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موجز تنفيذي
د
حُْتدددل الرقمن ددا تعي د ا عميم ددا ص تنادديي اوقعي دداي الالددامل  ،وتالي ددد ُتديددد
الميمددا ،وتسمددد ا دددوي اددا سنعدداخل التددومي واأدددما ر ولرددن ن تيتددر الرقمنددا تنفيددذ ةسددا
العنميددا املتددعداما لالددا  ،٢٠3٠لرددن اطددرت اععمدداي يا ددا ا ددعباقيا لبنددا قدددتا سنعاجيددا
تنا د اوقعيداي الرقمد اجلديددر ويطدم كلدش حطدد املدواتي لتدد الفعدرا ص البد العحعيدا،
وترددوين املردداتا والرفددا ا الرقميددا لوطددرصا واألتددءاب ،واوتتمددا اتيا ددا اواعرددات،
وتتء التيا ا اليناعيا ص جان السو ر وتسرح مالاجلا البياان  ،وه الد حدم ْدة اإلنعداج
األ ا ل قعياي الرقم ُ ،تداي يا اتيا وتنايميا كا االاي يوليا لرن النار فيرا ص
ياق تصن عم األونرعاي املعالوق ابنا توافق اآلتا ر
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أولا -مقدمة
 -١لددر اوقعيدداي الالددامل ملراحد األوو مددن الفددوتة الرقميددار فمددن املعوقددمي ن تددؤ ر الرقمنددا ص
منات اإلنعاخل والالمالا والعجاتة ،و ععسو ترييف طر التيا ا المائما ص جماو تىت ،مدمي
م ددا يي دداح كل ددش م ددن ىل ت لنت ددبا سو تنفي ددذ ةس ددا العنمي ددا املت ددعداما لال ددا ٢٠3٠ر وتعي د
الرقمنا اتيداوا مباتدرا لالديدد مدن هددال العنميدا املتدعداماف ا ددل  5اطدنن املتداواة ادا اجلنتدا،
وا ددل  ٨اطدنن الالمد ال ئددق والنمدو اوقعيدايي ،وا ددل  9اطددنن اليدناعا واواعردات والبد
العحعيا ،وا دل  ١7اطنن عمد الطراصا لعحميق األهددالر ولردن لورقمندا ن تدؤ ر ي دا ص
مالاي األهدال األةرى أت ا غ مباتدر ،و ديما ا ددل  ١اطدنن الفمدر ،وا ددل  ١٠اطدنن
عد املتاواة ،وا دل  ١٢اطنن او عر ك واإلنعاخل املتؤولَار

اثني ا -تطور القتصاد الرقمي بني الفجوات الرقمية الكبرية
 -٢تع م ددن العرنولوجي ددا الرئيت ددا ال ددد يت ددعند سلير ددا اوقعي دداي الرقمد د اآلة ددذ ص العس ددوت عو ددي
الدعحري اآل املعمدد  ،وال ددذصا اواسناعد د  ،وسنتن ددت األت دديا  ،وا و ددبا الت ددحاايا ،والدتا ددا
العحويويددا لوبيد دداان ال ءمد ددا ،والسباع ددا الف يد ددا األاالدداير وسك يا د وقددمي مؤت درا مو وقددا ل قعيدداي
الرقم عم ا قيد العنفيذ ،فإن العداا المائما تط سو ن اوقعيداي الرقمد يعو دمي ااالداي عددةر
وتط د د د العمد د ددديرا سو ن حجد د د ددي اإلنعد د د دداخل الالاملد د د د مد د د ددن د د د ددومي وةد د دددما ترنولوجيد د ددا املالوومد د ددا
واوتياو يبوغ حاليا  6.5ص املائا من اإلنعاخل الالامل  ،ويالم د ما يناهددز  ١٠٠مويددون تددءص
ص قس دداخ ةدم ددا ترنولوجي ددا املالووم ددا واوتي دداو وح دددرر وخاي اددايتا ةدددما هددذر
العرنولوجيا انتبا  ٤٠ص املائا اا عام  ٢٠١٠و٢٠١5ر واوعت مبيالا العجاتة اإللرتونيا
ص مجيددمي ددا الالددا  ٢5.3تريويددون يووت ص عددا  ،٢٠١5صانددت نتددبا  9٠ص املائددا منرددا ص
ت ددر دداتة سلرتوني ددا ا ددا ت ددرصا و ١٠ص املائ ددا ص ت ددر مبيال ددا م ددن مؤ ت ددا اتي ددا
سو متدعرورار وتطد د تمدديرا األونرعداي سو ن العجداتة اإللرتونيدا مدن مؤ تدا اتيدا سو
متعرورا عرب ا دوي اوعت  ١٨9اويدون يووت ص عدا  ،٢٠١5ي مدا يالدايل  7ص املائدا مدن
جمموخ العجاتة اإللرتونيا من مؤ تا اتيا سو متعرورار واوعت مبيالا الرواوات عوى
متعوى ا عوى اإلط ق؛ و جوت الطحنا الالامليا من السااالا الف يا األاالاي خايية اصفر
من ال الف ص عدا  ٢٠١6لعيد سو مدا يزيدد عودى  ٤5٠ ٠٠٠طااالدا ،ومدن املعوقدمي ن تيد
سو  6.7م ي ددا ص ع ددا ٢٠٢٠ر وحبو د ددول  ،٢٠١9يحعوق د ددمي ن يرتف د ددمي حج د ددي حرص د ددا اإلنتن د ددت
الالامليددا  66مددرة عمددا صان عويدده ص عددا )١(٢٠٠5ر
 -3غد ن وتد ة اوندددماخل ص اوقعيدداي الرقمد تعفدداو تفدداواتا صبد ا ،دوا عددرب البودددان و
فيما اينرا (انار الطر )ر ومدمي ن ع دددي مت ددعءدم اإلنتن ددت اتتف ددمي انت ددبا  6٠ص املائ ددا اديددن
عامد د  ٢٠١٠و ،٢٠١5فددإن صف ددر م ددن ني ددف ددران الال ددا و يدزال غد مواددول لطددبرار
وغالبدا مددا يرددون العواددي الالدرييف ا زمددا ص البودددان الناميدا ،عنددد وجددوير ،اسيابددا و هددة العروفددا
نت ددبي ار ويال دديظ مالا ددي ال  ١6ص املائ ددا م ددن الب ددالعا ص الال ددا ال ددذين ي دددفالون فد دوات هي و قيم ددا

__________
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مطددتاي ي عددرب اإلنتنددت ص البودددان املعمدمددا؛ ويا د النطددات عوددى اإلنتنددت ص ق د
هامط ددي ار وتت ددعءد الط ددرصا الي ددع ة عموم د ا اإلنتن ددت ألغ دراع البي ددمي انت ددبا ق د
الطددرصا الرب د ةر قددف سو كلددش ن  ٤ص املائددا فمددم مددن جممددوخ السااالددا الف
تحتددعءد ص فريميددا و مريرددا ال تينيددا ،صمددا ن ا ددعءدا الرواددوات دددوي جدددا ي
البودان الناميا ،عفنا االيف البودان ص ىل يار

البودددان منددوا
ارف د م ددن
يددا األاالدداي
دا ص غالبيددا

الفجوات الرقمية :انتشار تكنولوجيا املعلومات والتصالت ،حبسب مستوى التنمية2016 ،

ق البودان منوا

اوقعيايا الناميا

لكل  100نسمة/أسرة معيشية

األ ر املاليطيا الد األ ر املاليطيا الد
األتءاب الذين
يتعالموون اإلنتنت لديرا اتيال إلنتنت لديرا حا وب
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الالا

امليدتف اوُتاي الدو ل تياو ()٢٠١6ر Measuring the Information Society Report 2016ر جنيفر

اثلثا -الفرص والتحدايت الناشئة عن القتصاد الرقمي
 -٤تغددي اةددع ل ددرعا العحددوو الرقميددا ،فددإن هددذر العحددوو تددوفر فرا دا وتسددرح طدداطر
لوبودان عوى مجيمي متعواي العنميار وتتداعد ترنولوجيدا املالوومدا واوتيداو والعجداتة اإللرتونيدا
والعسبيمددا الرقميددا األةددرى املنطددا العجاتيددا اليددع ة و اددحاب املطددروعا ص البودددان الناميددا
عوددى الدرام أل دواق الالامليددا يزيددد مددن التددرولار ولرنرددا ي دا ن تطددجمي نيرددا النتددا اواددفرن
ادداحبا مطدداتيمي واتجدرا ر خي عوددى كلددش ن ا وددول املعنموددا والرقميددا تيتددر الطددمول املددا ر وقددد
ترددون الط ددرصا اليددع ة ص البودددان الناميددا الددد ددا تواددي صددال قددايتة ي د ا عوددى ا يددول عوددى
طعوف ةدما ا و با التحاايا والعموي اجلماع من ة ل املنيا اإللرتونيار
 -5وتؤ ر العرنولوجيا الرقميدا عودى تسوالدا تدرصا البوددان الناميدا ،يدا فيردا املؤ تدا
البالع ددا الي ددعر واملؤ ت ددا الي ددع ة واملعو ددسا ،م ددن حي ددل املط دداتصا ص العج دداتة الالاملي ددار فرد د
د اإلمدداي ،وتتدويق املنعجدا واأددما ص
تتمح لوطرصا خبفيف العرداليف ،وتبتديم
مجيمي ا الالا ار رولار ومن تنن خايية حجي العجاتة اعراليف ق ن حُْتددل ىل تا تباليدا
سجياايددا عوددى اوقعيدداي ارمعدده ،مددف ا مددن ة د ل تنددام املنافتددا واإلنعاجيددا واواعرددات ،سقددافا سو
خايية فرب ا ددعمساب املواه واملراتا ر غ ن جد هدذر املندافمي مدن الرقمندا يتدعوج داوخ
GE.18-05504
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حد دواجز ع دددةر وو تد دزال الالدي ددد م ددن الط ددرصا الي ددع ة ص البو دددان النامي ددا دددوية م ددن حي ددل
د الميمددا املنا ددبا ،األمددر الددذي يالرددد العواددي غد الردداص والددوع
مطدداتصعرا الرقميددا ص
احملدوي ينافمي الرقمنا والفعرا ص املراتا وغ كلش من ا واجزر ولرن لورقمنا ن تيتدر يمد
د الميمددا امدددت مددا تزيددد الددناي الرقميددا مددن منسيددا هددذر الت د ر
الطددرصا األاددعر حجمدا ص
ولرن لوطرصا األاعر حجما ي ا ن تتعفيد من املطداتصا ص املنيدا الالامليدا سكا تاي ن
تنجح ص ترييف منعجا ا ممي األ واق املعءييا الواقحا املالا ر
 -6ايددد ن األ ددر اإلجيدداف يعوقددف عوددى ا ددعالداي اوقعيددايا ل ددعفاية مددن الرقمنددا وعوددى
التيا ددا الددد تعيدددى لوعحددداي اإلمنائيددا اأس د ة املرتبسددا لرقمنددار فالالدي ددد م ددن البو دددان النامي ددا،
و دديما قد البودددان منوا ،غ مؤهوا العنهي املنا د وغعنا الالديد من الفرب الناتدابا عن الرقمندار
وي ددال سو كلددش ن الرقمنددا قددد تددؤيي سو خايية او ددعمساب واتتدداخ تفدداو الدددة  ،سك سن خايية
اإلنعاجيا قد تَؤول ا ا سو عدي قوي من األفراي ،الذين هي ا ا راي وكوو مرداتا نتدبيار
فديناميددا "الفائددز حيي عوى ص تد " مسا من مسا اوقعيددايا المائمددا عوددى املنيددا حي ددل
يتددعفيد املعحرصون األوائ وواقالو املالاي من اآل ت الطبريار فالطرصا األتادمي األوو عامليد ا مدن
حيل الرمسوا التوقيا صورا و يما اليوا وقعياي الرقمد ف ىلاد  ،و لفاايدت (غوغد ) ،ومايررو دوفت،
و ماخونر وهناك ي ا طاول من الريفيا الد لرن هبا تتء تدفق البياان  ،وه موتي ا ص
اوقعياي الرقم  ،ألغراع العنميا ممي العيدي ص الوقت نفته لومءاول املعالوما أيوايا واألمنر

رابع ا -التكيف مع الحتياجات اجلديدة من املهارات
 -7ي الرقمنا سو طاول من ن ُت العجاتة والعرنولوجيا املرا اوععياييدا واملمنندا،
األمددر الددذي ي ددر افددرب الالم د والدددة لوالمددال كوي املردداتا احملدددويةر وعوددى الددرغي مددن ن
املماي ددا اددا الو،ددائف ،مددن انحيددا ،واإلنعاجيددا والنمددو عوددى نسدداق اوقعيدداي صر د  ،مددن انحيددا
ة ددرى ،ت ددزل موق ددوخ مناقط ددا حامي ددا ،ف ددإن العنبد دؤا املعالوم ددا اعم ددوييف ف ددرب الالمد د ات ددب
الرواوات ص البودان الناميا مبالغ فيرا فيما يبدو()٢ر
 -٨ومددن املعوقددمي ن تددؤيي الرقمنددا سو ن دواخ جديدددة مددن الو،ددائف والالمالددا ،وتع د طبيالددا
الالم و،روفده ،وتالددل اوحعياجدا سو املرداتا  ،وتدؤ ر عودى د عمد دواق الالمد  ،سقدافا
سو العمتيي الدو لوالمد ر وملدا صاندت البوددان واملواقدمي تتدعفيد مدن تيتد الوادول سو البد العحعيدا
الرقميددا املطدداهبا ،فددإن تتددء هددذر املدواتي مددن جد العنميددا مددر لددغ األمهيددا لعنفيددذ ةسددا العنميدا
املتعداما لالا ٢٠3٠ر
 -9و لنار سو اجلجدة النتبيا لورقمنا وطااالرا املعع  ،فإن ىل تها الرويا و تزال غ مؤصدةر

و ايا يرن األمر ،فإن ىل تها دعرون مرتبسدا لتدياق وفعودف صفد ا ةدع ل البوددان والمساعدا ر
وسكا صان كلش يف جمموعا من ق ااي التيا ا الالاما ،فمد ابح من املردي لوبوددان صفدر فدنصفر
ن ترف توف عدي صال من الالمال املررة يعمعالون ا اس قوي من املراتا املالرفيدا والعريفيدا
واإلاداعيا لرنري من "الالم ممي اآلو "ر
__________
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 -١٠وتعالو ددق ا اج ددا سو املر دداتا الرقمي ددا ،عو ددى ات ددم مت ددعواي ا ،يالرف ددا تط ددعي األجر ددزة
الرقميا والربجميا (معيفحا اإلنتنت ،وجداول البياان  ،ومالاجلا النيوب) وصيفيا ا يدول
عوى مالوومدا مو وقدا عودى اإلنتندت إلاداخ الالمويدا العجاتيدا اليوميدار و عيدبح املتدعواي األعودى
م ددن املر دداتا الرقمي ددا ق ددروتيا صف ددر ف ددنصفر ص الالدي ددد م ددن املر ددن غ د د المائم ددا عو ددى ترنولوجي ددا
املالووما واوتياو ر وتطم هذر املراتا الرفدا ة ص لعدا الربجمدا ،وُتويد البيداان ومالاجلعردا،
ومردداتا النمذجددار وفيمددا لددص املرددن الددد تعو د اعرنولوجيددا املالوومددا واوتيدداو  ،ددعال
الرقمنددا ا اجددا سو فرددي اأواتخميددا األ ا دديا وا ددعالمال م دواتي اإلنتنددت و ددعحدال و،ددائف
و ااعرددات تسبيمددا نت د عنددد اوقع ددا ر و اددبح العدددتي ص جمددال اإلحيددا ولعددا الربجمددا
والدتا ا العحويويا لوبيدداان ال ءمددا مرا مرمدار وعودى متدعوى عودى ،تطدم مرداتا ترييدف
العرنولوجيددا واواعرددات ص ايددا املسددال مردداتا الربجمددا املعسددوتة والالوددي أواتخميددا املالمدددة،
مفد تالوددي اآللددار و عيددبح املردداتا ص عوددي الددعحري اآل اليددناع والعطددعي اآل وسنتنددت األتدديا
موتا قروتيا لعسوير قساخ العينيمير
 -١١وياد تبدداين أت د الرقمنددا ص تو،يددف الرجددال والنتددا غد واقددح املالددا ر ايددد ندده توجددد
يلددا معزايدددة عوددى ن األعمددال العجاتيددا الددد تمويهددا النتددا اددبحت ميدددتا هامدا إلجيدداي فددرب
الالم د والنمددو اوقعيددايي ،األمددر الددذي يتددري ص ُتميددق العنميددا الطدداموا لوجميددمير وص هددذا التددياق،
تيددبح خايية فددرب حيددول النتددا عوددى العدددتي وصعتدداب املردداتا الرقميددا ومددا يعالوددق هبددا مددن
مباترة األعمال ا رة عام ا تئيت ا ص تالزيز الطمول ص اوقعياي الرقم ر
مراتا
َ

خامسا -بناء القدرات اإلنتاجية من أجل حتقيق أقصى قدر من املكاسب اإلمنائيةة
املتأتية من القتصاد الرقمي
 -١٢ترعت د د التيا د ددا او د ددعباقيا لبند ددا المد دددتا ال خمد ددا مهيد ددا لعد ددا ص ُتميد ددق صام د د
سمراان اوقعيداي الرقمد ر وقدد يسدرح اندا هدذر المددتا ُتددايا صبد ا ص البوددان ال داليفا ،مفد
ق البوددان مندوا والددول اجلزتيدا اليدع ة الناميدا والبوددان الناميدا غد التداحويا ،الدد تواجده اد ا
فجوا تقميا حايةر وتتعوز تنميا المدتا اإلنعاجيدا تطدجيمي او دعفمات واندا المددتا وتالزيدز
اواعرداتا ر ولردن لوحرومدا ن تتداعد ص كلدش مدن ةد ل ُتتدا البد العحعيدا و يابدا ايابدا
مواتيا ل عفمات وتمدمي الدعي سو املبايتا اأااا والتال سو ُتميق اوتتاق واملطاتصار
 -١3ولعوددف العحدددي التيا دداث املعمفد ص تنميددا المدددتا اإلنعاجيددا ل قعيدداي الرقمد مددن
حيل ا عالداي البودان لومطاتصا ص اوقعياي الرقم واو عفاية منده ،عومد ا ان قد البوددان مندوا
ه د األق د ا ددعالدايا عموم دار والعحدددي التيا دداث معالدددي األوجدده ي دار ووا ،توجددد صف د مددن
اجملاو التيا اتيا الد تمع د مالاجلدا صويدا ،مفد البنيدا العحعيدا لعرنولوجيدا املالوومدا واوتيداو ،
وتس دوير العالودديي واملردداتا  ،و ددوق الالم د  ،وحمددوق املوريددا الفرريددا ،واملنافتددا ،والالوددي ،والعرنولوجيددا
واواعرددات ،والم ددااي املاليددا ،سقددافا سو التيا ددا العجاتيددا واليددناعيار سن مددن ال ددروتي اتتدداق
التيا دا ووجدوي د حرومدا اصمورددا يرفد العالداون اددا المساعدا ياةد ا رومدا  ،والعنتدديق
الفالال ممي احاب امليوحا اآلةرينر
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 -١٤وتدددعو ا اجددا سو تددداا يا ددا عامددا ،عوددى اليدداليدين الددوط والدددو عوددى الت دوا ،
د مط ددروا توا ددي ترنولوجي ددا املالووم ددا واوتي دداو ر وتط ددم الع ددداا الرامي ددا سو تالزي ددز
العوا ددي تالباب ددا املد دواتي لعحت ددا البد د العحعي ددا لعرنولوجي ددا املالووم ددا واوتي دداو  ،سق ددافا سو
اجلروي ا ايفا سو العنصد من ن طر التيا ا الالامدا و نامعردا ج
توجدد دوقا ل تيداو مفعوحدا
وت ددفافا ومني ددفا جلود د املزي ددد م ددن او ددعفماتا ر وتط ددم الع ددداا الرامي ددا سو جالد د ا د دعءدا
النسدداق الال درييف ميتددوت العروفددا تما ددي الب د العحعيددا واإلياتة الفالالددا لوسيددف و ن د ال درائ
املرتفالددا وت ددو او ددع اي عو ددى مال دددا وة دددما اوتي دداو الت ددوريا وال ددوريا/ترنولوجيا
املالووما واوتياو ر ويالعمد الرام إلنتنت ي ا عوى توافر سمدايا صرر ئيا مو وقار
 -١5ولوععو د عوددى ُتدددي املردداتا الرقميددا املطددات سليدده ع د ر ،ددعحعاخل البودددان سو تالدددي
ناي العالويي والعددتي ر و ديعسو كلدش سيةدال تعيد ا عودى نادي العالوديي والعددتي  ،سقدافا سو
املواقف الفرييا ،وقد ينسوي عوى وقمي مناه يتا يا منا با اليو لومراتا والو،ائف املسوواا
غدددار وسقددافا سو كلددشُ ،تعدداخل التيا ددا العالويميددا ي د ا سو الناددر ص الع ددتي املت دعمر لومالومددار
وينبعد سيمدداخل املردداتا الرقميددا ص مجيددمي متددعواي ناددا العالودديي ،ص سطددات العدددتي املرد والعحددديل
والعسدوير املتددعمرين مدددى ا يدداة لومردداتا ال خمددا لومددوة الالاموددار ومددن تددنن تطددجيمي مطدداتصا الفعيددا
ص يتا ددا الالوددو والعرنولوجيددا وا ند ددا والرايقدديا وتموددد و،ائفرددا ص البودددان املعمدمددا والناميددا
عوى التوا ن يتاعد عوى انا املراتا الرقميا املعو سا واملعمدما املتعوىر
 -١6وينبع جلميمي البودان ن تعرين لوعحوو املتعمبويا ايرل النار عن وقاعرا الراهنار
وينبعد سيد اوهعمددا لوبالددد اوجعمدداع والتيا د ل قعيدداي الرقمد ر ولرددن لتيا دا سعدداية
العوخيددمي او ددعباقيا ن تتدداعد عوددى العءفيددف مددن طدداطر تنددام او ددعمساب وتفدداو الدددة ر
وتمعير حاليا ناي ا مايا اوجعماعيا الد تدعي الالمال عندما ينعموون من و،يفا سو ةدرى و
و يالموون نعاا عوى و تامي ران الالا فممر
 -١7ولعف ددايي ن يف د د اوقعي دداي الرقمد د اآلة ددذ ص العس ددوت سو اتت دداخ الفجد دوا الرقمي ددا
وتزايددد تفدداو الدددة  ،ولوعنصددد مددن ن لدددى املزيددد مددن الندداس واملؤ تددا ص البودددان الناميددا
المدتة عوى املطاتصا الفالالدا فيده ،ديعالا عودى اجملعمدمي الددو تو ديمي نسداق يعمده ادتجدا صبد ةر
فاملتددعوى ا ددا لودددعي غ د حمددرعر فمددد اخنفدديف نيددي ترنولوجيددا املالوومددا واوتيدداو ص
جممددوخ مبددايتة املالونددا مددن ج د العجدداتة مددن  3ص املائددا ص الفددتة  ٢٠٠5-٢٠٠٢سو  ١.٢ص
املائا فمم ص عا ٢٠١5ر وعوى هذا ،فإن اذل جروي ا عباقيا مر له ما يربترر وتعمفد سحددى
طدرق اونعفدداخ مددن املالدداتل المائمددا وُتميددق قيددى قددت مددن العدداخت مددمي الطددرصا ص او ددعفاية مددن
مبايتة العجاتة اإللرتونيا لوجميمي الد افذها األونرعاير و طوق األونرعداي ي د ا مطدروع ا مبعردرا
ملتاعدة ق البودان منوا عوى تمييي مدى ا دعالدايها لومطداتصا ص العجداتة اإللرتونيدا واألنطدسا
األةرى ص اوقعياي الرقم واو عفاية منردار وهدذا يتداعدها ي دا عودى ُتديدد اجملداو الدد
ححيعاخل فيرا سو الدعي املتعردل صفر من غ ها()3ر
__________

()3

6

من املعوقمي ا دعرمال تميديي األونرعداي و دعالداي الددول العاليدا لوعجداتة اإللرتونيدا حبودول موعدد الددوتة اأامتدا والتدعا
جملود العجاتة والعنمياف اواتن ،ومجروتيا وو الدلمراطيا الطالبيا ،و اموا ،وصمبوياي ،وليرباي ،وميامنات ،ونيبالر
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سادس ا -ضمان اإلنصاف يف تقاسم منافع التحرك صوب القتصاد الرقمي
 -١٨يسددرح اونعمددال سو اوقعيدداي الرقمد ُتددداي ةسد ة تعسود يا ددا طموحددا ترفد
لوبو دددان النامي ددا جد د املن ددافمي اإلمنائي ددا احملعمو ددا ددذر العرنولوجي ددا ر وتعج دداوخ هد دذر العح ددداي
يا ددا تنميددا املردداتا و ددد الفجددوة الرقميددا ،الددد نيفد  ،عوددى الددرغي مددن كلددش ،الطددروت األ ا دديا
ل ندماخل ص اوقعياي الرقم ر
 -١9وغالب دا مددا تحالعددرب العرنولوجيددا الرقميددا اجلديدددة قوب دا لوم دواخين خبيددوب صيفيددا اإلنعدداخل
د الميمددار ومددنتى كلددش مددن ددا تالسد األاددول غد املاييددا ( ي البحددل والعسدوير،
وتنايمدده ص
والعي ددميي ،واملءسس ددا  ،والربجمي ددا  ،ويتا ددا األ د دواق ،والعو دديي ،وقواع ددد البي دداان  ،و ددوى
كلددش) يوتا هددي ص يت الدددة ر ولرددن اععبددات األنطددسا املعيددوا ألاددول غد املايي دا ةدددما ر
وهددذا يال د ن اأدددما ص الالددا الرقم د تععوع د صفددر فددنصفر ص قسدداخ التددومي ،و ن ا ددوي العمويديددا
اددا التددومي واأدددما ص عمويددا اإلنعدداخل ىلةددذة ص اونسمدداس تدياب ا فطددياب ار و ملفد  ،ادبحت طعوددف
ج دزا عمويددا اإلنعدداخل صفددر تطدداار ا ،وقددد يددزياي ال ددعم مددن ج د ميددمي توددش األج دزا  ،ي العيددميي
واإلنعاخل والعوخيمي ،ص موقمي جعراص واحدر
 -٢٠والتدؤال ا ا دي هددو ي جدز مدن عمويددا اإلنعداخل ددعنعم سليده الرقمندا حبيددل تمدتب مددن
األج دزا األة ددرىر وق ددد ي ددؤيي العط ددعي اآل لروا ددوات سو سع دداية نط ددسا اإلنع دداخل سو البو دددان
املعمدم ددار وم ددمي كل ددش ،ف ددإن األيل ددا املمنرج ددا احمل دددوية املعاح ددا ص ه ددذا اجمل ددال ت ددوح امو ددا سع دداية
اليناعا من البوددان الناميدا سو البوددان املعمدمدا()٤ر وعودى النمدييف مدن كلدش ،فدإن التيا دا
الراميا سو خايية ا عءدا العيميي يتاعدة ا ا وب و جرزة السباعا الف يا األاالاي ص البوددان
الناميا ،سو جان او عفاية من املالووما عن ييناميا التوق احملويا من ة ل ترنولوجيدا
املالووما واوتياو املرتبسا إبنتنت األتيا (يدا ص كلدش ا و دبا التدحاايا وُتويد البيداان
ال ددءما) ،قددد تعدديح نم د نطددسا العيددميي ددو تددرصا البودددان الناميددا إلنعدداخل ددومي وةدددما
مريَّف ددا و،ائ حفر ددا ومسا ددا حتد د املواا ددفا ال ددد حي ددديها عم عه ددار وق ددد تي ددبح الم دددتة عو ددى
او عجااا املرنا لوالم احملويا كا مهيدا ةاادا لوبوددان الناميدا الدد تالرقدت فرادرا لوعيددير
اطدة لع اعل ييناميا العجاتة الالامليا ،لرن واقرا احملويا و اإلقويميا صب ة نتبيار
 -٢١ولعتء الفوائد اإلمنائيا الد قد توفرها ىل ت الرقمنا هذر عوى عمويا اإلنعاخل ،قد ُتعداخل
البودددان الناميددا سو سعدداية مواخنددا يا ددا ا العمويديددا ص ميدددان اواعر دات واليددناعا املوجرددا دو
الالرع ،منعموا سو سي املزيد من اوهعما وععباتا السو ر فبالنتبا لتيا ا اواعرات ،قد
يال د كلددش ا ددعرمال التصيددز العمويدددي عوددى انددا المدددتا الددد تدددعي وتالج د نطددر العرنولوجيددا
املتعوتية واععمايهدا ،سقدافا سو ترييدف العرنولوجيدا مدمي الادرول احملويدا ،مدن جد خايية التصيدز
عوى سنعاخل التومي واأددما امليدمما حدديفا ،مدمي وجدوي و،دائف ومدزااي جديددة نيامدا مريفدا مدمي
احعياجددا املتددعرورا احملويددار وتطدددي هددذر النرددوخل او ددعباقيا عوددى مهيددا العفاع د اددا مجيددمي
اجلرا الفاعوا الد تتري ص اواعراتر
__________

()٤
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 -٢٢ولر ددن ت دددعيي فالالي ددا ددوخل اواعر ددات اجلامال ددا ه ددذر ع ددن طري ددق املزي ددد م ددن التيا ددا
اليددناعيا املوجرددا اددوب السود ر وهددذا يمع د مددن ا رومددا ن تعيددرل عوددى النحددو العددا ف
اوافرا متعرورا لوتومي واأدما اواعراتيدا امليدمما واملنعَجدا ويد ا ،مدف ا عدن طريدق اوتدتا
ا روم ؛ واوافرا اوا واد ادا املتدعرورا وامليدمما واملنعجدا ،مدف ا مدن ةد ل تد
العوعيددا والعو دديي؛ واواددفرا مروجدا نطددسا لوسود اأدداب عوددى مبع َردرا الطددرصا احملويددا ،مددف ا
اوا ددسا ا دوافز ال دريبيار وقددد يتددري اجلمددمي اددا يا ددا اواعرددات واليددناعا هددذر ،او ددعباقيا
واملوجرا و السو  ،س رام ا صب ا ص ُتميق هدال ةسا العنميا املتعداما لالا ٢٠3٠ر
 -٢3ويالعمد اوقعياي الرقم عودى توليدد البيداان وفزينردا ومالاجلعردا ونموردا ،ياةد ا ددوي
الوطني ددا وةاتجر ددا عو ددى ح ددد د دوا ر وق ددد ا ددبح ا ي ددول عو ددى البي دداان وُتويور ددا يرعت د د مهي ددا
ا دتاتيجيا لعالزيددز المدددتة العنافتدديا لوطددرصا عددرب المساعددا ر وينبعد لواقددال التيا ددا ن يالدداجلوا
الم ااي العنايميا املعيوا لبياان  ،حموا جخنا اا حاجا الطرصا سو مجمي البياان وُتويوردا مدن جد
اواعرات وُتميق مرا ص الرفا ة ،مدن جردا ،واملءداول املعالومدا امدن املالوومدا وةيواديعرا
وحرصعرا وموريعرا ،من جرا ةرىر قف سو كلش ن اآل ت الطبريا احملعمودا النامجدا عدن ميدزا
املعحددرك األول ص موريددا البيدداان ومددا يعي د هبددا مددن لات ددا عموددا طوددا ملنافتددا ينبع د ن
تالاجل عوى الياليد الوط عن طريق التيا ا ال ريبيا و يا ا املنافتا ومرافحا اوحعرات
املنا ددبار مددا عوددى اليدداليد الدددو  ،فالناددا ا ددا مايددا البيدداان جمددز  ،كلددش ندده تعالدداطى مالدده
ددوخل تنايميددا عامليددا وسقويميددا ووطنيددا طعوفددار خي عوددى كلددش ن اوددداانا انميددا صفد ة و تدزال تفعمددر
صويا سو تطريالا ص هذا امليدانر وهدذا قدد يدؤيي سو يةدول البوددان الناميدا عاملدا تقميدا ُترمده
مالاي وقالعرا سو حد االيد اودان صفر تمدما وترصا تالم عوى الياليد الالامل ر
 -٢٤وو يزال هناك تباين صب ص اآلتا اطدنن هدذر املتدائ ر فدالباليف يدرى ن اععمداي قواعدد
معفاوع اطن ا ص هذر املرحوا قد حيول يون نطو لوائح جرا االيف املمات ا و منات التووك
الددد لرددن ن تطددرورا يون مددربت الطددرصا الددد تمدددمت صفد ا ص جمددال اوقعيدداي الرقمد ر ويددرى
الباليف اآلةر ن اععماي قواعد ص هذر املرحوا ص هذا اجملال التريمي العسوت ااق ألوانده ويمودص
يون مت ددوي ا ي ددز التيا دداث لواق ددال التيا ددا ر وم ددمي كل ددش ،يط د د ال ددر اين سو ن ا ير د د
املؤ تد ا ددا لوال قددا العجاتيددا واو ددعفماتيا الدوليددا قددد و يرددون مريددن لوعالامد مددمي املتددائ
الناتابا عن ا عءدا العرنولوجيا الرقميا اجلديدةر وقد تدوفر ىلليدا األونرعداي ا روميدا الدوليدا،
ص ياق تصن عم األونرعاي املعالوق ابنا توافق اآلتا  ،مندربا منا دب ا لوحدوات اطدنن هدذر املتدائ
لعيت تماتب النروخلر

سابعا -الستنتاجات وتوصيات السياسة العامة
 -٢5نيف د الرقمنددا ُتددووا عميم دا ص مجيددمي جوان د ا يدداة اوقعيدداييار فر د تعدديح فرا دا صب د ة
لعنفيذ ةسا العنميا املتعداما لالا  ،٢٠3٠ولردن هدذر الفدرب لدن تعحمدق سكا َّ
تنفدذ يا دا
ا عباقيا عوى الياليدين الوط والدو من ج العيدي لوعحدداي الربد ة الدد تسرحردا الرقمندا،
و دديما لنتددبا لوبودددان الناميددار وقددد قدددمت هددذر املددذصرة االدديف التيا ددا الددد قددد تناددر فيرددا
الدول األع ا ص مناقطا ا ص جمود العجاتة والعنميار وتطم هذر التيا ا ما يو ف
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تتعوج الرقمنا ،ص ياق الفجوا المائما ص النفاك سو اإلنتنت وا عالداي
()
البودان الناميا الالا ل عفاية مدن العرنولوجيدا الرقميدا ،خايية صبد ة ص الددعي املمدد سليردا صد
ُتتددن ترنولوجيددا املالوومددا واوتيدداو ومددا يعي د هبددا مددن انيددا ُتعيددا ومردداتا وايابددا مؤاتيددا
ل قعياي الرقم ر وتيدا تدوي الددول األع دا ص هدذا اليددي النادر ص يوت طعودف مبدايتا العالداون
الدو  ،يا فيرا تالبابا منيدا "مبدايتة األونرعداي لوعجداتة اإللرتونيدا لوجميدمي" مدن جد تما دي مجيدمي
البودان عوى نساق وا مي منافمي الرقمنا؛
(ب) ينبع لوبودان ن تنار ص ترييف نامرا العالويميا والعدتيبيا و يا دا ا الراميدا
سو مواجرا ُتداي اوقعياي الرقم ر وجي سيتاخل مجوا من املراتا الرقميا ص مجيمي متعواي
الناا العالويم ر وجي التصيز عوى سخالا العحيزا المائما الد تالدوق تنميدا املرداتا الرقميدا ادا
النتا والفعيا ؛
(خل) ينبع د لوحرومددا ن تناددر ص الريفيددا الددد لرددن هبددا ترييددف ناددي ا مايددا
اوجعماعيا لوحد من ةسر خايية او عمساب وتفاو الدة الذي قد تسرحه الرقمنا؛
(ي) ينبع ن تعسوت يا ا اواعرات ص البودان الناميدا ادوب ا دعرمال المددتا
عوددى ا ددعيالاب وترييددف العرنولوجيددا المائمددا مددمي العرنولوجيددا املسوواددا لعوليددد منعجددا وةدددما
مبعرددرة ميددمما وفم دا وحعياجددا املتددعرورا احملويددار ولرددن تدددعيي فالاليددا هددذر الددنحر مددن ة د ل
املزيد من التيا ا اليناعيا املوجرا و السو ر
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