المستدامة. وهذه الخطط هي أهم أشكال الدعم 
االستراتيجي والسياسي من أجل تمكين االقتصاد 

: ويتحقق ذلك بما يلي .قدراتهمن بلوغ كامل الرقمي 
رفع حصة سلع وخدمات تكنولوجيا المعلومات 

على  واالتصاالت في مجموع القيمة المضافة والتجارة
؛ وإعادة توجيه رأس المال المجازف المستوى العالمي

وغيره من أدوات التمويل لدعم القطاع الرئيسي في 
نولوجيات المعلومات أي قطاع تك)االقتصاد الرقمي 

وتحسين  ؛ وتعميم النفاذ للحزمة العريضة(واالتصاالت
واألفراد  قطاع األعمالنوعيتها؛ وزيادة استخدام 

والحكومات لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من 
أجل استحداث خدمات ومنتجات ونماذج أعمال 

وتتناول . تحفز النمو االقتصادي والفوائد االجتماعية
اسة العوامل الرئيسية التي تؤثر في هذه الدر هذه

 .اإلمكانات، على الصعيد العالمي وفي المنطقة العربية
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 األمن والخصوصية  جيم.
 في االقتصاد الرقمي

ة معقدة اتياالقتصاد الرقمي تحديات سياس طرحي
للتقارب بين شبكات الحزمة العريضة الثابتة نتيجة 

ى التقني، والنقالة والبث التلفزيوني على المستو
 مقدمي خدمات االتصاالتحدود السوق بين  اختفاءو

التقليديين والفاعلين الجدد في مجال اإلنترنت الذين 
آثار منصات ويوفرون تطبيقات عالية المستوى، 

ما هو قائم من  التي تزعزعاالقتصاد التشاركي 
وترتبط أهم التحديات المصاحبة . 6األعمال والخدمات
المنافسة  مثلالجديدة بمفاهيم لهذه التكنولوجيات 

النزيهة، وتدني حواجز الدخول إلى السوق، وحماية 
المستهلك من الممارسات االنتهازية، والمحافظة على 
حقوق العمال وأصحاب العمل وواجباتهم في نماذج 

ونظرًا إلى انتشار . العمل الجديدة وحماية الخصوصية
بيانات هذه التكنولوجيات الرقمية وتزايد كميات ال

الشخصية المتبادلة عبر التجارة اإللكترونية والشبكات 
االجتماعية وغيرها من التطبيقات الحكومية 

وتطبيقات الخدمات اإللكترونية، أصبح من الضروري 
خصوصية البيانات ضد الهجمات السيبرانية  حماية

وهذه الهجمات ال تهدد . التي تشهد تطورًا متزايداً 
ي فقط بل تسفر عن خسائر مزايا االقتصاد الرقم

السالمة الشخصية،  اقتصادية ضخمة، وتنال من
. الخدمات العامة والبنى التحتية الحيويةوتزعزع 

ومن أجل الوقوف في وجه هذه التحديات، ينبغي أن 
تتصدر استراتيجياُت األمن السيبراني الوطنية جدول 

 لمستواه في عملية التحوّ كان  أياً األعمال في كل بلد، 
لى االقتصاد الرقمي. ويقتضي االقتصاد الرقمي تنفيذ إ

سياسات مستنيرة وشاملة للتخفيف من حدة 
المخاطر وضمان أن تصب الفوائد المتأتية من التنمية 
االقتصادية واالجتماعية في تعزيز الجهود الرامية إلى 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة عن طريق نمو 
لدراسة على مسائل شامل ومستدام. ولن تركز هذه ا

األمن والخصوصية حيث تم التطرق إليها في وثائق 
 أخرى لإلسكوا.

 االقتصاد الرقمي والمجتمع الذكي دال.

 بأنه مجتمع يدار فيه يمكن تعريف المجتمع الذكي
التفاعل البشري والبنى التحتية والخدمات العامة 

وبفضل . التكنولوجيا من خالل "الذكية"الطريقة ب
ا المعلومات واالتصاالت، يقدم هذا النوع من تكنولوجي

شرك المجتمعات أفضل الخدمات بتكاليف مثلى، ويُ 
 في تحسين المساعدة  من يمكنهمو المواطنين

 هذا التعريف الواسع  غير أن. هذه الخدمات
 .يستدعي توضيحين

ومع أن بعض . يتعلق التوضيح األول بنطاق المجتمع
أطلقت مبادرات تهدف الحكومات الوطنية أو المناطق 

لها تحوّ  إلى يرتبط مفهوم  الً ذكيًا، فعلى أرض الواقع،تحوُّ
ويرجع . المجتمع الذكي في أغلب األحيان بالمدن الذكية

ذلك باألساس إلى طبيعة الخدمات والبنى التحتية التي 
تدار على مستوى المدينة، التي تتكيف بسهولة أكبر مع 

وتوجد  .للمواطنين طةاإلدارة الذكية والمشاركة النش
أمثلة في العديد من القطاعات، بما فيها تنظيم حركة 
السير ومواقف السيارات واإلنارة العامة وتوزيع الماء 

وإدارة النفايات والخدمات  (الشبكات الذكية)والكهرباء 
. السالمة العامة واألمن واألحداث الثقافيةالصحية و

 الذكية وعلى نطاق أصغر، يمكن تطبيق اإلدارة 
 المنازل  مثلالخاصة  البنى التحتيةعلى إدارة 

المستشفيات  ممتلكات الشركات أو أو (المنازل الذكية)
 .أو الَمزارع

ويتعلق التوضيح الثاني بالنطاق التقني لمصطلح 
تكنولوجيا المعلومات "يظل المصطلح العام . "ذكي"

المستخدم في التعريف الوارد أعاله،  "واالتصاالت
 "ذكي"أما مصطلح . ًا عامًا، وإن كان صحيحاً مصطلح

فيرتبط ارتباطًا وثيقًا بالقدرات التي يمنحها ما يطلق 
 اً بيئي اً ، الذي يمكن اعتباره نظام"إنترنت األشياء"عليه 

تستند فيه التطبيقات والخدمات إلى البيانات 
المجمعة من األجهزة التي تتأثر وتتفاعل مع العالم 

ظمة التعاون والتنمية في الميدان وتأخذ من. 7المادي
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االقتصادي في االعتبار أربعة عناصر رئيسية يستند 
إليها تطور إنترنت األشياء وهي: تحليل البيانات، 

أجهزة االستشعار والحوسبة السحابية، ونقل البيانات و
وتشمل الحوسبة السحابية  .أجهزة التشغيل اآللي أو

اآللي  منة للتعلّ محستطبيقات  أيضاً وتحليل البيانات 
تعمل عند مستوى جديد من الذكاء االصطناعي. ويبين 

رنت األشياء التي تستطيع دعم إنت ةبيئ 1 الشكل
 مجموعة متنوعة من التطبيقات الذكية.

د الهواتف الذكية للمستخدمين النهائيين وأجهزة وتول  
مختلف أنواع األشياء، بما فيها  االستشعار المثبتة في

مصابيح الشوارع وسالت القمامة وإشارات المرور، 
قدرًا هائالً من البيانات التي يمكن استغاللها 

باستخدام برمجيات تحليل البيانات الكتشاف األنماط 
الخفية والسماح باتخاذ قرارات مستنيرة ومستقلة 

ص . ويلخ8مستوى متقدم من التعّلم اآلليوإتاحة 
إمكانات أنواع إنترنت األشياء في االقتصاد  1 الجدول

الرقمي، باالستناد إلى مجموعة متنوعة من األمثلة 

المأخوذة من الخدمات العامة والصناعة والزراعة 
 .وسالمة المرأة والمساواة بين الجنسين

يول د النموذج ومن خالل تطبيقات إنترنت األشياء، 
الذكي أثرًا أكبر على االقتصاد الرقمي في جميع 

القطاعات، بما فيها الصناعة والزراعة والصحة. وهناك 
المجاالت في إنترنت األشياء موجهة بال شك نحو  بعض

 .9النساء وتعزيز المساواة بين الجنسين

غير أنه، كما هو الحال مع أي تكنولوجيا ناشئة، خاصة 
ثر بطريقة جذرية في العمليات السارية تلك التي تؤ

يجب التنفيذ عند تقديم الخدمات ومزاولة األعمال، 
ما فيها األمن الرقمي التصدي للعديد من التحديات، ب

والتشغيل المتبادل بين  والمخاطر على الخصوصية،
التكنولوجيات واألطر السياسية، واالستثمارات، 

يات والوظائف والمهارات. وتتصل هذه التحد
على النحو المشار إليه في  باإلجمالباالقتصاد الرقمي 

 القسم السابق.

 والتطبيقات التمكينية العوامل: األشياء إنترنت بيئة .1 الشكل

 
 .OECD, 2016a المصدر:

 األنظمة الذكية

 أجهزة االستشعار

ن آلة الخدمة م
 إلى آلة

 البيانات

 

 السحابة

 اآلالت المستقلة

 التعلّم اآللي التحكم عن ُبعد
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لصناعة والزراعة وسالمة المرأة تطبيقات إنترنت األشياء في الخدمات العامة وا .1 الجدول

 والمساواة بين الجنسين

مع األمراض المزمنة غير المعدية الناجمة  في الغالبفي عصر يتعين أن تتعامل فيه أنظمة الرعاية الصحية  الرعاية الصحية
قياس بمساعدة الهواتف العن أنماط الحياة والشيخوخة، يمكن ألجهزة االستشعار الصغيرة وتطبيقات 

 كية وتحليل البيانات الضخمة والرصد المتواصل عن بعد، أن تتيح طرقًا جديدة إلدارة الرعاية.الذ

تقدم العدادات الذكية معلومات للمستهلكين عن استهالكهم للطاقة وأنماط استخدامها فيتمكنون من  الطاقة
رت العمليات وبفضل الشبكات الذكية، تطوالطاقة.  وفورات فيتخفيض استهالكهم وينتج عن ذلك 

 الشبكة. توليد الطاقة وضخها فيل الالمركزية

الطاقة ألن حالة كل مصباح تعرف فورًا ويمكن برمجة عمليات  وفورات فيتتيح إنارة الشوارع الذكية  إنارة الشوارع
الصيانة عند الحاجة. كما تتيح عمليات جديدة، مثل تخفيض األنوار أو زيادتها حسب حالة الطقس أو تدفق 

 .الطوارئلطلبات خدمات  ركة السير أو التوقيت أو تلبيةً ح

 Transport forالذي طورته  (Split Cycle Offset Optimization Technique-SCOOT)يستخدم نطام سكوت  التحكم في حركة المرور

London  مكن البيانات عن استخدام الطرق من أجل التحكم في أضواء المرور بشكل آني في المدينة، مما
في المائة في المتوسط. وُيعتقد أنه باستخدام مركبات ذاتية  12من تحسين تدفق حركة السير بنسبة 

التشغيل بالكامل، قد يكون من الممكن إدارة تقاطعات الطرق دون استخدام أضواء المرور، حيث يمكن أن 
تخفيض كبير للسرعة أو الحاجة تتبع العربات مساراً عبر تقاطع الطرق باستخدام نظام التحكم المركزي دون 

إلى التوقف. ومن شأن ذلك أن يسرع تدفق حركة المرور ويخفض االنبعاثات ويوفر الوقود الذي يضيع في 
 زيادة السرعة.

تسمح ُنهج إنترنت األشياء للشركات بإدماج االستشعار والتحليل والتحكم اآللي في نماذج األعمال.  الصناعة
ترليون دوالر بالنسبة  15و 10وقدرت المكاسب بما بين  "اإلنترنت الصناعي"ت وأطلقت عليه بعض الشركا

للناتج المحلي اإلجمالي العالمي على مدى العشرين سنة القادمة. وبتجهيز اآلالت بطائفة من أجهزة 
ن الشركات عملياتها وتصبح أذكى  االستشعار تجعل من الممكن التخطيط لعمليات الصيانة مسبقًا، تحس 

كثر فعالية. وباإلضافة إلى تحقيق وفورات في التكاليف الداخلية، ترى الشركات أن إنترنت األشياء يمكن وأ
ن: خدمة الزبائن وسرعة اتخاذ القرارات وتبصُّ  رها؛ والمزايا التنافسية؛ واالبتكار؛ والتسليم المتسق أن يحس 

ع التكاليف وشفافيتهاعبر األسواق؛ واالستدامة؛   ائدات؛ واألداء في األسواق الجديدة.؛ والعوتوقُّ

يزداد استخدام اآلالت الذاتية التشغيل والبيانات الضخمة في الزراعة. وأصبح بإمكان الروبوتات اآلن  الزراعة
ف البصري، و الخس، وتحديد التفاح المتعفن. ويمكن حلب األبقار  قطافتصنيف النباتات باالستناد إلى التعرُّ

دام أنظمة إنترنت األشياء التي تعتمد على أجهزة استشعار. وتنظف الروبوتات بطريقة مستقلة باستخ
 دفع العشب لألبقار، لتفادي ضياعه. إعادةاإلسطبالت وتضمن 

الخروج المنفرد في الشارع، ليالً بوجه خاص، مخاطر بالنسبة لبعض النساء. وبفضل إنترنت األشياء يجلب  سالمة المرأة
نقالة لإلبالغ عن أي سلوك مشتبه فيه أو هجوم. ويعمل معظم هذه  يمكن تصميم تكنولوجيات

التكنولوجيات بواسطة تحميل تطبيقات على الهاتف الذكي، والعديد منها مصمم كجهاز يمكن ارتداؤه 
متلكات مباشرة على الجسم. وصممت طائفة من هذه المنتجات لضمان سالمة األشخاص أو لتتبع الم

مجوهرات، بيد أن الفي إحدى قطع  يخبأفي أماكن بعيدة عن األنظار أو ه القطع بعض هذلصق يُ الثمينة. و
جميعها يؤدي وظيفة أساسية هي إبالغ األصدقاء واألسرة والشرطة عندما تتعرض سالمة شخص ما 
للخطر. ولمعظم هذه األجهزة مستويات متعددة من الحدة بهدف تتبع المستوى الحالي للخطر الذي يتعرض 

 خدم ويمكن تعطيلها في أي وقت.له المست

يخلق إنترنت األشياء المزيد من فرص العمل عبر العالم. ولم يكن الطلب قط بهذا الشكل على مهن  المساواة بين الجنسين
وصحيح الترميز وتطوير التطبيقات، التي تفتح عالمًا جديدًا على مصراعيه أمام النساء.  مثلمتخصصة، 

 على الرجال. لكن هذا المجال عادًة ما كان يقتصرال الترميز وتطوير التطبيقات، نساء يعملن في مج أن هناك

 .Miller, 2016؛ وOECD, 2016a المصادر:



 

 

 االقتصاد الرقمي: االتجاهات  .2

 واآلفاق العالمية
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 االقتصاد الرقمي: االتجاهات  .2

 واآلفاق العالمية

 لوفقًا آلخر تقرير بشأن القضايا الرئيسية للتحوّ 
 الرقمي في اقتصادات مجموعة العشرين، 

يحمل االقتصاد الرقمي الكثير من الوعود بتشجيع "
 االبتكار وتوليد الكفاءات وتحسين الخدمات 

 وفي الوقت ذاته، . 10"في االقتصاد بمجمله
ل   يمكن أن يكون للرقمنة آثار ضارة. فهي تحو 

كيفية التفاعل ما بين األفراد ومع المجتمع بشكل 
ر هيكل االقتصاد ونماذج أعماله. أوس  ع، وتغي 

 ويساهم االقتصاد الرقمي في رفع اإلنتاجية 
وتحفيز النمو وخلق فرص العمل والرفاه واإلدماج 
االجتماعي، ويسرع التقدم باتجاه تحقيق أهداف 

تحديات  إال أن ذلك يطرحالتنمية المستدامة. 
ية سياساتية مهمة، بما فيها تلك المرتبطة بالخصوص
 واألمن وسياسة االستهالك والمنافسة واالبتكار 

 والوظائف والمهارات.

 المنهجي األسلوب ألف.

المكونات الرئيسية لجهتي العرض  2 الشكليورد 
 والطلب لالقتصاد الرقمي. وسيتم التطرق إلى 

مي بشكل انتقال البلدان العربية إلى االقتصاد الرق
. وال يوجد مؤشر موحد لالقتصاد 3مركز في الفصل 

 الرقمي العالمي. وبالتالي، لدى مناقشة هذه 

المكونات على المستوى العالمي، استندنا إلى أحدث 
 اإلحصاءات، الصادرة بمعظمها عن منظمة التعاون 
 والتنمية في الميدان االقتصادي واالتحاد الدولي

م المتحدة للحكومة لالتصاالت واستقصاء األم
، مع اإلشارة إلى أن منظمة التعاون 11اإللكترونية

 والتنمية في الميدان االقتصادي تعتبر أكثر 
 المصادر تقدمًا وموثوقية للمعلومات بشأن 
 االقتصاد الرقمي. وقد استندت المفوضية 

هذه األوروبية في وضع المؤشر الخاص بها إلى دليل 
 Handbook on Constructing Composite :منظمةال

Indicators: Methodology and User Guide. 

 لجوانب الرئيسية لجهة العرض ا باء.
 في االقتصاد الرقمي

في جهة العرض، توجد ثالثة جوانب رئيسية يتعين 
أخذها في االعتبار. أوالً، قطاع تكنولوجيا المعلومات 

الخدمات، والسلع  صناعتيواالتصاالت الذي يشمل 
متهما في االقتصاد والتجارة والوظائف. ثانيًا، ومساه

البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، التي 
من  والقطاع العام وقطاع األعمالتمكن األفراد 

واستخدامها الوصول إلى خدمات االتصاالت واإلنترنت 
 ، االبتكار الرقمي.ثالثاً بأسعار أفضل ونوعية جيدة. و
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 جانبا العرض والطلب لالقتصاد الرقمي .2 الشكل

 
 اإلسكوا. المصدر:

 

المعلومات واالتصاالت:  تكنولوجياقطاع  .1

 النطاق والقيمة المضافة والعمالة والتجارة

 النطاق والقيمة المضافة (أ)

يرد التعريف اإلحصائي لقطاع تكنولوجيا المعلومات 
قيح الرابع لتصنيف األمم واالتصاالت، كما جاء في التن

المتحدة الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة 
 .2 الجدولفي  12االقتصادية

ومنذ األزمة االقتصادية العالمية في الفترة 
، ظلت القيمة المضافة لقطاع تكنولوجيا 2008/2007

ان منظمة المعلومات واالتصاالت ثابتة في بلد
. وفي عام 13التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

، شكّل قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 2015
في المائة من مجموع القيمة المضافة للناتج  5.4

المحلي اإلجمالي في بلدان منظمة التعاون والتنمية 
ترليون دوالر؛  2.4في الميدان االقتصادي، حيث بلغ 

، مما يشير 2013في المائة في عام  5.5 وكان قد سجل
إلى ركود هذا القطاع. وشكلت تكنولوجيا المعلومات 

في المائة، وخدمات  2.15 المعلومات وخدمات
في المائة، وتصنيع تكنولوجيا  1.55االتصاالت 

في المائة، وإصدار  1.34المعلومات واالتصاالت 
في المائة. 0.33البرمجيات 

 جانب العرض

 قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت•
النسبة المئوية من الناتج )القيمة المضافة للقطاع •

 (المحلي اإلجمالي
 العمالة في القطاع•
 التجارة في القطاع•

 حتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالبنى الت•
 الحزمة العريضة الثابتة•
 الحزمة العريضة النقالة•

 االبتكار الرقمي•
إنفاق قطاع األعمال على البحث والتطوير في •

 قطاع تكنولوجيا المعلومات

 التكنولوجيات االبتكارية ونماذج األعمال•
 االبتكار استنادًا إلى البيانات•
 البيانات الضخمة•
 االقتصاد التشاركية منصات•

 الطلبجانب 

النفاذ عبر )األسر المعيشية لإلنترنت استخدام •
الحاسوب، والهاتف النقال، والمساعد الرقمي الشخصي، 

 (وأجهزة األلعاب، والتلفزيون الرقمي، إلخ

حصة األفراد الذين )استخدام األفراد لإلنترنت •
 (يستخدمون اإلنترنت بالفعل

لتكنولوجيا المعلومات استخدام قطاع األعمال •
 واالتصاالت

نسبة قطاع األعمال الذي يستخدم اإلنترنت •
 بواسطة الحزمة العريضة الثابتة

 نسبة قطاع األعمال الذي له حضور على اإلنترنت•
نسبة قطاع األعمال الذي يتلقى طلبات عبر •

 اإلنترنت
 نسبة قطاع األعمال الذي يقدم طلبات عبر اإلنترنت•

 لخدمات الحكوميةالتحّول الرقمي ل•
الحكومية المتاحة على اإلنترنت الخاصة الخدمات •

 بالمعامالت

 المهارات من أجل االقتصاد الرقمي•
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 التعريف اإلحصائي لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .2 الجدول

د الدولي الصناعي للتصنيف الرابع التنقيح  الوصف الموح 

 واالتصاالت المعلوماتالتصنيعية لتكنولوجيا  القطاعات 268، 261-264

 اإللكترونية واأللواح المكونات تصنيع 261

 الطرفية ةواألجهز الحواسيب تصنيع 262

 االتصاالت معدات تصنيع 263

 االستهالكية اإللكترونية األجهزة تصنيع 264

 والبصرية الكهرومغناطيسية الوسائط تصنيع 268

 واالتصاالت المعلوماتخدمات تكنولوجيا  مجموع 951، 631، 62، 61، 582، 465

 واالتصاالت المعلوماتالتجارية لتكنولوجيا  الصناعات 465

 والبرمجيات للحاسوب الطرفية واألجهزةمبيعات الحواسيب  مجموع 4651

 االتصاالت ومعدات اإللكترونية واألجزاء المعدات مبيعات مجموع 4652

 واالتصاالت المعلوماتخدمات تكنولوجيا  صناعات 951، 631، 62، 61، 5820

 البرمجيات  إصدار 5820

 االتصاالت 61

 الصلة ذات واألنشطة والمشورة الحواسيب برمجة 62

 واستضافتها واألنشطة ذات الصلة؛ البوابات الشبكية  البيانات معالجة 631

 االتصاالت ومعدات الحواسيب تصليح 951

 .European Commission, 2015 :المصدر

 
قطاع تكنولوجيا المعلومات  3 الشكلويلخص 

والقيمة المضافة للقطاعات الفرعية في  واالتصاالت
 ،بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

أن يبذل صانعو السياسات  مما يشير إلى أهمية
والقرارات في البلدان العربية جهودًا لتحقيق أرقام 

 ونسب مئوية مماثلة.

ومن المهم أيضًا دراسة تطور هذا القطاع على امتداد 
اضي في بلدان منظمة التعاون والتنمية في العقد الم

 تانخفض تصنيع تكنولوجيافقد الميدان االقتصادي. 
في المائة من الناتج  1.7من  المعلومات واالتصاالت

في المائة في  1.34إلى  2001المحلي اإلجمالي في عام 
 بسبب نقل مواقع اإلنتاج إلى بلدان  2015عام 
تنمية في الميدان عضاء في منظمة التعاون والأغير 

إلى الصين والبلدان اآلسيوية غالبًا االقتصادي، 
وبلدان  افي جمهورية كوري هاألخرى. ونما المؤشر نفس

قليلة في أوروبا الشرقية فقط، مستفيدًا من نقل 
لكنه انخفض بشكل حاد  أنشطة اإلنتاج إلى الخارج،

نفسها، ظلت حصة  في فنلندا وإيرلندا. وطيلة الفترة
 0.3البرمجيات في القيمة المضافة عند نسبة  إصدار

في المائة، فيما ارتفعت حصة خدمات تكنولوجيا 
المعلومات في جميع البلدان التي وردت معلومات 
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في  2.15إلى  2001في المائة في عام  1.8بشأنها، من 
ض إلى حد كبير عن 2015المائة في عام  ، مما عو 

ومات الخسائر في قطاعات تكنولوجيا المعل
 واالتصاالت األخرى.

ونتيجة للهبوط الكبير في األسعار، انخفضت إيرادات 
 2001في المائة في عام  2خدمات االتصاالت أيضًا، من 

. وسجلت خدمات 2015في المائة في عام  1.55إلى 
االتصاالت نسبة أدنى في بلدان منظمة التعاون 

 في المائة 30والتنمية في الميدان االقتصادي بلغت 
فقط من مجموع القيمة المضافة لقطاع تكنولوجيا 

بينما سجلت هذه الخدمات  المعلومات واالتصاالت،
في  80في العديد من البلدان النامية ما يزيد على 
 المائة من مجموع القيمة المضافة للقطاع.

 وال تتوفر من البلدان النامية، بما فيها البلدان 
لقيمة المضافة العربية، إال بيانات نادرة بشأن ا

 للقطاع وتوزيعها.

 القيمة المضافة لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والقطاعات الفرعية  .3 الشكل

، بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان (النسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي)

 2015االقتصادي، 

 
 .OECD, 2017c. http://dx.doi.org/10.1787/888933584716 المصدر:
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 العمالة في قطاع تكنولوجيا  ب()
 واالتصاالتالمعلومات 

وصلت العمالة في قطاع تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت في بلدان منظمة التعاون والتنمية في 

2013مليون في عام  14.4دي إلى الميدان االقتصا
14، 

في المائة من مجموع العمالة. وظل  3وهو ما يمثل 
2015هذا المعدل على حاله في عام 

وسجلت أكبر  .15
حصة من العمالة في تكنولوجيا المعلومات 

، جمهورية كوريا وإستونيا ولكسمبرغواالتصاالت في 
في المائة وما فوق. وُسجلت أصغر  4حيث بلغت نسبة 

لحصص في ليتوانيا والبرتغال واليونان والمكسيك ا
. ومثلت (في المائة من مجموع العمالة 2أقل من )

إصدار )خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
البرمجيات إلى جانب صناعة االتصاالت وتكنولوجيا 

 80حوالي  (المعلومات وغيرها من خدمات المعلومات
جيا المعلومات في المائة من العمالة في تكنولو

واالتصاالت في المتوسط. وظلت هذه النسبة مستقرة 
، 2015إلى  2001إلى حد ما خالل الفترة الممتدة من 

منخفضة في البلدان التي لديها قطاع تكنولوجيا 
كبير ومرتفعة في البلدان التي واتصاالت معلومات 

نسبة العمالة في  4 الشكللديها قطاع أصغر. ويبين 
قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وقطاعاته 

الفرعية في بلدان منظمة التعاون والتنمية في 
الميدان االقتصادي. ومثلت تكنولوجيا المعلومات 

وغيرها من خدمات المعلومات واالتصاالت ما يقارب 
في المائة من مجموع العمالة في المتوسط، رغم  80

أن بلدانًا مثل جمهورية كوريا، وبدرجة أقل هنغاريا، 
 سجلت نسب عمالة أعلى في قطاعي التصنيع 

وإصدار البرمجيات.

 والقطاعات الفرعية  واالتصاالت المعلوماتالعمالة في قطاع تكنولوجيا  .4 الشكل

 2015 االقتصادي، دانالمي في والتنمية التعاون منظمة بلدان ،(النسب مجموع)

 
 .OECD, 2017c المصدر:
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تكنولوجيا المعلومات وخدمات المعلومات األخرى خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت غير المخصصة
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وينبغي أن تشمل العمالة في تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت األخصائيين، وإن كانوا يعملون خارج 

قطاع في حد ذاته. والبيانات بشأن األخصائيين ال
وشكّل . 16تكمل البيانات بشأن العمالة في القطاع

في  3.6التصاالت أخصائيو تكنولوجيا المعلومات وا
المائة من مجموع العمالة في بلدان منظمة التعاون 

2016والتنمية في الميدان االقتصادي في عام 
17 .

وتظهر اإلحصاءات أن حصة أخصائيي بلدان المنظمة 
إلى  2003ارتفعت بمعدل معتدل على امتداد الفترة من 

في المائة في  4.7في المائة إلى  4حوالي  من 2016
في المائة في  4.1في المائة إلى  3.2ن كندا، وم

في المائة إلى  3.6الواليات المتحدة األمريكية، ومن 
. وُتعّد 2004-2003في المائة في أستراليا في الفترة  3.8

وظائف األخصائيين في تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت من بين أكثر المهن حيوية في األعوام 

أن الطلب على  األخيرة، وتشير توقعات عدة إلى
مهنيي قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت سينمو 

 بوتيرة أسرع في المستقبل القريب. 

وفي أوروبا، يشغل الرجال معظم وظائف أخصائيي 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، باالستناد إلى 

البيانات التي قدمها المكتب اإلحصائي للجماعات 
أفادت هذه البيانات فقد . 18(أوروستات) األوروبية

، شكل الرجال في البلدان األوروبية 2015أنه في عام 
في المائة من أخصائيي تكنولوجيا المعلومات  84

نقاط مئوية منذ عام  6واالتصاالت، بزيادة قدرها 
. وكان عدم المساواة بين الجنسين في هذا 2005

المجال أشد وضوحًا في الجمهورية التشيكية 
، إذ بلغت حصة 2015ريا في عام وسلوفاكيا وهنغا

الرجال في القوة العاملة المتخصصة في تكنولوجيا 
في المائة  89في المائة و 90المعلومات واالتصاالت 

في المائة على التوالي. أما البلدان التي سجلت  88و
أعلى حصة من النساء األخصائيات في هذا المجال 

في  27)نيا ، تلتها روما(في المائة 28)فكانت بلغاريا 
 .(في المائة 25)، والتفيا (المائة

 ، نشر المنتدى االقتصادي العالمي 2016وفي عام 
مقاالً يتحدث عن تدني نسبة توظيف النساء إلى حد 

. 19كبير في شركات التكنولوجيا في السليكون فالي
 في  نسبة النساء العامالت 5 الشكلويوضح 
آبل وغوغل ولينكدين وفيس بوك  مثلشركات 

وياهو وتويتر.

 2016نسبة النساء في وظائف التكنولوجيا في السليكون فالي،  .5 الشكل

 
 ./https://www.weforum.org/agenda/2016/04/where-are-the-women-in-computing .الخطوط البيانية تستند إلى تقارير الشركات المصدر:

 تمثيل النساء ضعيف جدًا في وظائف التكنولوجيا في السيلكون فالي
 نسبة الموظفات من القوة العاملة في شركات التكنولوجيا

 الوظائف التكنولوجية نولوجيةالوظائف غير التك مجموع القوى العاملة
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https://www.weforum.org/agenda/2016/04/where-are-the-women-in-computing/
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وتشّغل آبل أعلى حصة من النساء في وظائف 
في المائة فقط. أما تويتر،  20التكنولوجيا، وإن كانت 
في المائة فقط. وال تزال  10فتشغل النساء بنسبة 

أن قطاع تكنولوجيا المعلومات  النساء تعتبرن
واالتصاالت يهيمن عليه الرجال وهذا ال يشجعهن على 
الدخول إلى الميدان. غير أن تشجيع الفتيات والنساء 
على اختيار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كمسار 
مهني قد يغير هذه النظرة ويساعد المزيد منهن على 

 تولي مراكز قيادية في هذه الصناعة.

 التجارة في قطاع تكنولوجيا  ج()
 المعلومات واالتصاالت

تسلط التجارة في سلع وخدمات تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت الضوء على ديناميات القطاع 

أن  20على الصعيد العالمي. وتبين آخر اإلحصاءات
صادرات سلع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تتركز 

االقتصادات. ففي  بطريقة متزايدة في عدد قليل من
 85، استأثر المصدرون العشرة األوائل بنسبة 2016عام 

في المائة من الصادرات العالمية لتلك السلع، بزيادة 
. وبسبب نقل مواقع 2001في المائة في عام  70عن 

اإلنتاج إلى الخارج، انخفضت حصة اليابان من 
الصادرات العالمية لسلع تكنولوجيا المعلومات 

في  4إلى  2001في المائة في عام  10ت من واالتصاال
في  6، فيما نمت حصة الصين من 2016المائة في عام 

في المائة. وجمهورية كوريا هي البلد  32المائة إلى 
الوحيد من بين بلدان منظمة التعاون والتنمية في 
 الميدان االقتصادي الذي تستمر حصته في النمو 

 في المائة في  6,8، و2001ي المائة في عام ف 5.5)
. وأظهرت (2016في المائة في عام  7.6، و2007عام 

اإلحصاءات المذكورة الدور المتزايد للصين في هذه 
المجال على حساب الواليات المتحدة واليابان وباقي 

جمهورية )العالم. ووحدها بعض البلدان اآلسيوية 
تمكنت من تحسين حصتها قليالً أو  (كوريا وسنغافورة

 ا على حالها.إبقائه

، ارتفعت قيمة صادرات 2016لى إ 2010وفي الفترة من 
بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان 

االقتصادي من خدمات تكنولوجيا المعلومات 
، 2016في المائة. وفي عام  40واالتصاالت بنسبة 

 5ارتفعت الصادرات العالمية من هذه الخدمات بنسبة 
مليار دوالر.  493دوالر إلى  مليار 470في المائة، من 

ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة الصادرات العالمية 
لخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من 

مجموع الخدمات بنقطتين مئويتين، حيث وصلت 
. 2016في المائة في عام  10إلى ما يزيد على 

والتجارة العالمية في خدمات التكنولوجيا هي أدنى 
يمة من التجارة العالمية في سلع بكثير من حيث الق

 1.6مليار دوالر للخدمات مقابل  400)التكنولوجيا 
، رغم ارتفاع تجارة (2013للسلع في عام  رترليون دوال

فيما ارتفعت  2001الخدمات بأربعة أمثال بعد عام 
 تجارة السلع لتبلغ الضعف فقط.

التجارة في خدمات تكنولوجيا  6 الشكلويعرض 
المعلومات واالتصاالت، مسلطًا الضوء على الدور 
الذي لعبته الدول الخمس الرائدة في هذا المجال 
وهي أيرلندا والهند وهولندا وألمانيا والواليات 
المتحدة. ولهذه االقتصادات حصة كبيرة من 

الصادرات العالمية لخدمات تكنولوجيا المعلومات 
االت. وال تزال أيرلندا، التي تستفيد من وجود واالتص

مكثف جدًا لشركات عبر وطنية بالمقارنة مع حجم 
ر األول لخدمات تكنولوجيا  سوقها المحلي، المصد 

في المائة  14ما يزيد على )المعلومات واالتصاالت 
، (في المائة 11)، تليها الهند (من الخدمات العالمية

، (في المائة لكل منهما 8) وهولندا والواليات المتحدة
. والصين هي أيضًا من بين (في المائة 7)وألمانيا 

المصدرين العشرة األوائل لخدمات تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت، إلى جانب فرنسا والسويد 

ر هذه   وسويسرا والمملكة المتحدة. وتصد 
البلدان العشرة مجتمعة ثلثي مجموع صادرات 

الخدمات العالمية.
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، بلدان منظمة (مجموع النسب)صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  .6 الشكل

 2016و 2012و 2008التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، 

 

 .OECD, 2017c المصدر:

 
للبنى التحتية لقطاع  الراهنالوضع  .2

 المعلومات واالتصاالتتكنولوجيا 

المعلومات لبنى التحتية لتكنولوجيا تحدد ا
بقدر كبير مدى استخدام وتطور الخدمات  واالتصاالت

 وقطاع األعمالالرقمية التي ينفذ إليها المواطنون 
 بدون بنى تحتيةفوالحكومات والخدمات العامة. 

، يستحيل المعلومات واالتصاالتلتكنولوجيا  مالئمة
لتسعينات من االنتقال إلى اقتصاد رقمي. وفي أوائل ا

القرن الماضي، مكنت البنى التحتية للهاتف الثابت من 
بدأ في االنتشار خارج  عندمانفاذ العموم إلى اإلنترنت 

األوساط األكاديمية، في البلدان المتقدمة باألساس. 
رت بيئة اإلنترنت تغيرًا حادًا وبعد مرور ربع قرن، تغيّ 

النفاذ إلى  لهاتف النقال وتوسعلالهائل  نتشاربسبب اال
  الحزمة العريضة من خالل الشبكات الثابتة والنقالة.

ومك ن تطور البنى التحتية لخطوط الهاتف النقال في 
جميع البلدان من سد جزء مما ُيعرف بالفجوة الرقمية 

. (أقله في الوصول إلى خدمات االتصاالت األساسية)

ة ووفقًا إلحصاءات االتحاد الدولي لالتصاالت، في نهاي
في المائة  95)شخص  ات، كان سبعة مليار2016عام 

يعيشون في مجال ُتغّطيه شبكة  (من سكان العالم
الهاتف النقال الخلوي، ووصلت شبكات الحزمة 

في  84إلى (الجيل الثالث أو ما فوق)العريضة النقالة 
. ويرجع استمرار وجود فجوة 21المائة من سكان العالم

 رقمنة إلى ما يلي:رقمية وضعف االستفادة من ال

انخفاض مستويات النفاذ إلى الحزمة العريضة  •
الثابتة في معظم البلدان النامية وحتى في 
المناطق النائية والريفية في بعض البلدان 

 المتقدمة؛

اقتصار االستفادة من شبكة الحزمة العريضة  •
 ميغاِبّت في الثانية أو  10بسرعة عالية تبلغ 

 البلدان المتقدمة  أكثر، على المستهلكين في
 بشكل رئيسي؛

إنفاق معظم المستهلكين في البلدان المتقدمة أقل  •
في المائة من دخلهم في االتصاالت، وهذا  2من 

 ليس هو الحال في غالبية البلدان النامية.
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النفاذ إلى الحزمة العريضة في  8و 7ويلخص الشكالن 
مقاس بحسب عدد االشتراكات )شكليه الثابت والنقال 

في البلدان المتقدمة والنامية وأكبر  (ساكن 100كل ل
 مناطق العالم في األعوام الثالثة الماضية.

 أن النفاذ إلى الحزمة العريضة الثابتة  7 الشكليبين 
ال يزال إلى حد كبير امتيازًا من امتيازات البلدان 

شتراك فيها أربعة أمثال تبلغ نسب اال حيثالمتقدمة، 
 تلك المسجلة في البلدان النامية. وفي البلدان العربية 
لم تبلغ نسب االشتراك حتى متوسط البلدان النامية. 

أن الفجوة أضيق بين المناطق المتقدمة  8 الشكلويبين 
النقالة، مع  وتلك النامية في ما يتعلق بالحزم العريضة

تسجيل البلدان العربية متوسطًا يفوق بقليل متوسط 
المناطق النامية، مدفوعاً باألساس بالمعدالت العالية في 

 بلدان مجلس التعاون الخليجي ذات الدخل المرتفع. 

باالستناد )وتبرز أسعار الحزم العريضة الثابتة والنقالة 
فوارق  (يإلى معادل القوة الشرائية بالدوالر األمريك

كبيرة بين المناطق المتقدمة وتلك النامية، علمًا بأن 
هذه الفوارق أشد وضوحًا بالنسبة للحزمة العريضة 

، كان متوسط الفاتورة الشهرية 2015الثابتة. ففي عام 
ال يزال يساوي أكثر من  (اً دوالر 67.3)في البلدان النامية 

. (اً ردوال 27.8)ما هو عليه في البلدان المتقدمة ضعف 
والفارق أدنى بقليل للحزمة العريضة النقالة، التي سجل 

في البلدان  اً دوالر 30.8متوسط فاتورتها الشهرية 
في البلدان المتقدمة. ومن ًا دوالر 15.90النامية مقابل 

حيث القيمة المطلقة، يقل سعر الحزمة العريضة النقالة 
ة بمرتين عن سعر الحزمة العريضة الثابتة. وفي نهاي

، كان متوسط أسعار الحزمة العريضة النقالة 2015عام 
في المائة فقط من نصيب الفرد الواحد من  5.5يمثل 

 .22الدخل الوطني على الصعيد العالمي

 ،، في العالم والمناطق(ساكن 100لكل )المشاركون في شبكة الحزمة العريضة الثابتة  .7 الشكل

2014-2016 

 
 .ITU, 2014a, 2015a, 2016a االتحاد الدولي لالتصاالتتجميع اإلسكوا، استنادًا إلى  المصدر:
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 ،، في العالم والمناطق(ساكن 100لكل )المشاركون في شبكة الحزمة العريضة النقالة  .8 الشكل

2014-2016 

 
 .ITU, 2014a, 2015a, 2016a لدولي لالتصاالت،االتحاد اتجميع اإلسكوا، استنادًا إلى  المصدر:

 

ل أوسع فجوة بين المناطق المتقدمة وتلك  وتسج 
النامية في ما يتعلق بنوعية الحزمة العريضة، المقاسة 

عنه بالنسبة  على أساس عرض النطاق الترددي المعلن
مما يشير إلى أن الحزمة )للحزمة العريضة الثابتة 
ل في بدايات تطورها في معظم العريضة الثابتة ال تزا

، كانت ثالثة 2016. وفي أوائل عام (البلدان النامية
اشتراكات في الحزمة العريضة الثابتة من أصل أربعة 

ميغاِبّت في الثانية  10تتمتع بسرعة معلن عنها تبلغ 
وما فوق في البلدان المتقدمة، بالمقارنة مع اشتراكين 

وال تزال المناطق . 23من أصل أربعة في البلدان النامية
المتقدمة تمثل األغلبية الساحقة من حركة اإلنترنت 
العالمية، فيما يتعين أن تدفع الشبكات األصغر للبلدان 
النامية رسومًا أعلى لالرتباط بالعمود الفقري الرئيسي 
لإلنترنت، مما يقلص قدرتها على تخفيض أسعارها 

 .24للمستهلكين

الستثمار في االبتكار الرقمي: اإلنفاق وا .3

 البحث والتطوير

يؤدي قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت دورًا 
األعمال على البحث والتطوير. قطاع مهمًا في إنفاق 

هذا اإلنفاق كنسبة من الناتج  9 الشكلويلخص 
المحلي اإلجمالي في بلدان منظمة التعاون والتنمية 

الميدان االقتصادي وحصته من اإلنفاق العام  في
 على البحث والتطوير  األعماللقطاع 

 .(القيمة العليا)

أن البلدان التي تقود جهود البحث  9 الشكليوضح 
والتطوير في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من 

الناتج المحلي  خالل منشآتها التجارية كنسبة من
 اإلجمالي، لديها أيضًا النسبة العالية نفسها من 
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تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مجموع إنفاق 
على البحث والتطوير. وفي الفترة  قطاع األعمال

، خصصت تايبيه في مقاطعة تايوان 2015-2014
في المائة  49في المائة و 71 الصينية وجمهورية كوريا

على البحث  قطاع األعمالق من مجموع إنفا
والتطوير للتصنيع في قطاع تكنولوجيا المعلومات 

 ورغم تراجع أنشطة شركة نوكيا. واالتصاالت
(Nokia) في  41، ال تزال فنلندا تنفق ما يزيد على

على البحث  قطاع األعمالالمائة من مجموع إنفاق 
والتطوير في تصنيع تكنولوجيا المعلومات 

ا شأن سنغافورة، تليهما اليابان واالتصاالت، شأنه
 والسويد والواليات المتحدة، التي تنفق جميعها 

قطاع في المائة من مجموع إنفاق  15ما يفوق 
وفي معظم البلدان،  .على البحث والتطوير األعمال

في المائة من مجموع إنفاق  50يذهب ما يزيد على 
على البحث والتطوير في تكنولوجيا  قطاع األعمال

علومات واالتصاالت إلى خدمات تكنولوجيا الم
 وُسجلت. المعلومات وخدمات المعلومات األخرى

 المتعلق أعلى حصص اإلنفاق على البحث والتطوير
 قطاع األعمالبإصدار البرمجيات من مجموع إنفاق 

على البحث والتطوير في تكنولوجيا المعلومات 
 (في المائة 33)واالتصاالت، في الواليات المتحدة 

وتمثل خدمات االتصاالت . (في المائة 23) والنرويج
على البحث  قطاع األعمالحصة أدنى من إنفاق 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في والتطوير في 
معظم البلدان، ما عدا في أستراليا والبرتغال 

في المائة  25والمملكة المتحدة، حيث تمثل حوالي 
 .من المجموع

 واالتصاالت المعلوماتعلى البحث والتطوير في قطاع تكنولوجيا  قطاع األعمال إنفاق .9 الشكل

 بلدان والتطوير، البحث على قطاع األعمال إنفاق مجموعمن كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي و

 2015 االقتصادي، الميدان في والتنمية التعاون منظمة

 
 .OECD, 2017c المصدر:
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نطالقًا من ذلك، يمكن استخالص أن االبتكار في وا
ليس العنصر  قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

استحداث منتجات وخدمات  فيالمهم الوحيد 
محسنة وتخفيض األسعار، الذي ال يزال قوة دافعة 

فاالبتكار الرقمي . رئيسية العتماد هذه التكنولوجيا
 أوسع وأثرًا أكبر يولد نمواً  في جميع القطاعات األخرى

واالستثمار في . في االقتصاد برمته في نهاية المطاف
 قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وحده 

ليس كافيًا لدفع االبتكار الرقمي؛ ويقتضي استخدام 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والبيانات على نحو 
فعال استثمارات إضافية في رؤوس أموال تكميلية 

على المعرفة، وال سيما في المهارات والدراية  قائمة
والتغيير التنظيمي، بما في ذلك نماذج األعمال 

 .والعمليات التجارية الجديدة

واالبتكار الرقمي هو بطبيعته محفوف بالمخاطر ويقوم 
على االستخدام الكثيف لرؤوس األموال ويقتضي 
في  تمويالً خاصًا مجازفًا، وال يعمل بطريقة فعالة إالّ 

ضرورة أن  ويدل ذلك على. بعض البلدان المتقدمة
تلك المتقدمة، الدعم  تقدم معظم البلدان، بما فيها

والتمويل لالبتكار الرقمي من خالل وسائل أخرى، إلى 
. جانب استقطاب وتطوير رؤوس األموال المجازفة

الرقمي من بين أهم وُتعّد التحديات في تمويل االبتكار 
ويرجع ذلك إلى . قطاع األعمالجهها وايالحواجز التي 

الدور المهم الذي يؤديه رأس المال القائم على المعرفة 
 غير الملموسة، الذي غالبًا ما يكون خاصًا بالشركة 

ويمكن أن يعالج المستثمرون . وغير قابل للفصل والنقل
من القطاع الخاص، ال سيما مستثمرو رأس  في األسهم

مال التجارية، المشكلة عاة األعالمال المجازف ورُ 
الناجمة عن عدم تناظر المعلومات من خالل تكثيف 
مراقبة الشركات قبل توفير رؤوس األموال ورصدها 

وتمكّن هؤالء المستثمرون من سد جزء من . عقب ذلك
الفجوة في التمويل عن طريق إتاحة فرص تمويل 
جديدة للشركات االبتكارية اليانعة، في قطاعات 

وبذلك، ترتبط حصة . المتقدمة باألساسالتكنولوجيا 
كبيرة من االستثمارات الخاصة في األسهم بتكنولوجيا 

، على سبيل 2014وفي عام . المعلومات واالتصاالت
في المائة من رؤوس األموال  70المثال، ذهبت 

المجازفة في الواليات المتحدة إلى قطاع تكنولوجيا 
ت رؤوس استثمارا غير أن. المعلومات واالتصاالت

المجازفة ال تزال منخفضة في معظم البلدان  األموال
. ويمكن أن يشكل (2007)ودون مستوى ما قبل األزمة 

  ذلك عقبة جدية أمام االبتكار الرقمي.

نماذج األعمال الجديدة: االبتكار القائم على  .4

 واالقتصاد التشاركي ،التكنولوجيا الرقمية

رات التكنولوجية يتعزز االقتصاد الرقمي أيضًا بالتطو
وأنماط استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
المرتبطة بها التي تدفع االبتكار الرقمي. ويستخدم 

العديد من التطبيقات المستعملة في الهواتف الذكية 
للحصول على مجموعة متنوعة من الخدمات 

المفيدة واالتصال باألصدقاء واألقران عبر الشبكات 
راء عمليات شراء ومعامالت االجتماعية وإج

 مصرفية على اإلنترنت. وتسهم هذه التطبيقات 

ليس في تطوير الخدمات فحسب بل أيضًا في إنتاج 
البيانات. ويساهم تسخير الكمية الكبيرة من البيانات 

التي تولدها هذه التطبيقات وأجهزة االستشعار 
من خالل  (تعرف أيضًا بالبيانات الضخمة)األخرى 
 ، في تعزيز االبتكار القائم على البيانات، تحليلها

مما يؤدي إلى خلق القيمة وتشجيع ظهور منتجات 
 وعمليات وأسواق جديدة.

تطورًا آخر.  وتمثل نشأة منصات االقتصاد التشاركي
ولالقتصاد التشاركي مفهوم واسع يشمل أي نوع من 

 (سيوصف بمنصة منذ اآلن)أنواع خدمات الوساطة 
نترنت والتي تساعد على الربط بين المتاحة على اإل

العرض والطلب على الخدمات أو السلع أو حتى 
التمويل. ويمكن أن تقوم هذه المنصات على أساس 
ربحي، حيث يفرض صاحب المنصة رسومًا يدفعها 

 التجار عمومًا، أو على أساس غير ربحي.
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 البتكار القائم على البيانات، والبيانات الضخمةا (أ)

حجم البيانات "ماكينزي العالمي أن  أفاد معهد
يتضاعف باستمرار كل ثالث سنوات بتوافد 

المعلومات من المنصات الرقمية وأجهزة االستشعار 
فيما تقدر  ،25"ةالنقالالالسلكية ومليارات الهواتف 

 International Data)مؤسسة البيانات الدولية 

Corporation)  أن إجمالي تخزين البيانات في جميع
 زيتابايت بحلول  16حاء العالم سيصل إلى أن

2017عام 
26. 

وتحليل البيانات الضخمة، الذي يتم بشكل آني أكثر 
فأكثر، ينتج المعرفة ويخلق القيمة في جميع أوساط 
المجتمع، مما يشجع ظهور منتجات وعمليات وأسواق 

جديدة، ويحفز نماذج أعمال جديدة وبالتالي يعزز 
صاد ونمو اإلنتاجية. ويشكل القدرة التنافسية لالقت

استخدام البيانات والتحليل من أجل تحسين 
المنتجات والعمليات واألساليب التنظيمية واألسواق 

المشار إليه الحقًا باالبتكار القائم على )أو تشجيعها 
 مصدرًا جديدًا للنمو. (البيانات

ويمكن تعريف االبتكار القائم على البيانات بأنه 
تحويل "دءًا بما يطلق عليه تسلسل مراحل، ب

مرورًا بتحليل البيانات  "المعلومات إلى بيانات
 ووصوالً إلى صنع القرارات. غير أن هذه العملية 

 ورة قيمة تشملد، بل هي (يةخّط )ليست سلسلة قيم 
عدة من عملية خلق مراحل حلقات تفاعلية في 
 .بياناتلل القيمة دورةنمط  10 الشكلالقيمة. ويوضح 

 دورة القيمة لالبتكار القائم على البيانات .10 الشكل

 
 .OECD, 2015c المصدر:

نمو القيمة المضافة 
 صنع القرار والرفاه

 قاعدة المعرفة

 ةةة
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 توجمع البيانا
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وال تنحصر فوائد االبتكار القائم على البيانات في قطاع 
األعمال ويمكن أن تستفيد منه الخدمات االجتماعية 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة. والعامة األخرى في 
فاالبتكار القائم على البيانات يمكن أن يحفز النمو، 

محوالً جميع القطاعات في االقتصاد، حتى التقليدية 
منها مثل البيع بالتجزئة والتصنيع والزراعة. ومن 

األمثلة عن فوائد االبتكار القائم على البيانات بالنسبة 
في  Tescoتاجر الكبرى للنمو االقتصادي، سلسلة الم

المملكة المتحدة، التي تستغل التدفقات الهائلة للبيانات 
ويسجل برنامج  .من خالل برامجها لبطاقات الوفاء

Tesco  ق في الثانية و 100ما يزيد على  6سلة تسوُّ
ماليين معاملة تجارية في اليوم. ونجح البرنامج في 

زئة إلى من متجر محلي للبيع بالتج Tescoتحويل شركة 
شركة متعددة الجنسيات، موجهة نحو الزبائن ونحو 

 الخدمات تتمتع بشعبية واسعة بين الفئات االجتماعية.

 على القائم االبتكار بواسطةالزراعة تحديث  ويتزايد
مما أدى إلى تحسين كبير في اإلنتاجية  البيانات،
. ويستند االبتكار القائم على البيئية اآلثار وتخفيف

في الزراعة إلى خرائط الترميز الجغرافي  بياناتال
الزرع  مناآلني لكل نشاط،  والرصدالزراعية  لللحقو

إلى السقي والتخصيب والجني. ويمكن تجميع 

باستخدام الحوسبة  وتحليلهاالبيانات المولدة 
ثروة من  المزارعون يملكالسحابية. ونتيجة لذلك، 

 Monsantoالبيانات الزراعية، التي تحاول شركات 
استغاللها عن طريق  ،DuPont Pioneerو John Deereو

 سلع وخدمات جديدة قائمة على البيانات. 

ويمكن أن يساهم االبتكار القائم على البيانات أيضًا 
في رفاه المجتمع من خالل تحسين العلوم والتعليم 
والخدمات الحكومية وخدمات الرعاية الصحية. 

ز اإلدماج والتنمية، وباإلضافة إلى ذلك، يمكن أن يعز
اللذين يكتسيان أهمية خاصة بالنسبة لالقتصادات 

مبادرة  مثلالنامية. وهذا طيف واسع يشمل مبادرات 
، التي أطلقها (Global Pulse)العالمي  النبضجس 

المكتب التنفيذي لألمين العام لألمم المتحدة استجابة 
ر للحاجة إلى بيانات آنية أكثر فأكثر، بهدف تتبع آثا

األزمات االجتماعية واالقتصادية العالمية والمحلية 
النبض العالمي أيضًا جس ورصدها. وتهدف مبادرة 

إلى االستفادة من تحليل البيانات الضخمة لدعم رصد 
أهداف التنمية المستدامة والتقدم في اتجاه تحقيقها. 

عن مساهمة تحليل البيانات أمثلة  3 الجدولويورد 
الضخمة في معالجة كل هدف من أهداف التنمية 

 المستدامة السبعة عشر.

 كيف يساعد تحليل البيانات الضخمة في تحقيق كل هدف من أهداف التنمية  .3 الجدول

 المستدامة السبعة عشر

 أهداف التنمية المستدامة
نات الضخمة في تحقيق أهداف التنمية أمثلة عن مساعدة البيا

 المستدامة
القضاء على الفقر بجميع أشكاله في  القضاء على الفقر: .1الهدف 
 كل مكان

أنماط اإلنفاق على خدمات الهاتف النقال يمكن أن تقدم مؤشرات 
 غير مباشرة عن مستويات الدخل

 القضاء على الجوع وتوفير القضاء التام على الجوع:. 2الهدف 
 األمن الغذائي والتغذية المحّسنة وتعزيز الزراعة المستدامة

الخارجية أو تتبع أسعار  المصادراالستعانة بمجموعة كبيرة من 
األغذية الواردة على اإلنترنت يمكن أن يساعد على رصد األمن 

 الغذائي في وقت شبه فوري
ضمان تمّتع الجميع بأنماط الصحة الجيدة والرفاه:  .3الهدف 

 ش صحية وبالرفاهية في جميع األعمارعي
رسم خريطة لتحركات مستعملي الهاتف النقال يمكن أن يساعد 

 على التنبؤ بانتشار األمراض المعدية
ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل التعليم الجيد:  .4الهدف 

 للجميع وتعزيز فرص التعّلم مدى الحياة للجميع
شف عن أسباب معدالت انقطاع إدالء المواطنين بمعلومات قد يك

 الطالب عن الدراسة
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 أهداف التنمية المستدامة
نات الضخمة في تحقيق أهداف التنمية أمثلة عن مساعدة البيا

 المستدامة
تحقيق المساواة بين الجنسين المساواة بين الجنسين:  .5الهدف 

 وتمكين كل النساء والفتيات
تحليل المعامالت المالية يمكن أن يبرز أنماط اإلنفاق ومختلف آثار 

 الصدمات االقتصادية على الرجال والنساء
ضمان توافر المياه الصرف الصحي: المياه النظيفة و .6الهدف 

 وخدمات الصرف الصحي للجميع
أجهزة االستشعار المثبتة على مضخات المياه يمكن أن تتتبع 

 الوصول إلى المياه النظيفة
ضمان حصول  الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة: .7الهدف 

الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة 
 والمستدامة

لعدادات الذكية تمك ن شركات المرافق العامة من زيادة تدفق ا
الكهرباء أو الغاز أو الماء أو تقييده من أجل الحد من الهدر وضمان 

 المالئم في فترات الذروة اإلمداد
تعزيز النمو االقتصادي : العمل الالئق ونمو االقتصاد .8الهدف 

لكاملة والمنتجة، المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة ا
 وتوفير العمل الالئق للجميع

النمو  مثلاألنماط في حركة البريد العالمي يمكن أن تقدم مؤشرات 
 االقتصادي والتحويالت والتجارة والناتج المحلي اإلجمالي

إقامة بنى الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية:  .9الهدف 
لشامل للجميع تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع ا

 والمستدام، وتشجيع االبتكار

يمكن استخدام البيانات المستمدة من أجهزة تحديد المواقع في 
 وسائل النقل العامةمراقبة حركة السير وتحسين 

الحد من انعدام الحد من أوجه عدم المساواة:  .10الهدف 
 ما بينها المساواة داخل البلدان وفي

محطات  األحاديث التي تبثهامحتويات يمكن أن يكشف تحليل 
 اتخاذ السياسات المناسبةالمحلية عن التمييز ويدعم  اإلذاعة

جعل المدن مدن ومجتمعات محلية مستدامة:  .11الهدف 
والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود 

 ومستدامة

االستشعار عن ُبعد بواسطة السواتل يمكن أن يتقفى أثر أي تعد 
 المنتزهات والغابات مثلعلى األراضي أو المجاالت العامة 

ضمان وجود أنماط  :المسؤوالن واإلنتاج االستهالك. 12الهدف 
 استهالك وإنتاج مستدامة

البحث على اإلنترنت أو معامالت التجارة اإللكترونية يمكن  أنماط
التي تتسم أن تسلط الضوء على سرعة االنتقال إلى المنتجات 

 ءة في استهالك الطاقةبالكفا
ر اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغيّ  العمل المناخي: .13الهدف 

 المناخ وآثاره
الواردة  المعلوماتالمزج بين الصور الملتقطة بواسطة السواتل و

إزالة  رصدالبيانات المفتوحة قد يساعد على و دالشهو إفادات من
 الغابات

محيطات والبحار والموارد حفظ ال الحياة تحت الماء: .14الهدف 
 البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة

 عن الصيد  النقاب بيانات تتبع السفن البحرية يمكن أن يكشف
 غير المشروع وغير المنظم وغير المبلغ عنه

حماية النظم اإليكولوجية البرية  الحياة في البر:. 15الهدف 
خدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات وترميمها وتعزيز است

على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي 
 وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي

رصد الوسائط االجتماعية يمكن أن يساعد على إدارة الكوارث 
تقديم معلومات آنية عن أماكن وجود الضحايا وعن آثار حرائق ب

 أو الضبابالغابات وقوتها 

تعزيز المجتمعات  السالم والعدل والمؤسسات القوية: .16الهدف 
المسالمة والشاملة للجميع لتحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة 
الوصول إلى العدالة للجميع، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة 

 للمساءلة وشاملة للجميع على كل المستويات

يمكن أن يكشف عن  الوسائط االجتماعية المشاعر علىتحليل 
وحقوق  ،الخدمات العامةتقديم الحوكمة وفعالية الرأي العام بشأن 

 اإلنسان

تعزيز وسائل التنفيذ  عقد الشراكات لتحقيق األهداف:. 17الهدف 
 وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة

كات من أجل تمكين المزج بين اإلحصاءات وبيانات اشرإقامة 
النقالة واإلنترنت يمكن أن تتيح فهمًا أفضل وآنيًا لعالم  الهواتف

 ماليو

 .العالمي النبض جس مبادرةتجميع اإلسكوا، استنادًا إلى  المصدر:
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 التشاركي االقتصاد منصات ب()

 eBay مثلالمنصات التجارية،  ياتعت أولوس  لقد 
 ،النطاق الجغرافيAutoTraderوEtsy و Craigslistو
ووصول هذه األسواق إلى  تشابهةألسواق المل
وخفضت بقدر كبير الحواجز أمام  ،لمستهلكينا

 ، وذلكن في بيع السلع على اإلنترنتيغبارالالنظراء 
 تشملو أتاحتها هذه المنصات من خالل خدمات

الدعاية والبحث وآليات دفع سهلة ومناسبة وتسوية 
 النزاعات واإلنصاف.

ميع ونشأت نماذج أعمال جديدة اكتسحت ج
القطاعات االقتصادية واالجتماعية القائمة على 

التكنولوجيات الرقمية، معرقلة األنشطة االقتصادية 
التقليدية وفاسحة المجال أمام ما يسمى باالقتصاد 

التشاركي. وسمح ذلك للمستهلكين باستئجار 
ممتلكات وموارد غير مستعملة وأتاح الوصول ألجل 

يوفرها مقدمو محدود إلى سلع ومهارات وخدمات 
خدمات نظراء. وتسمح أبرز النماذج في يومنا هذا 
للمستهلكين باستئجار خدمات نقل وإقامة ورحالت 
من مقدمي خدمات نظراء يملكون هذه الخدمات. 

عن جغرافية الموقع وباستخدام بيانات آنية 
ُتستحَصل من خالل تطبيقات نقالة، تتيح خدمات 

ئجار سيارات التنقل المشتركة للمستهلكين است
 4 الجدولويعرض خاصة ورحالت وموقف للسيارة. 

شاركي حسب فئة بعض منصات االقتصاد الت
 الخدمات المقدمة.

وتجعل حداثة القطاع واتساع نطاق أنشطة هذه 
المنصات من الصعب تقييم األثر على التنمية 

 1 اإلطارير أننا نعرض في االجتماعية واالقتصادية. غ
إمكانات االقتصاد التشاركي بالنسبة للنشاط 

االقتصادي من خالل أمثلة عن منصات سبق وأن 
 .Airbnb مثلحظيت بنجاح، 

 ديةمنصات االقتصاد التشاركي في بعض القطاعات االقتصا .4 الجدول

 ,Airbnb (short term vacation stays), HomeAway, HomeStay, FlipKey, Wimdu اإلقامة والمكان

Villas.com, FlatClub, onefinestay, HouseTrip, Guesthop (support services for 

home sharers), DesksNearMe (workspace), Landshare (land, gardens) 

 ,Uber, Hitch, Lyft, BlaBlaCar, Getaround, ParkingPanda (parking spots) المواصالت والتنقل
Freecycle Network 

 Feastly (connects diners with chefs), LeftoverSwap, EatWith (matches diners استهالك األغذية

and hosts), MamaBake (homecooked cakes), EatWithMe (homecooked food) 

 Ziplok, Tradesy, Neighboorgoods, eBay, Poshmark, Yerdle, Spinlister (sports بالتجزئة والسلع االستهالكيةالبيع 

equipment), Kidizen (kids clothing and toys); Rockbox (jewellery rental 

service); StubHub, viagogo, GetMeIn, Seatwave (secondary tickets) 

 Prosper (lending), Kickstarter (funding) يةالخدمات المال

 .OECD, 2016c المصدر:
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 Airbnbنموج أعمال اقتصادي جديد:  .1 اإلطار

في سان فرنسيسكو،  2008ل قصير. ومنذ نشأتها في عام ما يتعلق باإلقامة ألَج  منصة مشهورة في Airbnbأصبحت شركة 
، 2016سبتمبر /مليون. وفي أيلول 2زيد على ت قوائم عروضمع  اً بلد 191مدينة في  34,000اتها إلى شركة خدمالوسعت 

 555 بلغ تمويل جديد حصلت على Airbnbأن شركة  (The Wall Street Journal) وول ستريت جورنال ت صحيفةأفاد
 30 إلىقيمة الشركة  مما رفع، Technology Crossover Venturesو Google Capitalمن شركتي  ،مليون دوالر على األقل

 مليار دوالر.

 (مؤجري الغرف أو محالت اإلقامة)تربط المضيفين  ،ر أماكن إقامة بين النظراءهي سوق لتأجي Airbnbوشركة 
الطرفين، تيسر المعامالت المباشرة بين  هيعبر موقعها اإللكتروني وتطبيقها على الهاتف النقال. و (الضيوف)بالمسافرين 

 .هذه الغرفلك هي تتم أندون من 

التي تفرضها على المضيفين والضيوف عند كل عملية حجز. وتتراوح  من رسوم الخدماتإيراداتها  Airbnbشركة  تحققو
 3على المضيفين أيضًا تبلغ أخرى تفرض رسومًا كما في المائة، تبعًا لسعر الحجز.  12و 6الرسوم التي يدفعها الضيوف بين 

 عمليات الدفع ببطاقات االئتمان.عملية من  كل في المائة على

عن أشكال  منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديأجرتها لدراسة  Airbnbها شركة وتقدم البيانات التي كشفت عن
 في بعض األسواق الرئيسية. المضيفونلمحة عن األنشطة واإليرادات التي ولدها  العمل الجديدة في االقتصاد الرقمي،

 Airbnbوليالي االستضافة في أكبر أسواق ، بلغ معدل النمو السنوي المركب للمضيفين النشطين 2014و 2010وبين عامي 
في المائة على التوالي. وعلى امتداد الفترة  189و 154 (الواليات المتحدة وألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا)

من تأجير ليلة. ويمكن أن يكون ال 67إلى  41عادي، من  Airbnb، ارتفع أيضًا العدد السنوي لليالي المؤجرة لكل مضيف هانفس
 مصدرًا مهمًا لدخل إضافي. Airbnbخالل 

العاملة في هذا  ةالتقليدي الجهاتبالنسبة لسيارات األجرة، مقاومة شديدة من طرف  Uber، على غرار Airbnbوأثارت 
ل تكون مجبرة على االمتثا من دون أن هامن مثل هذه المنصات، التي تخدم األسواق نفس تتضرر اعتبر أنهت الحقل، التي

 المسائل، ال يزال هناك الكثير من الغموض.وبينما تتزايد مواجهة القضاء لهذه . هالقواعد نفسل

غير مشروعة في معظم الحاالت. وفرضت المدينة غرامات  Airbnbوفي سان فرنسيسكو، كانت االستضافة عن طريق 
أكتوبر /هذا الوضع تغير في تشرين األولالك العقارات. غير أن إشعارات إخالء من طرف مُ  لقى هؤالءعلى المضيفين وت

، الذي يرخص التأجير على المدى القصير. Airbnbما يطلق عليه قانون  (Ed Lee)إيد ليي المدينة ع عمدة ، عندما وقّ 2014
في المائة بمثابة  14و تجاه الغيرلمسؤولية لتأمينًا  دفعوارون أنفسهم كمضيفين، ويويقضي القانون بأن يسجل المؤج  

ي لندن وأمستردام عن إبرام اتفاق مع مدينتَ  Airbnb، أعلنت 2016ديسمبر /ريبة فندقية للمدينة. وفي كانون األولض
الزمة، تراخيص الالالمضيفون على  استحصل، إال إذا قصيرلضمان امتثال مضيفيها للحدود المحلية للتأجير على المدى ال

 في السنة في أمستردام. اً يوم 60في السنة في لندن و اً يوم 90 وهذه الحدود هي

 .OECD, 2016d المصدر:

 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Wall_Street_Journal
https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Capital
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 الجوانب الرئيسية لجهة الطلب  جيم.
 في االقتصاد الرقمي

يرتبط الطلب في المقام األول باستخدام 
: التالية التكنولوجيات الرقمية، الذي ينقسم إلى الفئات

االستخدام من طرف األفراد وما يقتضيه ذلك من 
عتماد تكنولوجيا المعلومات مهارات وكفاءات؛ ا

بصفة عامة  قطاع األعمالواالتصاالت وتعميمها داخل 
وفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم بوجه 

خاص، وفي بعض القطاعات االجتماعية واالقتصادية 
الرعاية الصحية والنقل والتعليم؛ وخدمات  مثل

الحكومة اإللكترونية، بما فيها تحسين الوصول إلى 
ت القطاع العام والبيانات الحكومية المفتوحة. معلوما

وفي جميع هذه الفئات، من المهم أن يثق المستخدمون 
في التكنولوجيات الرقمية وأن يطمئنوا إلى أن 

خصوصيتهم محمية وبياناتهم والمعامالت والعمليات 
 المادية التي يجرونها عبر التكنولوجيات الرقمية آمنة.

 واألفراد لإلنترنتاستخدام األسر المعيشية  .1

 اً رئيسي اً ألسر المعيشية مؤشرل ُيعتبر توفر اإلنترنت
يقيس االستخدام المحتمل لإلنترنت. وفي البلدان 

األسر المعيشية التي لديها نفاذ  نسبةالمتقدمة، تبلغ 
 إلنترنت ضعف ما هي عليه في البلدان الناميةإلى ا

 .(11 الشكل)

ويقيس هذا المؤشر نسبة األفراد الذين استخدموا 
اإلنترنت من مواقع محددة في األشهر الثالثة 

األخيرة باستخدام أي جهاز من األجهزة وانطالقًا من 
شبكات ثابتة أو متنقلة. ولكنه ال يعطي أي معلومات 

 13 الشكلويوضح بشأن كثافة األنشطة أو طبيعتها. 
أنماط استخدام األفراد لإلنترنت باستعمال بيانات 

منظمة التعاون  متقدمة أعضاء في واردة من بلدان
 تعتمد علىوالتنمية في الميدان االقتصادي 

 إحصاءات أكثر تطورًا.

 2017نترنت، نسب األسر المعيشية التي لديها نفاذ إلى اإل .11 الشكل

 
 .ITU, 2017 المصدر:
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 2017نسب األفراد المستخدمين لإلنترنت،  .12 الشكل

 
 .ITU, 2017 المصدر:

 
وبالمثل، تبلغ نسبة األفراد الذين لديهم نفاذ إلى 
 اإلنترنت في البلدان المتقدمة ضعف ما هي عليه 

هذه النتائج  12 الشكلفي البلدان النامية. ويظهر 
باالستناد إلى البيانات التي وفرها االتحاد الدولي 

 .2017لالتصاالت في عام 

ويرد توزيع األنشطة اإللكترونية بين مستخدمي 
اإلنترنت بالتفصيل في تقرير آفاق االقتصاد الرقمي 

الميدان  لمنظمة التعاون والتنمية في 2016لعام 
في  83وجاء في هذا التقرير أن متوسط  .27االقتصادي

المائة من مستخدمي اإلنترنت أفادوا بأنهم بعثوا 
في المائة استخدموا اإلنترنت  80رسائل إلكترونية، و

 70من أجل الحصول على معلومات عن المنتجات، و
في المائة من  69في المائة لالطالع على األخبار، و

في المائة من أجل  31جتماعية، وأجل الشبكات اال

في المائة فقط باعوا  18التكنولوجيات السحابية؛ وأن 
في المائة  58منتجات على اإلنترنت، فيما اشترى 

 .(13 الشكل)منتجات على اإلنترنت 

إرسال رسائل إلكترونية والبحث  مثلوتبين األنشطة 
ت عن المنتجات والتواصل عبر الشبكات عن معلوما

 االجتماعية، تفاوتات بسيطة بين جميع البلدان. 
 غير أن االختالف في ما بين البلدان يزداد بشأن 

نسبة مستخدمي اإلنترنت الذين يقومون بأنشطة 
على سبيل )ترتبط عادة بمستويات تعليمية أعلى 

المثال، تلك التي تتضمن عناصر ثقافية أو هياكل 
. وينطبق ذلك على العمليات (خدمات أكثر تطوراً 

المصرفية اإللكترونية والمشتريات على اإلنترنت 
 وقراءة األخبار والتكنولوجيات السحابية 

والحكومة اإللكترونية.

48.0

43.7

17.5 

41.3

81.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

البلدان المتقدمةالبلدان الناميةأقل البلدان نموًا الدول العربيةالعالم



28 

، بلدان (نسبة المستخدمين الذين يقومون بكل نشاط)أنشطة لمستخدمي اإلنترنت،  .13 الشكل

 2016منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، 

 
 .OECD, 2017c المصدر:

 
وتتأثر كثافة استخدام اإلنترنت وأنماطه كثيرًا بالسن 
نه اإلحصاءات  والتعليم ومستوى الدخل وفق ما تبي 

المفصلة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان 
 االقتصادي ومصادر أخرى:

 اإلنترنت مستخدمي نسبة توصل، 2016عام  في •
سنة  24و 16 بين أعمارهم تتراوح الذين الشباب من
في المائة في معظم بلدان منظمة التعاون  95إلى 

بعض مع بلوغ ) االقتصادي والتنمية في الميدان
 63 بينما وصلت إلى (في المائة 100نسبة  البلدان

في المائة بالنسبة ألولئك الذين تتراوح أعمارهم 
تفاوتات كبيرة بين البلدان سنة. وتبرز  74و 55بين 

ضمن  نسبة استخدام اإلنترنتب في ما يتعلق
في المائة  80: ما يزيد على سنة 55-74المجموعة 

وهولندا  لكسمبرغو األوروبي في بلدان الشمال
في المائة فقط  30والمملكة المتحدة، ولكنها تبلغ 

ي ف 16في المائة في المكسيك و 24في اليونان و
 ؛28المائة في تركيا

ويؤدي مستوى التعليم دورًا مهمًا في تحديد مدى  •
تطور األنشطة المنجزة على اإلنترنت. واستخدام 

اإلنترنت من طرف أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 
سنة الحاصلين على تعليم عالٍ، يفوق عموماً  74و 55

استخدام مجموع السكان أو يتماشى معه، ويقارب 
بلدان معدالت االستخدام بين صفوف في بعض ال
 سنة؛ 24و 16تتراوح أعمارهم بين أولئك الذين 

وترتبط االختالفات في استخدام اإلنترنت في  •
المقام األول بالسن ومستوى التعليم وكذلك 
بالدخل، الذي يؤدي دورًا في كمية األنشطة 

المضطلع بها على اإلنترنت ومدى تطورها. وأظهر 
لمواطنين لخدمات الحكومة تحليل الستخدام ا

أن مستوى  2014اإللكترونية في أوروبا في عام 
أي نصيب الفرد من الناتج المحلي )الدخل في البلد 

ن تحليل لملفات . 29كان عامالً رئيسياً  (اإلجمالي وبي 
تين على اإلنترنت وخارجه في استفتاء على  المصو 

 Rio Grande do)الميزانية في ريو غراندي دو سول 

Sul) أن المجموعات 2011-2012، في البرازيل، للفترة ،
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ذات الدخل األعلى شكلت الجزء األكبر بين 
تين على اإلنترنت وبالمثل، فإن البلدان . 30المصو 

التي تسجل نسبًا متدنية من األشخاص الذين 
يزاولون التجارة اإللكترونية غالبًا تكون مستويات 

جمالي فيها أدنى نصيب الفرد من الناتج المحلي اإل
مما هي عليه في البلدان التي تحتل الطليعة من 

 .31حيث التجارة اإللكترونية

وسد الفجوة الرقمية بين الجنسين مسألة ملّحة. 
فالفارق بين عدد النساء وعدد الرجال على اإلنترنت 

مليون وتزداد الفجوة اتساعًا، وفقًا  200يزيد على 
االتحاد أن الفجوة  درويق. 32لالتحاد الدولي لالتصاالت

 2016الرقمية بين الجنسين على الصعيد العالمي لعام 
في  23في المائة، وتتراوح بين  12بلغ معدلها حوالي 

في المائة في الواليات  2المائة في أفريقيا وأقل من 

في  20)المتحدة. وتقع األرقام بالنسبة للمنطقة العربية 
ومعالجة فريقيا. ين آسيا والمحيط الهادئ وأب (المائة
ليست مسألة أخالقية فحسب، بل تتيح  فجوةهذه ال

فرصة مهمة لتحقيق النمو في االقتصاد الرقمي الراهن، 
من  5كما تشكل خطوة أساسية للتقدم في بلوغ الهدف 

أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بتحقيق المساواة 
بين الجنسين وتمكين جميع الفتيات والنساء. ويشكل 

لل الهيكلي المتسبب في عدم المساواة في اإللمام الخ
بالقراءة والكتابة والتعليم والعمالة والدخل عوامل 

في الفجوة الرقمية بين الجنسين. مساهمة رئيسية 
وتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لن 

من يسد هذه الفجوة فحسب وإنما سيمك ن المرأة 
 14 الشكللهيكلية. ويبين لتغلب على الالمساواة اا

التصاالت للفجوة الرقمية بين لتقديرات االتحاد الدولي 
الجنسين في مختلف المناطق.

 الفجوة الرقمية بين الجنسين في العالم .14 الشكل

 
 .ITU, 2016b, p. 4 المصدر:

تعزيز استخدام 
تكنولوجيات المعلومات 

 ت ...واالتصاال

 ... يمكن أن يساعد 
على سد الفجوة الرقمية 

 بين الجنسين ...

 ...  وتمكين المرأة.

 العمالة اإللمام بالقراءة والكتابة

 جنسينوالفجوة الرقمية بين ال عدم المساواة بين الجنسين مستوى الدخل التعليم

 أقل البلدان نمواً 

 

 العالم المتقدم البلدان النامية

الخلل الهيكلي المتسبب بالالمساواة 
 في

 ساهم في

 الدول رابطة
 المستقلة

تقديرات. ُتقدر الفجوة بين الجنسين  *مالحظة: 
بحساب الفارق بين معدالت انتشار استخدام 
اإلنترنت من قبل الرجال والنساء معًا ومعدالت 
 انتشار استخدام اإلنترنت من قبل الرجال

 *2016في المائة في عام  12الفجوة بين الجنسين في استخدام اإلنترنت على الصعيد العالمي بلغت 

 أفريقيا

 األمريكتان

 الدول العربية

 آسيا والمحيط الهادئ

 أوروبا
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المعلومات واالتصاالت نولوجيا استخدام تك .2

 قطاع األعمالفي 

توجد مؤشرات دولية تقيس استخدام تكنولوجيا 
، غير أن قطاع األعمالالمعلومات واالتصاالت في 

 البيانات من هذا القبيل نادرة في البلدان النامية وغالبًا 

األنماط الشائعة  15 الشكلما تكون غير محدثة. ويبين 
قطاع الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 

، باالستناد إلى بيانات متطورة واردة من بلدان األعمال
 منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي.

وأصبح النفاذ إلى الحزمة العريضة الثابتة شائعًا تقريبًا 
ظفين وما فوق مو 10بين جميع المنشآت التي تشغل 

في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان 
االقتصادي. وفي الواقع ترتبط جميع كبريات الشركات 

في المائة من الشركات الصغيرة بالحزمة العريضة،  95و
بيد أن الفجوة بين الشركات الكبيرة والصغيرة ال تزال 

واسعة في بعض البلدان ومنها اليونان والمكسيك 
في  77أن ما يزيد على  15 الشكلوتركيا. ويبين  وبولندا

المائة من مجموع المنشآت في بلدان منظمة التعاون 
والتنمية في الميدان االقتصادي كان لديها موقع أو 

، لكن 2016في عام  اإلنترنت صفحة رئيسية على شبكة
في  95بلدان: ما يزيد على مع وجود تباينات أكبر بين ال

في المائة في المكسيك. وتظهر  41المائة في فنلندا و
فجوات كبيرة في فئات االستخدام األخرى وال سيما 
في المشتريات اإللكترونية. أما استخدام تكنولوجيات 
المعلومات واالتصاالت األكثر تطورًا في إدارة سلسلة 

ل تغييرات العرض فال يزال محدودًا، إذ يقتضي إدخا
والتعرف على السلع  قطاع األعمالعلى تنظيم 

 باستخدام الترددات الراديوية.

في المنشآت التجارية  واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا مختارةأدوات وأنشطة  .15 الشكل

 الميدان في تنميةوال التعاون منظمةبلدان  ،موظفين( 10ما يزيد على  تشغلمن منشآت  كنسبة)

 2016 االقتصادي،

 .OECD, 2017c المصدر:
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، بلدان منظمة التعاون (حسب الحجم)المنشآت التي تستخدم الحوسبة السحابية  .16 الشكل

 2016والتنمية في الميدان االقتصادي، 

 
 .OECD, 2017c المصدر:

 

ًا من المرونة وتمنح الحوسبة السحابية الشركات مزيد
للوصول إلى البرمجيات الحاسوبية وقدرات الحوسبة 

أن  16 الشكلوسعة التخزين وخدمات أخرى. ويبين 
في بلدان  قطاع األعمالفي المائة من  24ما يزيد على 

منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 
، 2016في عام  حوسبة السحابيةاستخدمت خدمات ال

مع وجود تفاوتات كبيرة بين البلدان، إذ بلغت نسبة 
في المائة  57الحوسبة السحابية في فنلندا  استخدام

في المائة فقط. وفي جميع البلدان  8وفي بولندا 
تقريبًا يزداد احتمال أن تستخدم المنشآت الكبيرة 

المقارنة موظفًا وأكثر هذه الخدمات ب 250التي تشغل 
مع المنشآت الصغيرة. ونسبة االستخدام هي أعلى في 

بالمقارنة مع  (في المائة 50ما يقارب )المنشآت الكبيرة 

 22المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تسجل حوالي 
 في المائة على التوالي. 32في المائة و

 ل الرقمي للخدمات الحكوميةالتحو   .3

ت الحكومات في على امتداد العقدين الماضيين، كثف
جميع البلدان، المتقدمة والنامية، جهودها لرقمنة 

ن استقصاء أجرته األمم المتحدة في عام  خدماتها. وبي 
2016

متوفرة في جميع أن الحكومة اإللكترونية  33
بلدًا.  193البلدان التي شملها االستقصاء وعددها 

زيادة مطردة النتشار المعامالت  17 الشكلويعرض 
المعقدة في إطار الحكومة اإللكترونية منذ االستقصاء 

 . 2014السابق في عام 
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ويظهر االستقصاء اآلنف الذكر، الذي يقّيم حضور 
الحكومة على اإلنترنت من خالل مؤشر الخدمات 

بلدًا  32اتجاهًا إيجابيًا. فقد سجل  34على اإلنترنت
لمؤشر الخدمات على اإلنترنت  "اً عالية جد"قيمًا 

 بلدًا فقط  22، مقابل 2016في عام  (0.75أعلى من )
في عام  44مقابل )بلدًا  56، وسجل 2014في عام 

. (0.75و 0.5ما بين )للمؤشر  "عالية"قيمًا  (2014
دان عربيان هما اإلمارات العربية المتحدة لَ ويصنف بَ 

  والبحرين، في المجموعة التي سجلت قيماً 
في مؤشر الخدمات على اإلنترنت، فيما  "عالية جداً "

وُعمان وقطر  تصنف سبعة بلدان أخرى هي تونس
والكويت ولبنان والمغرب والمملكة العربية السعودية 

. 35للمؤشر "عالية"في المجموعة التي سجلت قيمًا 
 ويرد وصف بالتفصيل لآلفاق العربية في 

 الفصل الالحق.

ة التي تبذلها الحكومات أن تؤدي وبإمكان جهود الرقمن
إلى تحسين مشاركة المواطنين وزيادة كفاءة 

 الخدمات وتوليد وفورات الحجم.

 (اً وعملي)منهجية وقد تم توجيه االستقصاء بطريقة 
 نحو جهة العرض لخدمات الحكومة اإللكترونية 
أو  36وليس نحو استخدام المواطنين لهذه الخدمات

اء الحكومة اإللكترونية هو فعاليتها وأثرها. واستقص
بلدًا، ولذلك فهو غير  193دراسة أولية باألساس، تشمل 

غير أنه  كاٍف لتحليل وضع الخدمات في أي بلد ما،
رقمنة الحكومة والتأثير في يظل أداة أساسية لقياس 

 الجهود المبذولة في هذا المجال.

تحديد البنك الدولي ألثر خدمات  2 اإلطارويتضمن 
الحكومة اإللكترونية.

 2014-2016، (عدد البلدان)تطور انتشار المعامالت الحكومية على اإلنترنت  .17 الشكل

 
 .United Nations, 2016 المصدر:
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 يرها على المواطنين والحكومةخدمات الحكومة اإللكترونية: تأث .2 اإلطار

 :خالل من المواطنين ومشاركة الحكومة قدراتأن تساعد التكنولوجيا الرقمية على تحسين  يمكن

 ، ال سيما المواطنين الفقراء، بمن فيهم النساء، في المناطق النائية من خالل الهواتف النقالة، إبالغ المواطنين
 طائفة متنوعة من المسائل.مما يساعدهم على اتخاذ قرارات أفضل في 

السعي وراء الريع، لضمان أن الموارد العامة تجمع وتنفق من ، من أجل الحد من السلطة التقديرية وتبسيط العمليات
 بطريقة فعالة دون تبذير.

، بمن فيهم النساء، من أجل تتبع مدى رضاهم باستمرار وتحديد المشاكل الحصول على تعليقات مستخدمي الخدمات
 سين جودة الخدمات.وتح

من خالل رصد أفضل ألداء موظفي الحكومة من حيث الحضور في مكان العمل  تحسين إدارة مقدمي الخدمات
 واإلنتاجية.

 .World Bank, 2016 المصدر:

 
 المهارات من أجل االقتصاد الرقمي .4

رقمنة جميع  وزيادةأهم نتائج االقتصاد الرقمي تتمثل 
تقلص المهام في تماعية االقتصادية واالج األنشطة
وينطبق ذلك على عدد متزايد من الوظائف  .الروتينية

حيث يتعين أن يعالج العاملون معلومات معقدة تفد 
 أتوا، ويتخذوا قرارات مالئمة ويعدة من مصادر

. وفي هذا السياق، أفكار ومفاهيم ابتكارية وإبداعيةب
يتحمل النظام التعليمي مسؤولية ضمان خروج 

من مسارهم الدراسي بمجموعة من المهارات  األطفال
األساسية في القراءة والرياضيات والعلوم يمكن أن 

 يطبقوها بسهولة في مكان العمل.

وتنفذ منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 
البرنامج الدولي لتقييم  2000كل ثالث سنوات منذ عام 

ي في الطلبة، وهو دراسة تنجز على الصعيد العالم
من أجل  البلدان األعضاء وغير األعضاء في المنظمة

سنة في  15تقييم أداء الطلبة الذين تبلغ أعمارهم 
 .37الرياضيات والعلوم والقراءة

تتقدم في العلوم  وخلصت الدراسة إلى أن سنغافورة
االقتصادات األخرى المشاركة. /على جميع البلدان

أعلى النتائج وحققت اليابان وإستونيا وفنلندا وكندا 
بتسجيل تطورات مهمة في العلوم والتكنولوجيا على 

امتداد الفترة. ورغم أن االختالفات بين الجنسين 
كانت صغيرة في ما يتعلق باألداء في العلوم، فقد 

 33في ستويات األداء األعلى في العلوم احتل الذكور م
بلدًا واقتصادًا. وكانت فنلندا البلد الوحيد الذي سجلت 

 .38ناث مستويات األداء األعلىاإله في

م البرنامج الدولي لتقييم كفاءات البالغين قدرات ويقي  
المسح قيس يبالتكنولوجيا. و تزخرالبالغين في بيئة 

إتقان البالغين الذين تتراوح  الذي يجريه البرنامج
 مهارات معالجة المعلوماتل سنة 65و 16أعمارهم بين 

والحساب  راءة والكتابةاإللمام بالقمثل  ،الرئيسية
وحل المشاكل في بيئات تزخر بالتكنولوجيا. ويجمع 

المسح معلومات وبيانات بشأن كيفية استخدام 
البالغين لمهاراتهم في المنزل وفي العمل وفي 

 .39المجتمع األوسع
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ويبّين آخر مسحين للبرنامج الدولي لتقييم كفاءات 
 لذين أن نسبة البالغين ا (2015و 2012)البالغين 

 يمكن استخدامها في  مقبولةيملكون مهارات 
 في المائة  45بيئة تزخر بالتكنولوجيا، ال تزيد عن 

في المائة  10حتى في البلدان المتقدمة وأن أقل من 
 منهم يصلون إلى أعلى مستوى. وبطبيعة الحال،

ن المتوسطات العالمية االختالفات الكبيرة    ال تبي 
لبًا ما ترتبط بالسن والتعليم. بين البلدان، والتي غا

بالنسبة إلى االختالفات المرتبطة بالتعليم: تسجل 
 بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان 
  50االقتصادي متوسطًا عالميًا ارتفع إلى حوالي 

في المائة لنسبة البالغين الحاصلين على شهادات 
التعليم العالي ويملكون مهارات مقبولة يمكن 

 امها في بيئة تزخر بالتكنولوجيا، وانخفض استخد
في المائة للبالغين الذين لم يتخط تحصيلهم  10إلى 

وبالنسبة إلى . 40العلمي شهادة التعليم الثانوي
 االختالفات المرتبطة بالسن: ُتظهر األرقام أنماطًا 
 شبه متطابقة، حيث بلغ المتوسط ما يزيد على 

 (سنة 25-34) في المائة للبالغين األصغر سناً  45

 55في المائة فقط للذين تتراوح أعمارهم ما بين  12و
 .41سنة 65و

في المائة فقط من مجموع  3.6، كان 2014وفي عام 
في تكنولوجيا المعلومات  خصائيينالعاملين من األ

ن هذا المتوسط العالمي  واالتصاالت. وال يبي 
في  في المائة 12االختالفات بين البلدان، إذ يزيد على 

 .42في المائة في تركيا 1.3فنلندا وبالكاد يصل إلى 

تبين النتائج أن إذ بين الجنسين، غير متساٍو لتوزيع او
في تكنولوجيا  خصائييناأل نسبة الذكور بين

بينما نسبة في المائة  5.5تبلغ  المعلومات واالتصاالت
 .43في المائة 1.4اإلناث ال تتعدى 

دمًا ال تنتج ما يكفي من ويبدو أنه حتى أكثر البلدان تق
في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.  خصائييناأل

وفي بعض اقتصادات مجموعة العشرين، أفادت 
المعلومات بأن حصة خريجي التعليم العالي في علوم 

 .44في المائة 5و 2الحاسوب تتراوح بين 
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 علومات واالتصاالت حسب الجنس األخصائيون في تكنولوجيا الم .18 الشكل

 (النسبة المئوية من مجموع العمالة)

 
مسح السكان و اوروبأو اوكند استراليفي أالقوى العاملة  مسوححسابات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي باالستناد إلى  المصدر:
 .Https://twitter.com/OECD/status/890193697995882497. 2016أبريل /، نيسانفي الواليات المتحدة الحالي
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 االنتقال إلى االقتصاد الرقمي  واقع .3

 في البلدان العربية

ال يوجد في المنطقة العربية مؤشر مخصص لقياس 
االقتصاد الرقمي، ولذلك، تستخدم هذه الدراسة منهجية 

 منطقة تعتمد على مزيج من المؤشرات.مخصصة لل

 األسلوب المنهجي ألف.

لقياس التقدم الذي أحرزته المنطقة العربية في 
االنتقال إلى االقتصاد الرقمي، تمت دراسة ستة 

 جوانب هي:

 قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت:  •

 ؛االبتكار والتمويل

 البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت •
 ؛سر التكاليفويُ 

 ؛القدرات البشرية والبحث •

والحكومات  قطاع األعمالاستخدام األفراد و •
 ؛المعلومات واالتصاالتلتكنولوجيا 

 ؛األثر االقتصادي •

 .األثر االجتماعي •

يستند تحليل هذه الجوانب باألساس إلى مؤشرين و
للمنتدى االقتصادي  مؤشر الجاهزية الشبكيةدوليين، 

بتكار العالمي للمعهد األوروبي العالمي ومؤشر اال
 خرىألعمال، إلى جانب مؤشرات محددة أإلدارة ا

حيثما أتيحت البيانات. وسوف يساعد هذا التحليل 
على تحديد المسائل والتحديات التي تواجهها البلدان 

 العربية في االنتقال نحو االقتصاد الرقمي.

وفي ظل غياب بيانات إحصائية شاملة في أغلبية 
بما فيها بلدان مجلس )دان النامية والعربية البل

، استخدمت (التعاون الخليجي ذات الدخل المرتفع
 هذه المؤشرات بالرغم من محدوديتها المنهجية.

ترتيب البلدان العربية على  6و 5ويلخص الجدوالن 
ركيزة في آخر إصدارات  كل المستوى العالمي وحسب

العالمي. ويرد  مؤشر الجاهزية الشبكية ومؤشر االبتكار
. ورغم 2و 1جدول يبين هيكل كل مؤشر في المرفقين 

أن مؤشر االبتكار العالمي ال يرتبط باالقتصاد الرقمي 
بالتحديد، فهو يشمل العديد من المؤشرات ذات الصلة 

 ألن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هي واحدة 
 من أهم المحركات التكنولوجية التي تدفع أي 

 تكاري.اقتصاد اب

نمطًا معتادًا في المنطقة  6و 5وُيظهر الجدوالن 
العربية. فبلدان مجلس التعاون الخليجي تأتي في 

مقدمة البلدان العربية، بسبب دخلها العالي وانخفاض 
 (ما عدا في المملكة العربية السعودية)عدد سكانها 

واتباع قادتها نهجًا طوعيًا في أغلب األحيان في 
ا المعلومات واالتصاالت. أما البلدان اعتماد تكنولوجي

العربية األخرى فبعضها يملك موارد جيدة، ال سيما في 
القدرات البشرية والتعليم وحتى البنى التحتية. بيد 

عدم  أن بعض العوامل أّثر على ترتيبها، ومنها
االستقرار السياسي والنزاع الدائر في بعضها، مثل 

ا واليمن. وإجماالً، الجمهورية العربية السورية وليبي
رغم أن بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي أبلت 
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بالًء حسنًا، ومنها اإلمارات العربية المتحدة بصفة 
خاصة، تصنف معظم البلدان العربية في النصف 
 .45األدنى من الجدول بين البلدان المشمولة بالمسح

وباالستناد إلى األرقام القياسية الرئيسية 
شر الجاهزية الشبكية ومؤشر المستخدمة في مؤ

 االبتكار العالمي، تم تحديد خمس مجموعات من 

ن العربية نحو االقتصاد أجل تقييم انتقال البلدا
وتم اختيار البنية التحتية لتكنولوجيا الرقمي. 

، والبيئة قتناءوإمكانية االالمعلومات واالتصاالت 
التمكينية، والقدرات البشرية والبحث، واستخدام 

ولوجيا المعلومات واالتصاالت، واألثر االقتصادي تكن
 باالستناد إلى توفر مؤشرات مماثلة أو تقييم 

 جوانب متشابهة.

 ، البلدان العربية (الترتيب: العالمي وحسب الركيزة) 2016مؤشر الجاهزية الشبكية  .5 الجدول

 (بلدًا مشمواًل بالمسح 139)

 األثر االستخدام الجاهزية ئةالبي الركيزة

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 البلد 
ة  (الترتيب العالمي)

سي
سيا

ال
ية
يم
نظ
الت
و

ال 
عم
األ
ع 
طا
ق

 
كار
البت

وا
ية 
حت
الت
ى 
لبن
ا

 

اال
ة 
اني
مك
إ

اء
قتن

 

ت
ارا
مه
ال

ي 
ص
شخ

ال
ال 
عم
األ
ع 
طا
ق

 

ي
وم
حك

ال
دي 
صا
قت
اال

ي 
اع
تم
الج

ا
 

اإلمارات العربية 
 (26) المتحدة

25 13 28 116 22 19 27 2 26 2 

 10 28 5 25 23 5 120 29 15 18 (27) قطر

 13 48 3 37 14 31 40 31 26 36 (28) البحرين

المملكة العربية 
 (33) السعودية

29 25 36 101 49 21 42 11 40 36 

 46 95 34 94 39 76 96 46 58 53 (52) ُعمان

 53 61 47 41 70 59 94 92 38 39 (60) األردن

 84 102 81 72 32 77 89 30 72 63 (61) الكويت

 59 110 41 105 67 110 20 102 87 70 (78) المغرب

 78 93 55 107 78 85 24 82 112 90 (81) تونس

 114 83 124 97 46 55 109 77 49 126 (88) لبنان

 103 58 67 129 80 111 47 97 113 102 (96) مصر

 132 124 130 133 103 89 99 80 133 123 (117) الجزائر

 134 116 134 135 118 138 118 136 135 135 (136) موريتانيا

 .World Economic Forum, 2016 المصدر:
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 ، البلدان العربية (وحسب العمود العالميالترتيب: ) 2016مؤشر االبتكار العالمي  .6 الجدول

 46(بلدًا مشمواًل بالمسح 128)

 7 6 5 4 3 2 1 ركيزةال

 البلد 
 المؤسسات (الترتيب العالمي)

مال ال رأس
البشري 
 واألبحاث

البنى 
 التحتية

تطور 
 السوق

 تطور 
قطاع 
 األعمال

المعارف 
 نواتجوال

 التكنولوجية
 نواتجال

 اإلبداعية

اإلمارات العربية 
 (41)المتحدة 

22 41 23 42 24 86 70 

المملكة العربية 
 (49)السعودية 

72 32 39 38 66 75 47 

 49 88 78 68 16 59 34 (50)قطر 

 74 61 59 91 29 68 55 (57)البحرين 

 64 51 127 50 48 72 75 (67)الكويت 

 51 74 63 99 84 76 91 (70)لبنان 

 67 72 125 98 45 61 74 (72)المغرب 

 79 95 124 90 51 52 41 (73)مان عُ 

 81 89 107 123 70 45 70 (77)تونس 

 78 79 116 115 79 86 63 (82)األردن 

 97 94 122 110 82 82 123 (107)مصر 

 122 100 118 117 86 79 113 (113)الجزائر 

 125 124 128 111 128 111 126 (128)اليمن 

 .2016 ،المية للملكية الفكريةالمنظمة العو ،(INSEAD)المعهد األوروبي إلدارة األعمال و كورنيل،استنادًا إلى بيانات من جامعة  ،اإلسكوا تجميعالمصدر: 

 

قطاع تكنولوجيا المعلومات  باء.
 واالتصاالت: االبتكار والجوانب المالية

ن ل مكو  في ركيزة  األعمال قطاعالبتكار في ا سج 
نتائج إيجابية في  الجاهزية الشبكيةمؤشر البيئة ل

معظم بلدان مجلس التعاون الخليجي واألردن ولبنان، 
سياسية نتائج سلبية في لبيئة الا نبينما سجل مكو  

 تونس في ذلك حدث تونس ولبنان ومصر وقد أ
 سجلت ركيزةأثرًا مضرًا على بيئة األعمال. و ولبنان

 المؤسسات في مؤشر االبتكار العالمي نتائج 

قوية في بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي 
 ونتائج  (مان وقطرعُ واإلمارات العربية المتحدة )

قطاع تطور  تتضمن ركيزتايًا في األردن. وقوية نسب
األعمال وتطور السوق مؤشرات متعلقة باالقتصاد 

الئتمان الرقمي. فركيزة تطور السوق مثالً تتضمن ا
حجم السوق. وقد ة والمنافسواالستثمار والتجارة و

سجل معظم البلدان العربية ضعفًا كبيرًا في هاتين 
المتحدة حالة الركيزتين. وتعد اإلمارات العربية 

استثنائية، حيث سجلت نتائج جيدة نسبيًا في تطور 
 .قطاع األعمال
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األعمال مسائل العاملين قطاع وتتضمن ركيزة تطور 
في مجال المعرفة وروابط االبتكار واستيعاب 

ترد تفاصيلها في )مؤشرًا  25المعرفة. ومن مجموع 
على المؤشرات التي  ، تركز هذه الدراسة(2المرفق 

 على االعتماد الشديدة االئتمان والعمالة تقيس
الصناعة،  وقطاع الجامعات بين والتعاون المعرفة،

الوارد على النحو المباشر وأرصدة االستثمار األجنبي 
. 7 الجدولالموجز في 

واإلنفاق  المعرفة، على االعتماد الشديدة مالةالعون، سهولة الحصول على ائتما .7 الجدول

 وأرصدة االستثمار األجنبي المباشر الوارد ،قطاع األعمالالعالمي على البحث والتطوير من طرف 

 البلد

 سهولة الحصول 
 ائتمانعلى 

إلى الحد المسافة )
 (بلد 100أفضل -األدنى

2017 

 الخدمات 
النسبة المئوية من )

 (القوى العاملة
2014 

التعاون بين 
الجامعات والقطاع 

 الصناعي
 (أفضل بلد 7-1)

 2015 

الستثمار رصيد ا
 األجنبي المباشر الوارد

ماليين الدوالرات )
 (األمريكية

2015 

 266 94 2.43  36.25(2013)  50.00(82) مصر

 050 224 4.20 28.09  50.00(82) المملكة العربية السعودية

 139 111 4.72 36.09  45.00(101) دةاإلمارات العربية المتح

 660 27 3.27 غير متاحة  45.00(101) البحرين

 696 48 3.23  6.79(2008)  45.00(101) المغرب

 911 32 2.92  20.94(2012)  45.00(101) تونس

 604 14 3.10 متاحة غير  40.00(118) الكويت

 608 58 2.88  31.86(2007)  40.00(118) لبنان

 027 20 3.62 غير متاحة  35.00(133) مانعُ 

 169 33 5.44  18.24(2013)  30.00(139) قطر

 232 26 2.26  17.57(2013)  10.00(175) الجزائر

 958 29 3.82 غير متاحة  0.00(185) األردن 

 697 غير متاحة غير متاحة  0.00(185) اليمن

 .تجميع اإلسكوا المصادر:
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 الحصول على االئتمان .1

 الصغيرة للشركات بالنسبة ،ائتمان على لحصولا
 نبصفة خاصة، ليس باألمر الهيّ  االبتكارية والمتوسطة

 مجلس بلدان فيها بما العربية، البلدان معظم في
دان العربيان اللذان حققا لَ البَ  واحتل. الخليجي التعاون

أفضل أداء، أي مصر والمملكة العربية السعودية، 
في آخر إصدار لتقرير ممارسة بالتساوي  82المرتبة 
. وكان أداء 2017األعمال للبنك الدولي لعام أنشطة 

جميع البلدان العربية سيئًا للغاية في هذا المجال 
بالمقارنة مع الترتيب العالمي لكل منها في مؤشر 

الجاهزية الشبكية. وعلى سبيل المثال، تشغل اإلمارات 
 ق أعلى أداءً العربية المتحدة، البلد العربي الذي حق

في الترتيب العالمي لمؤشر  26ويحتل المرتبة 
في مؤشر  101، المركز (5 الجدول) الجاهزية الشبكية

 .(7 الجدول)الحصول على ائتمان 

في بعض وكان لعدم االستقرار السياسي واالقتصادي 
البلدان العربية أثر سلبي على مؤشر الحصول على 

بلدًا مشموالً في تقرير ممارسة  19ائتمان. ومن بين 
، احتلت سبعة 2017األعمال التجارية األخير في عام 

  ،47بلدان فقط مكانة في النصف األعلى للجدول
ولم يصل أي منها، باستثناء اإلمارات العربية المتحدة، 

ول. وسجل بعض البلدان العربية إلى الخمس األ
 2017و 2015تراجعًا كبيرًا في ترتيبه ما بين عامي 

.(8 الجدول)

 2017-2015 ،، البلدان العربيةاألعمالأنشطة الترتيب حسب مؤشر ممارسة  .8 الجدول

 البلد
 عمالاألأنشطة مؤشر ممارسة 

 2015الترتيب العالمي لعام 
 عمالأنشطة األمؤشر ممارسة 

 الفارق 2017الترتيب العالمي لعام 
 -1 118 117 األردن

 -4 26 22 اإلمارات العربية المتحدة

 -10 63 53 البحرين

 -17 77 60 تونس

 -2 156 154 الجزائر

 +2 173 175 الجمهورية العربية السورية

 -8 168 160 السودان

 -9 165 156 العراق

 = 66 66 مانعُ 

 +3 140 143 فلسطيندولة 

 -33 83 50 قطر

 -16 102 86 الكويت

 -22 126 104 لبنان

 = 188 188 ليبيا

 -10 122 112 مصر

 +3 68 71 المغرب

 -45 94 49 المملكة العربية السعودية

 +16 160 176 موريتانيا

 -42 179 137 اليمن

 .2017في عام بلدًا  190، و2015في عام  اً بلد 189ما مجموعه  شمل المسح. World Bank, 2015 and 2017a المصدر:
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 العاملون في مجال المعرفة .2

مصر مرتبة عالية واحتلت اإلمارات العربية المتحدة 
وكذلك ، ةالمعرف الشديدة االعتماد علىفي الخدمات 

ن خرى، وإن لم تكن من بين البلداأبلدان عربية  فعلت
وكان هناك نقص في البيانات المتعلقة بهذا  الرائدة.

المؤشر في بعض البلدان العربية، بما فيها لبنان 
والمغرب. وفي المنطقة العربية، يتعين تفسير هذا 

يشير إلى وجود مخزون من  . فمع أنهالمؤشر بحذر
ظائف الموظفين المؤهلين القادرين على شغل و

 ينبغي عدم إغفال شديدة االعتماد على المعرفة، 

د مهم للوظائف في العديد   دور القطاع العام كمزو 

 من البلدان.

 التعاون بين الجامعات والصناعة .3

تقاس نوعية التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي 
من خالل مؤشر اقتبس من استقصاء رأي مديري 

األعمال الذي يجريه المنتدى االقتصادي العالمي، حول 
وتقاسم األفكار بين الشركات والجامعات  مدى التعاون

، 7إلى  1من مؤسسات األبحاث. وتصنف األجوبة  أو
درجة "إلى  7و "ال تعاون البتة"إلى  1حيث يشير 

 ."كبيرة من التعاون

ويبدو أن مجتمع األعمال يعتبر هذا التعاون فعاالً 
واإلمارات  (عالمياً  9تحتل المرتبة )للغاية في قطر 

، مما يضعهما ضمن (21المرتبة )حدة العربية المت
وحظيت المملكة . 48االقتصادات الصناعية الرائدة

العربية السعودية واألردن أيضًا بآراء إيجابية وتقعان 
في النصف األول من الجدول. وتصنف جميع البلدان 
العربية األخرى دون القيم الوسطى، بما فيها مصر، 

لبي بشأن حيث لدى مجتمع األعمال فيها انطباع س
التعاون مع الجامعات. ومرة أخرى، ينبغي توخي الحذر 
في تفسير هذه النتائج. ورغم أن هذه النتائج تساعد 

في معرفة رأي مجتمع األعمال بشأن عالقته باألوساط 

األكاديمية، وبالنظر إلى انخفاض حجم أعمال البحث 
، فهي (11 الجدول)والتطوير في معظم البلدان العربية 

قد تشير إلى احتمال إقامة عالقات جيدة أو تلفت 
قطاع االنتباه إلى مشاكل كبيرة عندما يكون رأي 

سلبيًا، ال سيما في البلدان ذات التاريخ  األعمال
 الصناعي الطويل، مثل مصر وبدرجة أقل الجزائر. 

 االستثمار األجنبي المباشر .4

الضوء  7 الجدولة الداخلة الواردة في تسلط األرصد
الذي تؤديه بلدان مجلس التعاون  على أهمية الدور

الخليجي، وبشكل خاص اإلمارات العربية المتحدة 
والمملكة العربية السعودية، باعتبارهما أهم وجهات 

والمغرب لالستثمار في المنطقة، رغم أن لبنان ومصر 
 تساهم بقدر مهم أيضًا.

ويبين تحليل أكثر تفصيالً لتدفقات االستثمارات 
األجنبية المباشرة إلى البلدان العربية على امتداد 

السنوات العشر الماضية، انخفاضًا حادًا عن 
المستويات العالية التي بلغتها قبل األزمة العالمية في 

. 2011ي عام واالنتفاضات العربية ف 2007-2008الفترة 
ولم تسجل تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة 

في  50إال  2015الواردة إلى البلدان العربية في عام 
، 2008-2009المائة من القيم التي سجلتها في الفترة 

ولم تتعد  الحصة الحالية للبلدان العربية من التدفقات 
في  2.23العالمية لالستثمارات األجنبية المباشرة نسبة 

في المائة وما فوقها التي  6المائة منخفضة عن نسبة 
9200-8200بلغتها في الفترة 

49. 

ولمزيد من التحليل، يتعين تحديد القطاعات األكثر 
جاذبية لتدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة في 

، حصلت 2012و 2003 عامي بينفالمنطقة العربية. 
ء على استثمارات الموارد الطبيعية والعقارات والبنا

في المائة تقريبًا عما حصل عليه التصنيع  50تزيد بنسبة 
والخدمات القابل للتداول والذي ال يعتمد على موارد 
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االستثمار في  كبيروحدث انخفاض . 50التجارية
العمل فرص الذي يخلق  العالي الجودةاألجنبي المباشر 

إلى  الدراية العملية اإلداريةنقل التكنولوجيا و عززوي
الصناعات غير النفطية القابلة للتداول والخدمات في 

، ويسهل بالتالي االنتقال إلى االقتصادات المضيفة
بقيمة مضافة أعلى، وإلى تنويع  وتصدير عمليات إنتاج

ويجعل هذا التراجع . االقتصاد وزيادة القدرة التنافسية
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا واحدة من أقل 

 .في سالسل القيمة العالمية النامية اندماجاً المناطق 

 االبتكار .5

االقتصاد الرقمي محرك مهم لالبتكار، ليس فقط من 
زيد تي نولوجيا المعلومات واالتصاالت التخالل تك

ل الذي تحدثه اإلنتاجية، بل أيضًا من خالل التحوّ 
 قطاع األعمالهذه التكنولوجيا في عمليات 

، أي يمكن أن يكون وتنظيمها. والعكس صحيح أيضاً 
الً  االبتكار محركًا قويًا لالقتصاد الرقمي وعامالً مسه 
لتحقيقه. وباالستناد إلى البحث الذي أجرته اإلسكوا 

سياسة االبتكار للتنمية "والوارد في تقريرها 
 ، 51"المستدامة الشاملة في المنطقة العربية

ال ُتجرى في البلدان العربية دراسات استقصائية 
االبتكار، ما عدا في مصر. وهذا األمر مثير  بشأن

للقلق ألن اعتماد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
غير كاف في حد ذاته إلحداث أثر  قطاع األعمالفي 

نحو االقتصاد الرقمي. وتبين األدلة الواردة من 
ثر التكنولوجيا سيزداد في أالبلدان المتقدمة بأن 

قطاع ذا ما استثمر المسار نحو االقتصاد الرقمي إ
أيضًا في حوسبة البيانات وتحسين عملياتها  األعمال

وتدريب موظفيها على طرق عمل جديدة. وتحتاج 
البلدان العربية إلى دراسات وبيانات أكثر تفصيالً 
بشأن هذه األنشطة وبشأن االبتكار في العمليات 

. ومن شأن (باإلضافة إلى السلع والخدمات)والتنظيم 
ومات تحسين التقدم نحو االقتصاد الرقمي هذه المعل

 في المنطقة وتقديم مشورة أفضل لصانعي القرارات.

وتعد المشاريع الناشئة أهم مكونات االبتكار القائم على 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حيث تأتي بمنتجات 
وأسواق جديدة وتستفيد من قوة المنصات الرقمية 

بوساطة فعالة بين إلدخال خدمات جديدة والقيام 
المنتجين والمستهلكين. ولوحظ انخفاض في 

مستويات رؤوس األموال المجازفة التي توفرت 
 بحسب)للمشاريع الناشئة االبتكارية في المنطقة 

. واالستثمار األجنبي المباشر مصدر (المتاحة البيانات
قلق آخر حيث أن التدفقات باتجاه البلدان العربية 

 2007األزمة المالية في عامي  انخفضت باطراد عقب
 ، 2011واالنتفاضات العربية في عام  2008و

 بحسب األونكتاد. وتوجهت هذه التدفقات 

باألساس نحو قطاعي العقارات والموارد الطبيعية، 
اللذين ال يحدثان إال نقالً ضئيالً للتكنولوجيا، كما أن 
 االستثمارات األجنبية المباشرة بين البلدان العربية 

 يرة.ال تزال صغ

البنى التحتية لتكنولوجيا  جيم.
 قتنائهااوإمكانية المعلومات واالتصاالت 

يوضح مؤشر الجاهزية الشبكية ومؤشر االبتكار 
العالمي أن البنية التحتية تمثل نقطة قوية نسبيًا 

للبلدان العربية. وهذا هو الحال بوجه خاص بالنسبة 
لدخل المرتفع، لبلدان مجلس التعاون الخليجي ذات ا

على سبيل المثال ال الحصر. وركيزة البنى التحتية في 
إذ تتجاوز )مؤشر االبتكار العالمي هي أوسع نطاقًا 
، وتتناول (قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

االستدامة البيئية التي ليست موطنًا من مواطن القوة 
في العديد من البلدان العربية. ومع ذلك، فقد سجلت 
هذه البلدان نتائج عالية في هذه الركيزة ألنها تشمل 

 .52مؤشري استقصاء الحكومة اإللكترونية

البنى التحتية فال تسجل  إمكانية اقتناءأما في مؤشر 
المنطقة نتائج مشابهة. وتنزلق بلدان عربية عدة، بما 

فيها بلدان مجلس التعاون الخليجي، إلى أسفل 
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نسبيًا وعدم كفاية القائمة بسبب ارتفاع األسعار 
 المنافسة. ويصح األمر على وجه الخصوص 

بالنسبة لمعظم بلدان مجلس التعاون الخليجي 
 واألردن ولبنان.  (باستثناء البحرين، نسبياً )

 ووحدها مصر والمغرب وتونس تبلي بالًء 
 خدمات  بإمكانية اقتناءحسنًا في ما يتعلق 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

لمحة عن الوصول إلى البنى  9 الجدولويقدم 
التحتية الثابتة والنقالة في البلدان العربية باالستناد 
إلى آخر إحصاءات االتحاد الدولي لالتصاالت. ويبرز 

نسبة اشتراكات المواطنين العرب على المستوى 

قالة. ويمكن الوطني في البنى التحتية الثابتة والن
مالحظة ارتفاع مستوى الربط بالحزمة العريضة 

في معظم  (في المائة 100ما يزيد على )النقالة 
واردًا في  19بلدًا من أصل  12)البلدان العربية 

في المائة،  106.4مع تسجيل متوسط قدره  (القائمة
الذي يفوق المتوسط العالمي قليالً. ويعزى تطور 

في المنطقة إلى ارتفاع مستوى  البنى التحتية النقالة
االستثمار المخصص لهذه الخدمات من طرف هذا 
القطاع. وبالنسبة الشتراكات الهاتف الثابت، يبلغ 

في المائة، مقارنة مع  7.7متوسط البلدان العربية 
ومتوسط البلدان  في المائة 13.6متوسط عالمي يبلغ 

في المائة. 38.5المتقدمة البالغ 

 2016االشتراك في شبكة الهاتف الثابت والنقال، البلدان العربية،  .9 الجدول

 المنطقة/البلد
 االشتراكات في الهاتف الثابت 

 2016 (من السكان 100لكل )
 االشتراكات في الهاتف النقال 

 2016 (من السكان 100لكل )
 196.31 4.55 األردن

 204.02 23.43 اإلمارات العربية المتحدة

 216.93 20.8 البحرين

 125.82 8.59 تونس

 117.02 8.24 الجزائر

 54.23 15.21 الجمهورية العربية السورية

 68.63 0.34 السودان

 82.16 5.53 العراق

 159.22 9.8 ُعمان

 76.81 9.26 فلسطيندولة 

 147.1 19.34 قطر

 146.55 10.96 الكويت

 96.37 21.05 لبنان

 119.78 21.49 ليبيا

 113.7 7.11 مصر

 120.72 6.02 المغرب

 157.6 11.96 المملكة العربية السعودية

 86.52 1.27 موريتانيا

 67.17 4.65 اليمن

 106.40 7.70 البلدان العربية

 127.30 38.10 البلدان المتقدمة

 98.70 8.50 البلدان النامية

 103.50 13.60 العالم

 إحصاءات االتحاد الدولي لالتصاالت.نادًا إلى قاعدة تجميع اإلسكوا، است المصدر:
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وكما ُذكر سابقًا في هذه الدراسة، تؤكد النتائج أن 
الحزمة العريضة الثابتة ميزة من ميزات البلدان 

المتقدمة، التي تسجل نسب اشتراك تبلغ تقريبًا أربعة 
أمثال نسب البلدان النامية. والبلدان العربية هي حتى 

ت البلدان النامية رغم وجود اختالفات دون متوسطا
كبيرة بين البلدان. وبالنسبة إلى الحزمة العريضة 

النقالة، االختالفات أقل بكثير بين المناطق المتقدمة 
والنامية، حيث تسجل البلدان العربية نسبة تفوق 
بقليل متوسط البلدان النامية، تقودها باألساس 

مجلس التعاون ن امعدالت االشتراك العالية في بلد
 الخليجي ذات الدخل المرتفع وفي بلدان أخرى أيضًا. 

 القدرات البشرية والبحث دال.

تكشف ركيزة المهارات في مؤشر الجاهزية الشبكية 
وركيزة رأس المال البشري والبحث في مؤشر 

االبتكار العالمي عن مسائل أساسية بالنسبة إلى 
 االقتصاد الرقمي. 

ت في مؤشر الجاهزية الشبكية وتقاس ركيزة المهارا
من خالل أربعة مؤشرات، اثنان منها هما مؤشرا 

بشأن تقييم مجتمع األعمال لجودة نظام )المسح 
التعليم بصفة عامة والرياضيات والعلوم بصفة 

فيما يقيس المؤشران اآلخران معدالت  (خاصة
التسجيل في التعليم الثانوي ومعدالت إلمام 

لكتابة. وحدها قطر من بين البالغين بالقراءة وا
البلدان العربية سجلت ترتيبًا عاليًا في المهارات. 
وإجماالً، يقدم مؤشر الجاهزية الشبكية صورة 
مختلطة عن المهارات في البلدان العربية، مع 
 احتالل العديد منها مراتب في النصف األدنى 

 من الجدول.

وتعطي ركيزة رأس المال البشري واألبحاث في 
االبتكار العالمي صورة أكثر توازنًا بالنسبة  مؤشر

 ، وذلك ألنها تتضمن 53لبعض البلدان العربية
مجموعة أغنى من المؤشرات التي ال تعالج التعليم 

 فحسب بل أيضًا جهود البحث والتطوير 
. (10 الجدول)

 حث في مؤشر االبتكار العالميلبمؤشرات ركيزة رأس المال البشري وا .10 الجدول

 التعليم
 ؛(النسبة المئوية، الناتج المحلي اإلجمالي)اإلنفاق الحكومي على التعليم  −
 ؛(النسبة المئوية، حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي)المستوى الثانوي  –اإلنفاق الحكومي على التعليم لكل تلميذ  −
 ؛(من التعليم االبتدائي إلى التعليم العالي، السنوات)د سنوات الدراسة المتوقع عد −
 ؛مستويات متوسط التقييم الدولي للتالميذ في القراءة والرياضيات والعلوم −
 .نسبة عدد األستاذة إلى عدد التالميذ، التعليم الثانوي −

 التعليم العالي
 ؛(اللتحاق اإلجماليةنسبة ا)االلتحاق بالمدرسة، التعليم العالي  −

 ؛(النسبة المئوية من مجموع متخرجي التعليم العالي)المتخرجون من التعليم العالي في العلوم والهندسة والتصنيع والبناء  −

 .(النسبة المئوية)طلبة التعليم العالي القادمون من الخارج  −
 البحث والتطوير

 ؛نلكل مليون من السكا (معادل الدوام الكامل)الباحثون  −

 ؛(النسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي)اإلنفاق المحلي اإلجمالي على البحث والتطوير  −

 ؛(بالمليون من الدوالرات األمريكية)متوسط إنفاق أكبر ثالث شركات عالمية على البحث والتطوير  −

 .العالمية للجامعات Quacquarelli Symonds تصنيفمتوسط ترتيب أكبر ثالث جامعات في  −
 .2016، المنظمة العالمية للملكية الفكريةو ،(INSEAD) المعهد األوروبي إلدارة األعمالتجميع اإلسكوا، استنادًا إلى معلومات من جامعة كورنيل، و المصدر:
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بعض المؤشرات الفرعية لمؤشر االبتكار العالمي مثل 
نسبة طلبة التعليم العالي القادمين من الخارج، 

بحث والتطوير في أعلى ثالث واإلنفاق على ال
شركات عالمية، والترتيب العالمي للجامعات، ُتعتبر 
منحازة إلى البلدان المتقدمة، ولكن هذا المؤشر 
يتضمن مؤشرات فرعية أخرى موضوعية وفعالة 
وأقل عرضة لالنحياز مثل اختبار البرنامج الدولي 
لتقييم الطلبة الذي تجريه منظمة التعاون والتنمية 

لميدان االقتصادي، واإلنفاق على البحث في ا
والتطوير كنسبة من اإلنتاج المحلي اإلجمالي، وعدد 

 الباحثين لكل مليون شخص.

وأجري آخر اختبار للبرنامج الدولي لتقييم الطلبة في 
. وتلخص نتائج البلدان العربية الستة 2015عام 

المشاركة وبلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان 
.11 الجدولقتصادي وإسرائيل وتركيا في اال

متوسط قيم التقييم الدولي للطلبة في العلوم والقراءة والرياضيات: بلدان منظمة  .11 الجدول

 2015 ربية المشاركة،التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي وإسرائيل وتركيا والبلدان الع

 

 الرياضيات القراءة العلوم

كال 
 اإلناث الذكور الجنسين

كال 
 اإلناث الذكور الجنسين

كال 
 اإلناث الذكور الجنسين

متوسط منظمة 
التعاون والتنمية 

في الميدان 
 االقتصادي

493 495 491 493 479 506 490 495 488 

 466 474 470 490 467 479 464 469 467 إسرائيل

اإلمارات العربية 
 المتحدة

437 424 449 434 408 458 427 424 431 

 418 423 420 442 414 428 429 422 425 تركيا

 408 397 402 429 372 402 429 406 418 قطر

 387 373 380 444 372 408 428 389 409 األردن

 386 408 398 353 339 347 386 388 386 لبنان

 364 370 367 373 348 361 385 388 386 تونس

 363 356 360 435 376 350 383 369 376 الجزائر

 . OECD, 2016g المصدر:
  أعلى القيم المتوسطة حسب الجنس مبينة بالخط العريض. مالحظة:
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سجلت البلدان العربية الستة المشاركة قيمًا 
متوسطة دون متوسط بلدان منظمة التعاون 

دي في المواضيع والتنمية في الميدان االقتصا
الثالثة. أما اإلمارات العربية المتحدة، فسجلت نتائج 
أفضل بقليل من تركيا. وحصلت الفتيات العربيات 
على نتائج أفضل في العلوم، بهوامش كبيرة، في 
األردن واإلمارات العربية المتحدة والجزائر وقطر، 
على عكس االتجاه العام لمنظمة التعاون والتنمية 

ن االقتصادي. كما تفوقت الفتيات على في الميدا
الفتيان في القراءة في البلدان العربية الستة، في 

تماٍش مع االتجاه العام لمنظمة التعاون والتنمية في 
الميدان االقتصادي، ولكن بهوامش أوسع بكثير، ما 

نقطة فقط لصالح  25حيث بلغ الفارق )عدا في تونس 
ع الفتيان في لبنان . ويتب(نقطة 14)ولبنان  (الفتيات

وتونس االتجاه العام لمنظمة التعاون والتنمية في 
الميدان االقتصادي في ما يتعلق بتسجيل أداء أفضل 

في الرياضيات، غير أن الفتيات حصلن على نتائج 
 في بلدان عربية أخرى. (وإن بهوامش أصغر)أفضل 

السابقة للبرنامج  الدوراتومن المفيد المقارنة مع 
لتقييم الطلبة في البلدان العربية. فمنذ الدولي 
، 2006األخيرة التي ركزت على العلوم في عام  الدورة

نقطة على التوالي  64و 73زائد )طرأ تحسن في قطر 
 ، لكن (في القيم المتوسطة للفتيان والفتيات

 نقاط  8نقطة و 19ناقص )الوضع تدهور في األردن 
للفتيان على التوالي بالنسبة للقيم المتوسطة 

 .54(والفتيات

األخيرة التي ركزت على القراءة في  الدورةوأجريت 
. ومنذ ذلك الحين، طرأ تحسن في نتائج 2009عام 
، (نقطة للفتيات 39نقطة للفتيان و 29زائد )قطر 

 نقطة للفتيان  40ناقص )وتدهور في نتائج تونس 
، وُسجلت نتائج مختلطة في (نقطة للفتيات 46و

نقاط  10نقاط للفتيان ولكن زائد  5ناقص )األردن 
 .55(للفتيات

 . 2012عام  دورةوكانت الرياضيات محل تركيز 
 ومنذ ذلك الحين، طرأ تحسن في نتائج قطر 

، وتدهور (نقطة للفتيات 24نقطة للفتيان و 28ناقص )
في نتائج البلدان العربية األربعة المشاركة األخرى 

بالنسبة  11و 12بالنسبة لتونس؛ ناقص  17و 26ناقص )
بالنسبة لإلمارات العربية المتحدة؛  6و 7للجزائر؛ ناقص 

 .56(بالنسبة لألردن 8و 2وناقص 

وتقدم نتائج البرنامج الدولي لتقييم الطلبة العديد 
من األفكار المفصلة والمفيدة بشأن شمولية أنظمة 

التعليم وإنصافها، وأداء الطلبة من أوساط 
تجعل النظام أكثر المهاجرين، والسياسات التي 

، وقدرة الطلبة على العمل في مجموعات، فعالية
 وقيمهم االجتماعية.

الطلبة بشأن وظائف  تطلعات 3 اإلطارويعرض 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، على نحو 

 ما تبين من اختبارات البرنامج الدولي 
 لتقييم الطلبة. 

أن أهم التحديات التي تواجهها  19 الشكلبرز ي
البلدان العربية ال تتصل بانخفاض القيم المتوسطة 

المطلقة في جميع المواضيع بالمقارنة مع بلدان 
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 

حاصلين على المتقدمة، وإنما بارتفاع نسب الطلبة ال
. ويشير ذلك إلى أوجه القصور في 57أسوأ النتائج

أنظمة التعليم العربية التي ال يزال يطغى عليها 
م بالحفظ عن ظهر قلب وطرق التحفيظ بدالً التعلّ 

من تطوير التفكير المستقل، وهي مشكلة تم التعرف 
. ويتعين أن يعالج صانعو 58عليها منذ أمد طويل

ا كانت البلدان العربية تود السياسات هذا الوضع إذ
االنتفاع من االقتصاد الرقمي، وذلك عن طريق تزويد 

الشباب بأفضل المهارات من أجل القيام بوظائف 
تتطلب مهارات أكبر وحيث المهام غير الروتينية 

 ستكون مهيمنة.
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 ظائف تكنولوجيا التطلعات المهنية للطلبة العرب في ما يتعلق بو .3 اإلطار

 المعلومات واالتصاالت

باإلضافة إلى كون البرنامج الدولي لتقييم الطلبة اختبارًا شامالً للقدرات، فهو أيضًا دراسة لمواقف الطلبة تجاه العلوم 
المائة من في  24.5الذي ركز على العلوم إلى أن  2015وتطلعاتهم بالنسبة إلى المهن المرتبطة بالعلوم. وقد خلص اختبار عام 

سنة في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي يتوقعون أن يعملوا في  15الطلبة الذين تبلغ أعمارهم 
 8.8)والعلوم والهندسة  (في المائة 11.6)، مع استئثار قطاع الصحة بأعلى نسبة 30المهن المتصلة بالعلوم عند بلوغهم سن 

المائة الوظائف التقنية في  1.5. وفضلت النسبة المتبقية (في المائة 2.6)ومات واالتصاالت وتكنولوجيا المعل (في المائة
في المائة من الطلبة العمل في وظائف أخرى بينما لم يكن  56.7المتصلة بالعلوم والوظائف المهنية المرتبطة بها. وتوقع 

 في المائة تطلعات مهنية واضحة.  18.8للنسبة المتبقية منهم 

دسة، نكل البلدان العربية المشاركة، كان للطلبة تطلعات أعلى لوظائف في المجالين الرئيسيين الصحة والعلوم، واله وفي
 في المائة في األردن. 42.6في المائة في الجزائر و 25.5المشتركة بين فتراوحت النسب 

نى بكثير من متوسط منظمة التعاون والتنمية ومع ذلك، كانت توقعات العمل في وظائف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أد
. وُسجلت أعلى نسب في تطلعات الطلبة للعمل في وظائف تكنولوجيا (في المائة 0.4)في الميدان االقتصادي للفتيات 

ُسجلت  ، بينما(في المائة 1.4)وقطر واإلمارات العربية المتحدة  (في المائة 1.5)المعلومات واالتصاالت في كل من تونس 
. وكانت الكفة راجحة بوضوح للفتيان في (في المائة 0.2)والجزائر واألردن  (في المائة 0.6)تطلعات أدنى بكثير في لبنان 

، وفي (في المائة 1.4في المائة مقابل  2.3)، واإلمارات العربية المتحدة (في المائة للفتيات 0.4في المائة مقابل  2.7)تونس 
 .واالتصاالت ة متدنية، حيث يفضل الذكور بدرجة أكبر العمل في قطاع تكنولوجيا المعلوماتلبنان، وإن انطالقًا من قاعد

 في المائة لإلناث. 0.2في المائة للذكور مقابل  1 وذلك بمعدل

وتعتبر هذه األرقام مثيرة للقلق ألنها تشير إلى نقص في الوعي والدوافع لدى الشباب الذين هم أكثر إلمامًا بالتكنولوجيا 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. المقارنة مع األجيال السابقة، ويتلقون إعدادًا أفضل الستهداف وظائف في قطاعب

 .OECD, 2016g المصدر:

، األداء األفضل واألداء األدنى في موضوع واحد 2015التقييم الدولي للطلبة لعام  .19 الشكل

ظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، وإسرائيل وتركيا، والبلدان على األقل، متوسط من

 العربية المشاركة )النسبة المئوية(

 
 .OECD, 2016g المصدر:
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متخرجو التعليم العالي في برامج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، الدول العربية،  .20 الشكل

 نسبة المئوية(أو خالفه )ال 2015

 
 .http://stats.uis.unesco.org قاعدة بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء على اإلنترنت المصدر:

 

نسبة خريجي التعليم العالي في  20 الشكلويوضح 
ومات واالتصاالت. ووحدها تخصصات تكنولوجيا المعل

في  10تونس والمغرب وُعمان سجلت نسبًا تفوق 
علمًا بأن آخر البيانات المتاحة عن المغرب هي )المائة 
. وكانت حصة المتخرجين الذكور هي (2010لعام 

األعلى في معظم البلدان العربية، وال سيما في تونس 
وقطر والبحرين، باستثناء ُعمان وبدرجة أقل 

نيا والسودان، حيث كانت نسب المتخرجات موريتا
 اإلناث هي األعلى.

البيانات المتاحة عن البلدان  13و 12ويلخص الجدوالن 
العربية بشأن اإلنفاق العالمي على البحث والتطوير 

والباحثين العاملين بدوام كامل، المستقاة من المصدر 
مؤشر االبتكار  األصلي، اليونسكو، المستخدم في

ويسلطان الضوء على أوجه القصور في العالمي. 
 البلدان العربية.

ومستويات اإلنفاق العالمي على البحث والتطوير 
تتراوح بين  (كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي)

منخفضة ومنخفضة جدًا في جميع البلدان العربية 
وهي أدنى بكثير من القيمة المتوسطة للبلدان 

وأعلى في بعض )في المائة  2المتقدمة التي تبلغ 
 التي  قطاع األعمال. وتطرح حصة (البلدان المتقدمة

، حيث دان المتقدمةلال تزال صغيرة بالمقارنة مع الب
قطاع . ووحده إشكالية أخرى في المائة 70تبلغ 

جهودًا  في اإلمارات العربية المتحدة بذل األعمال
 .(في المائة 74.3)مماثلة في البحث والتطوير 

 ن العاملين بدوام كامل لكل مليون وعدد الباحثي
من السكان هو أيضًا منخفض في العديد من البلدان 
 العربية. ووحدها تونس تسجل قيمة جيدة نسبيًا 

وما فوق في  5,000إلى  4,000مقارنة مع  1,803تبلغ 
 البلدان المتقدمة.
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  (النسبة من الناتج المحلي اإلجمالي)طوير اإلنفاق العالمي على البحث والت .12 الجدول

 (آخر سنة متاحة)ومصادر التمويل )النسبة المئوية(، البلدان العربية 

 البلد

اإلنفاق العالمي 
على البحث 
 والتطوير

النسبة الممولة 
من شركات 
 قطاع األعمال

النسبة الممولة 
 من الحكومة

النسبة الممولة 
من التعليم 
 العالي

ة النسبة الممول
 من الخارج

النسبة الممولة 
 من مصادر 
 غير محددة

 - - - - - 0.43 (2008)األردن 

اإلمارات العربية 
 (2014)المتحدة 

0.7 74.3 25.7 - - - 

 1.1 12.4 21.2 41.5 21.8 0.1 (2014)البحرين 

 - 4 - 77.5 18.5 0.64 (2014)تونس 

 - - - - - 0.07 (2005)الجزائر 

 - - - - - 0.3 (2005)السودان 

 - - - 98 1.8 0.04 (2014)العراق 

 2.3 0.01 24.4 48.6 24.5 0.17 (2013)ُعمان 

  2.4 36.6 31.2 24.2 0.47 (2012)قطر 

 - 1.2 0.17 92.5 1.4 0.3 (2013)الكويت 

 - 0.2 - 91.7 8.1 0.68 (2014)مصر 

 - 1.7 45.3 23.1 29.9 0.71 (2010)المغرب 

 المملكة العربية
 (2014)السعودية 

0.07 - - - - - 

 اليونسكو لإلحصاء على اإلنترنت. قاعدة بيانات معهدالمصدر: 
 .(حسب السياق)يعني صفر أو غير متاحة  - مالحظة:

 

 وحسب القطاع  (الباحثون العاملون بدوام كامل )لكل مليون من السكان .13 الجدول

 (آخر سنة متاحة)البلدان العربية )النسبة المئوية(، 

 الباحثون البلد
في شركات 
 في التعليم العالي في الحكومة قطاع األعمال

في القطاع الخاص 
 غير الربحي

 - 91 7.7 0.4 362 (2014)البحرين 

 - 89.7 6.6 3.6 803 1 (2014)تونس 

 - 87 13 - 168 (2005)الجزائر 

 - 69 29 2.1 68 (2014)العراق 

 - 34.2 45.6 20.2 170 (2012)ان ُعم

 14.7 55.8 29.4 - 322 (2012)فلسطين دولة 

 - 38.6 33.4 28 597 (2012)قطر 

 - - 100 - 128 (2012)الكويت 

 - 58.2 36.2 5.5 682 (2014)مصر 

 - 87.2 3.4 9.3 857 (2012)المغرب 

 اإلنترنت. قاعدة بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء على  المصدر:

 ال يذكر. يعني صفر أو - حظة:مال
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المي على البحث والتطوير ووجود ويتركز اإلنفاق الع
في الجامعات  باألساس ن بدوام كاملالباحثين العاملي

والحكومات، على عكس ما يحدث في البلدان 
 المتقدمة والناشئة.

 قطاع األعمالاستخدام األفراد و هاء.
والحكومات لتكنولوجيا المعلومات 

 التواالتصا

الثالث لمؤشر الجاهزية الشبكية تفاصيل  الركائزتقدم 
والحكومات  قطاع األعمالعن استخدام األفراد و

 .المعلومات واالتصاالتلتكنولوجيا 

استخدام األفراد لتكنولوجيا المعلومات  .1

 واالتصاالت

يقاس استخدام األفراد لتكنولوجيا المعلومات 
من  واالتصاالت بواسطة ستة مؤشرات مستوحاة

الهواتف النقالة، واالشتراكات في )مؤشرات النفاذ 
، واستخدام األفراد (الحزمة العريضة النقالة والثابتة

مستخدمو اإلنترنت، واألسر )واألسر المعيشية 
المعيشية التي لديها حواسيب شخصية ونفاذ إلى 

، ومؤشرات المسوح بشأن مدى استخدام (اإلنترنت
الستثمار القوي في الشبكات االجتماعية. وحقق ا

البنى التحتية واستخدام األفراد لتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت نتائج إيجابية في معظم 

البلدان العربية المشمولة بالمسح. غير أن االشتراك 
في الحزمة العريضة الثابتة منخفض عمومًا في جل 

لكل )في المائة  10 البلدان العربية ويفوق عتبة الـ
في ثمانية بلدان فقط، وهي  (سكانمائة من ال

، (في المائة 23.43)اإلمارات العربية المتحدة 

، والجمهورية العربية (في المائة 20.8)والبحرين 
، (في المائة 19.34)، وقطر (في المائة 15.21)السورية 
، (في المائة 21.05)، ولبنان (في المائة 10.96)والكويت 
لكة العربية السعودية ، والمم(في المائة 21.49)وليبيا 

 . وهذه المعدالت هي أدنى بكثير (في المائة 11.9)
 في البلدان المتقدمة  38.10من متوسط 

 .(9 الجدول)

ويؤكد تحليل بيانات االتحاد الدولي لالتصاالت الوارد 
هذه النتائج، ويبين أن البلدان النامية  21 الشكلفي 

حققت تقدمًا كبيرًا، بزيادة تفوق أربعة أمثال نسبها 
على امتداد العقد الماضي، واستطاعـت االلتحاق 

جزئيًا بالبلدان المتقدمة. ويرجع ذلك بقدر كبير إلى 
النفاذ إلى تحسن الحزمة العريضة النقالة وجودة 

. ويفوق (التحميل والتنزيلسرعة )تدفقه اإلنترنت و
متوسط البلدان العربية المتوسط العالمي ومتوسط 

 البلدان النامية.

تطور حصة األفراد الذين يستخدمون  22 الشكلويبرز 
اإلنترنت بالفعل على المستوى العالمي ومستويات 

 البلدان المتقدمة والنامية والعربية.

هذا التقدم الكبير على مدى األعوام األخيرة  وتحقق
من  العديد)باألساس  النقالةبفضل الحزمة العريضة 
بين البلدان  من هي الخليجيبلدان مجلس التعاون 

الرائدة على الصعيد العالمي، بمعدالت تبلغ ما يزيد 
، ونسب االستخدام (في المائة من سكانها 100على 

ماعية في العديد من البلدان جتاالالعالية للشبكات 
بيانات مفصلة بحسب  14 الجدولالعربية. ويظهر 

حيثما كانت البيانات )الجنس لبعض البلدان العربية 
، وممثلة بحسب نسب الذكور واإلناث (متاحة

في قاعدة بيانات  المستخدمين لإلنترنت وفقًا لما جاء
 الدولي لالتصاالت. االتحاد
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نفاذ إلى اإلنترنت، البلدان المتقدمة والنامية والعالم والبلدان الاألسر المعيشية ذات  .21 الشكل

 (السكان من 100 لكل) 2005-2016العربية، 

 
 .قاعدة بيانات االتحاد الدولي لالتصاالتتجميع اإلسكوا، استنادًا إلى  المصدر:

 تقديرية. 2016البيانات لعام  *
 

األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت، البلدان المتقدمة والنامية والعالم والبلدان العربية،  .22 الشكل

 (من السكان 100لكل ) 2005-2016

 
 .تقاعدة بيانات االتحاد الدولي لالتصاالتجميع اإلسكوا، استنادًا إلى  المصدر:

 تقديرية. 2016البيانات لعام  *
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 نسب الرجال والنساء الذين يستخدمون اإلنترنت .14 الجدول

 جميع األفراد آخر سنة البلد

 الجنس

 النساء الرجال

 90.6 90.6 90.6 2016 اإلمارات العربية المتحدة

 99.0 97.5 98.0 2016 البحرين

 11.0 16.9 14.1 2016 السودان

 67.3 72.1 69.8 2016 ُعمان

 47.5 59.6 53.7 2014 فلسطيندولة 

 91.7 94.1 92.9 2015 قطر

 34.8 40.8 37.8 2015 مصر

 53.5 63.1 58.3 2016 المغرب

 69.8 76.7 73.8 2016 المملكة العربية السعودية

 .المعلومات واالتصاالتاالتحاد الدولي لالتصاالت، قاعدة بيانات مؤشرات تكنولوجيا المصدر: 
http://www.itu.int/en/ITUD/Statistics/Documents/Statistics/2017/Individuals%20using%20the%20Internet%20by%20gender.xls. 

 

 لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،  قطاع األعمالاستخدام  .23 الشكل

 آخر سنة تتاح بشأنها البيانات

 
 .http://unctadstat.unctad.org .قاعدة البيانات اإلحصائية لألونكتاد المصدر:

 .2008 عربية المتحدة هي لعامبيانات مؤشر اإلمارات ال *
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http://www.itu.int/en/ITUD/Statistics/Documents/Statistics/2017/Individuals%20using%20the%20Internet%20by%20gender.xls
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لتكنولوجيا  قطاع األعمالاستخدام  .2

 المعلومات واالتصاالت

 لإلنترنت ضعيفًا  قطاع األعماليظل استخدام 
 أحدث  23 الشكلفي المنطقة العربية. ويلخص 

 البيانات المتاحة. 

في  (McKinsey)ويؤكد البحث الذي نشره ماكينزي 
 قطاع األعمالأن اعتماد  2016أكتوبر /تشرين األول

للتكنولوجيات الرقمية ال يزال منخفضًا، فيما كشفت 
في المائة من الشركات  18دراسة حديثة أن فقط 

الصغيرة والمتوسطة في اإلمارات العربية المتحدة 
في  7في المائة في المملكة العربية السعودية و 15و

غير أن . 59مصر لديها حضور على اإلنترنتالمائة في 
رقمنة مسارات العمالء والقنوات والعمليات الداخلية 

هي في ازدياد وهناك زخم يدعو للتفاؤل في هذا 
بعض األمثلة عن خدمات  4 طاراإلالمجال. ويقدم 

عمال في المنطقة.قطاع األقدمها يمرقمنة 

 أعمال مرقمنة في المنطقة العربيةقطاعات  .4 طاراإل

نظام تزويد بالوقود مسبوق الدفع باستخدام التعرف بالترددات في دبي  EPPCOوشركة إيبكو  ENOCك وطورت شركة إين
وتستكشف بعض كبريات شركات  دفع ثمن الوقود بطريقة أوتوماتيكية بدون نقود أو بطاقات ائتمان. يتيحالراديوية الذي 

بالً لجعل حقولها النفطية أذكى من خالل رقمنة العمليات باستخدام البيانات النفط في بلدان مجلس التعاون الخليجي ُس 
 الضخمة والتحليل وأنظمة االستشعار والمراقبة.

فيما تهيمن الشركات العمالقة وتعتبر خدمة حجز سيارات خاصة على اإلنترنت على الصعيد اإلقليمي قصة نجاح أخرى. و
من  Careem كريمفي الصين، تمكنت شركة  Didiفي الواليات المتحدة وديدي  Uberأوبر  ثلعلى السوق العالمية، م

استراتيجية محلية تركز على االندماج ما بين األعمال التجارية وسمات  اتباع قليمي من خاللعلى الصعيد اإلمنافستها 
 ت المخطط لها.الحجوزا مثلضافية، إ

الروبوت هذا يتولى  .وهو عبارة عن روبوت ذكاء اصطناعي في شكل إنسان، Novotوأطلق بنك عوده في لبنان نوفوت 
المتنقل على نحو مستقل مهمة الترحيب بالعمالء وتوجيههم والترويج لخدمات المصرف ومنتجاته. ويرفع نوفوت تجربة 

 في فروع البنك تفاعلية وحدسية. العمالء إلى مستوى جديد ويجعل تجربتهم 

شركة ناشئة تتجاوز قيمة رأسمالها في السوق المليار )ق على اإلنترنت في المنطقة وُّ ، أول شركة تسsouq.comوموقع 
لم  ائنشركة شرق أوسطية وزب 75,000يسر الربط بين ي، وهو موقع رائد للتجارة اإللكترونية في الشرق األوسط، (دوالر

 .هم في السابقتكن لتصل إلي

تصاالت إالفرصة أيضًا لرقمنة أعمالها التجارية. وأطلق مقدمو خدمات االتصاالت، شركة  تقليديةوتستغل الجهات الفاعلة ال
Etisalat  وشركةDU .في اإلمارات العربية المتحدة العديد من خدمات المدن الذكية وخدمات إنترنت األشياء 

 خدمة إدارة أساطيل السيارات والشاحنات باالستناد إلى الخدمات على اإلنترنت. STC االتصاالت السعوديةوتقدم شركة 

 .Benni et al., 2016 المصدر:
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 استخدام الحكومات لتكنولوجيا  .3

 المعلومات واالتصاالت

إلى  2016استقصاء الحكومة اإللكترونية لعام  أشار
العتماد تكنولوجيا  العربيةالجهود التي تبذلها البلدان 

تقديم خدمات  من أجل واالتصاالت المعلومات
الحكومة اإللكترونية. والتكنولوجيا الرقمية ال توفر 

 واألسر المعيشية فحسب،  لقطاع األعمالفرصًا 
بل تمكن المواطنين من الوصول إلى الخدمات العامة، 

عمل كمنصة للعمل تو ،قدرات الحكومات عززوت
مرت استث قدالجماعي من أجل حل المشاكل. و

بقدر كبير في التكنولوجيا عدة في العالم حكومات 
الرقمية على مدى العقدين الماضيين، مسهلة على 

عملية ملء استمارات الضرائب  قطاع األعمال
وحصول الفقراء على بطاقات هوية رسمية تمكنهم 
من الحصول على مدفوعات الرعاية االجتماعية 

جيا والتصويت في االنتخابات. ومكنت التكنولو
على تعليقات الرقمية الحكومات أيضًا من الحصول 

مستخدمي الخدمات بطريقة منتظمة، وتحسين 
تكنولوجيا  دورنوعية الخدمات. بيد أن تقييم 

المعلومات واالتصاالت في تحسين تقديم الخدمات 
  للمواطنين في المنطقة العربية ليس باألمر الهين.

 تطلعات المواطنين أ()

صية إلى حد بعيد وتحتاج إلى تعريف هذه المسألة شخ
أدق لتطلعات المواطنين وتقييم كيف تقيس السلطات 

الذكية هذه التطلعات وتستجيب إليها. وال يوجد 
  ،المقبولة على اإلنترنت/تعريف عام للخدمة الجيدة

استقصاء الحكومة  االتجاهات العامة التي بّينهالكن 
ن الحكومات شير إلى جهود العديد مت، 60اإللكترونية

لتحسين الشفافية من خالل البيانات الحكومية 
المفتوحة وزيادة عدد وتعقيد الخدمات المتاحة على 

وفعالية  (17 الشكل)اإلنترنت المتعلقة بالمعامالت 
الحكومة اإللكترونية لضمان إدماج الخدمة في 

لمواطنين وإدالئهم بآرائهم. اإلدارات وتحسين مشاركة ا

غير أن الدراسة ال توفر مؤشرات محددة تعالج هذه 
سات ميدانية المسائل على أساس قطري، وال أي درا

المواطنين واعتماد  شاملة تقيس مستوى رضا
 الخدمات على اإلنترنت بطريقة فعلية.

 نقص البيانات ب()

قص ن عدّ بالنسبة لمعظم البلدان النامية والعربية، يُ 
ترتيب  15 الجدول يعرض. وشكلة أساسيةالبيانات م

البلدان العربية في مؤشر الخدمات على اإلنترنت إلى 
جانب خمسة أرقام قياسية لمؤشر الجاهزية الشبكية. 

لمؤشر الجاهزية  قياسيين وال يتناول أول رقمين
لى اإلنترنت، وإنما، الشبكية الخدمات الحكومية ع

بصفة أعم، ما إذا كان للحكومة خطة تنفيذ واضحة 
بهدف  المعلومات واالتصاالتالستخدام تكنولوجيا 

ومدى نجاحها  إجماالً، للبلد نافسيةتحسين القدرة الت
تكنولوجيا. ويعتبر الرقم هذه الفي تعزيز استخدام 

القياسي الثالث محوريًا بالنسبة للخدمات على 
نت فيما يركز الرابع على استخدام اإلنترنت في اإلنتر

 المدارس ويعالج الرقم القياسي الخامس األثر 
غير الموضوعي، من خالل التساؤل كيف يحسن 

 المعلومات واالتصاالتاستخدام الحكومة لتكنولوجيا 
 جودة الخدمات التي تقدمها للسكان.

ويسلط مؤشر الخدمات على اإلنترنت الضوء على 
اء البحرين واإلمارات العربية المتحدة، اللتين جودة أد

كما  ،61تصنفان في الفئة العالية جدًا في هذا المؤشر
يصنف في الفئة العالية للمؤشر كل من تونس وُعمان 

وقطر والكويت ولبنان والمغرب والمملكة العربية 
ز تصنيف اإلمارات العربية المتحدة  السعودية. وَتعز 

بفضل آراء مجتمع األعمال فيها بين البلدان العربية 
حول العناصر الخمسة لمؤشر الجاهزية الشبكية. غير 
أنه، وبصفة عامة، تصنف اإلمارات العربية المتحدة 

في مؤشر تطور الحكومة اإللكترونية  27في المرتبة 
في مؤشر الخدمات على اإلنترنت، مما قد  13والمرتبة 

لتفاؤل بين يدفع إلى استنتاج أن هناك إفراطًا في ا
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صفوف مجتمع األعمال فيها. وينطبق ذلك على قطر 
 وبدرجة أقل على المملكة العربية السعودية.

 مؤشر في جيد مستوى تسجيلالكويت، رغم  وتعاني
الخدمات على اإلنترنت، من آراء سلبية سجلها مجتمع 

األعمال فيها بشأن استخدام الحكومة لتكنولوجيا 
نطبق ذلك أيضًا على لبنان، المعلومات واالتصاالت. وي

علمًا بأن قيمة مؤشر الخدمات فيه أدنى بكثير. أما 
األردن وُعمان فلم تعكس قيمة مؤشر الخدمات على 

اإلنترنت التي سجلها كل منهما اآلراء اإليجابية العالية 
 لمجتمع األعمال فيهما.

 وإذا ما درسنا رأي مجتمع األعمال بشأن 
 ألة النفاذ إلى مسألتين جوهريتين هما مس

 ومسألة األثر على  (المؤشر الثالث)الخدمات 
 ، وحدهما (المؤشر الخامس)كفاءة الحكومة 

قطر واإلمارات العربية المتحدة تخرجان بنتائج 
 عالية جدًا. وتصنف البحرين في مرتبة عالية 
 جدًا في ما يتعلق بالمسألة األخيرة ولكن في 

 ولى. مرتبة أقل في ما يخص المسألة األ
 ويصنف عدد كبير من البلدان العربية 

 في مرتبة متدنية جدًا في كال المسألتين 
 وفي مسائل أخرى. 

قيمة مؤشر الخدمات على اإلنترنت ومؤشرات استقصاء الرأي بشأن الخدمات العامة،  .15 الجدول

 2016البلدان العربية، 

 

قيمة 
مؤشر 
الخدمات 
على 

 نترنتاإل
(0-1) 

أهمية تكنولوجيا 
المعلومات 

واالتصاالت في 
 رؤية الحكومة

 (المرتبة) (1-7)

نجاح الحكومة 
في تعزيز 
تكنولوجيا 
المعلومات 
 واالتصاالت

 (المرتبة) (1-7)

أثر تكنولوجيا 
المعلومات 

واالتصاالت على 
النفاذ إلى 
الخدمات 
 األساسية

 (المرتبة) (1-7)

النفاذ إلى 
اإلنترنت 

 في
 المدارس

(1-7) 
 (المرتبة)

استخدام 
تكنولوجيا 
المعلومات 
واالتصاالت 

 وكفاءة الحكومة
 (المرتبة) (1-7)

اإلمارات العربية 
 المتحدة

0.8913 (1) 6.1 (1) 6.2 (4) 6.1 (4) 6.0 (1) 6.1 

 5.4 (10) 5.3 (34) 5.4 (26) 5.1 (12) 5.2 (9) 0.8261 البحرين

 4.0 (65) 3.5 (110) 3.8 (95) 4.3 (49) 4.3 (50) 0.739 المغرب

 3.6 (92) 3.4 (112) 3.8 (100) 3.8 (83) 3.6 (90) 0.7174 تونس

المملكة العربية 
 السعودية

0.6739 (7) 5.3 (9) 5.3 (33) 5.2 (63) 4.4 (8) 5.5 

 6.0 (3) 5.9 (18) 6.0 (8) 5.8 (4) 5.9 (3) 0.6739 قطر

 3.7 (89) 4.0 (81) 4.1 (71) 3.3 (116) 3.2 (113) 0.6522 الكويت

 4.5 (46) 3.9 (84) 4.6 (50) 4.4 (44) 4.5 (39) 0.5942 ُعمان

 3.0 (125) 3.9 (85) 3.4 (117) 2.7 (134) 2.7 (134) 0.5145 لبنان

 3.4 (112) 2.6 (132) 3.5 (108) 3.6 (99) 3.2 (112) 0.4594 مصر

 4.4 (47) 4.6 (56) 4.8 (43) 4.4 (40) 4.5 (36) 0.4565 األردن

 3.3 (116) 2.8 (128) 3.2 (124) 3.4 (115) 3.1 (119) 0.0652 الجزائر

 3.0 (123) 2.1 (136) 3.0 (129) 3.1 (123) 3.1 (124) 0.0652 موريتانيا

 لباقي المؤشرات. World Economic Forum, 2016لمؤشر الخدمات على اإلنترنت؛ و United Nations, 2016 المصدر:
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تقوله لنا هذه البيانات الجزئية والبعيدة كل  فماذا
عامة الخدمات الالبعد عن أن تكون كاملة، بشأن تقديم 

في البلدان العربية، وكيف استفادت هذه األخيرة من 
 االقتصاد الرقمي؟

النهج الطوعي الذي اتبعه بعض بلدان مجلس  •
ن بدون  التعاون الخليجي ذات الدخل المرتفع حس 

خدمات المقدمة للمواطنين ومدى شك مستويات ال
تطورها، لكنه يتعين توفر مقاييس أفضل لمستويات 

. وُتعتبر اإلمارات العربية المتحدة االمشاركة والرض
 "الحكومة الذكية"البلد العربي األقرب إلى تحقيق 

 الجهود التقنية والرؤية المرشدة؛ بفضل

وباالستناد إلى البيانات المتاحة، ُسجل بعض  •
في حصول المواطنين على الخدمات في  التحسن

تقنية ومالية معظم البلدان العربية بسبب عوامل 
 وعوامل خارجية أخرى؛

ويعدُّ غياب البيانات بشأن البلدان العربية  •
أو حاالت عدم االستقرار /المتضررة من النزاعات و

السياسي الحادة مصدر قلق بالغ. وتبين النتائج أن 

مؤشر  متدنية في هذه البلدان تسجل قيماً 
وتواجه تحديات في  62الخدمات على اإلنترنت

تزويد السكان النازحين بالخدمات األساسية مع 
انهيار البنى التحتية واستمرار النزاعات في بعض 
الحاالت. ويتأثر لبنان واألردن، البلدين المجاورين 
للبلدان التي تعصف بها النزاعات، باعتبارهما بلدين 

حين. قد يرى البعض أن تكنولوجيا مستقبلين للناز
المعلومات واالتصاالت هي من باب الرفاهيات في 

ظروف النزاعات، ولكن هذا غير صحيح، إذ أن 
هذه التكنولوجيا، بما فيها الصيغ المتقدمة من 

إنترنت األشياء واالبتكارات القائمة على البيانات، 
الء تساعد على تقديم الخدمات األساسية لهؤ

 التخفيف من معاناتهم؛السكان و

ومؤشرات استقصاء الرأي لمؤشر الجاهزية الشبكية  •
ل إلى الحكومة محدودة. وتتوقف فعالية التحوّ 

الرقمية أيضًا على ما يطلق عليه المكمالت التناظرية 
بجوانب  هي تتعلق، التي يصعب قياسها و(5 اإلطار)

سياسية أوسع.-قتصادية واجتماعيةا-اجتماعية
 

 مكمالت تناظرية مفيدة من أجل حكومة ومجتمع ذكيين .5 اإلطار

ل إلى الحكومة الذكية والمجتمع الذكي. ويجب أن تتصدى تعد التكنولوجيات الرقمية ضرورية لكنها غير كافية من أجل التحوّ 
 ل الذكي:عند القيام بإصالحات حكومية شاملة بهدف تحقيق التحوّ  الدول العربية للتحديات التالية

في اإلدارة والتسيير: تمثل المركزية إلى جانب اإلجراءات البيروقراطية البطيئة وغياب عقلية الخدمة المدنية ونقص  •
م الخدمات العامة العربية. أهم التحديات التي تواجهها معظ بشأن التعامل مع الهيئات المكونة والعمالء، البرامج التدريبية

تدني أجور موظفي الحكومة واستخدام التوظيف في القطاع العام كمالذ أخير وفي العديد من البلدان هما من  كما أن
العوامل التي ال تحفز تحسين األداء وتقليص العدد المفرط للموظفين. ويضاف إلى ذلك انخفاض مستويات الشفافية 

ي عدد الشراكات التي ُتعقد مع القطاع الخاص من أجل التصدي للتحديات االقتصادية والتفكير االبتكاري، وتدن
واالجتماعية، واالعتماد المفرط على الموارد الخارجية في تمويل مشاريع الحكومة اإللكترونية مع عدم التشديد بما فيه 

 وير الخبرة المحلية داخل الحكومة؛الكفاية على تط

تماعية: تشكل مقاومة ممارسات التغيير وتجريب الحلول االبتكارية حواجز أمام التغيير إلى جانب التحديات الثقافية واالج •
ض ضعف التزام المواطنين وانتشار العالقات في اتجاه  رسوخ األفكار القائمة على تقاليد اجتماعية وثقافية سلبية. ويقو 

 بتعليقاتهم؛مكانيَة إدالء هؤالء واحد، أي من الحكومة إلى المواطنين، إ

التحديات االقتصادية: تشمل الحواجز انخفاض الميزانيات المخصصة إلجراء إصالحات إدارية وتكنولوجية، ال سيما خارج  •
بلدان مجلس التعاون الخليجي، وعدم توفر ما يكفي من المرونة والحرية لقبول االبتكار في اإلجراءات الحكومية. كما يؤدي 

 تقويض اإلصالح؛ونقص البيانات المحدثة من أجل إجراء تحليل الجدوى وفعالية التكاليف إلى  استفحال الفساد في الحكومة

: يشكل ارتفاع التكاليف ومحدودية النفاذ إلى اإلنترنت، ال سيما في المناطق الريفية والفقيرة بالشبكة الربط/البنى التحتية •
ز تقنية أمام استخدام خدمات الحكومة اإللكترونية في معظم البلدان من غير بلدان مجلس التعاون الخليجي، حواج

 .وغيرها من الخدمات على اإلنترنت
 .ESCWA, 2017b المصدر:



60 

 األثر االقتصادي واو.

االقتصاد  لتمسمزايا التكنولوجيات الرقمية  تسربت
، يشجع اإلنترنت على ففي قطاع األعمالبرمته. 

 اندماج الشركات في االقتصاد العالمي من خالل
توسيع نطاق التجارة ورفع إنتاجية رأس المال 
وتكثيف المنافسة في السوق، وهي عناصر تولد 

بدورها االبتكار. فالتكنولوجيات الرقمية تخلق فرصًا 
لتسريع النمو، والشركات التي تستخدمها بطريقة 

مكثفة وفعالة ستكون قادرة على تخفيض تكاليفها 
نقصًا في  والتفوق على المنافسين. غير أن هناك

البيانات اإلحصائية الموثوق بها لقياس أثر االقتصاد 
قياس حصة  مثلالرقمي ونموه في المنطقة العربية، 

قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مجموع 
 القيمة المضافة والوظائف المستحدثة.

مساهمات قطاع تكنولوجيا المعلومات  .1

 واالتصاالت في االقتصادات الوطنية

ركيزة  المعلومات واالتصاالتقطاع تكنولوجيا  يمثل
 واقتصاديًا، اقتصادية رئيسية لالقتصاد الرقمي. 

في  قبولةبطريقة م يمكن القول إن القطاع قد تطور
 عدة المنطقة في األعوام األخيرة. وتوضح دراسات 

أن االستثمار بطريقة سليمة في قطاع تكنولوجيا 
هائلة لنمو  يولد منافع المعلومات واالتصاالت

الصحة  مثلقطاعات الخدمات المتنوعة، لاالقتصاد، و
. ولكن يجب تطوير االجتماعي للتماسكوالتعليم، و

مؤشرات مالئمة لقياس مساهمة تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت في نمو االقتصاد الوطني. وفي البلدان 

العربية، يمكن قياس مساهمة القطاع في النمو 
ام مؤشرات االتصاالت. ويرجع االقتصادي باستخد

ذلك إلى تركُّز القيمة المضافة لقطاع تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت في البلدان العربية في خدمات 

في المائة من مجموع  80االتصاالت، حيث تصل إلى 
القيمة المضافة للقطاع في العديد من البلدان النامية، 

المتقدمة في المائة في االقتصادات  30مقارنة مع 
لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي. 

ويقدم عدد قليل من البلدان العربية، والمملكة العربية 
السعودية واحدة منها، معلومات عن القيمة المضافة 
لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مثلما تفعل 
البلدان المتقدمة. وقدمت هيئة االتصاالت وتقنية 

وهي )ت في المملكة العربية السعودية المعلوما
 2015في تقريرها لعام  (الناظمة لقطاع االتصاالت

في  76تقديرات بأن حصة خدمات االتصاالت بلغت 
المائة من القيمة المضافة لقطاع تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت، وبأن النسبة المتبقية من المائة تتوزع 
 (في المائة 12)على خدمات تكنولوجيا المعلومات 

 وبرامج الحاسوب  (في المائة 9)واألجهزة 

 .(في المائة 3)

واستحواذ خدمات االتصاالت على حصة كبيرة من 
أكبر اقتصاد عربي، على حساب األنشطة الصناعية 
وأنشطة الخدمات، ظاهرة شائعة في البلدان النامية 
والعربية. وفي بعض البلدان النامية، ومن أجل تغطية 

ي البيانات عن القيمة المضافة لقطاع النقص ف
االتصاالت، ترتبط حصة قطاع وتكنولوجيا المعلومات 

االتصاالت باإلنفاق على تكنولوجيا المعلومات 
في  80واالتصاالت؛ وتشير إلى قيم مماثلة تصل إلى 

المائة وما فوق في العديد من البلدان النامية. لكن، 
لدان العربية ورغم أن قطاع االتصاالت في معظم الب

يقدم أهم الخدمات وأجداها من خالل تعميم النفاذ 
تقريبًا إلى التكنولوجيات الرقمية، ال يزال هذا القطاع 

يهدف إلى الربح، وتحتكره جهة واحدة أو جهتان 
بفرض أسعار مرتفعة نسبيًا وتخصيص استثمارات 
متدنية في البنى التحتية للحزمة العريضة الثابتة، 

 البصرية. األلياف مثل

إيرادات قطاع االتصاالت في بعض  16 الجدولويبرز 
. وعلى امتداد هذه 2015إلى  2010البلدان العربية من 

في المائة من  6إلى  1الفترة، تراوحت اإليرادات من 
.وكان المتوسط .الناتج المحلي اإلجمالي الوطني
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ن المتوسط العالمي على مدى الفترة، اإلقليمي أعلى م
في المائة  2.2، حيث انخفضت إلى 2015باستثناء عام 

في المائة.  2.4بالمقارنة مع المتوسط العالمي الذي يبلغ 
ل معظم اإليرادات من الخدمات الصوتية  وَتحص 

وخدمات البيانات للهواتف النقالة. وسجلت األردن 
يرادات، فيما كانت والبحرين وتونس والمغرب أعلى اإل

المعدالت في اإلمارات العربية المتحدة وقطر 

والمملكة العربية السعودية منخفضة نسبيًا بسبب 
 ارتفاع ناتجها المحلي اإلجمالي.

، انخفضت إيرادات قطاع 2015و 2010وبين عامي 
االتصاالت في معظم البلدان العربية، ال سيما األردن 

 ية السعودية، وتونس والمغرب والمملكة العرب

 ساهمات ناتجها المحلي اإلجمالي.مما خفض م

إيرادات قطاع االتصاالت كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي في بعض البلدان العربية،  .16 الجدول

2015-2010 

 2015 2014 2012 2011 2010 البلد

 4.1 4.7 5.4 5.8 6.1 األردن

 3.5 3.8 4.3 4.6 4.6 المغرب

 3.4 3.7 3.9 3.9 4.4 تونس

 3.4 3.4 3.6 4.2 3.7 البحرين

 .. .. 3.4 3.3 2.9 اليمن

 2.9 3 2.9 3 3.1 الجزائر

 2.6 2.4 2.4 2.5 2.8 ُعمان

 2.3 2.2 2 2.1 2.4 اإلمارات العربية المتحدة

 2.1 2.7 2.7 3 3.1 المملكة العربية السعودية

 1.6 1.5 2.1 3.1 3.3 السودان

 1.2 1.1 1.1 1.1 1.4 قطر

متوسط الشرق األوسط 
 وشمال أفريقيا

2.9 3.4 2.7 2.6 2.2 

 2.4 2.6 2.6 2.6 2.7 المتوسط العالمي

 .World Bank, 2017bتجميع اإلسكوا باالستناد إلى  المصدر:
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 2010-2015ض البلدان العربية، العاملون بدوام كامل في قطاع االتصاالت في بع .17 الجدول

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 البلد

النسبة المئوية 
من مجموع 
 *القوة العاملة

 0.18 159 4 304 4 214 4 596 4 600 4 739 4 األردن

اإلمارات العربية 
 المتحدة

11 337 10 798 7 961 7 419 6 254 6 286 0.10 

 0.42 180 3 100 3 000 3 141 3 708 2 570 2 البحرين

 0.26 529 10 057 11 971 10 795 10 936 10 957 10 تونس

 0.33 353 41 433 33 660 32 976 31 268 31 - الجزائر

الجمهورية العربية 
 السورية

26 628 26 612 25 877 26 899 27 154 27 300 0.56 

 0.19 - - - - - 464 17 العراق

 0.18 010 4 007 4 834 3 819 3 959 3 720 3 ُعمان

 - - - - - 442 3 022 3 فلسطيندولة 

 0.14 - - - - - 502 2 قطر

 0.58 500 12 - - - - - الكويت

 0.37 840 7 - - - - - لبنان

 0.20 251 62 518 63 166 64 619 65 233 63 015 64 مصر

 0.09 243 11 196 11 437 11 557 11 943 12 901 12 المغرب

المملكة العربية 
 سعوديةال

23 406 23 721 23 745 23 721 22 019 22 887 0.18 

 0.12 - - - - - 532 9 اليمن

 إحصاءات االتحاد الدولي لالتصاالت.قاعدة تجميع اإلسكوا من  المصدر:
 .https://data/worldbank.org/indicator/SL.TLF.TOTL.IN .تستند الحسابات إلى مجموع القوة العاملة الوطنية الذي قدمه البنك الدولي *

 
 العمالة في قطاع تكنولوجيا  .2

 المعلومات واالتصاالت

يوفر االتحاد الدولي لالتصاالت قاعدة بيانات عن 
العمالة بدوام كامل في قطاع تكنولوجيا المعلومات 

يانات ال تعكس الواقع واالتصاالت. غير أن هذه الب
 بدقة ألنها ال تشمل إال الموظفين العاملين مباشرة 

لدى مشغلي االتصاالت ومقدمي الخدمات؛ وال تأخذ 
في االعتبار العديد من الوظائف األخرى المرتبطة 

البطاقات  مثلبتطوير خدمات االتصاالت وتوزيعها، 
 المسبوقة الدفع. ووفقًا لهذه البيانات، لم تسجل 

 داد العاملين بدوام كامل في قطاع االتصاالت أع

 ، 2015إلى  2010في المنطقة أي نمو ملحوظ من 

 بل سجلت انخفاضًا في بعض البلدان، بما فيها 

األردن واإلمارات العربية المتحدة ومصر والمغرب 
والمملكة العربية السعودية. وال تزال مصر تتصدر 

، 62,251امل الركب حيث يبلغ عدد العاملين بدوام ك
، والجمهورية العربية 41,353تليها الجزائر بما يعادل 

. 22,887، والمملكة العربية السعودية 27,300السورية 
، 2010ولم ترد بيانات من العراق وقطر واليمن بعد عام 
 في حين لم يكن لدى الكويت ولبنان سوى بيانات 

 .2015لعام 

https://data/worldbank.org/indicator/SL.TLF.TOTL.IN
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المعلومات  والعمالة بدوام كامل في قطاع تكنولوجيا
واالتصاالت كنسبة من مجموع القوى العاملة كانت تكاد 

، حيث 2015ال تذكر في جميع البلدان العربية في عام 
في المائة في الكويت، في  0.58سجلت أعلى نسبة وهي 

 في المائة في البلدان المتقدمة. 3حين يبلغ المتوسط 

وال يزال قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات 
ت مصدرًا مهمًا للدخل والعمل الالئق بالنسبة واالتصاال

للشباب والنساء في االقتصادات المحلية، ويسمح 
للعديد من البلدان النامية والعربية بأن تصبح جزءًا 

من االقتصاد الرقمي المعولم. وتسعى المبادرة العالمية 
لمنظمة العمل الدولية بشأن العمل الالئق لصالح 

ارات الرقمية ومراكز الشباب إلى تطوير المه
التكنولوجيا من أجل تحسين الفرص المتاحة في 

. وهي تهدف إلى تنشيط العمل 63االقتصاد الرقمي
على المستوى القطري، وتكثيف الجهود وزيادة األثر. 

وتركز المبادرة على التدخالت التي ُتتبّنى على الصعيد 
المحلي، وضمان االتساق الواضح مع أولويات التنمية 

طنية، واالعتماد على األدلة بشأن ما هو صالح في الو
مختلف السياقات. ويحاول هذا العمل التعاوني ضم 
الجهود بشأن عمالة الشباب ومساعدة الدول األعضاء 

خطة التركيز على هدف حيوي من أهداف  على
 وتنفيذه. 2030التنمية المستدامة لعام 

ي لتمثيل وال تتوفر البيانات الكافية إلجراء تحليل علم
المرأة في القطاع. بيد أن هناك أدلة ضئيلة تشير إلى 
إحراز تقدم في بعض البلدان مثل اإلمارات العربية 

بلدًا عربيًا  13. ووفقًا للبنك الدولي، يندرج 64المتحدة
بلدًا في العالم تسجل فيها أدنى معدالت  15من بين 

لمشاركة النساء في القوى العاملة. ولكن يبدو أن 
مارات العربية المتحدة هي بصدد قلب هذا االتجاه، اإل

في ما يتعلق بمشاركة المرأة في المراكز القيادية في 
العربية  مجال التكنولوجيا. وتمثل النساء في اإلمارات

في المائة من القوى العاملة في القطاع  66 المتحدة
في المائة منهن مناصب قيادية.  30العام، وتشغل 
في المائة من مجلس وزراء البلد  27.5وتشكل النساء 

ويؤدي جميع األعضاء أدوارًا رئيسية في دعم 
التكنولوجيا واالبتكار. وهنا، ال تمثل النساء أقلية 
ملفتة للنظر في قطاع التكنولوجيا، فهن جزء من 
جميع المبادرات الهامة في مجال التكنولوجيا، 

 .65ويقدنها في العديد من الحاالت

تاسع لمؤشر الجاهزية الشبكية أثر ويقيس الركن ال
االقتصاد الرقمي على االقتصاد األوسع من خالل 

 أربعة مؤشرات هي:

 أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على  (أ)
 نماذج األعمال؛

طلبات براءات االختراع في تكنولوجيا  (ب)
 المعلومات واالتصاالت لكل مليون من السكان؛

ومات واالتصاالت على أثر تكنولوجيا المعل (ج)
 النماذج التنظيمية؛

 الوظائف الكثيفة المعارف كنسبة من  (د)
 القوى العاملة.

باألساس من )ج( و )أ(ويستنبط المؤشران 
جرى حول رأي مجتمع األعمال االستقصاءات التي تُ 

 وما إذا ولدت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 نماذج أعمال ونماذج تنظيمية جديدة.

عاليًا في هذه الركيزة  يسجل أي بلد عربي أداءً  ولم
بالمقارنة مع الترتيب العالمي. وكان أداء العديد منها، 

أقل من  بما في ذلك البحرين وُعمان والكويت
المتوسط. وكانت مصر هي االستثناء الوحيد إذ 
سجلت ارتفاعًا بفضل الحصة العالية للعاملين في 

 الوظائف الكثيفة المعارف.

ى اإلمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة وتحظ
العربية السعودية بآراء إيجابية للغاية لمجتمعات 

األعمال فيها بشأن سؤالي االستقصاء. واحتلت قطر 
المرتبتين الثالثة والسابعة على مستوى العالم في أثر 

على كل من نماذج  واالتصاالت تكنولوجيا المعلومات
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ج التنظيمية. وال تبتعد عنها األعمال التجارية والنماذ
اإلمارات العربية المتحدة التي احتلت المرتبتين 
السابعة والعاشرة. ولكن يعكس هذا التفاؤل األثر 

 المحتمل ال األثر الفعلي.

في قطاع تكنولوجيا االختراع براءات  .3

 المعلومات واالتصاالت

يكشف مؤشر براءات االختراع في تكنولوجيا 
الت الذي ُيستخدم في ركيزة األثر المعلومات واالتصا

االقتصادي لمؤشر الجاهزية الشبكية عن قيم ضعيفة 
جدًا لمعظم البلدان العربية. وحدها قطر تسجل قيمة 

براءة اختراع في قطاع  17.1من رقمين بلغت 
أما  .66تكنولوجيا االتصاالت لكل مليون من السكان

ء، مثل البلدان األخرى فسجلت أرقامًا بعيدة إلى الورا
براءة اختراع والمملكة  2.4اإلمارات العربية المتحدة 

. 1والبلدان المتبقية أقل من  1.5العربية السعودية 
وهناك فجوة كبيرة بين البلدان العربية والبلدان 

المتقدمة، حيث تتراوح األرقام التي سجلتها البلدان 
أللمانيا. وتحتل  52.3للسويد و 153.1العشرة الرائدة بين 

براءة اختراع.  117.5إسرائيل المرتبة الرابعة عالميًا عند 
وحسب المنظمة العالمية للملكية الفكرية، فإن إيداع 
طلبات الحصول على براءات االختراع في جميع 
 .67البلدان العربية تقريبًا كان من طرف غير المقيمين

في مؤشر االبتكار العالمي  7و 6وتتضمن الركيزتان 
مؤشرًا، يتناول  27معرفة واالبتكار بشأن نواتج ال

العديد منها أثر التكنولوجيا الرقمية على االقتصاد. 
 ومجموعة البيانات هذه هي أكثر ثراء من تلك 

 التي يقدمها مؤشر الجاهزية الشبكية، ألن العديد 

 من المؤشرات يستند إلى بيانات وليس إلى 

 .68استقصاء للرأي

، يعتبر أداء البلدان 6 الجدولوعلى غرار ما لوحظ في 
العربية ضعيفًا في عنصر االبتكار الوارد في مؤشر 

االبتكار العالمي. وكان أداء اإلمارات العربية المتحدة 
أقل من المتوسط بكثير في ركيزة اإلبداع بالمقارنة 

 مع أداء البحرين وقطر ولبنان والمملكة العربية
السعودية. وتبين النتائج َمواطن ضعف معينة في 

نواتج المعرفة والتكنولوجيا في معظم البلدان العربية 
 المشمولة بالدراسة. ووحده لبنان سجل أداًء جيدًا 

 في نواتج اإلبداع، بسبب النتائج الجيدة بوجه 

 خاص في الركيزة الفرعية التابعة لركيزة 

الت اإلعالم الخدمات والسلع والمتعلقة بمجا
 .69والصحافة والنشر

ومن أجل تحليل أكثر تفصيالً لألثر االقتصادي 
لالقتصاد الرقمي في المنطقة، تركز هذه الدراسة على 

ستة مؤشرات تتعلق باإلنفاق على البرامجيات 
الحاسوبية، وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت، وأسماء النطاقات العلوية العامة، 
اقات العلوية لرموز البلدان، ومنشورات والنط

ويكيبيديا، وتحميل الفيديوهات على يوتيوب. 
 (وترتيبها)قيم البلدان العربية  18 الجدولويلخص 

 بالنسبة لهذه المؤشرات.

 اإلنفاق على البرمجيات الحاسوبية .4

مستوى معقوالً لإلنفاق على  18 الجدوليبين 
 البرمجيات الحاسوبية في البلدان العربية، ال سيما 

في البحرين وتونس والكويت والمملكة العربية 
 السعودية. غير أن نقص البيانات في بعض البلدان 

ال يزال مسألة مهمة تحتاج إلى أن يعالجها صانعو 
ثر االقتصادي لالقتصاد القرارات من أجل قياس األ

 الرقمي على المستوى الوطني بطريقة أفضل.
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اإلنفاق على البرمجيات الحاسوبية، وصادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات  .18 الجدول

 ومنشورات البلدان، لرموزالعلوية  والنطاقات العامة العلوية النطاقات أسماءواالتصاالت، وتسجيل 

 (السنة المشار إليها)، وتحميالت اليوتيوب، البلدان العربية ويكيبيديا

 

اإلنفاق على 
البرمجيات 
 الحاسوبية

النسبة من )
الناتج المحلي 

 (اإلجمالي
2015 

صادرات خدمات 
تكنولوجيا 
المعلومات 
 واالتصاالت

النسبة من مجموع )
  (التجارة

2014 

النطاقات 
 عامةالعلوية ال

لكل ألف )
 مرساكن بع

15-69) 
2015 

النطاقات 
العلوية لرموز 

 البلدان
لكل ألف )

 ساكن بعمر
15-69) 

2015 

نشر صفحات 
ويكيبيديا 
 شهرياً 

لكل ألف )
 ساكن بعمر

15-69) 
2015 

تحميل 
الفيديوهات 
 على يوتيوب 

مقاس بعدد )
السكان بعمر 

15-69) 
2015 

اإلمارات العربية 
 المتحدة

 26.60 (47) 889.24 1 (54) 6.83 (45) 11.91 (38) غير متاحة 0.26 (57)

المملكة العربية 
 السعودية

(29) 0.33 (120) 0.07 (62) 3.35 (86) 0.69 (65) 1 469.75 (33) 34.39 

 26.64 (46) 058.25 2 (52) 4.03 (57) 4.73 (56) 0.37 (102) 0.24 (61) قطر

 28.15 (43) 547.68 1 (62) 1.51 (74) 5.99 (52) 3.28 (20) 2013 0.34 (27) البحرين

 30.36 (39) 452.23 1 (66) 0.48 (93) 8.84 (43) 3.82 (16) 0.32 (30) الكويت

 12.67 (58) 876.27 (78) 0.33 (98) 7.38 (46) 2.72 (32) ر متاحةيغ لبنان

 12.35 (60) 390.44 (92) 0.89 (82) 1.72 (87) 2.91 (27) 2013 0.26 (56) المغرب

 7.71 (63) 637.37 (86) 0.16 (104) 1.99 (80) 0.19 (114) غير متاحة ُعمان

 7.79 (62) 499.87 (89) 0.25 (101) 2.87 (47) 1.71 (56) 2013 0.31 (36) تونس

 12.40 (59) 037.91 1 (70) 0.35 (97) 7.15 (47) غير متاحة 0.28 (49) األردن

 7.67 (64) 439.07 (90) 0.04 (119) 1.33 (91) 1.71 (55) 0.25 (59) مصر

 4.49 (66) 399.68 (91) 0.10 (112) 0.52 (109) 0.32 (106) 2013 غير متاحة الجزائر

 0.67 (71) 117.46 (106) 0.02 (121) 0.40 (111) 3.36 (19) 2013 غير متاحة اليمن 

 .2016 ،المنظمة العالمية للملكية الفكريةواألعمال،  تجميع اإلسكوا باالستناد إلى بيانات من جامعة كورنيل، والمعهد األوروبي إلدارة المصدر:
 األرقام باللون األحمر تشير إلى المرتبة األعلى بين البلدان العربية المشمولة بالدراسة. مالحظة:

 

التجارة في قطاع تكنولوجيا المعلومات  .5

 واالتصاالت

دير خدمات تكنولوجيا تص أن 18 الجدوليبين 
المعلومات واالتصاالت، كنسبة من مجموع التجارة، 
 سجل نتائج جيدة في العديد من بلدان المنطقة، 

في  3.36في المائة، واليمن  3.82بما فيها الكويت بنسبة 
في  2.91في المائة، والمغرب  3.28المائة، والبحرين 
لدان إلى في المائة. وتصنف هذه الب 2.72المائة، ولبنان 

جانب بلدان نامية أخرى تستخدم خدمات تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت على أنها مصدر جيد للصادرات، 
وهذه ليست جميعها صادرات تكنولوجيا متطورة، فهي 
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تضم عددًا كبيرًا من خدمات االتصاالت، التي تشمل 
 األعمال المتصلة بمراكز االتصال. قطاعات جميع 

ت الرقمية في مة التكنولوجياوعند تقييم مساه
االقتصاد الوطني، ينبغي دراسة حجم صادرات سلع 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. ويمكن قياسها 
باستخدام بيانات البنك الدولي كنسبة من العدد 
اإلجمالي للسلع المصدرة. وتلخص البيانات بشأن 

، الذي يوضح 19 الجدولبعض البلدان العربية في 
تطور هذا القطاع على امتداد العقد الماضي من خالل 

  .2014إلى عام  2007توفير بيانات من عام 

 أداًء منتظمًا  19 الجدولتظهر البيانات في 
 في تصدير سلع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

دين عربيين فقط، هما تونس والمغرب. وسجل في بل
 األردن ولبنان أداًء جيدًا إلى حٍد ما، وإن كان 

غير منتظم في األعوام األخيرة، ويبدو أن أداء 
البحرين قد تحسن في اآلونة األخيرة. وغياب بيانات 

أمر مثير  2009بشأن اإلمارات العربية المتحدة منذ عام 
بلد يحتل مركز المقدمة لالنزعاج خصوصًا وأن هذا ال

ل المنطقة إلى االقتصاد الرقمي. وسجلت في تحوّ 
تونس أفضل أداء في هذا المجال باالستناد إلى نتائج 

 نصف المتوسط العالمي. إال أنها ال تتعدى، 2013عام 

، (مالي صادرات السلعالنسبة من إج)صادرات سلع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  .19 الجدول

 2007-2014البلدان العربية،

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 1.89 1.39 1.61 1.47 1.29 1.56 3.77 6.88 األردن

اإلمارات العربية 
 المتحدة

2.72 1.95 .. .. .. .. .. .. 

 1.71 2.39 1.44 0.57 0.25 0.39 0.11 0.06 البحرين

 .. 5.85 6.70 7.38 6.53 4.66 3.86 3.14 تونس

 .. .. 0.01 0.01 0.01 0.03 0.01 .. السودان

 .. 0.09 0.11 0.14 0.10 0.28 0.27 0.28 مانعُ 

 0.42 0.58 0.73 0.97 1.35 0.88 0.63 0.54 فلسطيندولة 

 0.00 0.00 .. .. .. 0.04 .. 0.04 قطر

 0.06 0.05 .. .. .. 0.29 0.18 0.16 الكويت

 1.04 0.86 0.65 0.95 7.11 2.86 1.14 1.22 لبنان

 2.84 0.42 0.24 0.23 0.14 0.17 0.34 .. مصر

 2.71 2.87 3.08 3.26 3.77 4.12 3.24 5.13 المغرب

المملكة العربية 
 السعودية

0.08 0.03 0.07 0.11 0.11 0.12 0.22 .. 

 0.08 0.01 0.01 0.01 0.04 0.05 0.05 0.05 اليمن

 10.83 10.48 10.55 10.69 11.79 11.97 11.27 12.19 العالم

 .http://data/worldbank.org .قاعدة بيانات البنك الدولي تجميع اإلسكوا باالستناد إلى المصدر:
 

http://data/worldbank.org
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 النطاقات العلوية .6

النطاقات العلوية يستند مؤشر عدد تسجيالت أسماء 
إلى قاعدة بيانات ن لكل ألف من السكاعامة ال

WHOIS المسجلة  بجميع النطاقات، التي تورد قوائم
وتستخدم أيضًا في جميع أنحاء العالم للبحث عن 

ومجموعات عناوين  ،مستخدمي اإلنترنت المسجلين
م الذاتية التشغيل. ويشير ُظ والنُ  ،بروتوكول اإلنترنت

 نطاقاتهذا العدد إلى ديناميات نشاط أسماء 
ال يزال هذا النشاط ول بلد معين. اإلنترنت داخ

  بينضعيفًا في معظم البلدان العربية. كما ي
اإلمارات العربية المتحدة وحدها أن ، 18 الجدول

. (من السكان لكل ألف 11.91)رقمين من سجلت نسبة 
ن ووعلى الصعيد العالمي، سجلت البلدان العشر

، لكل ألف من السكان وما فوق 37نسبة األولى 
في البلدان الثالثة  100إلى هذه النسبة وصلت و

لرموز في ما يتعلق بالنطاقات العلوية األولى. و
البحرين والبلدان، وحدها اإلمارات العربية المتحدة 

لكل ألف، فيما تتراوح  1تفوق وقطر سجلت معدالت 
األولى،  في البلدان العشرين 34هذه المعدالت بين 

 في البلدان الخمسة األولى. 100و

االستفادة من االقتصاد التشاركي الناشئ  .7

 ونماذج االبتكار القائمة على البيانات

على  والتحميالتعدد منشورات ويكيبيديا  ستخدميُ 
وتسليط الضوء على  االقتصادي األثر لتقييم بويوتي

أنشطة اإلنترنت التي قد تنطوي على خلق محتوى 
وباستخدام هذين المؤشرين يتبين أن خمسة محلي. 

بلدان فقط، جميعها من مجلس التعاون الخليجي 
وجميعها لديها عدد قليل من السكان باستثناء المملكة 

العربية السعودية، تقوم بـأنشطة ملحوظة لخلق 
 محتوى إنترنت.

 وتسجل قطر أفضل أداء بالنسبة لمنشورات 
ربية السعودية ويكيبيديا فيما تحتل المملكة الع

ربعة ب. والبلدان األوالمقدمة في تحميالت يوتي
ما يخص هذين المؤشرين  األخرى ليست بعيدة في

بلدان عربية  منتسجل معدالت أفضل بكثير هي و
منشور على ويكيبيديا لكل  2000أخرى. وتسجل قطر 

 لكن هذا العدد يظل أدنى بكثير ، من السكان مليون
حيث ن األولى، وسة والعشرالبلدان الخم مما تسجله

إلى يسلندا آو 5,150تصل الواليات المتحدة إلى 
500,13

 ترتيب المملكة العربية السعودية الذي . و70
ب هو أدنى من ويوتيالتحميالت  فيتقريبًا  35يبلغ 

ولى، ن األوالذي تسجله البلدان العشر 50متوسط ال
 . 100 التي تسجلالتي تشمل الواليات المتحدة 

المعدالت التي سجلتها البلدان العربية في وتدل 
مؤشري ويكيبيديا ويوتيوب أن هذه البلدان ال تزال 
مستهلكة للمحتوى على اإلنترنت بوجه عام، رغم أن 
بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي يبذل جهودًا 

 حسنة لخلق المحتوى.

وينبغي أن يقيس صانعو السياسات نوعية اإلبداع 
ى نشاطه. ورغم وجود شركات الرقمي العربي ومد

ناشئة رقمية عديدة في بعض البلدان يديرها رواد 
مشاريع من الشباب، فهي لم تحقق بعد أثرًا ملموسًا. 

ورغم تحقيق هذه الشركات بعض النجاحات في 
مجاالت محددة، ال تزال قاعدة مستخدميها محدودة 

بالمقارنة مع المنصات العالمية واآلسيوية. ويقدم 
أمثلة عن منصات رقمية من المنطقة إلى  20 الجدول

 جانب منصات عالمية وآسيوية.
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 المنصات الرقمية الكبرى، الشرق أوسطية والعالمية واآلسيوية .20 الجدول

 النشاط الرقمي

العرض في 
الشرق 
 األوسط

 المستخدمون
 (يينمال)

الشركات 
الرائدة 
 العالمية

 المستخدمون
 (ماليين)

الشركات 
الرائدة 
 اآلسيوية

 المستخدمون
 (ماليين)

 Google 1 400 Baidu 300 - - البحث

 Facebook 1 712 Tencent 812 - - الوسائط االجتماعية

 WhatsApp 1 000 WeChat 1.120 - - االتصاالت

 YouTube 1 000 Youku 500 - - الفيديو

 Anghami 4 Spotify 100 QQ Music 800 الموسيقى

 Souq.com 6 Amazon.com 304 Alibaba.com 434 التجارة اإللكترونية

 CashU 1 PayPal 179 AliPay 300 اإللكتروني الدفع

 Namshi 5 Zalando  18 Zalora 5 األزياء على اإلنترنت

 Airbnb 50 Tujia 40 - - السفر واالستضافة

 Bayt 18 LinkedIn 450 Daije.com 32 ق العملسو

 Careem 4 Uber 8 Didi Chuxing 250 النقل

 Skill التعليم

Academy 

8 Coursera 
17 

 
- 

 Cobone 3 Groupon 50 Meituan.com 20 جتماعيةالتجارة اال

 .Elmasry et al., 2016 المصدر:

 

ام والمؤشرات التي تم  شرحها في هذا القسم واألقس
السابقة تتناول باألساس البيئات التمكينية وتشمل 

وتطور السوق،  تطور قطاع األعمالمؤشرات بشأن 
وهي تسلط الضوء على تدني األثر االقتصادي 

لالقتصاد الرقمي في معظم البلدان العربية. ورغم 
بعض الجهود اإلبداعية الحميدة، ال تزال البلدان 

جيا المعلومات العربية باألساس مستخدمة لتكنولو
واالتصاالت، وهذا ما تدل عليه أرقام التجارة ونشاط 

 اإلنترنت والبراءات والقوى العاملة في القطاع. 

أما تفاؤل مجتمع األعمال بشأن دور تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت في استحداث نماذج أعمال 
ونماذج تنظيمية جديدة في بعض بلدان مجلس 

بالغ فيه نوعًا ما وينبغي التعاون الخليجي فهو م
هي التي أثبتت  فالبيانات اِلصرفة اعتباره مجرد رأي؛

أنها تعكس، في أفضل األحوال، إمكانات جيدة 
 تحتاج إلى أن تتم بلورتها على أرض الواقع.

 االجتماعي األثر زاي.

لمؤشر الجاهزية الشبكية األثر  ةخيراأل الركيزةقيس ت
هو عمل ال يزال في االجتماعي لالقتصاد الرقمي. و

 من طور اإلنجاز بالنسبة لهذا المؤشر. وتلتمس ثالثة
عمال التجارية اآلراء بشأن مدى مؤشرات استقصاء األ

على الحصول  المعلومات واالتصاالتتأثير تكنولوجيا 
الصحية والتعليمية )على الخدمات األساسية 

وتحسين الخدمات الحكومية ومدى  (والمالية
لمدارس ألغراض التعليم. وباإلضافة استخدامها في ا

إلى أسئلة االستقصاء الثالثة هذه، يستخدم مؤشر 
الجاهزية الشبكية مؤشرًا تكميليًا من استقصاء 

األمم الذي أجرته  2016لعام الحكومة اإللكترونية 
المتحدة، أي مؤشر المشاركة اإللكترونية. ويمكن 
 ،ةمالحظة أن هذا المؤشر يرتبط باستخدام الحكوم

نتائج فيه التي تحقق  العربية البلدان أن المنطقي منو
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األثر أيضًا في ركيزة نتائج جيدة  تسجلجيدة 
وينطبق ذلك  .5 الجدولفي  تضحاالجتماعي، كما ي

بوجه خاص على اإلمارات العربية المتحدة والبحرين 
العربية السعودية جيدًا وقطر. ولم يكن أداء المملكة 

بسبب تدني آراء مجتمع األعمال بشأن النفاذ إلى 
اإلنترنت في المدارس وانخفاض مؤشر المشاركة 

 اإللكترونية نسبيًا.

ونوقش األثر االجتماعي للتكنولوجيات الرقمية 
باستفاضة خالل المنتدى العربي الرفيع المستوى 

طة التنمية بشأن القمة العالمية لمجتمع المعلومات وخ
 8الذي استضافته اإلسكوا من  2030 لعام المستدامة

. وأكد الخبراء الدور المهم الذي 2017مايو /أيار 12إلى 
يمكن أن تؤديه التكنولوجيات الرقمية في تعزيز 

الحصول على التعليم والصحة، وتشجيع االندماج 
االجتماعي، وزيادة فرص العمل، والربط بين 

أوجه عدم المساواة. ويمكن أن المجتمعات، وتقليص 
ل الرقمي للحكومات أثر إيجابي على يكون للتحوّ 

المجتمعات، بما في ذلك رقمنة المعلومات وجعل 
الخدمات ذاتية التشغيل؛ وتحويل اإلجراءات 
والتعاون ما بين الوكاالت؛ وإشراك المواطنين 

والجهات الفاعلة في صنع القرارات؛ وبناء الثقة؛ 
الظروف المحلية للمجموعات. ويمكن والتكّيف مع 

 إلى المستوى المطلوب من قدرة الحكومة الوصول

الرقمية عن طريق االبتكار في مجال تكنولوجيا 
ل نحو قطاعات النقل المعلومات واالتصاالت. والتحوّ 

الذكية في المنطقة العربية واستخدام التكنولوجيات 
ياء، الحوسبة السحابية وإنترنت األش مثلالرقمية، 

 يمكن أن يساهم في تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة المتصلة بالنقل والصحة والبيئة، بما فيها 
 التكّيف مع تغّير المناخ. ويمكن أن تولد األنظمة 

الذكية كميات كبيرة من البيانات، مما يثبت الحاجة 
 إلى البيانات الضخمة وعلم التحليل، في الوقت 

ل الذكية استهالك الوقود الذي تقلص فيه حلول النق

وتفيد البيئة. وفي قطاع الصحة، يمكن أن تساعد 
التكنولوجيات الرقمية الذكية على تحديد البؤر 

 الوبائية وتقديم خدمات طبية في حاالت الطوارئ 

 في المناطق المنكوبة.

ويمثل األشخاص والمجتمعات المكونات الرئيسية 
قتصادية للمدن الذكية، وأهداف هذه المدن هي ا

واجتماعية أكثر مما هي تكنولوجية. وينبغي ترجمة 
برامج المدن الذكية إلى تطبيقات ذكية تلبي 

نة. وتشمل هذه  االحتياجات اليومية للهيئات المكو 
رعاية التطبيقات أنظمة النقل، والبيئة، والتعليم، وال

تحدد أطر عمل هذه  الصحية. وينبغي سن تشريعات
 لما جاء في توصيات اإلسكوا، المدن الذكية. ووفقاً 

ينبغي أن تتعاون شعبة التنمية االجتماعية وشعبة 
التكنولوجيا من أجل التنمية في العمل المتعلق بالمدن 

الذكية، وذلك لفائدة الدول األعضاء. وتأخذ 
تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت في الظهور 

كعناصر تنطوي على إمكانات ضخمة من أجل التنمية 
جتماعية واالقتصادية للشباب. وأصبحت الشبكات اال

االجتماعية أداة لتغيير سلوك الشباب العربي وتساهم 
في عولمة القيم االجتماعية والثقافية واألسرية. وهي 

تؤثر في سلوك الشباب وتصرفاته، إيجابًا أو سلبًا. 
ويجب أن يقوم اآلباء واألوصياء والمدارس بحماية 

وتشجيعهم في الوقت ذاته على  الشباب على اإلنترنت
 االنتفاع منها.

وتؤكد آخر التقارير وجود فجوة رقمية كبيرة بين 
الرجال والنساء في العديد من بلدان المنطقة العربية 
رغم أن وضع المرأة يتعزز باستمرار داخل المجتمع. 

وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أداة مثلى 
 زيز دورها في لتحسين وضع المرأة العربية وتع

بعض  6 اإلطارجهود التنمية داخل بلدانها. ويعرض 
لمنطقة باتجاه تحقيق األمثلة عن مبادرات تنفذ في ا

هذا الهدف.
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 ت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، مبادرامن خالل تمكين المرأة  .6 اإلطار

 من المنطقة العربية

ف في الشرق األوسط وشمال أفريقيا   على (WeMENA)تعمل مبادرة سيدات األعمال من أجل مستقبل قادر على التكيُّ

بتسريع الحلول االبتكارية التي  WeMENAالنساء في المنطقة وإعدادهن. ومن خالل مسابقة نماذج األعمال، تقوم  تمكين
ف بطريقة أفضل مع الضغوط المزمنة والصدمات. وتحصل المتنافسات في  ستساعد ثماني مدن على بناء قدراتها والتكيُّ

هذه المسابقة على تدريب في مجال األعمال على يد جهات متخصصة في مركز التكنولوجيا العالية في السيليكون فالي 
، 2017دوالر. وفي عام  150,000في الواليات المتحدة وغيره، وعلى فرص التنافس للحصول على جائزة نقدية قدرها 

ورام اهلل وعّمان والقاهرة واإلسكندرية وتونس والدار البيضاء. ومن ركائز  مدن بيروت وجبيل WeMENAشملت مبادرة 
تكنولوجيا لرفع مستوى الخدمات أحدث أساليب الهذه المبادرة، التكنولوجيا والمدن الذكية، حيث تستخدم المشاريع 

تحسين إدماجهم المالي في مجتمعاتهم، ومساعدة الحكومة على تحسين الخدمات للمحتاجين من المقدمة للعمالء، و
مشاريع  4سيدة أعمال طلبًا للمشاركة في المسابقة وتم اختيار  200، قدمت 2017خالل االستفادة من البيانات. وفي عام 

 .Alternative Solutionsو Natakallamو Jaleesaو UpFuseكمشاريع فائزة وهي: 

في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، تمولها مبادرة الشراكة لمنطقة الشرق  (WIT)ومبادرة المرأة في ميدان التكنولوجيا 
، وتنفذ بالتعاون مع شركاء (مركز الساحل الغربي)، ويديرها معهد التعليم الدولي ةاألوسط في وزارة الخارجية األمريكي
لمملكة واإلمارات العربية المتحدة والبحرين والعراق وُعمان ولبنان والمغرب وامحليين من تسعة بلدان هي: األردن 

 العربية السعودية واليمن.
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، إلى تحسين الوضع القانوني واالجتماعي للمرأة، ودعم التنمية "المرأة في ميدان التكنولوجيا"هذه المبادرة، تصبو و
وق اإلنسان والمساواة من خالل التكنولوجيا. وتعمل مع طائفة التعليمية والروحية، وتعزيز العدالة االجتماعية وحق

دعم مبادراتها لتمكين المرأة وتكميلها. وتركز برامجها على تعزيز التماسك  خالل متنوعة من المنظمات الشريكة، من
للنساء في المنطقة  "المرأة في ميدان التكنولوجيا"االجتماعي وتنمية المجتمعات من خالل االلتزام المدني. وتقدم مبادرة 

مهن كيفية استخدام الحاسوب وتصفح اإلنترنت والعمل باستخدام برامج الحاسوب المعرفة الرقمية األساسية، وتعلّ 
مهن كيفية استخدام الوسائط االجتماعية للتواصل، وكيفية حماية أنفسهن وأطفالهن، وإعالء أصواتهن . كما تعلّ ةاألساسي

، 2005المجاالت الريفية التي تميل إلى أن تكون محافظة. ومنذ إطالق هذه المبادرة في عام في مجتمعاتهن، ال سيما في 
 منظمة نسائية في الشرق األوسط. 60امرأة وبناء قدرات قرابة  11,000بتدريب ما يزيد على قامت 

 .ESCWA, 2017b المصدر:
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االقتصاد الرقمي على استراتيجيات  .4

 المستويين الوطني واإلقليمي

تؤدي االستراتيجيات الرقمية دورًا مهمًا في االستفادة 
تحقيق جل أمن  المعلومات واالتصاالتمن تكنولوجيا 

في البلدان المتقدمة للجميع شاملين النمو التنمية وال
سياسات الفي البداية، كانت والنامية على حد سواء. 

على  تركز المعلومات واالتصاالتالمتعلقة بتكنولوجيا 
ثم  هاواستخدامإلى هذه التكنولوجيا ل الوصول بُ ُس 

. غير أن السياسات الحديثة المعني بهاقطاع العلى 
عمال فقية بقدر أكبر، وتشمل استحداث األأأصبحت 

التجارية ونمو اإلنتاجية واإلدارة العامة والعمالة 
لصحة والشيخوخة والبيئة والتنمية. والتعليم وا

اليوم االستراتيجيات الرقمية الوطنية باتت و
وفي العديد من  ،بطبيعتها مشتركة بين القطاعات

لتحفيز القدرة التنافسية بوضوح الحاالت مصممة 
 االجتماعي.  هااالقتصادي ورفاه هاللبلدان ونمو

 الرقمية  االستراتيجياتدور  ألف.
 نيالوطعلى المستوى 

لم تخرج االستراتيجيات الرقمية الوطنية من العدم، 
وغالبًا ما تستند إلى استراتيجيات سارية التنفيذ 

تتصل بتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت، كما هو 
الشأن بالنسبة للحزمة العريضة والحكومة 

اإللكترونية واألمن السيبراني. وتكمل االستراتيجيات 
حيان استراتيجيات وطنية الرقمية في الكثير من األ

، الوطنية أخرى، مثل تلك الخاصة باالبتكار أو التنمية
التي تؤدي دورًا محوريًا في بناء المهارات والبحث 

  (األجنبي أو المحلي)والتنمية واالستثمار 
 األعمال. وريادة

واإلدارة السياسية على أعلى المستويات أساسية 
اإلرادة  هفهذلنجاح أي استراتيجية رقمية وطنية. 

تضمن تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية 
والمالية لتنفيذ االستراتيجية ومتابعة التنفيذ على 
أعلى المستويات في النهج الحكومي برمته. ويكفل 

هذا النهج الشامل مراعاة العوامل التنظيمية 
والتمكينية في جهة المدخالت، وتعميم مزايا 

هود االقتصادية االقتصاد الرقمي على جميع الج
واالجتماعية في جهة النواتج. وينطبق هذا النهج 
على االستراتيجيات الوطنية التي تنطوي على أي 

تكنولوجيا جديدة ترمي إلى تحقيق التنمية، ال سيما 
في البلدان النامية والعربية، وال تنحصر في 

 االستراتيجيات الرقمية فقط.

ضع جدول وحتى في البلدان المتقدمة، ال يزال و
أعمال بشأن االقتصاد الرقمي يخدم النمو والرخاء 

  7 اإلطارويبرز  الشامل للجميع في طور التنقيح.

  "ل إلى الرقمنةالتحوّ "ذلك من خالل مبادرة 
  في والتنمية التعاون منظمةالتي أطلقتها 

.االقتصادي الميدان
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 ل إلى الرقمنة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديمبادرة التحو   .7 اإلطار

، بأنه حتى 2017-2018تعترف هذه المبادرة، التي أطلقتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي للفترة 
تمع رقميين، وأن العديد من السياسات العامة هي إرث ل إلى اقتصاد ومجطور التحوّ  االقتصادات المتقدمة ال تزال في

العصر التناظري الذي يرتكز على الحالة المادية وال يتوافق مع العصر الرقمي. وبالمثل، يفتقر صانعو السياسات في بعض 
 دة. رات الجارية ويسعون إلى ضبط السياسات السارية التنفيذ بدالً من تطوير ُنهج جدياألحيان إلى فهم التغيّ 

ل الرقمي في صنع القرارات في العديد من المجاالت بما فيها: المنافسة؛ وتهدف المبادرة إلى دراسة كيفية تأثير التحوّ 
؛ والعلوم (الخصوصية واألمن والبنى التحتية واألثر االقتصادي)وسياسة االستهالك؛ وسياسة االقتصاد الرقمي 

لمشاريع؛ والتأمين والمعاشات الخاصة؛ واألسواق المالية؛ والشؤون المالية والتكنولوجيا واالبتكار؛ والصناعة وتطوير ا
؛ والتعليم والمهارات؛ والعمالة والشؤون (النقدية والمالية والهيكلية)والضرائب؛ واإلحصاءات؛ والسياسة االقتصادية 

ل للحكومة برمتها من أجل إدارة التحوّ  االجتماعية؛ واإلدارة العامة؛ والتجارة. وتهدف أيضًا إلى دعم البلدان في وضع نهج
 ركائز رئيسية: الرقمي. وتقوم المبادرة على ثالث

ل الرقمي التي لها أثر واسع . ويصف هذا اإلطار المحركات الرئيسية للتحوّ الرقمي لالتحو   أبعاد مختلف لفهم إطار •
مة أولية لألدوات من أجل التغيير السياسات. وتحدد قائصنع على االقتصاد والمجتمع، وتمس العديد من مجاالت 

اإلنترنت، والرقمنة، وتحليل  مثلوأصبحت متاحة بفضل التكنولوجيات الرقمية التي يدعم بعضها البعض اآلخر، 
 ، والتكنولوجيات الرقمية المادية؛البيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، والذكاء االصطناعي

. وتتم معالجة مسائل محددة، االقتصاد وعبر السياسات لصنع محددة ل الرقمي في مجاالتالعميق للتحو   التحليل •
ت الرقمنة على السياسات ل الرقمي على التجارة الدولية، ووضع استراتيجية للمهارات الرقمية، وتبعاأثر التحوّ  مثل

 الضريبية؛

كزة في مجاالت ذات . تشمل هذه الركيزة البحوث المرالرئيسية والمسائل قطاعات عدة المتقاطعة مع الوحدات •
أولوية من أجل فهم المسائل المهمة التي يواجهها صانعو السياسات في العصر الرقمي. ويتقاطع العديد من هذه 

المسائل مع أكثر من مجال سياساتي واحد. وتضم القائمة األولية الوظائف والمهارات في االقتصاد الرقمي؛ وتبعات 
ل الرقمي يخدم المجتمع والرفاه؛ ل الرقمي؛ وجعل التحوّ التحوّ  السوق؛ وقياسل الرقمي على المنافسة وهيكل التحوّ 

 على تصميم السياسات وتنفيذها وإصالحها. وأثر التكنولوجيات الرقمية
 .OECD, 2017a المصدر:

 

 هيكل االستراتيجية الرقمية الوطنية باء.

أفرز تحليل االستراتيجيات الرقمية للبلدان المتقدمة 
النامية عن رسم الخطوط العريضة لألهداف /والناشئة

الرئيسية لهذه االستراتيجية على الصعيد العالمي 
وأهم المكونات التي ينبغي معالجتها. وبصفة عامة، 
تشمل هذه االستراتيجيات جهتي العرض والطلب 

 لالقتصاد الرقمي.

 التحتية البنى تطوير زيادةفي جهة العرض، ينبغي 
ى خدمات الحزمة العريضة النفاذ إل) لالتصاالت

والحفاظ على  (وخدمات االتصاالت، على سبيل المثال
اإلنترنت المفتوح؛ وتعزيز قطاع تكنولوجيا المعلومات 

 .ودخوله األسواق الدوليةواالتصاالت، 

، ينبغي تعزيز خدمات الحكومة في جهة الطلب
اإللكترونية، بما في ذلك تحسين الوصول إلى 
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البيانات الحكومية )لقطاع العام المعلومات وبيانات ا
الهويات الرقمية، )؛ وتعزيز الثقة (المفتوحة

 قطاع ؛ وتشجيع اعتماد (الخصوصية واألمن
وال سيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة  األعمال

لتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت، مع التركيز على 
والنقل  الرعاية الصحية مثلالقطاعات الرئيسية 

والدفع باالندماج اإللكتروني إلى األمام، مع  والتعليم؛
التركيز على المسنين والمجموعات االجتماعية 
المحرومة؛ وتعزيز المهارات والكفاءات المرتبطة 

بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، بما فيها المهارات 
األساسية والمتخصصة؛ والتصدي للتحديات 

 المناخ إدارة اإلنترنت وتغّير  مثلاالجتماعية 
 والتعاون بشأن التنمية.

ويهدف أول بندين إلى ضمان جودة البنى التحتية 
للحزمة العريضة من أجل تحسين النفاذ إلى اإلنترنت 

بسعر معقول بالنسبة للجميع، وتشجيع تطوير 
التكنولوجيات الرقمية وصناعات قطاع تكنولوجيا 

 المعلومات واالتصاالت.

طوير جهة الطلب. وتهدف البنود المتبقية إلى ت
وتتصل أكثر بالخدمات الرقمية، وأسباب الخروج من 

 بر على االقتصاد في الشبكة وإحداث أثر أك

 آخر المطاف.

 مكونات جهة العرض .1

في جهة العرض لالقتصاد الرقمي، ينبغي أن تركز 
جداول األعمال الوطنية على عنصرين رئيسيين، 

  المعلومات واالتصاالتقطاع تكنولوجيا 

 نيته التحتية.وب

. واالتصاالت المعلومات تكنولوجياقطاع  تعزيز (أ)
 جميعالعرض في  لجهة األول الهدفيكمن 

االستراتيجيات الرقمية الوطنية في زيادة دعم 
المعلومات واالتصاالت، ال سيما قطاع تكنولوجيا 

البحث والتطوير؛ وتعزيز المعايير؛ في مجاالت 
واالستثمار فة؛ واستثمار رؤوس األموال المجاز

وخدمات تصدير سلع األجنبي المباشر؛ و
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

قطاع تكنولوجيا  أمثلة عن تعزيز 8 اإلطاريقدم و
  الرقمية الخططفي  المعلومات واالتصاالت

 .لبعض الحكومات

يات الرقمية أن تشمل جميع االستراتيج ينبغي (ب)
البنى التحتية لتكنولوجيا  لتحسين ركائزالوطنية 
وقدرات الحزمة العريضة.  واالتصاالت المعلومات

ويتحقق ذلك بتطوير البنى التحتية لقطاع 
ويمكن أن تشمل  االتصاالت الوطني وخدماته.

األهداف النموذجية زيادة قدرة الحزمة العريضة 
ضة من أجل وسرعتها؛ ورفع تغطية الحزمة العري

تحسين ربط المجاالت النائية؛ وتحسين قدرة 
ف البنى التحتية الموجودة. كما يمكن أن تكيّ 

تشمل استراتيجياٌت أخرى مزيدًا من األهداف، 
منها توسيع الحزمة العريضة النقالة وتخصيص 

كشاف استراتيجيات النطاق بفعالية؛ واست
 جديدة باستمرار.

ة السويد الرقمية ويكمن الهدف العام الستراتيجي
الوطنية التي يطلق عليها تكنولوجيا المعلومات 

في توفير ، (ICT for Everyone)واالتصاالت لكل فرد 
، مع 2020ول عام لحزمة عريضة بمستوى عالمي بح

في المائة من مجموع األسر المعيشية  90ضمان نفاذ 
 100اإلنترنت بسرعة ال تقل عن  إلى قطاع األعمالو

الثانية. ولبلوغ هذا الهدف، تخطط  ميغاِبت في
الحكومة السويدية لوضع شروط جيدة للسوق وإزالة 
الحواجز أمام التنمية. ويشمل ذلك اعتماد التشريعات 

 ذات الصلة.
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 لبعض الدول الخطط الرقميةتعزيز قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في  .8 اإلطار

إلى تعزيز توسع قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  (Dynamic Poland 2020) 2020لعام  جية بولنداتهدف استراتي •
 ؛نة بالخارج في األنشطة ذات الصلةعلى الصعيد الدولي، مع التركيز على االستعا

لك تطوير تكنولوجيا إلى النهوض باالقتصاد الرقمي، بما في ذ ا بشأن المعلومات واالتصاالتوترمي استراتيجية هنغاري •
 ؛ومات واالتصاالت القابلة للتصديرالمعل

 ؛تقطاب االستثمار األجنبي المباشرعلى أهمية اس (Plan France Numérique) وتشدد خطة فرنسا الرقمية •

إلى المحافظة على بيئة إيجابية من أجل شركات  (Luxembourg’s Digital Lëtzebuerg)لكسمبرغ وتسعى استراتيجية  •
 ؛اجتذاب أعمال تجارية رقمية جديدةلوجيا المعلومات واالتصاالت الموجودة وتكنو

التشغيل المتبادل بين األعضاء واستخدام معايير  (Digital Agenda for Europe)روبا وأل ةالرقمي الخطةوتشجع  •
مات البيانات وخدأجهزة تكنولوجيا المعلومات الجديدة والتطبيقات ومركز حفظ البيانات  تفاعلموحدة لضمان 

 ؛في أي مكان بسالسة

 قطاع األعمال تطويركندا ل يستثمر بنك، (Digital Canada 150)وفقًا لمبادرة كندا الرقمية في عيدها المائة والخمسين  •

(Business Development Bank of Canada) ،300  .مليون دوالر كندي في شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
ص  المشاريع في المجال  روادلدعم  Canada Accelerator and Incubator Programmeويل لبرنامج تمكما يخص 

 ؛يب في الشركات الصغيرة والمتوسطةسنويًا للتدركندي مليون دوالر  15الرقمي، و

 ي، وتهدف استراتيجية اليابان الوطنية الرقمية إلى دعم تطوير تكنولوجيات الشبكات الرائدة على الصعيد الدول •
ومعالجة البيانات وتحليلها، بما فيها تمييز األنماط؛ واألجهزة وأجهزة االستشعار  ؛ال سيما نقل الشبكات الفائقة السرعة

ت المتعددة اللغات وأنظمة ترجمة الخطابا ؛الحاسوب واالختبارات غير المتلفة ياتتطوير برمجوواألجهزة اآللية؛ 
 ؛المتطورة جداً 

الرقمية الوطنية إلى جلب االستثمارات من أجل توسيع شركات تكنولوجيا المعلومات وتهدف استراتيجية مصر  •
 الموجودة وتوليد فرص العمل.واالتصاالت 

 اإلسكوا. المصدر:

 
 مكونات جهة الطلب .2

نبغي أن تركز يفي جهة الطلب لالقتصاد الرقمي، 
 المكونات التالية: لىية عنطوالبرامج الرقمية ال

 المنفتحة والحكومة فتوحةالم البيانات (أ)
 االستراتيجيات تقروالحكومة اإللكترونية. 

بأن  الراهنفي الوقت  المعتمدةالرقمية الوطنية 
تعمل كحافز لالقتصاد  أن مكنالحكومات ي

 فتح مبادراتذلك في جميع  ويتجلىالرقمي. 

القطاع العام  يعزز أن يمكن حيث البيانات،

 فتح خالل من البيانات على القائم تكاراالب
  ويمكن. وبياناته العام القطاع معلومات
  اإللكترونية الحكومة مبادرات استخدام

أيضًا لتنشيط اعتماد طائفة من التطبيقات 
الصحة اإللكترونية والتجارة  فيالضرورية 

اإللكترونية. ومن أهم االتجاهات في 
  المبذولةالجهود  الوطنية،االستراتيجيات 

 قتصاد الرقمي من خالل لتعزيز الثقة في اال
بناء هويات رقمية لكافة المواطنين وأنظمة 

فيها أنظمة إلكترونية للتحقق من الوثائق، بما 
 ؛الفواتير اإللكترونية
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في استراتيجية  اً مهم اً الهوية الرقمية جزءتعتبر 
، 2014-2020إيطاليا من أجل الخطة الرقمية للفترة 

مان نفاذ مليون يورو لض 50حيث أنفقت الحكومة 
سالم وآمن إلى الخدمات الرقمية التي تقدمها اإلدارة 

قطاع العامة والكيانات الخاصة لجميع المواطنين و
، وتأمين االستفادة من الخدمات الرقمية األعمال
 عالية على األجهزة النقالة. بدرجة

وفي المملكة المتحدة، تطلب استراتيجية اقتصاد 
 ى نحو وثيق الحكومة العمل عل منالمعلومات 

ومنظمات الدفاع عن الخصوصية  القطاعمع 
  حل لتأمين الهويةومجموعات المستهلكين لتطوير 

(Identity Assurance) ة، يستخدم يخدمات الحكوملل
 القدرات الموجودة ويفرض معايير صناعية مستنيرة.

والخصوصية الرقمية واألمن. رغم أن حماية  الثقة (ب)
في العديد من  ارزةب مكانة تحتلالخصوصية 

االستراتيجيات الرقمية الوطنية، ال ينعكس ذلك 
 إلىذلك  يعودفي مخصصات الميزانية. وقد 

 من قانونية مسألة الخصوصية بأن السائد التصور
اختصاص سلطات إنفاذ متخصصة بدالً من أن 

 تظهر ما وغالباً . استراتيجياً  أفقياً تكون هدفًا 
في استراتيجيات  نيالسيبراباألمن  تتعلق تدابير

بما في ذلك اإلشارة إلى  الوطنية، الرقمي قتصاداال
 تدابيردعم التنمية. وقد تشمل لوتدابير  أبحاث
معلومات عامة بشأن المخاطر  السيبرانياألمن 

 السيبرانية؛الجريمة  مكافحة وتدابير السيبرانية

االستراتيجية الرقمية الوطنية في أستراليا، على 
تصف عددًا من اإلجراءات لمعالجة  سبيل المثال،

مشاكل األمن الرقمي، بما في ذلك وضع خطة وطنية 
لمكافحة الجرائم السيبرانية، وإصدار مبادئ عن 

 أفضل ممارسات المواطنة الرقمية.

في  واالتصاالت المعلوماتتكنولوجيا  اعتماد (ج)
العديد  رمييالتعليم والرعاية الصحية والنقل. 

ت الرقمية الوطنية إلى تعزيز من االستراتيجيا
اعتماد التكنولوجيات الرقمية واإلنترنت في هذه 

القطاعات الرئيسية للمجتمع. ويحتل تشجيع 
في  واالتصاالت المعلومات تكنولوجيااعتماد 
الرقمية  االستراتيجيات فيعالية  مكانةالتعليم 
االستفادة  ، التي غالبًا ما تنص على أهميةالوطنية

الرقمية لتحسين فعالية نظام التعليم من الثورة 
مهارات أساسية ومتقدمة في  تطويروضمان 

 شملوت. واالتصاالت المعلوماتمجال تكنولوجيا 
البنى  المتخذة في هذا المجال تطويرالتدابير 
 التعليمية المؤسساتبين  ربطال تحسين)التحتية 

 القائمة علىالدراسية  المناهج عزيزوت ،(مثالً 
وتدريب  ،واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا
 نترنتالتعليمية على اإل ةالبيئتوفير و ،األساتذة

 على المفتوحة الدروس من كبير عدد إتاحة)
 ؛(مثالً  اإلنترنت

تسعى استراتيجية االقتصاد الرقمي الوطنية في 
أستراليا إلى تزويد المدارس ومؤسسات التدريب 

لي بالربط المسجلة والجامعات ومؤسسات التعليم العا
الشبكي من أجل تطوير خدمات تعليمية ابتكارية 

نطاق التعليم  ومرنة والتعاون بشأنها، والموارد لتوسيع
على اإلنترنت إلى المنازل وأمكنة العمل، والمرافق 
لمنح فرص تعليم على اإلنترنت للطلبة وغيرهم من 

 م.الراغبين في التعلّ 

مكانة مهمة  الرعاية الصحية اإللكترونية تحتل أيضاً 
في العديد من االستراتيجيات الرقمية الوطنية. وكما 
هو الشأن بالنسبة للتعليم، تشمل التدابير تأمين الربط 
بشبكات النطاق العريض العالية الجودة لكامل نظام 
الرعاية الصحية. وفي حاالت كثيرة، تتخذ تدابير 
لزيادة تطوير خدمة التطبيب عن ُبعد أو استخدام 

الرعاية الصحية الطبية اإللكترونية. سجالت 
وخصصت استراتيجية إيطاليا من أجل الخطة 

، على سبيل المثال، 2014-2020الرقمية للفترة 
مليون يورو لتحسين نسبة  750استثمارات تبلغ 
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الجودة إلى التكاليف للخدمات المرتبطة بالصحة من 
خالل الحد من التبذير وعدم الكفاءة. وتشمل التدابير 

نشاء سجالت صحية إلكترونية لجميع المواطنين، إ
واعتماد الوصفات الصيدالنية اإللكترونية والحجز 

بهدف االستفادة إلى أقصى حد  على اإلنترنت، وذلك
 من الموارد المتعلقة بالصحة وتقليص مدة االنتظار.

المعيشية  األسر اعتماد: اإللكتروني اإلدماج (د)
 تشجيع يهدف. االتواالتص المعلوماتلتكنولوجيا 

اعتماد األسر المعيشية واألفراد لتكنولوجيا 
إلى المضي قدمًا في  واالتصاالت المعلومات

 اإلدماج ومنهاتحقيق أهداف السياسة االجتماعية، 
 سياسات اعتمادالهدف  هذا ويتطلب. اإللكتروني
 بجهة تتعلق واتصاالت معلومات تكنولوجيا
 العريضةحزمة النفاذ إلى ال توسيع مثل العرض،

إلى المجاالت التي تعاني من نقص في الخدمات، 
 االجتماعية المجموعاتال سيما إلى منازل 

 الخاصة التدابير استكمال يتم أنه غير. الضعيفة
 لرفع بمبادرات األحيان من الكثير في العرض بجهة

وإذكاء الوعي بالمخاطر  الرقمية الثقافة مستوى
 ت.المتاحة على اإلنترن صوالفر

 الرقمية الوطنية للخططأخرى  مكونات .3

والوظائف الرقمية. تعترف جميع  المهارات (أ)
الوطنية بأن تحسين  الرقمية االستراتيجيات

 اإلدماجوالكفاءات وسيلة لزيادة  المهارات
الخطوات الرئيسية التي  وتشمل. اإللكتروني
 زيادةأجل  من وروباأل ةالرقمي الخطة تحددها
المهارات والكفاءات  تطوير وني،اإللكتر اإلدماج

أجل االقتصاد الرقمي. وتقترح  مناألساسية 
الثقافة والكفاءة الرقمية كأولوية " 10الخطوة 
للوائح التنظيمية للصندوق االجتماعي  بالنسبة

 األخرى التدابير ومن. "(2014-2020)األوروبي 
 العائداتتشجيع مشاركة أكبر للشابات والنساء "

عاملة في مجال تكنولوجيا إلى القوى ال
 المواردمن خالل دعم  واالتصاالت المعلومات

 اإللكتروني موالتعلّ التدريبية على اإلنترنت، 
 ؛"والتواصل االجتماعي اللعب على القائم

والتحديات  واالتصاالت المعلوماتتكنولوجيا  (ب)
 االستراتيجيات من قليل عدد يتمتعالعالمية. 
 ،، وفي هذه الحالوليد ببعد الوطنية الرقمية
 المناخ روتغيّ  اإلنترنت حوكمة مثل مسائل تتناول

. ودعت ألمانيا إلى التزام اإلنمائي والتعاون
بالمسائل التي تم  المعنية الجهاتالعديد من 
 2014-2017للفترة  ةالرقمي الخطةفي  إدراجها

في نقاشات السياسة الدولية  بنشاط والمشاركة
الدولي لالتصاالت ومنتدى في االتحاد  عقدتالتي 

ومنظمة التعاون والتنمية في  اإلنترنت حوكمة
 مسائل التعاون اإلنمائيأما الميدان االقتصادي. 

 فتشمل ةاأللماني التي تتناولها الخطة الرقمية
بناء "و "السيبرانيةبناء القدرات "الحاجة إلى 
كما . النامية البلدان في "السيبرانيقدرات األمن 

 دراسة إلىاأللمانية  الحكومةتراتيجية االس دعوت
 استراتيجية في الرقمية التكنولوجيات إمكانات
 .بأفريقيا الخاصة ألمانيا

دور االستراتيجيات الرقمية على  جيم.
 المستوى اإلقليمي

سيساعد وضع خطة رقمية على المستوى اإلقليمي 
قطاع األعمال والسكان بصفة عامة على االنتفاع إلى 

ن التكنولوجيات الرقمية ومن استخدام أقصى حد م
اإلنترنت. ومبادرة الخطة الرقمية ألوروبا، التي أطلقت 

، هي واحدة من المبادرات السبع 2010في عام 
من أجل نمو  2020الستراتيجية االتحاد األوروبي لعام 

إلى  ةذكي ومستدام وشامل. وتهدف االستراتيجي
ا تعوق معالجة سبعة عوامل تم تحديدها على أنه

 (9 اإلطارالواردة في )لالقتصاد الرقمي  ةالدورة الحميد
ألكبر منطقة متقدمة في العالم.
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 ألوروبا ةالرقمي الخطةرضت في الحلقة الحميدة لالقتصاد الرقمي كما ع   .9 اإلطار

 
 .European Commission, 2010 المصدر:

وفي غياب استراتيجية إقليمية عربية، ركزنا على 
 ةالرقمي الخطةمثال مفيد في هذا المجال، هو 

 ضم المجاالت ذات األولوية التالية:تي تألوروبا، ال

بناء سوق رقمي موحد نابض من خالل جعل  •
المعامالت مباشرة على اإلنترنت وعبر الحدود، 

يز السوق الموحد من وبناء الثقة الرقمية، وتعز
 تصاالت، وفتح النفاذ إلى المحتوى؛أجل خدمات اال

الفعال  (interoperability)كفالة التشغيل البيني  •
 وتحسين المعايير والمحافظة عليها؛

ضمان الثقة واألمن في العالم الرقمي من خالل  •
شبكة معززة وعالية  سن تشريعات تكفل توفير

معلومات لمكافحة المستوى وسياسة تتعلق بأمن ال
ضد نظم المعلومات، إلى  الهجمات السيبرانية

جانب اتخاذ تدابير محددة تمكن من الرد بسرعة 
الهجمات. ويمكن تدعيم ذلك أيضًا عبر هذه على 
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التعاون الوثيق مع الجهات المعنية لتعزيز إدارة 
المخاطر على الصعيد العالمي في المجالين الرقمي 

منسقة على المستوى  والمادي واتخاذ تدابير
ستخدام الحاسوب الدولي ضد الجريمة المرتكبة با

 والهجمات األمنية؛

تعزيز النفاذ السريع والفائق السرعة إلى اإلنترنت  •
باستخدام تغطية عالمية بالحزمة العريضة مع 
زيادة السرعة، وتطوير شبكات النفاذ من الجيل 

نت رية، وإتاحة إنترالجديد من خالل األلياف البص
 مفتوح ومحايد؛

زيادة االستثمار في البحث والتطوير عن طريق  •
تكثيف الجهود والكفاءة، وتوجيه االبتكار في 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت باستغالل السوق 
دها الموحد واالستفادة من المبادرات التي تقو

 الصناعة من أجل ابتكار مفتوح؛

مات والخدتعزيز المهارات والثقافة الرقمية  •
 الرقمية الشاملة للجميع.

نشر الخدمات القائمة على تكنولوجيا المعلومات  •
واالتصاالت لفائدة مجتمع االتحاد األوروبي. 

ويشمل ذلك االستفادة من تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت من أجل البيئة، وتطوير الرعاية 

الصحية المستدامة والدعم القائم على تكنولوجيا 
تصاالت من أجل حياة كريمة المعلومات واال

ومستقلة، وتشجيع التنوع الثقافي والمحتوى 
اإلبداعي، وتطوير خدمات الحكومة اإللكترونية 

 ن أجل السفر بفعالية وأنظمة النقل الذكية م

 وتنقل أفضل.

والخطة الرقمية ألوروبا مثال جيد على جهود إقليمية 
ي. منسقة بين بلدان متكاملة على المستوى االقتصاد
وهي إطار جيد لالنتفاع من مزايا االقتصاد الرقمي 
على المستوى اإلقليمي ويمكن أن تكون مثاالً مهمًا 

، بما فيها (أو مناطق فرعية)تقتدي به مناطق أخرى 
المنطقة العربية، بعد تكييفها على النحو الواجب مع 

الوضع المحلي واألولويات المحددة للتنمية. ومن بين 
سية التي تتناولها الخطة الرقمية المسائل الرئي

يزيد  مما يتألف)ألوروبا، استحداث سوق موحد رقمي 
وجمع الموارد من البلدان  (مليون ساكن 500على 

المتقدمة والمتطورة على المستوى التكنولوجي. وفي 
ظل المنافسة العالمية، لن تتمكن أي دولة واحدة، وإن 

ذا القطاع كانت أوروبية، من التفوق بمفردها في ه
الذي يتطلب رؤوس أموال كبيرة ويتسم بكثافة 

 المعارف. وينبغي أن تفكر البلدان العربية في 

 هذا الدرس.

 استراتيجيات رقمية  دال.
 من المنطقة العربية

كانت البلدان العربية سباقة إلى اإلقرار بأهمية تطوير 
استراتيجيات وطنية وإقليمية لبناء مجتمع معلومات 

لتنمية االجتماعية واالقتصادية وتحقيق رتبط بام
بلدان عربية أعدت قد أهداف التنمية المستدامة. و

 أو قامت بتحديثها./استراتيجياتها الوطنية وعدة 
وسوف تساعد هذه االستراتيجيات الرقمية 
ل إلى الحكومات العربية على االستفادة من التحوّ 

ال، االقتصاد الرقمي من أجل التصدي، على سبيل المث
لبطالة الشباب وركود النمو، وبالنسبة لبعضها، التصدي 
لعدم االستقرار السياسي والنزاعات، ونقلها إلى مسار 

 نمو اقتصادي شامل ومستدام.

 االستراتيجيات الوطنية .1

 االستراتيجيات الرقمية في ما يلي أمثلة على
 اإلنمائية في البلدان العربية:

 REACHألردنية أطلقت خطة عمل االقتصاد الرقمي ا

2016في عام  2025
. وتستند هذه المبادرة إلى َمواطن 71

القوة والفرص المتاحة لجعل األردن يلتحق بركب 
االقتصاد الرقمي العالمي. وهدف الخطة بناء اقتصاد 
رقمي يمكّن األشخاص والقطاعات واألعمال التجارية 
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من رفع اإلنتاجية وتحقيق النمو والثروة، وخلق وجهة 
ل جذابة لالستثمارات والشراكات الدولية. وبخطة أعما

ل الرقمي العمل هذه، يسعى األردن إلى تعميم التحوّ 
على اقتصاد البلد برمته، مبتعدًا عن اعتبار تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت كقطاع منعزل ومتجهًا نحو 
رقمنة االقتصاد بالتشديد على أسواق متخصصة 

العناصر األساسية  وسالسل قيمة عالمية. وتشمل
للخطة التخصص الذكي والنمو؛ واالبتكار في القطاع 
العام؛ والمنشآت الناشئة ومزاولة المشاريع؛ والمهارات 
والقدرات والمواهب؛ وبيئة أعمال تمكينية؛ وهياكل 

إلى تسريع  REACH 2025اقتصاد رقمي ذكية. وتهدف 
بين نمو الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة إضافية تتراوح 

وظيفة؛ وإنشاء ما يصل  150,000في المائة، وزيادة  4و 3
 منشأة جديدة في االقتصاد الرقمي. 7,000إلى 

، أطلقت اإلمارات العربية المتحدة 2010وفي عام 
، التي تتضمن ستة مواضيع "2021الرؤية "مبادرتها 

. ويشدد واحد منها، 72تمثل القطاعات الرئيسية
أهمية االبتكار والبحث ، على "متحدون في المعرفة"

والعلوم والتكنولوجيا في تحقيق اقتصادات منتجة 
تنافسية وقائمة على المعرفة، وفي تطوير قطاع 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والبنى التحتية 

لالتصاالت. وتماشيًا مع هذه الرؤية، أعدت اإلمارات 
 قطاعل 2021استراتيجية العربية المتحدة أيضًا 

 :ما يلييا المعلومات واالتصاالت بهدف تحقيق تكنولوج

من أجل نمو اقتصادي اإللكتروني تشجيع الربط  •
 سريع وتصنيع مكثف؛

زيادة الوعي االجتماعي، والحس بالواجبات  •
 والمسؤوليات؛

 ترسيخ الحق في حياة جيدة؛ •

 تعزيز التوجه الوطني نحو تمكين المرأة؛ •

 حماية حقوق اإلنسان األساسية. •

، 2020، أكملت البحرين رؤيتها لعام 2013وفي عام 
وهي رؤية اقتصادية متكاملة تغطي جميع القطاعات 

وتستند إلى مبادئ االستدامة والقدرة التنافسية 
. وتشمل الرؤية قطاَعي تكنولوجيا 73والعدالة

المعلومات واالتصاالت، والعلوم والتكنولوجيا 
 واالبتكار، وتتسق مع أهداف التنمية المستدامة 

بشأن الصناعة واالبتكار والبنى التحتية األساسية، 
ومع إقامة شراكات لتحقيق هذه األهداف. وتماشيًا 
مع هذه الرؤية، تقوم االستراتيجية الرقمية للبحرين 
على ركائز تعزز االقتصاد الرقمي، من خالل تحسين 
ما يلي: مشاركة المجتمع والتزامه، واستخدام قطاع 

لمعلومات واالتصاالت؛ وجهوزية األعمال لتكنولوجيا ا
المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم؛ واإللمام 
بالتكنولوجيا الحاسوبية على المستوى الوطني 
ومهارات تكنولوجيا المعلومات في الحكومة؛ 

ومستوى حماية البيانات؛ وكفاءة الحكومة وأدائها؛ 
ونوعية الخدمات وإدارتها من خالل تعزيز قنوات 

لكترونية ومشاركة المستخدمين؛ الحكومة اإل
 .واالبتكار وريادة األعمال

استراتيجية تكنولوجيا المعلومات  وتشمل
في مصر عدة مبادرات لتعزيز  2030واالتصاالت لعام 

. 74مساهمة هذا القطاع في تحقيق النمو االقتصادي
وتسعى مصر، من خالل تطوير هذا القطاع 
للمواطنين  وصناعاته، إلى إنشاء اقتصاد رقمي يوفر

النفاذ الواسع إلى المعلومات وحقوقهم الرقمية، 
وتشجيع الصناعات الوطنية التنافسية والخالقة. 

وتتضمن االستراتيجية خططًا فرعية بشأن الحوسبة 
السحابية والمحتوى الرقمي العربي. كما وضعت 

مصر االستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات 
: نحو المجتمع الرقمي 2012-2017واالتصاالت للفترة 

والمجتمع القائم على المعرفة، واستراتيجية للتنمية 
، تشمل تنمية 2030المستدامة في إطار الرؤية 

االقتصاد والمعرفة، واالبتكار والبحث العلمي. وتركز 
استراتيجية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لعام 

على ثالث ركائز هي تحويل مصر إلى مجتمع  2030
رقمي، وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات 
 واالتصاالت، وتثبيت مصر كمركز رقمي عالمي.



84 

 وأعدت الحكومة المغربية استراتيجية 
لدعم االبتكار التكنولوجي  "2020المغرب الرقمي "

 والتجديد. وتركز االستراتيجية على رأس 
 وتحل محل  ،المال البشري والثقة الرقمية

 التي  "2013الرقمي  المغرب"استراتيجية 
 غطت مختلف المسائل االقتصادية واالجتماعية، 

 مثل صناعة تكنولوجيا المعلومات. ووضعت 
الحكومة أيضًا استراتيجية البحث العلمي 

 والتكنولوجي.

، وضعت المملكة "2030رؤية "ووفقًا الشتراطات 
العربية السعودية قائمة بمختلف المبادرات الرقمية 

2020ل لوطني للتحوّ برنامجها افي 
، بما في ذلك 75

الجهود الرامية إلى تحسين كفاءة قطاع الرعاية 
ولوجيا المعلومات الصحية وفعاليته باستخدام تكن

 وإقامة شركات تكنولوجية  ل الرقميوالتحوّ 

ناشئة ذات قيمة مضافة للمساهمة في إثراء 
 المحتوى المحلي.

لى ستة ع (eOman)وتركز استراتيجية ُعمان الرقمية 
محاور رئيسية لتنمية المجتمع ورأس المال البشري، 
وتعزيز الحكومة اإللكترونية والخدمات اإللكترونية، 
وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 

والمعايير واللوائح التنظيمية، وتحسين البنى التحتية 
 الوطنية، وإذكاء الوعي.

في قطر  2020ية وتركز استراتيجية الحكومة اإللكترون
هي: تحسين خدمة األفراد  على ثالثة محاور رئيسية

؛ وتحقيق الكفاءة في إدارة الحكومة؛ قطاع األعمالو
وجعل الحكومة أكثر انفتاحًا مع تحسين مشاركة 

المواطنين والمقيمين. وتتلخص أهداف االستراتيجية 
10 اإلطارفي 

76. 

 في قطر 2020أهداف استراتيجية الحكومة اإللكترونية  .10 اإلطار

 في قطر 2020أهداف استراتيجية الحكومة اإللكترونية 

وقطاع  األفراد خدمة تحسين تحقيق الكفاءة في إدارة الحكومة زيادة انفتاح الحكومة
 األعمال

في المائة في  20زيادة سنوية بنسبة 
عدد المستخدمين المشاركين في 

 منتديات تديرها الحكومة

في المائة من الخدمات  80اعتماد 
 المشتركة الحكومية

في المائة من الخدمات  100إتاحة 
الحكومية على اإلنترنت بحلول 

2020 

زيادة إتاحة مجموعات البيانات بنسبة 
 في المائة سنوياً  10

 في المائة من البنى التحتية 80اعتماد 
 المشتركة

في المائة من الخدمات  80إتاحة 
من البداية "وذلك  على اإلنترنت
 "إلى النهاية

في المائة من جميع  80إجراء   
 المعامالت على اإلنترنت

 .http://portal.www.gov.qa/wps/oortal/about-hukoomi/integrated-e-government المصدر:

 

http://portal.www.gov.qa/wps/oortal/about-hukoomi/integrated-e-government
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 اإلقليمية الخطط .2

أعطت التطورات اإلقليمية والدولية في مجتمع 
المعلومات في العقد الماضي، ال سيما نتائج القمة 
العالمية لمجتمع المعلومات، زخمًا إضافيًا لقطاع 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. ودعت إلى وضع 
تراتيجية عربية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت اس

تشرف عليها جامعة الدول العربية.  2007-2012للفترة 
وكان الهدف من وضع االستراتيجية خلق سوق 

تنافسي لمجتمع المعلومات العربي كجزء ال يتجزأ من 
مجتمع المعلومات العالمي، وتحسين جودة الخدمات 

مات واالتصاالت المقدمة القائمة على تكنولوجيا المعلو
للمواطنين العرب وتطوير صناعة قائمة على 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الستحداث فرص 
عمل جديدة وإعداد دخول السلع والخدمات التي 
تنتجها هذه الصناعة إلى األسواق العالمية. وركزت 
االستراتيجية على تعزيز التفاعل بين جميع الجهات 

استخدام تكنولوجيا المعلومات  المعنية من أجل
واالتصاالت في عملية التنمية المستدامة. وبدون 
شك، كانت االستراتيجية رائدة في خلق أسواق 

 وتطوير الصناعة، كما يتضح ذلك في هدفيها األول 
والثاني. إال أنه من الصعب إجراء الدراسات الكفيلة 

 بكشف النجاحات النوعية التي تم تحقيقها في 

 المجال، حسبما أقرت به اإلسكوا وجامعة هذا 

الدول العربية وأشارت إليه البيانات المنشورة 
واإلحصاءات. وتدعم اإلسكوا جامعة الدول العربية 

 في تحديث االستراتيجية.

، وضعت اإلسكوا خطة العمل 2005وفي عام 
اإلقليمية من أجل بناء مجتمع المعلومات. وكانت 

بناء مجتمع معلومات األهداف الرئيسية للخطة 
مستدام وشامل للجميع في المنطقة، تماشيًا مع 

خطة عمل جنيف الصادرة عن القمة العالمية بشأن 
مجتمع المعلومات؛ واقتراح إطار عمل استراتيجي 

شامل؛ وتعزيز الشراكات واقتراح طرائق للتنفيذ؛ 
 وتحقيق أهداف التنمية. 

إطارين وتعمل اإلسكوا حاليًا على تصميم وصياغة 
استراتيجيين جديدين، هما الخطة الرقمية العربية 
وخارطة الطريق العربية بشأن حوكمة اإلنترنت. 

وستنبثق عن هذين اإلطارين استراتيجيات وخطط 
عمل وبرامج جديدة أو محدثة، وبرامج تساعد البلدان 

العربية في االنتقال إلى االقتصاد الرقمي وتحقيق 
. وستواصل االسكوا دعم أهداف التنمية المستدامة

الحكومات األعضاء لالستفادة من الفرص التي يتيحها 
االقتصاد الرقمي واقتصاد اإلنترنت من خالل تعزيز 
قدرة صانعي السياسات على التقريب بين تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت وسياسات اإلنترنت، وتخفيض 

الحواجز أمام اعتماد تكنولوجيا المعلومات 
الت، وال سيما اإلنترنت، لتسريع التنمية واالتصا

االجتماعية واالقتصادية والتقدم نحو تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة. وتعتزم اإلسكوا استعراض خطة 
العمل اإلقليمية واستراتيجية تكنولوجيا المعلومات 

سعيًا إلى االستفادة من  2007-2012واالتصاالت للفترة 
نولوجيا المعلومات اإلمكانيات التي تتيحها تك

واالتصاالت واالقتصاد الرقمي واإلنترنت في تعزيز 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتخطي التحديات 
ذات الصلة في المنطقة العربية التي نشأت عن خطة 

 .2015التنمية لما بعد عام 

الخطة الرقمية العربية إطارًا مرجعيًا إلدماج ستشكل 
تصاالت واإلنترنت تكنولوجيا المعلومات واال

واالقتصاد الرقمي إقليميًا. وستستند إليها الدول 
األعضاء في تطوير خططها الرقمية من أجل تنفيذ 

 . 2015أهداف خطة التنمية لما بعد 

طة الطريق العربية بشأن حوكمة اإلنترنت ريوخ
ستزود صانعي القرارات والسياسات من جميع 

تراتيجي الجهات المعنية في المنطقة بإطار اس
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أهداف مصممة خصيصًا للمنطقة العربية /وأولويات
في مجاالت مجتمع المعلومات وقطاع تكنولوجيا 

 المعلومات واالتصاالت وحوكمة اإلنترنت. 

هذان اإلطاران صانعي السياسات على سوف يساعد 
تحديد األولويات اإلقليمية والوطنية ووضع خطط 

رقمية وطنية خاصة بهم. 

  



 

 

 توصياتال .5
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 التوصيات .5

تنطلق هذه التوصيات من الممارسات الدولية الجيدة 
ب بوتأخذ في االعتبار خصوصيات المنطقة. وبس

وجود تفاوتات بين البلدان العربية سيختلف تطبيق 
هذه التوصيات في بلد من بلدان مجلس التعاون 

عن تطبيقه في بلد غير منتج للنفط أو مثالً الخليجي 
ية. وللبلدان العربية مستويات يمر بمرحلة انتقال

االقتصاد  إلى لمتباينة من النضج واالستعداد للتحوّ 
التمييز بين هذه المجموعات اإلقليمية  إال أنالرقمي. 

ليس هدف هذه الدراسة، وبالتالي فإن الهدف الرئيسي 
تساعد على من هذه التوصيات هو تقديم خطة عامة 

رقمي في اتخاذ تدابير لتسريع نمو االقتصاد ال
المنطقة، ويمكن االستناد إليها لتصميم خطط عمل 

 على المستويين الوطني ودون الوطني.

والمجموعات الرئيسية التي تتوجه إليها هذه 
التوصيات هي صانعو السياسات، في الحكومات 

مناصرة مجال أساسًا، وجهات فاعلة تعمل في 
السياسات العامة أو التحليل. ويتوجه بعض 

إلى المؤسسات والخبراء العاملين في التوصيات 
 مجال القياس. 

يتعلق وجمعت التوصيات في قسمين رئيسيين: األول 
 القياس. بموضوعالمسائل السياساتية والثاني ب

المسائل ب المتعلقةالتوصيات  ألف.
 السياساتية

 الوطني المستويين على الرقمية الخطط صياغة .1
 في الرقمي باالقتصاد للنهوض واإلقليمي

هيكل  يتوافقينبغي أن  .العربية المنطقة
االقتصاد الرقمي الوطني وتصميمه ومكوناته مع 
احتياجات البلد ومستوى بنيته التحتية ونضجه 
الرقمي. ويجب أن تركز خطة االقتصاد الرقمي 

الوطنية على الخصائص المحلية لالقتصاد 
والمجتمع وليس على تلك الخاصة ببلدان أخرى، 

ُيستحسن أن يقاوم صانعو السياسات وبالتالي 
إغراء تقليد تجارب البلدان األخرى. كما ينبغي أن 
تحرص الخطة الرقمية على مراعاة المساواة بين 

الجنسين في النفاذ إلى الموارد وبناء القدرات 
والتعليم وفي أي مشاريع تهدف إلى تمكين 

األفراد في إطار االقتصاد الرقمي. كذلك ينبغي 
 مثللتطورات التكنولوجية العصرية، مواكبة ا

إنترنت األشياء والحوسبة السحابية والبيانات 
الضخمة والتوقيع الرقمي والنقود الرقمية 

 والتحقق من الهوية رقميًا.
 إلى االنتقال في الخاص القطاع إشراك .2

مسؤولية تصميم خطة  تقع .الرقمي االقتصاد
انعي ل نحو االقتصاد الرقمي على عاتق صالتحوّ 

السياسات العامة، ولكن تنفيذها يجب أن يشارك 
فيه القطاع الخاص. ويمكن أن يتحقق ذلك 
باعتماد نهج تشاركي بين القطاعين العام 

والخاص أو نموذج السوق الحرة العادية، وفقًا 
 لحوكمة اقتصادية سليمة ومالئمة.

تكنولوجيات النفاذ إلى الحزمة  تحسين .3
 تجربة لتقديمالسرعة  قةالفائ الثابتةالعريضة 

باإلضافة إلى معدالت  جيدة للمستخدمين.
انتشار الحزمة العريضة، تكتسي جودة النفاذ 

إليها أهمية بالغة بالنسبة إلى االقتصاد الرقمي. 
وترتبط الجودة بسرعة النفاذ إلى اإلنترنت 
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وأحجام التحميل. وبسبب سوء البنى التحتية 
ط اإلنترنت استخدام النحاس في إمداد خطو)

ومحدودية االستثمارات في  (للمشتركين
األلياف البصرية، فإن  مثلالتكنولوجيا المتقدمة، 

سرعة الحزمة العريضة الثابتة والحزم المتاحة 
ألحجام التحميل محدودة في العديد من البلدان 

العربية. وهذه القيود تحد بقدر كبير من عدد 
نهائي التطبيقات التي يستعملها المستخدم ال

لإلنترنت وبالتالي إمكانات االقتصاد الرقمي؛ 
فعمليات البث الشبكي المباشر ألفالم الفيديو 
والتلفزيون الفائق الوضوح على اإلنترنت، على 

 سبيل المثال، يستحيل تطبيقها في معظم 

 البلدان العربية.
جديدة  قاالمجال أمام تطوير أسو فتح .4

المثال،  سبيل على تشمل، رقميال قتصادلال
 عروض الخدمات الثالثية للحزمة العريضة

طور  هذه األسواق هي في .والتلفزيون والهاتف
نشأتها، إن لم تكن منعدمة، في العديد من البلدان 

العربية، وهذا ما يحد من القدرة التنافسية 
ويسمح لمقدمي الخدمات الموجودين باالستفادة 

ت. من وضع مريح ال يحفزهم على تطوير الشبكا
ولن يتحقق فتح أسواق جديدة دون زيادة 

االستثمارات في البنى التحتية للحزمة العريضة 
على  المتطورة وتشجيع هياكل سوق قادرة

المنافسةوال تنحصر فوائدها في تقديم مزايا 
للمستهلك النهائي فحسب بل تحفز على التوافق 

 الالزم بين الشبكات.
 عالمشاري رواد إمكانية حصول تحسين .5

من النساء والرجال على حد سواء،  الشباب،
قطاع  في المجازفالمال  ورأس الئتمانعلى ا

المشكلة . واالتصاالت المعلوماتتكنولوجيا 
توفر  الرئيسية في المنطقة العربية ليست

ل عائقًا في بلدان مجلس األموال، الذي قلما مثّ 
التعاون الخليجي ذات الدخل المرتفع وفي 

دان من خارج المجلس والتي لديها العديد من البل
رؤوس أموال خاصة مهمة. إنما المشكلة هي 

الخوف من المجازفة والتردد في شراء أسهم 
الشابة التي ليس لديها عالقات مع  الشركات

مراكز النفوذ. ويمكن التصدي لهذه المشكلة من 
خالل تقديم حوافز وضمانات عامة لمالكي 

مار في المشاريع األصول المالية من أجل االستث
الناشئة المجازفة. بعض البلدان العربية  الرقمية

غير أنه يمكن فعل المزيد في  ،77اتبع هذا النهج
 هذا الصدد.

اإلنفاق على البحث والتطوير في  تحسين .6
 ِقَبلمن  واالتصاالت المعلوماتتكنولوجيا 

 .األعمال قطاعال سيما  ،المعنية الجهاتجميع 
مستعدة لتطوير قطاعها الربية البلدان الع تحتاج

وتعزيز دورها  المعلومات واالتصاالتلتكنولوجيا 
، في مجال األعمال وبالتالي، في االقتصاد الرقمي
إلى وضع أهداف كمية إلى جانب تدابير الدعم 
ذات الصلة ورصد اإلنفاق العالمي على البحث 

 المعلومات واالتصاالتوالتطوير في تكنولوجيا 
على  قطاع األعمالالمي وإنفاق اإلنفاق الع)

  .(البحث والتطوير
 فعالةال قوانينالحماية البراءات وسن  تعزيز .7

 ومكافأتهم المبتكرين لحماية ،المنافسة بشأن
 .االحتكارية األوضاع استعمال إساءة وتفادي

كامنة صاد الرقمي بتدني الحواجز التقتميز االي
لمنصات احتالل ا، لكنه قد يؤدي بسهولة إلى فيه
 Amazonو Airbnb)مراكز مهيمنة  حةجانال
. (على سبيل المثال، Uberو، Googleو Facebookو

منصة  ة ليست في احتاللاألساسي ةالمشكل ولكن
 بل فيفي وقت زمني معين  اً نممهي اً مركزمعينة 

ين الحاملين لضمان قدرة القادمين الجدد المحتم
حاالت تجنب الفي على منافستها و ،أفضل اً رفكاأ

التي يمكن أن تستغل فيها منصة مهيمنة وضعها 
توسيع المزايا إلى مجاالت االحتكاري من خالل 

تسجيل ال يزال  ،أخرى. وفي البلدان العربية
الناشئة رقمية المنصات الالبراءات ضئيالً جدًا و

تطوير  أرادت هذه البلدانإذا فناجحة قليلة. ال
سيما في  شركات رقمية متفوقة في المستقبل، ال
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المجاالت التي تشغلها جهات فاعلة قوية وتتمتع 
، فهي تحتاج بصالت أوثق مع الدوائر السياسية

تم الحصول  إلى رصد نوعية حماية البراءات التي
مستوى النشاط، ال سيما من طرف )عليها 

 .والبيئة التنافسية الفعالة عن كثب (المقيمين
م أجل تعمي مناإلرادة السياسية  تعبئة .8

 ذكية حكومات طريق عنالسياسات الذكية 
 تقديم وتحسين أذكياء، ومواطنين ذكية ومدن

ل معظم ذب .الفساد ومكافحة العامة الخدمات
خدمات على الالحكومات العربية جهودًا لتحسين 

العربية اإلمارات باستثناء و، لكناإلنترنت. 
اللتين لديهما عدد قليل من  والبحرينالمتحدة 
 خدمات أي بلدقدم ل مرتفع، لم يودخ السكان

تصنيف حكومته ب بالمستويات العالية التي تسمح
تواجه البلدان بشكل عام، . "ذكيةال"حكومة بال

القليلة وتلك التي تعاني من أوضاع ذات الموارد 
 والتي تعصف بها صعبةاجتماعية واقتصادية 

 ل إلى بلدانالتحوّ في  يات هائلةدتح ،النزاعات
ضاء على الفساد ونقص الشفافية. الق فيذكية و

 التاليوبوالمنطقة العربية ليست حالة استثنائية 
تكتسي اإلرادة السياسية أهمية بالغة في هذا 

تحسين المشاركة ، وُيعتبر ياتالمجال السياس
تمكين المواطنين األذكياء اإللكترونية من خالل 

ذلك نهم يمك   ًا في هذا السياق، إذحاسم اً عنصر
دام الخدمات على اإلنترنت بفعالية استخمن 

، عن طريق اإلدالء بتعليقاتهم والمشاركة بنشاط
 توفرةلخدمات الما ينسواقتراحاتهم لتح

لتلبية الالزمة جديدة الخدمات الوتحديد 
 احتياجاتهم بطريقة أفضل.

الحكومة اإللكترونية  برامجب النهوض .9
 بهدف بلوغوالذكية وتوسيع نطاقها،  األساسية

مدن الذكية والمنازل الذكية والحكومات ال
تؤدي الخدمات . الذكية والمواطنين األذكياء

دورًا مهمًا في مجموعة كبيرة من  الذكية
ع الماء يوزتالخدمات اليومية الحيوية مثل 

وجمع النفايات والنقل العام والكهرباء 

والبنى التحتية الصحية  سواالتصاالت والمدار
والنقل الذكي وشبكات شبكات المياه الذكية )

. (توليد الطاقة الذكية وأضواء الشوارع الذكية
والمدن هي أيضًا أفضل بيئة لتطبيق 

تقديم  تتيحإنترنت األشياء التي تكنولوجيات 
خدمات أفضل وأذكى. ومن المهم السعي إلى 
تحقيق مكاسب سريعة، تتطلب تعاون جميع 

ينبغي تشجيع ) اومشاركته الجهات المعنية
دى العربي لمديري الحكومات الذكية المنت

. ويمكن أن تسعى المدن العربية إلى (ودعمه
نجاحات سريعة باستخدام التكنولوجيات تحقيق 

، إلى جانب (وليس بالضرورة المكلفة) توفرةالم
والمهمة. ومن  التأثيرشديدة المجاالت ال تطوير

للهوية  محددة وحيدة ع أرقامضالضروري و
من البلدان العربية، للمركبات بلد في كل الوطنية 

 .اتواألراضي والشركونظام العناوين 
نظام سليم لبناء القدرات وتغيير خطط  إرساء .10

اإلدارة، التي تكتسي نفس أهمية اعتماد 
ال  .بها المتصل التقني والتنفيذ التكنولوجيا

ل إلى مدينة ذكية برنامج تحوُّ  يمكن أن يحقق أيُّ 
ناء قدرات كبار ببلك يقترن ذ أننجاحًا دون 

مسؤولي المدينة والموظفين والمواطنين، بمن 
 الذين ،فيهم الشباب والنساء والمسنون والطلبة

في التغيير: مسؤولو جميعًا ينبغي أن يساهموا 
المدينة عن طريق االضطالع بدور قيادي بارز من 

أجل دعم استراتيجية المدينة الذكية، 
قطاع ن ووالمواطنو ،ن لتنفيذهاوالموظفو

رقمية. ويتعين إحداث ال هملتطوير مهارات األعمال
حيث أنه ليس من السهل دارة أيضًا اإل فيتغيير 

 ، ل عيش جديدةبُ ف مع ُس أبدًا التكيّ 
فجوة رقمية  التي تشهدال سيما في المجتمعات 

رقمية بين الجنسين. الفجوة الواسعة، بما فيها 
غيير تو القدرات بناء إدراجغي بينبالتالي، و

إطار متسق يعالج مسألة المهارات ضمن اإلدارة 
كل يهالتمكينية والبيئة يهيء الوعمليات الدعم و

. وثمة الجهات المعنيةوعي  يذكيمؤسساتي وال
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ل إلى برنامج التحوّ حاجة إليهم جميعًا لدعم 
 .ةمبادرات تقني ما يتصل بذلك منمدينة ذكية و

 ايةلحم وطنية وقوانين استراتيجيات وضع .11
النقص في هذا  .والبيانات األفراد خصوصية

األشخاص على لن يشجع نوع من الحماية لا
ينبغي لذلك خدمات االقتصاد الرقمي. واستخدام 

أيضًا معالجة مسألة انتهاك خصوصية البيانات 
 إلى انتهاك سرية البيانات. ةوالنظر

 ومبادرات خطط وإعداد السياسات توجيه .12
األبعاد الضروري مراعاة من  .المرأة لتمكين

في الخطط  المتعلقة بالمساواة بين الجنسين
في ذلك تعميم المزايا والفرص التي  الوطنية، بما

وزيادة عدد النساء في  تتيحها الخدمات الرقمية
سواء ، المعلومات واالتصاالت تكنولوجياقطاع 

 وأفي المشاريع الناشئة العالية التكنولوجيا 
 لمتوسطة، وتحسين الشركات الصغيرة وا

على المستوى اإلداري والعالي في  نتمثيله
 قطاعات التكنولوجيا.

 القياسمسائل ب المتعلقةتوصيات ال باء.

 رقميال قتصادمفصلة لالإحصاءات  وضع .1
 اتالسياس أولوياتفي تحديد عليها  عتمدي  

من الضروري االقتداء بالبلدان  وأهدافها.
للقيمة المضافة  إجراء توزيع مفصل المتقدمة في

 ،خدمات االتصاالت)قطاع بين أهم مكوناته لل
 ،المعلومات واالتصاالتوصناعة تكنولوجيا 

 ياتوبرمج ،وخدمات تكنولوجيا المعلومات
وظائف بحسب مستوى التأهيل الو (الحاسوب

 المعلومات واالتصاالتداخل قطاع تكنولوجيا )
 .(وخارجه

 وعن حسب المفصلة البيانات جمع تحسين .2
 ألثر المعرفة الكاملةحسن تيمكن أن  .الجنس

على الرجال والنساء عملية  الرقمي االقتصاد
وضع السياسات واتخاذ القرارات. وسيشد 

بين الجنسين في المنطقة  االنتباه إلى الفجوة
أثرها على االقتصاد الرقمي، وتنوير  وإلى العربية

الخطط والتوصيات بغية تحقيق المساواة بين 
 ين.الجنس

 لقياس  قطاع األعمال مسوح تعميم .3
 المعلوماتتكنولوجيا  اعتمادمستوى 

واستخدامها من أجل إرشاد  واالتصاالت
السياسات الصناعية التي تستخدم تكنولوجيا 

هذه  .النمو تحقيقل واالتصاالت المعلومات
يمكن أن تشمل النفاذ إلى الحزمة المسوح 

ترنت العريضة والحضور واألنشطة على اإلن
بين  ،المواقع الشبكية والتجارة بنوعيها)

بين ما المؤسسة التجارية والمستهلك و
، واعتماد نظام إدارة (المؤسسات التجارية
 ةقيمالأو إدارة سالسل /العالقات مع العمالء و

المعلومات  اواالستثمارات في تكنولوجي
 بطريقة أوسع. واالتصاالت

 المباشرة األجنبيةتدفقات االستثمارات  رصد .4
ًا ونوعًا  وتوجيهها نحو مجاالت  وثيق، بشكلكم 

تبين تجربة البلدان  .التكنولوجياتفضي إلى نقل 
لدان اآلسيوية التي تمكنت بالخصوصًا النامية، 

بالبلدان المتقدمة في الميدان  من االلتحاق
، أن توجيه تدفقات االستثمارات التكنولوجي
على تحديدها المباشرة نحو قطاعات تم األجنبية 

إلى جانب نقل التكنولوجيا أولويات وطنية  أنها
  نجاحها.في  مهماً  عتبر عامالً المتصل بذلك يُ 

 في الوطنية اإلحصاءات مكاتب جهود تحسين .5
 استخدام أنماط لقياس العربية البلدان

 .الجنس وحسب األفراد طرف من اإلنترنت
ينبغي أن يشمل القياس اإلنفاق على سلع 

وخدماتها.  المعلومات واالتصاالتجيا تكنولو
وهذا مقياس مهم يساعد على تقييم أثر 

على أنماط اإلنفاق العامة االقتصاد الرقمي 
 لألفراد واألسر المعيشية.

جمع البيانات بشأن مهارات الطلبة  تحسين .6
والبالغين ومهارات المختصين في مجال 
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 مصنفة) واالتصاالت المعلوماتتكنولوجيا 
مشاركة البلدان ُتعتبر  .(الجنس حسب جميعها

العربية في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة خطوة 
 المطلوب مشاركة ولكنفي االتجاه الصحيح، 

المزيد من البلدان العربية في المستقبل 
تنتج عن البيانات الغنية التي  االستفادة منو

واطن الضعف لتصدي لمَ اختبارات التقييم، في ا
أما التعرف أنظمتها التعليمية. وتحسين نوعية 

مهارات البالغين من خالل اختبارات  على مستوى
قد فالبرنامج الدولي لتقييم كفاءات البالغين 

ألن العربية،  نلبلداإلى اأكثر تعقيدًا بالنسبة يكون 
لم تشارك في هذه االختبارات. وقد يكون أيًا منها 

وتبسيط  اإلحصائيةالمسوح  من المفيد تبسيط

اس الفجوة للحصول بوجه خاص على أعداد قي
المعلومات المختصين في قطاع تكنولوجيا 

حسب الجنس والصناعة ومجال  واالتصاالت
 االختصاص.

 والبيانات الضخمة البيانات جمع تحسين .7
يمكن أن تقدم البيانات  .وتحليلها المفتوحة

الضخمة والمفتوحة معلومات عن المجموعات 
التمييز بين الرجال والنساء، الفرعية للسكان، مع 

وبين الشباب والمسنين، وبين الشباب والبالغين، 
يتيح ذلك فهمًا أكثر اإلعاقة. و ذويواألشخاص 

تفصيالً لالقتصاد الرقمي، مما يؤدي إلى تصميم 
ت مالئمة وتحقيق مزيد من اخدمات ومنتج
 .والنمو االقتصادياالجتماعي اإلدماج والرفاه 

 المتعلقة بالسياسات وبالقياس في االقتصاد الرقميتحديات التوصيات للتغلب على  .24 الشكل

 في المنطقة العربية

 
.اإلسكوا :المصدر

 القياس
األولويات، وتقسيم قطاع إرساء 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 
ومسح الشركات، ورصد تدفقات 

االستثمار األجنبي المباشر، ومكاتب 
اإلحصاء الوطنية، وجمع البيانات بشأن 

ات الطلبة والبالغين، واستخدام مهار
البيانات الضخمة، وبيانات الحكومة 
المفتوحة، ووضع مجموعة جديدة من 
المؤشرات، وتحديد متخصص لمالمح 

 االقتصاد الرقمي.

 السياسات

االستثمار، والقروض، ورأس المال 
المجازف، واإلنفاق العالمي على البحث 
 والتطوير، والبراءات، والمنافسة، 

النفاذ إلى الحزمة العريضة  وجودة
وإمكانية اقتنائه، واإلرادة السياسية، 
والمدن الذكية، والتطبيقات الذكية، 
والمواطنون األذكياء، واإلنجازات 
التكنولوجية، وبناء القدرات، وتغيير 

 اإلدارة، وتمكين المواطنين.
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 تركيبة مؤشر الجاهزية الشبكية.  1المرفق 

  : البيئة السياسية والتنظيمية1 الركيزة

 *فعالية أجهزة صنع القانون 011.

 *المعلومات واالتصاالتتعلق بتكنولوجيات قوانين ت 1.02

 *استقالل القضاء 1.03

 *كفاءة النظام القانوني في تسوية المنازعات 1.04

 *كفاءة النظام القانوني في اللوائح التنظيمية الصعبة 1.05

 *حماية الملكية الفكرية 1.06

 (محملةيات الالبرمجالمئوية من نسبة ال)الحاسوب  ياتقرصنة برمجمعدالت  1.07

 عدد اإلجراءات إلنفاذ عقد 1.08

 عدد األيام إلنفاذ عقد 1.09

 ر: بيئة األعمال التجارية واالبتكا2 ركيزةال

 التكنولوجيات أحدثتوفر  2.01

 *رأس المال المجازفتوفر  2.02

 (ألرباحمئوية لنسبة )معدل مجموع الضرائب  2.03

 عدد األيام لمباشرة عمل تجاري 2.04

 راءات الالزمة لمباشرة عمل تجاريعدد اإلج 2.05

 *شدة المنافسة المحلية 2.06

 (المئوية النسبة)االلتحاق اإلجمالي بالتعليم العالي  معدل 2.07

 *جودة مدارس اإلدارة 2.08

 *الحكومة لتكنولوجيات متقدمة اقتناء 2.09

  : البنية التحتية3 ركيزةال

 (فردلكل  كيلووات)إنتاج الكهرباء  3.01

 (السكانالمئوية من نسبة ال)غطية شبكة الهاتف النقال ت 3.02

 (ثانية لكل مستخدمفي ال كيلوبايت)نطاق اإلنترنت الدولي  3.03

 (ناسكمن المليون لكل ) تأمين خوادم اإلنترنت 3.04
 



96 

 ف: يسر التكالي4 ركيزةال

 (الدقيقةي ف تعادل القوة الشرائية بالدوالر) أسعار الهاتف الخلوي المدفوعة سابقاً  4.01

 (الشهربالدوالر في  عادل القوة الشرائيةمُ )أسعار الحزمة العريضة الثابتة  4.02

 (أفضل ترتيب) 0-2القدرة التنافسية لإلنترنت والهاتف،  4.03

 ت: المهارا5 ركيزةال

 *نوعية نظام التعليم 5.01

 *نوعية تعليم الرياضيات والعلوم 5.02

 (النسبة المئوية)ليم الثانوي معدل مجموع التسجيل في التع 5.03

 (النسبة المئوية)معدل إلمام البالغين  5.04

  : االستخدام الشخصي6 ركيزةال

 (ناسكمن اللكل مائة ) االشتراكات في الهاتف النقال 6.01

 (النسبة المئوية)استخدام األفراد لإلنترنت  6.02

 (يةالنسبة المئو)األسر المعيشية التي لديها حاسوب شخصي  6.03

 (النسبة المئوية)إلنترنت إلى ااألسر المعيشية التي لديها نفاذ  6.04

 (ناسكمن ال 100لكل ) االشتراكات في الحزمة العريضة الثابتة 6.05

 (ناسكمن ال 100لكل ) في الحزمة العريضة النقالة االشتراكات 6.06

 *استخدام الشبكات االجتماعية 6.07

  تجارية: استخدام األعمال ال7 ركيزةال

 *استيعاب التكنولوجيا على مستوى الشركة 7.01

 *القدرة على االبتكار 7.02

 (السكان طلبات تسجيل البراءات لكل مليون من) بحسب معاهدة التعاون بشأن براءات االختراع البراءات 7.03

 *في المعامالت بين األعمال التجارية المعلومات واالتصاالتاستخدام تكنولوجيا  7.04

 *استخدام اإلنترنت بين األعمال التجارية والعمالء .057

 *تدريب الموظفين مدى 7.06

 ة: استخدام الحكوم8 ركيزةال

 *لرؤية الحكوميةا في المعلومات واالتصاالتأهمية تكنولوجيا  8.01

 (ترتيب أفضل) 0-1مؤشر الخدمات الحكومية على اإلنترنت،  8.02

 *المعلومات واالتصاالتجيا نجاح الحكومة في تعزيز تكنولو 8.03
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  : اآلثار االقتصادية9 ركيزةال

 *على نماذج األعمال المعلومات واالتصاالتأثر تكنولوجيا  9.01

طلبات تسجيل ) االختراع براءات بشأن التعاون معاهدةبحسب  المعلومات واالتصاالتبراءات تكنولوجيا  9.02
 (السكان البراءات لكل مليون من

 *على النماذج التنظيمية المعلومات واالتصاالتلوجيا أثر تكنو 9.03

 (النسبة المئوية من القوى العاملة)الوظائف الكثيفة المعارف  9.04

  : اآلثار االجتماعية10 ركيزةال

 *على النفاذ إلى الخدمات األساسية المعلومات واالتصاالتأثر تكنولوجيا  10.01

 *النفاذ إلى اإلنترنت في المدارس 10.02

 *وكفاءة الحكومة المعلومات واالتصاالتاستخدام تكنولوجيا  10.03

 (ترتيب أفضل) 0-1مؤشر المشاركة اإللكترونية،  10.04

 .World Economic Forum, 2016 المصدر:

 .مؤشر استقصاء الرأي للمنتدى االقتصادي العالمي * مالحظة:
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 تركيبة مؤشر االبتكار العالمي.  2المرفق 

 ساتالمؤس  1.

 البيئة السياسية 1.1

 *االستقرار السياسي 1.1.1

 *فعالية الحكومة 1.1.2

 البيئة التنظيمية  1.2

 *جودة اآلليات التنظيمية 1.2.1

 *تطبيق القانون 1.2.2

 (األجر حسب عدد أسابيع العمل)تكاليف التسريح والفصل  1.2.3

 بيئة األعمال  1.3

 *سهولة بدء نشاط تجاري 1.3.1

 *لة حل مشاكل اإلعسارسهو 1.3.2

 *سهولة دفع الضرائب 1.3.3

 رأس المال البشري والبحث.  2

 التعليم  2.1

 (النسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي)اإلنفاق على التعليم  2.1.1

 (تلميذ، التعليم الثانويلكل ) إنفاق الحكومة على التعليم 2.1.2

 (السنوات)متوسط عدد سنوات الدراسة المتوقع  2.1.3

 في القراءة والرياضيات والعلوم (الطالب لتقييم الدولي البرنامج)ترتيب بيزا  2.1.4

 (التعليم الثانوي)نسبة التالميذ إلى األساتذة  2.1.5

 التعليم العالي  2.2

 (اإلجماليالمئوية لاللتحاق  ةالنسب)التعليم العالي ب االلتحاق 2.2.1

 (النسبة المئوية)دسة ن في العلوم والهنوالمتخرج 2.2.2

 (النسبة المئوية)التنقل في التعليم العالي  2.2.3
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 البحث والتطوير  2.3

 (السكان لكل مليون من عادل الدوام الكاملمُ )الباحثون  2.3.1

 (النسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي)اإلنفاق اإلجمالي على البحث والتطوير  2.3.2

 (متوسط اإلنفاق، الثالث األولى، ماليين الدوالرات األمريكية)ير العالمية شركات البحث والتطو 2.3.3

 *(متوسط الدرجات للجامعات الثالث األولى)لجامعات ل QSتصنيف  2.3.4

 البنى التحتية.  3

 تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت  3.1

 *النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 3.1.1

 *ولوجيا المعلومات واالتصاالتاستخدام تكن 3.1.2

 *الخدمات الحكومية على اإلنترنت 3.1.3

 *المشاركة اإللكترونية 3.1.4

 البنى التحتية العامة  3.2

 (لكل فرد الكيلوواتعدد )إنتاج الطاقة الكهربائية  3.2.1

 *األداء اللوجيستي 3.2.2

 (حلي اإلجماليالنسبة المئوية من الناتج الم)إجمالي تكوين رأس المال  3.2.3

 البيئيةاالستدامة   3.3

كيلوغرام من لكل  2005عادل القدرة الشرائية بالدوالر لعام مُ )وحدة استخدام الطاقة /الناتج المحلي اإلجمالي 3.3.1
 (المكافئ النفطي

 *األداء البيئي 3.3.2

القدرة  من حيث ُمعادل لمحلي اإلجماليالناتج ادوالر من مليار لكل ) البيئي ISO 14001شهادات االمتثال لمعيار  3.3.3
 (الشرائية

 تطور السوق.  4

 القروض  4.1

 *سهولة الحصول على قروض 4.1.1

 (من الناتج المحلي اإلجماليالمئوية النسبة )القروض المقدمة على المستوى المحلي إلى القطاع الخاص  4.1.2

 (من الناتج المحلي اإلجمالي المئويةالنسبة )إجمالي قروض التمويل البالغ الصغر  4.1.3

 االستثمار  4.2

 *سهولة حماية المستثمرين 4.2.1

 (من الناتج المحلي اإلجماليالمئوية النسبة ) السوق قيمة رأس مال 4.2.2

 (من الناتج المحلي اإلجماليالمئوية النسبة )مجموع قيمة األسهم المتداولة  4.2.3

 (عادل القدرة الشرائيةمُ من حيث الناتج المحلي اإلجمالي ريليون دوالر من لكل ت) معامالت رأس المال المجازف 4.2.4
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 التجارة والمنافسة  4.3

 (ح، النسبة المئويةمتوسط مرج  )معدل التعريفات المطبقة  4.3.1

 †ة المنافسة المحليةحدّ  4.3.2

 (ُمعادل القدرة الشرائيةلكل مليار دوالر من الناتج المحلي اإلجمالي من حيث )حجم السوق الداخلي  4.3.3

 تطور السوق. 5

 العاملون في مجال المعرفة  5.1

 (النسبة المئوية)العمالة الكثيفة المعارف  5.1.1

 (لشركاتالمئوية لنسبة ال)الشركات التي توفر تدريبًا رسميًا  5.1.2

 (الناتج المحلي اإلجماليمن المئوية النسبة )أعمال البحث والتطوير التي قامت بها المنشآت التجارية  5.1.3

 (من الناتج المحلي اإلجمالي النسبة المئوية)إنفاق األعمال التجارية على البحث والتطوير  5.1.4

 (من مجموع العمالةالمئوية النسبة )النساء العامالت الحاصالت على شهادات عالية  5.1.5

 روابط االبتكار  5.2

 †مجال البحث التعاون بين الجامعات والصناعات في 5.2.1

 †حالة النشاط اإلنمائي للمجموعات 5.2.2

 (النسبة المئوية) تمويل البحث والتطوير من الخارج 5.2.3

عادل مُ من حيث الناتج المحلي اإلجمالي لكل تريليون دوالر من ) صفقات التحالف االستراتيجي للمشاريع المشتركة 5.2.4
 (القدرة الشرائية

عادل القدرة مُ من حيث الناتج المحلي اإلجمالي لكل مليار دوالر من ) مكاتب وأكثر 3راءات في إيداع طلبات أسر الب 5.2.5
 (الشرائية

 استيعاب المعرفة  5.3

 (النسبة المئوية من مجموع التجارة)اإلتاوات ورسوم الترخيص  5.3.1

 (يةالنسبة المئو)الواردات العالية التكنولوجيا الصافية من إعادة االستيراد  5.3.2

 (النسبة المئوية من مجموع التجارة)استيراد خدمات االتصاالت والخدمات الحاسوبية واإلعالمية  5.3.3

 (من الناتج المحلي اإلجماليالمئوية النسبة )التدفقات الصافية لالستثمارات األجنبية المباشرة  5.3.4

 (في األعمال التجاريةالمئوية النسبة )المواهب البحثية  5.3.5
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 المعرفية والتكنولوجية نواتجال  6

 خلق المعرفة  6.1

 من حيثالناتج المحلي اإلجمالي لكل مليار دوالر من ) من طرف المقيمينمحلية طلبات الحصول على براءات  6.1.1
 (عادل القدرة الشرائيةمُ 

لكل مليار دوالر من ) قيمينمن طرف الموفقًا لمعاهدة التعاون بشأن براءات االختراع طلبات الحصول على براءات  6.1.2
 (عادل القدرة الشرائيةمُ  من حيثالناتج المحلي اإلجمالي 

عادل القدرة مُ  من حيثالناتج المحلي اإلجمالي لكل مليار دوالر من ) طلبات نماذج المنفعة المقدمة من المقيمين 6.1.3
 (الشرائية

 (عادل القدرة الشرائيةمُ  من حيثتج المحلي اإلجمالي النالكل مليار دوالر من ) المقاالت العلمية والتقنية 6.1.4

 *للوثائق التي يمكن االستشهاد بها Hمؤشر  6.1.5

 تأثير المعرفة  6.2

 (لكل فرد، بالنسبة المئوية) عادل القدرة الشرائيةمُ  من حيثمعدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي  6.2.1

 (سنة 15-64 بعمر كانالس لكل ألف من) الجديدةالتجارية المنشآت  6.2.2

 (النسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي)اإلنفاق على برامج الحاسوب  6.2.3

 (عادل القدرة الشرائيةمُ  من حيثالناتج المحلي اإلجمالي لكل مليار دوالر من ) ISO 9001شهادات الجودة وفقًا لمعيار  6.2.4

 (النسبة المئوية) ولوجيا المتقدمةالشريحة العليا والمتوسطة من تصنيع التكن 6.2.5

 نشر المعرفة  6.3

 (النسبة المئوية من مجموع التجارة)إيرادات اإلتاوات ورسوم التراخيص  6.3.1

 (النسبة المئوية)صادرات التكنولوجيا العالية صافية من إعادة التصدير  6.3.2

 (نسبة المئوية من مجموع التجارةال)تصدير خدمات االتصاالت والخدمات الحاسوبية واإلعالمية  6.3.3

 (النسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي)التدفقات الصافية لالستثمارات األجنبية المباشرة  6.3.4

 اإلبداعية النواتج  7

 األصول غير الملموسة  7.1

عادل مُ  من حيثمحلي اإلجمالي الناتج اللكل مليار دوالر من )من طرف المقيمين المحلية طلبات العالمات التجارية  7.1.1
 (القدرة الشرائية

عادل القدرة مُ  من حيثالناتج المحلي اإلجمالي لكل مليار دوالر من )طلبات العالمات التجارية بموجب نظام مدريد  7.1.2
 (الشرائية

 †تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخلق نماذج األعمال التجارية 7.1.3

 †النماذج التنظيميةخلق ت واالتصاالت وتكنولوجيا المعلوما 7.1.4
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 السلع والخدمات اإلبداعية  7.2

 (النسبة من مجموع التجارة)تصدير الخدمات الثقافية واإلبداعية  7.2.1

 (سنة 15-69 بعمر السكان لكل مليون من) األفالم الطويلة الوطنية 7.2.2

 *(سنة 69-15 بعمر السكان ألف منلكل ) اإلنتاج العالمي للمواد الترفيهية واإلعالمية 7.2.3

 (النسبة المئوية)صناعات الطباعة والنشر  7.2.4

 (النسبة المئوية)صادرات السلع اإلبداعية  7.2.5

 اإلبداع على اإلنترنت  7.3

 (سنة 15-69 بعمر السكان لكل ألف من) عامةال النطاقات العلوية 7.3.1

 (سنة 15-69 بعمر السكان لف منلكل أ) رموز البلدانل النطاقات العلوية 7.3.2

 (سنة 15-69بعمر السكان  لكل مليون من) منشورات ويكيبيديا الشهرية 7.3.3

 (سنة 15-69بعمر السكان لكل مليون من ) تحميل الفيديوهات على يوتيوب 7.3.4

 . Cornell University, European Institute for Business Administration, 2016 المصدر:
  .الرأي استقصاء مؤشر † المركب؛ القياس مؤشر *: ظةمالح
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يعنى االقتصاد الرقمي باالستخدام الواسع النطاق لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 
الجهود االجتماعية واالقتصادية، ويسهم في توسيع الفرص وزيادة النمو االقتصادي وتحسين 

الخدمات العامة المقدمة. واالقتصاد الرقمي ضروري لخلق “مجتمعات ذكية” تمّكن جميع 
الجهات، من سلطات عامة وحكومات وشركات وأفراد وال سيما الشباب، من اتخاذ أفضل 

القرارات على أساس معلومات وافية والحد من أوجه عدم المساواة. وللثورة الرقمية أثر بعيد 
المدى كما كان للثورة الصناعية في القرن التاسع عشر. 

وال يمكن أن تبقى المنطقة العربية بعيدة عن هذا التوّجه بل ال بد من أن تستفيد من المزايا 
التي يقدمها وتتصدى للمخاطر المرتبطة به. ويمكن للبلدان العربية، بما تتمتع به من طاقات 

بشرية كبيرة وشباب مثقّفين وموارد مالية وموقع جغرافي مركزي، أن تستخدم األصول التي 
يتيحها االقتصاد الرقمي لتحويل اقتصاداتها ومجتمعاتها.
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