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الخالصة
مما أفرز عنھا مفاھیم ، شھدت البیئة االقتصادیة تحوالت جذریة في نھایة القرن الماضي وبدایة القرن الحالي

وان كل من ھذه ، جدیدة وتوقعات ملحوظة في جمیع النواحي االقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة بل وحتى السلوكیة منھا
اذ ان المنافسة لم تعد تقتصر على مجرد امتالك ، م جاءت نتیجة للتطورات المتسارعة في الفضاء غیر الماديالمفاھی

الموارد المادیة الملموسة وانما جاءت لنتیجة ارتباطھا بالمحتوى المعرفي والتكنولوجي ولمعاییر الجودة الشاملة 
رة التنامي والتداخل فیما بین االقتصادات العالمیة اسفر ذلك عن ومع تزاید وتی، وللسیاسات الكفؤة والفعالة من قبل الدول

–الذي یدفع باتجاه الرقمنة في جمیع المجاالت، میالد نظام اقتصادي جدید یقوده التطور التكنولوجي والتحرر المالي
وخاصة في قطاع ووصلت الدول المتقدمة ألعلى درجات التطور في شتى المجاالت–االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة

التكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وااللكترونیات مقارنة مع االقتصادات االخرى االمر الذي سیلبي متطلبات التنمیة 
إلى مراجعة ما ھو معروف حالیًا من أجل تطویر تعریف الرقمنة الدراسة ھذهولذلك سعت ، المستدامة بكافة اھدافھا

والوقوف على ھیكلیة الرقمنة االقتصادیة ومعرفة اھم ، قدیر حجم تطورھم وتحدید نطاقھموتمیزھا عن االقتصاد الرقمي وت
ومعرفة ماھیة التنمیة المستدامة وكیف تم تسخیر الرقمنة في تحقیق اھداف التنمیة اھدافھا االساسیة والمساعدة

نة والتي عجلت الخطى للوصول الى وباستخدام االسلوب االستقرائي في تحلیل بعض مبادرات دبي في الرقم، المستدامة
تسخیر التكنولوجیا الحدیثة لتحقیق التنمیة علىالمبنياالقتصادبأنمن التحلیل االستقرائيوأتضح، التنمیة المستدامة

اذ ان تبني دبي للرقمنة ساھم في ابعاد إلى اقتصادعالمي،متجھالعالمي،التكاملآفاقنحومتناميالمستدامة ھو اتجاه
لة االمارات العربیة المتحدة عن حالة العزلة التي تعاني منھا اغلب الدول العربیة وذلك بغیة سعیھا لمواكبة االقتصادات دو

التنمیة المستدامة من خالل استخدام دعممجالفيواالبتكارالبحثبضرورة تشجیعالدراسةواقترحت، المتقدمة
زیادة عملیات التحول الرقمي في الصناعات التحویلیة، مع اعتماد العمالة والرقمیةوالتكنولوجیاالمعلوماتتكنولوجیا

الماھرة في التوظیف االمر الذي سینعكس في زیادة الناتج المحلي االجمالي، وارتفاع المستوى المعیشي واالستدامة 
.البیئیة
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ABSTRACT
Experienced economic environmentRadical changes at the end of the last century

and the beginning of the present century, resulting in new concepts and expectations in
all aspects of economic, political, social and even behavioral.Each of these concepts is the
result of rapid developments in the intangible space. Competition is no longer limited to
the mere possession of tangible material resources, but because of its link to knowledge
and technology content and to the comprehensive quality standards and efficient and
effective policies of States. With the increasing pace of growth and interdependence
among the global economies, this resulted in the birth of a new economic system led by
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technological development and financial liberalization. This led to digitization in all
fields-economic, social and environmental and advanced countries reached the highest
levels of development in various fields, especially in the ICT sector. Compared to other
economies, which will meet the requirements of sustainable development with all its
objectives.

Therefore, this study sought to review what is currently known in order to develop
the definition of digitization and distinguish it from the digital economy and to assess the
size of their development and determine their scope, and to stand on the structure of
digitization of economic and knowledge of the most important objectives and assistance.
And how to use digitization in achieving the goals of sustainable development, using the
inductive method to analyze some of the initiatives of Dubai in digitization, which
accelerated the pace of access to sustainable development.

The inductive analysis showed that the economy based on harnessing modern
technology to achieve sustainable development is a growing trend towards the prospects
of global integration towards a global economy. Dubai's adoption of digitization has
contributed to the exclusion of the UAE from the state of isolation experienced by most
Arab countries. Seeking to keep pace with developed economies.The study suggested that
research and innovation should be encouraged in the field of supporting sustainable
development through the use of information technology and digital technology and
increasing digital transformation in manufacturing industries, with the adoption of
skilled labor in employment, which will be reflected in the increase in gross domestic
product and the high standard of living and environmental sustainability.

Keywords: digitization, sustainable development, experience of the Emirate of Dubai.

Introductionالمقدمة
تقدم التكنولوجي والعولمة وزیادة االھتمام لقد زاد االھتمام بموضوع الرقمنة في اآلونة األخیرة وذلك بسبب ال

بالقطاع الخاص حتى یكون لھ دورا كبیرا في عملیة التنمیة االقتصادیة في دول العالم وھو لھ اثر واضح المعالم في بیئة 
نطاقىوعلمتناھیةبسرعةیتطورجدیدومن المالحظ ظھوراقتصاد، االعمال وللبیئة التنافسیة للمؤسسات المحلیة والدولیة

، االقتصادیةوھي الرقمنةإالّ التقلیديالكافي كاالقتصادالھتماماینلاال انھ لمفي مبادئھویتجذرخصائصھفيویتوسع واسع
كیفیة تسخیر الرقمنة االقتصادیة في تحقیق التنمیة المستدامة وذلك دعما لعملیة التنمیة االقتصادیة الورقةھذه وتتناول

بغیة اعتبارھا محركا مھما للنمو االقتصادي عبر نشر البیئة االبداعیة في اسلوب رقمي ، طن العربيواالجتماعیة في الو
متطور ولكونھا الیة ھامة الستحداث االفكار الجدیدة واالبداعات االبتكاریة ولدعمھا نحو المشاریع المستحدثة بغیة خدمة 

كما ان الطبیعة المتغیرة ، االقتصاداالقتصادیة التي تواجھ مما یساھم ذلك في حل المشاكل، االقتصاد المحلي لكل دولة
للمنافسة العالمیة ادت الى زیادة الصعوبات الموجھ لصناع السیاسة االقتصادیة مما جعلھا اكثر تحدیا نظرا لزیادة متطلبات 

یة النسبیة لدعم مشاریع ریادة االعمال البیئة التنافسیة العالمیة والتي تتطلب تنوعا اكبر للتنمیة االقتصادیة مما یزید من االھم
محاور اربعالى دراسةالھذهقسمت و، ووضع التسھیالت التي یمكن بموجبھا للمساعي الریادیة المبتكرة في ان تنمو وتزدھر

بعض رابعالى االطار النظري واستعرض نموذج إمارة دبي  في حین تناول الللمنھجیة والثاني رئیسیة خصص االول 
.حاتالمقتر

منھجیة الدراسة : المحور االول
Methodologyالمنھجیة

The problem of studyمشكلةالدراسة: اوال
وإنماالتقلیدیة،القواعدعلىتقملماالقتصادیةالرقمنةبانمفادھاوالتيالمعرفیةالجدلیةمنالدراسةمشكلةتنطلق

یمتلكمنبینوأتساعھاالرقمیةالتقنیةالفجوةبروزإلىقادالذيمراألواالتصاالت،المعلوماتتكنلوجیامھدمنولدت
التقنیةإدخالمجالفياالقتصاداتبعضأحرزتھالذيالتقدممنالرغمعلىوانھإلیھا،یفتقرومنالمعلوماتیةالتقنیة
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األجنبیةاالستثماراتتدفقاتفياكبرةزیادفيساھمتالعولمةأنكما، مستمرٍ اتساعٍ فيالرقمیةفجوةإالإنالمعلوماتیة،
خاللمنتمكینیةبیئةمنھاالناشئةوبالخصوصالدولتلكتنُشأأنالضروريمنفإنھولذلك،الدولبعضفيالمباشرة
ماوھواالقتصادي،للركبومواكبتھاانتشارھامنتعززكيواالتصاالتالمعلوماتلتكنولوجیاالوطنیةوسیاستھاخططھا

التساؤالتعنلإلجابةالدراسةھذهتسعىولذلك.، المستدامةالتنمیةتحقیقإلىترميالستراتیجیةاألساسیشكلأنبغيین
:وكاالتيالجدلیة

المستدامة؟التنمیةتحقیقفيالرقمنةتسخیریتمانالممكنمنھل.1
المستدامة؟للتنمیةجدیدانموذجاالرقمنةاعتباریمكنھل.2
قانونیةعقباتووجودالمجتمعافرادبینااللكترونيالوعيوقلةالتقنیةالثقافةوضعفالتحتیة،البنیةضعفانھل.3

المستدامة؟التنمیةتحقیقفيالرقمنةوتحدیاتمعوقاتمنھياخرىوتنظیمیة
اسبابھا؟ھيومارقمیةفجوةتوجدھل.4

The hypothesis of the studyالدراسةفرضیة: ثانیا
:كاالتيالدراسةفرضیاتفأنالمشكلةابعادضوءفي
.المستدامةالتنمیةتحقیقفياالقتصادیةالرقمنةتسخیرالممكنمنلیس.1
.المستدامةللتنمیةجدیدانموذجاالرقمنةاعتباریمكنال.2
قانونیةعقباتوايالمجتمعافرادبینااللكترونيالوعيوقلةالتقنیةالثقافةوضعفالتحتیة،البنیةضعفیعدال.3

.المستدامةالتنمیةتحقیقفيالرقمنةوتحدیاتمعوقاتمناخرىوتنظیمیة
.رقمیةفجوةتوجدال.4

 ً The importance of studyالدراسةاھمیة: ثالثا
.المستدامةالتنمیةتحقیقفيالرقمنةتسخیرامكانیةمدىعلىالتعرففيالدراسةھذهأھمیةتكمن.1
وتشجیعواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجیاإلىالوصولتسھیلكیفیةعلىالتعرففيالدراسةھذهأھمیةتكمن.2

حیاةنوعیةوتحسینواالجتماعیة،االقتصادیةالتنمیةفيتساھمبحیثوالحكومةللمجتمعالیومیةالحیاةفياستخدامھا
.الناس

خلق فرص عمل مدى مقدرتھا على الرقمنة في تحقیق النمو االقتصادي وفة مدى مساھمة تكمن اھمیة الدراسة في معر.3
.جدیدة 

تشجع على استخدام الموارد ھي ل وھالرقمنة ترتبط ارتباطا وثیقا باالبتكار تكمن اھمیة الدراسة في معرفة ھل ان .4
.البشریة والطبیعیة واالقتصادیة بذكاء اكثر

 ً Study Objectivesالدراسةاھداف: رابعا
:التالیةالنقاطفيالموضوعأھدافاھمحصریمكن

أفضل،فرصتوفیرعلىقدرتھایعززومبتكروتشاركيمتصلبمعنىرقميالمجتمعجعلالىالدراسةھذهتھدف.1
.التنمیةمحركھيالتكنولوجیاأنلضمانوشفافة،حدیثةقریبة،مفتوحة،وحكومة

الھیكلياالطاروتحدیداالقتصادیةللرقمنةتعریفتطویرأجلمنحالیًامعروفھومامراجعةلىإلدراسةھذھاسعت.2
.نطاقھوتحدیدتطورهحجمتقدیرلھا

.الرقميواالقتصاداالقتصادیةالرقمنةبینالتمیزالىجاھدةٌ الدراسةھذهسعت.3
. الرقمياالقتصادقوماتومالتحدیاتاھمعلىالوقوفالىایضاالدراسةھذهھدفت.4
خلق فرص عمل مدى مقدرتھا على الرقمنة في تحقیق النمو االقتصادي وھدفت ھذه الدراسة في معرفة مدى مساھمة .5

.جدیدة
Society and Study Sampleمجتمع وعینة الدراسة: خامسا

ً للدراسة ھو محاولاختیار امارة دبيإنَّ من األسباب التي دعت إلى  ة منا لتزوید الجھات ذات العالقة مجتمعا
في المحافظة على مصادر قوتھا وتعزیزھا في عموما ودورھا  استخدام الرقمنةبالمعرفة المتخصصة حول اھمیة و دور 

الحاضر والمستقبل دون االضرار بمواردھا الطبیعیة، من خالل التوجھ نحو انماط االنتاج واالستھالك المستدام واعتماد 
والتعجیل بمواكبة التطورات الحاصلة في مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت -القطاعات الخدمیة والتجاریةفي -األتمتة

بالشكل الذي یلبي متطلبات التنافسیة العالمیة والمحافظة على قوة مركز دبي في السوق العالمي ومحاولة منا في اعتمادھا 
طرأت على االقتصاد العالمي وفتح األسواق أمام التجارة العالمیة كان البد وذلك انسجام مع المتغیرات التي ، كحالة دراسیة

ومحاولة وضع اسس سلمیة معتمدة في ، من مواكبة العراق لتلك المتغیرات التي طرءت على االقتصاد العالمي والعربي
ن تبنى من تلك االسس الستخدام بل وحتى االقتصادات العربیة وبالتحدید امارة دبي یمكن اوالناشئة االقتصادات المتقدمة

.الرقمنة بغیة تحقیق التنمیة المستدامة
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Procedures and Methods of Studyالدراسةواسالیباجراءات: سادسا 
الرقمنةإلىتعرضتالتيوالمقاالتالدراساتوتحلیلاستقراءخاللمناالستقرائياألسلوبالدراسةتنھج

.االقتصادیة
المتعلقةوالظواھرالجوانبمختلفتحلیلخاللمنوالتحلیلالوصفأدواتعلىالحالیةدراستنااعتمدت

.االستقرائيالمنھجإتباعخاللمنبالموضوع

ثانيالمحور ال
The theoretical framework of the studyمن الدراسة االطار النظري

The concept of digitizationمفھوم الرقمنة: اوال
رجالتعامالتفيھاربدوسھلتوالتيااللكترونیةالتجارةمفھومظھورإلىأدىالھائل لألنترنتشاراالنتإن

الشركاتأمامأفقھاتفتحأصبحتبلفقطھذافيااللكترونیةالتجارةالتقتصرحیثوالتكلفةوالجھدالزمنوتقلیصاألعمال
فيبھاالیستھانأمراً وأصبحاكثر فاكثر بھااالھتماموتنامىالرقمنة تجاءھناومنوالحكوماتواألفرادوالمؤسسات

,Chang(األخیرة اآلونةفيالسائدةاالقتصادیةالعملیاتمجمل فعلى سبیل المثال وبحسب تقریر االدارة ، )2015:1
یا تضاعفوا في عام افاد بان عدد المستفیدین من التكنولوجیا الرقمیة في امریك)(1NTIAالوطنیة لالتصاالت والمعلومات

Barefoot(%) 44(اذ بلغو حینھا 2000مقارنة في عام %)75(فبلغو 2015 et al., وما زالت ھذه التقنیات ، )2018:3
.تغییر وتتحدث من خالل طریقة تسخیر الناس لھا في التواصل، وشراء السلع والخدمات، وأداء المھام الیومیة

في األعمال المحلیة ودورھا في تعزیز النمو االقتصادي الوطني والقدرة ال شك في أھمیة التكنولوجیا الرقمیة
,NTIA(التنافسیة  بانھا قدرة الدولة وشعبھا في استخدام التقنیات الرقمیة ) Digitization(وعرفت الرقمنة ، )2017:1

تغیرات االجتماعیة واالقتصادیة كما أن مفھومھا  یرتبط بالمفھوم الذي یصف كل من ال، لتولید ومعالجة وتبادل المعلومات
,Ruiz(والسیاسیة المرتبطة بالتبني الجماعي لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  وتعرف الیونسكو للرقمنة ، )2013:13

اذ یشمل ، على انھا انشاء مواد رقمیة من اصول مادیة وتناضریھ بواسطة كامیرات ماسحة او اجھزة الكترونیة اخرى
بما في ذلك الدورات عن طریق االنترنت واشرطة ، نشاء وتبادل المحتوى والوصول الیھ بإشكال رقمیةالمحتوى الرقمي ا

,2UNESCO(الفیدیو والمكتبات والنصوص الرقمیة وااللعاب والتطبیقات  والتعریف الشائع والمستخدم من قبل ، ):2018
بانھ :1998ومات واالتصاالت المتفق علیھ في عام لقطاع تكنولوجیا المعل) OECD(منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة 

,1OECD(" مزیج من صناعات التصنیع والخدمات التي تقوم بجمع ونقل وعرض البیانات والمعلومات إلكترونیاً "
ولتجنب الخلط  في المفاھیم فأنھ  یشیر إلى النطاق الواسع والذي یغطي جمیع األنشطة االقتصادیة واالجتماعیة ، ):2002

لتنظیمة القائمة على التكنولوجیا الرقمیة على أنھا الرقمنة، وینشأ ھذا التمییز على اساس تحویل البیانات من النموذج وا
بما في ذلك (التماثلي إلى الشكل الرقمي؛ والتحویل الرقمي وتطبیق الرقمنة على جمیع العملیات التنظیمیة واالجتماعیة 

Brennen() النشاط االقتصادي & Kreiss, 2014:6( .
ذلك الجزء من الناتج االقتصادي ر نطاق االقتصاد الرقمي على انھ وبناء على ماتقدم، فمن الممكن ان یتم حص

,Narasimhanالمشتق بشكل أساسي أو جزئي من التقنیات الرقمیة مع نموذج أعمال قائم على السلع أو الخدمات الرقمیة
شمل كل من القطاع الرقمي واألساسي ویستنتج من ذلك بان القطاع الرقمي ھو ویالحظ من ھذا التعریف بانھ ، )(1983:65

تختلف الرقمنة عن االقتصاد الرقمي والقلیل من یمیز ھذا االختالف في تفسیره، وتعد الرقمنة  ، جزء من االقتصاد الرقمي
" قطاع تكنولوجیا المعلوماتاحیانا في الرقمنة وتسمى ، كالمركز االساس في حین ان االقتصاد الرقمي یعد كنواة في المركز

Dahlman)اذ تنتج وتقدم التقنیات والخدمات األساسیة لالقتصاد الرقميتكنولوجیا المعلومات واالتصاالتأو قطاع et
al., 2010:7).

:Secondمزایا الرقمنة وابعادھا: ثانیاً  The advantages of digitization and its distance
فضال عن ذلك ترتبط الرقمنة ارتباطا وثیقا ، نة في تحقیق النمو االقتصادي وتخلق فرص عمل جدیدةتساھم الرقم

وعلى الرغم من ضعف النمو ، باالبتكار بل وتشجع أیضا على استخدام الموارد البشریة والطبیعیة واالقتصادیة بذكاء اكثر
في المئة من إجمالي 3.9ملیون وظیفة، اي ما یمثل 5.9في تساھماالقتصادي العالمي في السنوات األخیرة، اال ان الرقمنة

Barefoot(، بالمقارنة مع الصناعات االخرى )ملیون150.3(التوظیف في الوالیات المتحدة  etal., 2018:5(.
دولة ان إمكانیة الرقمنة كأداة للتنمیة والتطویر ھو نتیجة لقدرتھا على التأثیر في كل مجال من مجاالت الحیاة في 

ما، مثل التخفیف من حدة الفقر، واالرتقاء بجودة التعلیم والخدمات الصحیة وتقدیم افضل للخدمات الحكومیة، وتقدیم افضل 
ولذا فمن الضروري وضع استراتیجیة من شأنھا أن تجعل ، األنشطة االقتصادیة، وتسھیل متطلبات الحیاة الیومیة للمواطنین

وفیما یتعلق بتعریف األھداف المحددة للرقمنة، والذي ینظر من خاللھ إلى األثر متعدد ، جمیعالتطورات التكنولوجیة متاحة لل

1National Telecommunicationsand Information Administration (NTIA)
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وعلى وجھ التحدید، ان ھذا المفھوم یشمل . األبعاد الستخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت واعتمادھا في المجتمع
حتیة، وقدرة تلك الدول في الوصول إلى الشبكات،  لجوانب مختلفة مثل القدرة على تحمل التكالیف، وموثوقیة البنى الت

,Ruiz(واستخدام وتدریب الموارد البشریة لتطویر المنتجات والخدمات الرقمیة  2013: 13(  .
االجتماعیة ومنھا على مجاالت اخرىحسب بل تشتمل فان منافع الرقمنة لیست اقتصادیة ویتضح مما سبق 

ر على مفھوم الرقمنة االقتصادیة جاء لنتیجة ان جمیع مؤشرات الرقمنة تعول الى زیادة اال ان تركیز النظ، والسیاسیة ایضا
بوصفھ افضل مرجع ) GDP(الناتج المحلي االجمالي في معدالت الناتج المحلي االجمالي وذلك لما لھذا المقیاس من اھمیة

اھمیة اقتصاد الدولة النسبي بالمقارنة مع الدول لتمثیل قوة اقتصاد الدولة ولعل الغایة من استخدامھ ھو معرفة وبیان مدى
فضال عن انھا تقلل من مستوى البطالة وتحسن ، فضال عن ذلك تؤدي الرقمنة الى زیادة تراكمیة في النمو اقتصادي، االخرى

الشفافیة ارفي اطمن نوعیة الحیاة وكذلك تدعم وصول المواطنین الى الخدمات العامة كما تسمح الرقمنة للحكومات بالعمل 
.والكفاءة

ان ھناك عالقة ) 1،الشكل(االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة؛ ویتضح من : وللرقمنة ثالثة أبعاد اساسیة وھي
وثیقة بین الرقمنة ومتطلبات تلبیة حاجات المجتمع وخاصة في اطار االبعاد االقتصادیة والسیاسیة حیث تمثل ھذه االبعاد 

المجتمع من االعمال ان تلعب دورا اكبر فیما یخص في حین یتوقع، جب تلبیتھا من قبل االعمالمطالب اساسیة للمجتمع ی
ومن جانب اخر ، لمجتمع یفضل ان تتبناھا جمیع المنظماتالبعد االجتماعي علماً ان االخیر یمثل في حقیقتھ رغبات مشروعة 

ن تتوقع من منظمات االعمال مبادرات تطبیق الرقمنة ما لم تكن فان استناد أي بُعد على بُعد اخر یمثل حالة واقعیة فال یمكن ا
ھذه المنظمات قد قطعت شوطا في اطار تحملھا لمسؤولیتھا االقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة تجاه المجتمعات التي تعمل 

.بھا

اآلثار متعددة األبعاد للرقمنة): 1(شكل
Source: Ruiz, Alejandra Lagunes Soto, National Digital Strategy, National Digital Strategy Coordinator, Mexico,
November, 2013.

 ً لالستراتیجیة الرقمیةاالطار الھیكلي : ثالثا
The Structural Framework of the Digital Strategy

ساعدة، وتستند إلیھا المبادئ التوجیھیة ان  االطار الھیكلي  لالستراتیجیة الرقمیة تتمثل  في األھداف االساسیة والم
:والشكل االتي یوضح اإلطار الھیكلي، لجدول األعمال الرقمي والذي ینبغي على الحكومات ان تتبناه

.اإلطار الھیكلي لالستراتیجي الرقمیة):2(الشكل 
Source: Ruiz, Alejandra Lagunes Soto, National Digital Strategy , National Digital Strategy Coordinator ,Mexico ,November, 2013.

االقتصاد الرقمي
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:ومن الشكل اعاله تتضح االھداف الرئیسیة واالھداف المساعدة وكاالتي
A:وتقسم الى خمس اھداف وكاالتي: االھداف الرئیسیة-أ - Basic objectives

Government transformationFirst:التحول الحكومي: اوال
اء عالقة ثقة جدیدة بین المجتمع والحكومة، استنادا إلى خبرة المواطنین والمستفیدین من الخدمات العامة وھو بن

وسیتم بناء ھذه العالقة من خالل استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت واعتمادھا في ، المقدمة من قبل الحكومة
ى تحسین كفاءة الحكومة، والشفافیة في الحكم والمساءلة وبالمقابل تعزیز اإلجراءات الھادفة إلیتم ذلك من خالل، الحكومة

Bannister)ستعمل الحكومة على سرعة استجابتھا لمطالب المواطنین والمنظمات  & Connolly, 2011: 137).
ات سلسلة من االنشطة او االجراءبانھلتحول الحكومي اوتكنولوجیا المعلومات االردنیة عرفت وزارة االتصاالت

لتلبیة احتیاجات المستفیدین بصورة ،او العملیات التي توفرھا جھة حكومیة او من ینوب عنھا في تقدیم الخدمة الرقمیة
ملیع شرائح المجتمع والتي تشوبذلك فھي تعود بالفائدة الى جم، متكاملة عبر قنوات موحدة لتقدیمھا بشكل تفاعلي

)Ministry of Communications and Information Technology, 2018: 5(:
وتسھیل الوصول للبیانات لرفع المشاركة ، توفیر حیاة افضل من خالل توفیر الوقت والجھد والمال للمواطنین: المواطنین.1

.المجتمعیة واالستفادة منھا
وفیر بنیة تحتیة تشجیع االستثمار في البلد وجذب مستثمرین جدد من خالل تبسیط وتسھیل االجراءات وت: المستثمرین.2

.متینة

.تسھیل االجراءات لتوفیر حیاة افضل للعمالة الوافدة والزوار والالجئین: المقیمین.3
، مشاركة البیانات التي تسھم في التنمیة االقتصادیة، فضال عن الشفافیة ورفع الكفاءة وزیادة االنتاجیة: الجھات الحكومیة.4

.)1، الجدول(لتحول الحكومي وكما موضح في ومن الممكن تلخیص الخطوات الرئیسیة ل
.التحول الحكومي: الھدف األول من االستراتیجیة الرقمیة:)1(جدول 

الخطوط الرئیسیة للعملاالھداف
.إنشاء نموذج فعال إلدارة المعلومات• تولید وتنسیق اإلجراءات الھادفة  لتحقیق  االنفتاح الحكومي

ل الشفافیة واستخدام تكنولوجیا المعلومات تحسین شروط االبتكار من خال• 
.واالتصاالت

إنشاء آلیات لمعالجة القضایا ذات االھتمام العام من خالل التعاون بین الحكومة • 
.والمواطنین والشركات والمجتمع المدني

تشجیع إطار الشراكة للحكومة، وذلك من خالل المبادرات الحكومیة المفتوحة • 
.األجھزة المختصةمن خالل التنسیق مع 

.تطویر كتالوج وطني لإلجراءات والخدمات لمنصة رقمیة موحدة• تنفیذ نافذة وطنیة موحدة 
.توحید اإلجراءات واللوائح والخدمات في جمیع مستویات الحكومة• 
اإلسراع في اعتماد المعاییر في جمیع الوكاالت الحكومیة من خالل األدلة • 

.واألدوات الرقمیة
.دام التوقیع اإللكتروني المتقدم كوسیلة لتوثیق اإلجراءات والخدماتاستخ• 

وضع سیاسة مستدامة لإلدارة العامة في تكنولوجیا 
.المعلومات واالتصاالت 

.تأسیس بنیة تكنولوجیة لإلدارة العامة• 
.تسخیر وإعادة توزیع القدرات التكنولوجیة الحالیة• 
.لتطبیقات داخل الحكومةتطویر العمل المشترك لألنظمة وا• 
.إعطاء األولویة للحوسبة السحابیة• 
.ضمان الحیاد التكنولوجي• 
.تعزیز آلیات أمن المعلومات• 

.إنشاء أدوات الستخدام البیانات كدعم تجریبي لعملیة تصمیم السیاسة العامة• .استخدام البیانات لتطویر وتحسین السیاسة العامة
البیانات الشخصیة ، فضال عن المعلومات السریة ضمان الخصوصیة وحمایة• 

.والمحفوظة في استخدام البیانات المفتوحة
إنشاء استراتیجیة اتصاالت رقمیة وشبكات اجتماعیة للحكومة ، استناداً إلى • .اعتماد االتصاالت الرقمیة مع التركیز على المواطن

:المبادئ التوجیھیة االتیة
.حتیاجاتھ كمستخدمالتركیز على الفرد وا. 1
.االتصاالت الرقمیة في متناول الجمیع-.2
.مفیدة  في محتواھا. 4.بسیطة في استخدامھا . 3
.توفیر الخدمات الرقمیة ، ولیس فقط البوابات اإللكترونیة. 5
.االنفتاح والشفافیة. 6

Source: Ruiz, Alejandra Lagunes Soto, National Digital Strategy ,, National Digital Strategy Coordinator
,Mexico ,November, 2013.
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Digital Economyاالقتصاد الرقمي: ثانیا
ھو ادخال التكنولوجیا الرقمیة بالعملیات االقتصادیة والتي تؤدي الى زیادة باإلنتاجیة وتطویر األعمال والمنتجات 

:Oikos, 2017)والخدمات الرقمیة  الرقمي ھو التفاعل والتكامل والتنسیق المستمر بین تكنولوجیا ویقصد باالقتصاد، (4
المعلومات واالتصاالت من جھة وبین االقتصاد القومي والقطاعي والدولي من جھة أخرى بما یحقق الشفافیة والفوریة 

ي الدولة خالل فترة ما واالنتاجیة لجمیع المؤشرات االقتصادیة المساندة لجمیع القرارات االقتصادیة والتجاریة والمالیة ف
)IMF, 2018: االقتصاد الرقمي ھو التسمیة المستخدمة لإلشارة إلى االقتصاد القائم على االنترنت أو اقتصاد الوب، ، )7

وھو االقتصاد الذي یتعامل مع الرقمیات أو المعلومات الرقمیة، والزبائن الرقمین والشركات الرقمیة، التكنولوجیا الرقمیة، 
&Bukht)الرقمیةوالمنتجات Heeks, غیرأوملموسةالغیرسلعھو اقتصاد قائم على الالرقمي فاالقتصاد،(2017:12
علىالندرةعالمفيالخیاراتدراسةعلىقائمفاألخیر یعتمد على مبدأ،التقلیديعن االقتصادمتمیزاً والتي تجعلھالمنظورة

لذي یعتمد بالدرجة األولى على العقل البشري كرأسمال أكثر منھ على اقتصاد الوفرة اھو الذيالرقميقتصادالاعكس
المعرفة یرتبط بقدرة الفرد على ابتكار أفكار جدیدة یعتمدالمصادر إلى اقتصاد یعتمدالتكنولوجیا، لذلك فالتحول من اقتصاد 

فيالوفرةیدرسالذيالعلمف على انھ وعر، تستجیب وتنسجم مع تحدیات العولمة وتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت العالمیة
فانھ یعرف بانھرقمي الفي حین ان اقتصادالندرة،باقتصاداالقتصاد التقلیدي یعرفإذا، (Scarcity Science)عالم الندرة 

یعنيلعةسمنالمزیدامتالكحیثبحكمھایكونأنیمكنوماالملموساتأوالمادیاتعلىیرتكزالندرةفمبدأالوفرة،اقتصاد
نسخةألیةالحدیةالتكلفةتكونالرقمیةالتكنولوجیاومع.أخرلشخصأوالشخصلنفسأخرىسلعةمنأقلھوماامتالكعادة

الرقمياالقتصادفيًبروزااألكثرالشكلھوالوفرةفمبدأالصفر،إلىأقرباألولیةالنسخةعلىالحقة
(Sheehan, 2012: ).2، الجدول(الخطوات الرئیسیة لالقتصاد الرقمي من خالل ومن الممكن تلخیص، (4

االقتصاد الرقمي: الھدف الثاني من االستراتیجیة الرقمیة):2(جدول
الخطوط الرئیسیة للعملاألھداف
تعزیز القدرة التنافسیة واالبتكار في صناعة تكنولوجیا المعلومات • .تطویر سوق للسلع والخدمات الرقمیة

.الت ، فضال عن تكاملھا مع القطاعات االقتصادیة للبلدواالتصا
تحفیز الطلب على السلع والخدمات الرقمیة، من خالل تكامل الخدمات • 

.الرقمیة مع العملیات التجاریة الیومیة للشركات
تعزیز االبتكار والقدرة التنافسیة للمشروعات الصغیرة والمتوسطة من • 

.لومات واالتصاالت واستخدامھاخالل اعتماد تكنولوجیا المع
إنشاء آلیات للترویج والتمویل والتدریب والدعم وذلك لتعزیز االتصال • 

الواسع باإلنترنت واعتماد األدوات الرقمیة والتكنولوجیة في المؤسسات 
.الصغیرة والمتوسطة

.رنت والھواتف المحمولةتعزیز استخدام اإلنترنت للتسوق عبر اإلنت• .تعزیز تنمیة التجارة اإللكترونیة
زیادة الوصول إلى الدعم المالي والخدمات لتوسیع خیارات الدفع عبر • 

.اإلنترنت
.تعزیز ثقة المواطنین في التجارة اإللكترونیة• 

بناء إطار تنظیمي واضح ومرن وشامل ألصحاب المشاریع وتجار • 
.التجزئة والبنوك

.اإللكترونیةتشجیع االستثمار والتمویل في التجارة • 
ضمان االندماج المالي من خالل المخططات المصرفیة عبر 

.الھاتف المحمول
بناء أنماط جدیدة من االتصال عبر الشبكات المحلیة، والتوسع في البنوك • 

المراسلة وتقدیم الخدمات المصرفیة عبر الھاتف المحمول في المناطق 
.الریفیة

ن استخدام المدخرات وأدوات االئتمان تشجیع التعلیم المالي الذي یعزز م• 
.من قبل السكان غیر المخدومین

Ruiz, Alejandra Lagunes Soto, National Digital Strategy ,, National Digital Strategy Coordinator ,Mexico
,November, 2013.

:Third: ثالثا جودة التعلیم Quality of Education
یم إلى التكامل في استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في العملیة التعلیمیة إلدخال یشیر ھدف جودة التعل

وذلك من خالل ، وبشكل متزاید یتغلغل العالم الرقمي في مجال التعلیم والمھارات، البلد في مجتمع المعلومات والمعرفة
فضال عن تجھیز المعلمین والطالب بالمھارات الرقمیة استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت لتحسین األداء التعلیمي 

)Sarah, 2017: اذ اصبحت التكنولوجیا الرقمیة واسعة االنتشار وتوفر فرصا كبیرة إلیجاد اشكال جدیدة من الصالت ، )4
المواد وحدثت ثورة في مجال التعلیم بفضل، والتعاون نظرا إلمكانیة رقمنة المعارف والمعلومات وارسالھا الكترونیا
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والدورات التعلیمیة على االنترنت والكتب االلكترونیة والفیدیو والملفات الصوتیة على االنترنت وھي جمیعھا من وسائل 
Human(التعلم االلكتروني  Rights Council, 2016: ومن الممكن تلخیص الخطوات الرئیسیة لجودة التعلیم من ، )7

:)3الجدول، (خالل االتي
جودة التعلیم: ھدف الثالث من االستراتیجیة الرقمیةال:)3(جدول

الخطوط الرئیسیة للعملاالھداف
وضع سیاسة وطنیة باستخدام تكنولوجیا المعلومات 
واالتصاالت  في العملیة التعلیمیة للتدریس باعتمادھا في 

.النظام التعلیم الوطني

لجمیع المدارس في توفیر البنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت• 
.النظام التعلیمي

. توسیع المھارات الرقمیة بین الطالب من خالل الممارسات التعلیمیة• 
إنشاء محتوى رقمي یتماشى مع الخطط الرئیسیة وتعزیز تقییم ھذه الخطط من • 

.أجل دمج استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت
.في التعلیم كأداة  للمھارة والتعلیمدمج تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت • 

.ترسیخ وجود الجامعات الرقمیة لتوسیع نطاق الخدمات التعلیمیة المقدمة• .توسیع نطاق الخدمات التعلیمیة بالوسائل الرقمیة
تطویر بدائل تعلیمیة جدیدة معتمدة على أساس العرض والطلب من رأس المال • 

.ت ذات الصلة بالتكنولوجیاالبشري من خالل التدریب في المجاال
.توسیع المعروض من المحتویات التعلیمیة عبر اإلنترنت• 

تمكین وصول الجمیع إلى الثقافة من خالل استخدام تكنولوجیا المعلومات .وضع جدول أعمال رقمي ثقافي
.واالتصاالت

وضع استراتیجیة وطنیة للرقمنة والحفظ الرقمي عبر اإلنترنت وإمكانیة • 
.ول إلى التراث الثقافي بشكل عامالوص

توفیر البنیة التحتیة الثقافیة الوطنیة مع وصول تكنولوجیا المعلومات • 
.واالتصاالت

.تشجیع تطویر الصناعات اإلبداعیة في مجال الثقافة• 
.إنشاء المنصات الرقمیة لتورید المضامین الثقافیة• 
.مدة على الوسائل الرقمیةالتشجیع على اإلبداع واالبتكار بالثقافة معت• 

تحسین اإلدارة التعلیمیة من خالل استخدام تكنولوجیا 
.المعلومات واالتصاالت

تطویر أدوات تسھل اإلدارة التعلیمیة على مستوى المدارس في التعلیم •  
.الحكومي والخاص

بناء قواعد بیانات  تدمج المعلومات من نظام التعلیم الوطني الى نظام إدارة • 
.لمعلومات والتعلیما

Sources: Ruiz, Alejandra Lagunes Soto, National Digital Strategy, National Digital Strategy Coordinator
,Mexico ,November, 2013.

Fourth: the effectiveness of the World Healthفاعلیة الصحة العالمیة:رابعا
تسخیر الفرص التي تتیحھا تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت مع اثنین ھدفھاوھي سیاسة شاملة للصحة الرقمیة 

ومن ناحیة أخرى، استخدام البنى ، من األولویات وھما زیادة نظام التغطیة الشاملة ، وجودة خدمات الرعایة الصحیة الفعالة
كنولوجیا المعلومات واالتصاالت ویتم ذلك من خالل استخدم ت. التحتیة واألموال المخصصة للصحة بطرق أكثر كفاءة

,Ruiz)للمساعدة في ضمان الوصول العالمي الفعال للخدمات الصحیة  2013: 23-24).
على انھا عملیة التطبیق المنھجي لتقنیة المعلومات وعلوم الحاسب االلي لوظائف فاعلیة الصحة العالمیة  وتعرف 

,Healthcare UK)حد فروع نظم المعلومات الصحیةوھو أ، وبحوث الصحة العامة والتعلیمالصحة العامة 2015: 4)،
نظم المعلومات الصحیة ھو النظام الذي یدمج جمع البیانات ومعالجتھا، وإعداد التقاریر، واستخدام المعلومات الضروریة و

World)حیةلتحسین فعالیة الخدمات الصحیة والكفاءة من خالل إدارة أفضل على جمیع المستویات من الخدمات الص
Health Organization, 2004: ویوفر نظام المعلومات الصحیة األسس الالزمة لصنع القرار ولھ أربع وظائف ، (3

اذ یجمع نظام ، االتصاالت واستخدامھا) 4(التحلیل والتركیب، و) 3(تجمیع البیانات، ) 2(تولید البیانات، ) 1: (رئیسیة
لصحة والقطاعات األخرى ذات الصلة، ویحلل البیانات ویضمن الجودة الشاملة المعلومات الصحیة البیانات من قطاع ا

Health)والمالءمة وحسن التوقیت، ویحول البیانات إلى معلومات من أجل اتخاذ القرارات المتعلقة بالصحة
Information Systems, 2010: حة والوقایـة مـن ان إعادة توجیھ النظم الصحیة لتلبیة الحاجة إلـى تعزیـز الصـ،(44

یتطلب إجـراء تغییـرات كبیرة في االستثمارات المالیة من قبل مقدمي الخدمات الى الجھات الحكومیة والجھـات األمـراض
غیـر الحكومیـة بھـدف تعزیـًز إجراء تغییرات في عالقات العمل داخل خدمات ونظم الصحة األولیة والوقایة وتعزیز 

من الحكومة وبین جھاتھا من تعظیم تحسین الصحة والعدالة في ظل نظام التغطیة الصحیة وسیتطلب ذلك أیضا ، الصحة
نات الدالة علـى العائد علـى االسـتثمار اوھـذا یتطلـب الى تحسـین االتصاالت بین راسـمي السیاسات بشـأن البی،الشـاملة

,World Health Organization)النـاتج عـن تعزیـز الصـحة علـى المدى البعید والمدى القریب 2016: ومن ،(8
).4، الجدول(الممكن تلخیص الخطوات الرئیسیة لفاعلیة الصحة العالمیة كما موضح في 
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.فاعلیة  الصحة العالمیة: الھدف الرابع من االستراتیجیة الرقمیة الوطنیة:)4(جدول
الخطوط الرئیسیة للعملالھدف

واالتصاالت في دمج استخدام تكنولوجیا المعلومات 
تسھیل تقارب النظم الصحیة وتوسیع نطاق تغطیة 

.الخدمات الصحیة الشاملة

توحید المعلومات المتعلقة بالنظم الفرعیة الصحیة من خالل استخدام تكنولوجیا • 
. المعلومات واالتصاالت

.توسیع نطاق تغطیة الخدمات الصحیة• 
دمج قائمة الصحة العامة لتنظیم المعلومات للمستخدمین والعاملین في مجال • .لةإنشاء سجل صحي واحد من خالل قائمة صحیة شام

.الصحة في السجل الصحي
.تطویر سجل صحي واحد• 

تحسین المعلومات في النظام الصحي الوطني باستخدام تكنولوجیا المعلومات • .تنفیذ نظم المعلومات لسجل الصحة اإللكترونیة
.واالتصاالت

تبادل خدمات المعلومات بین مختلف المؤسسات التي تضم النظام الصحي تشجیع • 
.الوطني من خالل االستثمار في تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

.تولید التطبیقات التكنولوجیة بمعلومات مفیدة للمستخدمین في النظام الصحي• 
تنفیذ السجل الصحي اإللكتروني وشھادة المیالد 

ھادة التطعیم اإللكترونیة اإللكترونیة  وش
.إنشاء سجل الصحة اإللكترونیة• 
.تنفیذ شھادة المیالد اإللكترونیة• 
.تطویر شھادة التطعیم اإللكترونیة• 

تنفیذ آلیات الرعایة الصحیة عن بعد والتطبیب عن 
).الطب الوسیط(بعد

.ن بعدتنفیذ آلیة الرعایة الصحیة عن بعد لتطبیق ممارسات الطب الوقائي ع• 
تحسین جودة الخدمات الصحیة وتسھیل الرعایة الطبیة من خالل تطویر تقنیات • 

.التطبیب عن بعد
تعزیز استخدام األجھزة المختلفة، سواء الثابتة والمتنقلة، عن طریق منصات • 

.متعددة لتوفیر الخدمات الصحیة عن بعد
Sauces: Ruiz, Alejandra Lagunes Soto, National Digital Strategy, National Digital Strategy Coordinator,
Mexico, November, 2013.

:Fifthالسالمة العامة: خامسا Public Safety
یشیر ھدف السالمة العامة إلى استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت لتعزیز السالمة العامة لمنع وتخفیف 

ویتم ذلك من خالل تعزیز األطر المؤسسیة والسیاسیة لتنسیق جھود المواطنین ، األضرار الناجمة عن الكوارث الطبیعیة
,Ruiz)والسلطات لتعزیز وتدعیم السالمة العامة 2013: في للسالمة العامةومن الممكن تلخیص الخطوات الرئیسیة ، (24

).5، الجدول(
.السالمة العامة: الھدف الخامس من االستراتیجیة الرقمیة: )5(جدول 

الخطوط الرئیسیة للعملاالھداف
إنشاء األدوات والتطبیقات على المنصات المتعددة 

.لشكاوى المواطنین
.تطویر األدوات والتطبیقات لشكاوى المواطنین، من خالل األجھزة النقالة أو الثابتة• 

.معلومات في الوقت المناسب لمنع العنف االجتماعيتطویر األدوات الرقمیة لنشر ال• .تطویر أدوات رقمیة للوقایة االجتماعیة من العنف
.إنشاء آلیات رقمیة لمعالجة قضایا العنف لدى األطفال والمراھقین• 
تعزیز إجراءات الوقایة من اإلدمان من خالل استخدام األدوات الرقمیة، من منظور • 

.الصحة العامة
المواطنین من المشاركة توفیر المعلومات من خالل وسائل اإلعالم الرقمیة لتمكین •

.في اتخاذ إجراءات وقائیة لتجنب التعرض لضحایا العنف
الكشف والتدخل في الوقت المناسب في التعلم وللمشكالت السلوكیة من خالل • 

.تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت
تعزیز االبتكار المدني من خالل تكنولوجیا المعلومات 

.واالتصاالت
لمدني وقدرة المواطنین على المشاركة في الشؤون العامة فیما یتعلق تعزیز االبتكار ا• 

.بالسالمة العامة
تشجیع االبتكار المشترك مع الجمھور، والخدمات والحلول الجدیدة للمشاكل العامة • 

.من خالل األدوات الرقمیة
منع وتخفیف األضرار الناجمة عن الكوارث الطبیعیة 

.ات واالتصاالتباستخدام تكنولوجیا المعلوم
تشجیع استخدام التكنولوجیا للوقایة والكشف المبكر ولالستجابة الفعالة في حاالت • 

.الكوارث الطبیعیة
تطویر الخدمات والتطبیقات عبر اإلنترنت التي ستمكن  المستخدمین من مواجھة • 

.اي بمعنى جعل عمل الحمایة المدنیة أكثر فعالیة، الظواھر الطبیعیة
لشفافیة في استخدام الموارد المالیة في االستجابة للكوارث الطبیعیة من ضمان ا• 

.خالل األدوات الرقمیة
تشجیع إنشاء خطط الوقایة والعمل الستخدام البنیة التحتیة لالتصاالت في القطاعین • 

.العام والخاص، في حالة الطوارئ أو الكوارث
.وارئیتعین على مشغلي خدمات االتصاالت وضع خطط للط• 

souses: Ruiz, Alejandra Lagunes Soto, National Digital Strategy ,, National Digital Strategy Coordinator
,Mexico ,November, 2013.
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Objectives of assistanceاالھداف المساعدة-ب
تحقیق األھداف االستراتیجیة من أجل تحقیق األھداف الرئیسیة، تم اقتراح خمسة عوامل مساعدة ضروریة شاملة ل

,Ruiz)وعوامل التمكین الخمسة ھي، الرقمیة، اذ ترتبط ھذه االھداف بشكل مباشر مع الخطوط الرئیسیة للعمل 2013:
28).

Communicationالتواصل. 1
توفیر وتطویر یشیر الى  بناء وتطویر للمفاھیم العامة والسیاسات والمعاییر الفنیة لالستراتیجیة الرقمیة من خالل

البنیة التحتیة ومعاییر تطبیقھا وتصمیم وتطویر الھیكلیة الفنیة والبرمجیات عن طریق اجراء االبحاث والدراسات الالزمة 
البنیةوتتكون، إلیجاد الحلول واالنظمة التكنولوجیة الحدیثة الممكنة لالستراتیجیة الرقمیة وتقدیم افضل للخدمة وادارتھا

Barefoot)من عدة مكونات وكاالتيالتحتیة للرقمنة et al., 2018: 7).
وتتألف البنیة التحتیة الداعمة للمنتجات الرقمیة من المواد األساسیة ، شبكات الكمبیوتر، مثل اإلنترنت، فھي أساس للرقمنة-أ

:الرقمي، وتشمل ھذهالمادیة الملموسة والترتیبات التنظیمیة التي تدعم وجود واستخدام شبكات الحاسوب واالقتصاد
وھي العناصر المادیة المصنّعة التي تشّكل نظام الكمبیوتر، على سبیل المثال  الشاشات ومحركات : اجھزة الكمبیوتر*  

.األقراص الصلبة وأشباه الموصالت ومنتجات االتصاالت الالسلكیة والمنتجات السمعیة والبصریة
ى التي تستخدمھا أجھزة مثل أجھزة الكمبیوتر الشخصیة والخوادم التجاریة، بما برامج ومعلومات التشغیل األخر: البرنامج* 

.في ذلك البرمجیات التجاریة والبرامج المطورة داخلیا من قبل الشركات الستخدامھا الخاص
مسافة المعدات والخدمات الالزمة لإلرسال الرقمي للمعلومات عبر : معدات وخدمات االتصاالت السلكیة والالسلكیة- ب

.بالكبل أو التلغراف أو الھاتف أو اإلذاعة أو االقمار الصناعیة
یشمل ذلك تشیید المباني حیث ینتج منتجو االقتصاد الرقمي سلعًا اقتصادیة رقمیة أو یوفرون خدمات اقتصادیة : الھیاكل- ج

ویشمل ذلك بناء مراكز البیانات،، وتشمل فئة الھیاكل أیًضا المباني التي تقدم خدمات الدعم للمنتجات الرقمیة، رقمیة
ومصانع تصنیع أشباه الموصالت، وتركیبات كابالت األلیاف البصریة، والمفاتیح الكھربائیة، وأجھزة إعادة اإلرسال، 

.إلخ
الخدمات الالزمة لعمل البنیة التحتیة الرقمیة مثل خدمات االستشارات الرقمیة وخدمات إصالح : خدمات الدعم-د

Barefoot(الكمبیوتر et al., 2018: 7(.
The inclusion of digital skillsادراج المھارات الرقمیة. 2

یرتبط إدراج وتطویر المھارات الرقمیة إلى ضرورة قیام جمیع قطاعات المجتمع لالستفادة من تكنولوجیا 
اذ یشجع ، ل إلى خدمات االتصاالتالمعلومات واالتصاالت واستخدامھا على أساس یومي، باإلضافة إلى التمكن من الوصو

ھذا البرنامج على التنمیة العادلة من التقنیات والمھارات الالزمة لتشغیل الخدمات الرقمیة، وإضفاء الطابع الدیمقراطي على 
,Ruiz)الوصول لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 2013: 28).

Interoperability)التشغیل البیني او التوافقیة(العمل المشترك . 3
وھي تشیر الى قابلیة العمل المشترك وإلى قدرة األنظمة على تبادل المعلومات من الحكومة لتحقیق األھداف 

تشیر قابلیة التشغیل البیني إلى قدرة نظام أو منتج أو خدمة على التواصل والعمل مع أنظمة أو ،وبشكل عام، المشتركة
وعادةً ما تتعلق التشغیل البیني في الرقمنة بتبادل المعلومات والبیانات، )مختلفة تقنیًا(منتجات أو خدمات أخرى 

(Schweitzer & Kerber, 2017: 40).
Legal frameworkاإلطار القانوني. 4

ویشیر إلى تنسیق اإلطار القانوني من أجل تھیئة بیئة مؤكدة وموثوق بھا بغیة تشجیع التبني والترویج لتكنولوجیا 
االتصاالت، التي تنطوي على تحلیل اإلطار القانوني الذي یحیط بمختلف القضایا المدرجة في االستراتیجیة  مثلالمعلومات و

(Ruiz, 2013: أمن المعلومات ، خصوصیة البیانات الشخصیة والحمایة، حوكمة اإلنترنت، حمایة حقوق اإلنسان(: (30
التعلیم والصحة ، الحكومة الرقمیة، الملكیة الفكریة، ة اإللكترونیةالتجار، التوقیع اإللكتروني المتقدم، وجرائم اإلنترنت

) .االقتصاد الرقمي، الرقمیة
Open dataالبیانات المفتوحة-5

البیانات المفتوحة ھي آلیة حاسمة لبناء مساحات تجریبیة حیث یمكن للمواطنین والمبدعین من التفاعل عن كثب مع 
,Ruiz)ول للمشاكل االجتماعیة وتعزیز الشفافیة والمساءلة بین المواطنینالمسؤولین الحكومیین إلیجاد حل 2013: 31)

:والتي یشار لھا من خالل
تطویر منصة للبیانات الحكومیة المفتوحة على مستوى عال من التطور، مما یتیح فرصة لتحدیث وإدامة البیانات بشكل .1

.منتظم ودوري دون تدخل بشري حیثما یكون ذلك ممكن
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إعداد وبناء القدرات المتعلقة بالبیانات الحكومیة المفتوحة لدى الحكومة، ورفع التوعیة بمفھوم البیانات المفتوحة لدى .2
.الجھات الحكومیة، و بیان أھمیة البیانات الحكومیة المفتوحة

ومؤسسات المجتمع المدني من فتح البیانات الحكومیة للعامة بشكل مجاني على األنترنیت، بما یسمح للمجتمع المحلي.3
إعادة استخدامھا والتعدیل علیھا الى اي غرض، مما یحفز االبتكار وتقدیم األفكار الجدیدة والمشاركة في اتخاذ القرار 

.وتحسین الخدمات، مما یساھم أیضا برفع الوعي حول إنجاز الحكومات في تحقیق األھداف، واستدامة جھودھا الناجحة
ت مناسبة لتشجیع استخدام البیانات الحكومیة المفتوحة من قبل األفراد والقطاع الخاص واألكادیمیین واوساط تفعیل مبادرا.4

.المجتمع المدني ورفع الوعي حول أھمیة وطریقة استخدام البیانات الحكومیة المفتوحة

:Fourthالتنمیة المستدامة: رابعا Sustainable Development
امة من أھم التطورات في الفكر التنموي الحدیث، وأبرز إضافة إلى أدبیات التنمیة خالل العقود التنمیة المستددتع

وتعددت ، األخیرة، بحیث ارتبطت ھذه الظاھرة بتزاید الوعي إزاء المشاكل البیئیة والعالقة القائمة بین اإلنسان والتنمیة البیئیة
ومع أنھ یمكن تعریف ، اقتصادیة، وبیئیة، واجتماعیة ثقافیة: جوانبثالثة التنمیة المستدامة اال ان اھمھا ینحصر فيمجاالت 

العالقات المتداخلة بین تلك تحدیدالتنمیة المستدامة وفقا لكل مجال من تلك المجاالت منفردا، فأھمیة المفھوم تكمن في
مجتمعات بطریقة تضمن من خاللھا تحقیق فالتنمیة االجتماعیة المستدامة تھدف إلى التأثیر على تطور الناس وال، المجاالت

أما في التنمیة البیئیة المستدامة فیكون الھدف األساس ھو حمایة الطبیعة ، العدالة وتحسین ظروف المعیشة والصحة
أما محور اھتمام التنمیة االقتصادیة المستدامة فیتمثل في تطویر البنى االقتصادیة فضال ، والمحافظة على الموارد الطبیعیة

,Al-Ghamdi)عن اإلدارة الكفؤة للموارد الطبیعیة واالجتماعیة 2007: 9).
أن التنمیة المستدامة ھي تلك التنمیة التي تحقق التوازن بین النظام البیئي، واالقتصادي، واإلجتماعي، وتساھم في 

المستدامة عملیة واعیة معقدة میة كما ینبغي اعتبار التن، تحقیق أقصى قدر من النمو في كل نظام من ھذه األنظمة الثالث
ة األمد وشاملة لكافة المجاالت واألبعاد، غایتھا اإلنسان وتوفیر احتیاجات حالیة ومستقبلیة كما ھو شأن التنمیة البشریة، یلطو

,Chile)إال أنھ یجب المحافظة على البیئة 2014: فالتنمیة المستدامة تشمل تحقیق التحول السریع في القاعدة،(66
التكنولوجیة للحضارة الصناعیة، مما یؤدي إلى استحداث التكنولوجیا إلى تكنولوجیا خضراء صدیقة للبیئة، كل ھذا یتم ضمن 

وثقافیة واجتماعیةحیز سیاسي یمتاز بالمشاركة والرشد في إتخاذ القرارات، وبالتالي ضمان استدامة بیئیة واقتصادیھ
Grosskurth)وتكنولوجیة  & Rotmans, 2005: 135-150).

مجموعة من المؤشرات التي تشتمل التنمیة المستدامة الىقیاس لواعتمدت جل االستراتیجیات الحدیثة على مبدأ 
على العدید من الجوانب الواسعة مثل االقتصاد والبیئة والثقافة وحضارة المجتمع ودور السیاسة والحكومة واستخدام الموارد 

السكان وأعداد السكان واآلمن العام والرفاھیة والمواصالت ومن األمثلة المؤشرات في والتعمیـر والصحة والجودة و
الجوانب االقتصادیة توزیع الفرص الوظیفیة وعدالة توزیع الدخل والتدریب بینما شمل المؤشرات المرتبطة باستخدام الموارد 

عنایة الرات المرتبطة بالثقافة والحضارة االجتماعیة ككاستھالك الطاقة واستعمال الموارد الخطرة وأسالیب المیاه ومن المؤش
,Hosseini)المستدامةباألطفال ومقدار النشاطات التطوعیة في العدید من البرامج والنشاطات  2014: 25).

 ً :Fifth:أھداف التنمیة المستدامة : خامسا Sustainable Development Goals
االت في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة ھي مبادرة تابعة لألمم المتحدة ان اسھامات تكنلوجیا المعلومات واالتص

ھدفا وضعت ) 17(وھي عبارة عن مجموعة منباسم تحویل عالمنا، والمعروفة رسمیا 2)SDGs(أھداف التنمیة المستدامة 
Sustainable(من قبل منظمة األمم المتحدة development, 2018: في قرار الجمعیة كرت ھذه االھداف، وقد ذ)1

لخطة 2016كانون الثاني 1في ) 17(ـوأدرجت أھداف التنمیة المستدامة ال، 2015أیلول25العامة لألمم المتحدة في 
وتغطي ، وتترابط ھذه األھداف فیما بینھا على الرغم ان لكل منھا أھداف محددة خاصة بھ، 2030التنمیة المستدامة لعام 

تغیر -التعلیم-الصحة- الجوع-الفقر(مجموعة واسعة من قضایا التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة أھداف التنمیة المستدامة
,Wiki() العدالة االجتماعیة-البیئة- الطاقة- الصرف الصحي-المیاه-المساواة بین الجنسین- المناخ 2018: وعلى الرغم ، )1

مات تأخذ زمام ملكیتھا وتضع أطر وطنیة لتحقیقھامن أن أھداف التنمیة المستدامة لیست ملزمة قانونا، إال ان الحكو
(Un.org,2018:1)، ولذا فالدول ھي التي تتحمل المسؤولیة الرئیسیة عن متابعة التقدم المحرز واستعراضھ، مما یتطلب

إلى جمع بیانات نوعیة یسھل الوصول إلیھا في الوقت المناسب، بحیث تستند المتابعة واالستعراض على الصعید اإلقلیمي
واالھداف السبعة . التحلیالت التي تجري على الصعید الوطني، وبما یساھم في المتابعة واالستعراض على الصعید العالمي

Sustainable()3الشكل، (عشر متمثلة في development, 2018: 1(:

2Sustainable Development Goals
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اھداف التنمیة المستدامة:)3(شكل 
Source: Klapper, et al, Achieving the Sustainable Development Goals The Role of Financial Inclusion,
CGAP, 2016,1.

 ً ابعاد التنمیة المستدامة ومؤشراتھا: سادسا
Sixth: Dimensions and indicators of sustainable development

The economic dimension: البعد االقتصادي. 1
ة حول االنعكاسات الراھنة والمستقبلیة لالقتصاد على البیئة، ویستند ھذا یتمحور البعد االقتصادي للتنمیة المستدام

العنصر على المبدأ الذي یقضي بزیادة رفاھیة المجتمع إلى أقصى حد والقضاء على الفقر مع استغالل األمثل والعقالني 
مسالة اختیار وتمویل وتحسین التقنیات الصناعیة في مجال توظیف الموارد الطبیعیة وتمثل للموارد الطبیعیة إذ یطرح 

,Hosseini)العناصر التالیة البعد االقتصادي 2014, 30).
.النمو االقتصادي* 
.العدالة االقتصادیة* 
.إشباع الحاجات األساسیة* 

الناتج المحلي االجمالي،: مؤشرات لقي اس ھذا البعد ومنھاوقد حددت لجنة التنمیة المستدامة في االمم المستدامة 
/ الناتج المحلي االجمالي، ومعدل الصادرات والواردات/ الناتج المحلي االجمالي، ومعدل الحساب الجاري/ نصیب الفرد

، معدل النشاط )ثرسنة فاك15(الناتج المحلي االجمالي، ومعدل االستخدام /الناتج المحلي االجمالي واالستثمار االجنبي
/ عدد مشتركي االنترنت/ شخص100/ شخص، عدد خطوط الھاف النقال100القتصادي الخام، عدد خطوط الھاتف لكل ا

شخص، معدل استخدام الطاقة ومعدل النفایات الخطرة ومعدل  تدویرھا100
( www.un.org/sustainabledevelopment/ar)

Social dimension:البعد االجتماعي. 2
في ھذا المجال تبرز فكرة التنمیة المستدامة لرفض الفقر والبطالة والتفرقة التي تحد من حقوق المرأة، والھوة 

جتماعي، وأھم عناصر الكبیرة بین األغنیاء والفقراء، ویتجلى ھنا البعد االجتماعي كأساس االستدامة عن طریق العدل اال
تحقیق العدالة -التنوع الثقافي-المشاركة الشعبیة-الصحة والتعلیم- ضبط السكان-تثبیت النمو الدیمغرافي: (البعد االجتماعي ھي

,Chile)االجتماعیة بین أفراد الجیل الحالي من جھة ثم بین أفراد الجیل الحالي والمستقبلي من جھة أخرى 2014: 71) ،
معدل البطالة، معدل السكان دون : المم المتحدة للتنمیة المستدامة فقد حددت مؤشرات لقیاس ھذا البعد ومنھاوحسب  لجنة ا

خط الفقر، معدل اجور الذكور واالناث معدل وفیات االطفال دون الخامسة، وعدل العمر المتوقع، ومعدل السكان الذین 
معدل االلتحاق بالمرحلة االبتدائیة ومعدل د االمراض المعدیة،تتوافر لدیھم خدمات الماء والصرف الصحي ، والتحصین ض

.)ar/sustainabledevelopment/org.un.www(محو االمیة 
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Environmental dimension:البعد البیئي. 3
ام العقالني لھا على أساس دائـم ومستدیـم والتنبؤ لھا بغرض یتمثل في الحفاظ على الموارد الطبیعیة واالستخد

,Hosseini)منھااالحتیاط والوقایة ویتمحور البعد البیئي حول مجموعة من العناصر نذكر 2014: وحددت لجنة ،(31
ریة، االراضي تركیز الملوثات في المناطق الحض: التنمیة المستدامة في االمم المتحدة مؤشرات لقیاس ھذا البعد ومنھا

الصالحة للزراعة، الصید السنوي لالسماك، نسبة المناطق المحمي من المساحة الكلیة للمدن ونسیبة استخدام المبیدات
)ar/sustainabledevelopment/org.un.www(.
Technological dimension:البعد التكنولوجي. 4

تبارات التكنولوجیا المحسنة والتشریعات الزاجرة والعمل یمكن تحقیق االستدامة التكنولوجیة من خالل األخذ باع
.على الحد من انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحراري وحمایة تدھور طبقة األوزون

Political: البعد السیاسي. 5 dimension
على كافة األبعاد األخرى إن غیاب البعد السیاسي للتنمیة المستدامة، والذي یبلوره مفھوم الحكم الراشد، أثر بالغ 

فالبعد السیاسي ھو الركیزة األساسیة لتحقیق التنمیة ، االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة بصورة تعیق التنمیة المستدامة
المستدامة، من خالل تجسید مبادئ الحكم الراشد وإدارة الحیاة السیاسیة بشكل یراعي ویضمن مرتكزات الدیمقراطیة 

,Chile)اذ القرارات وتنامي الثقة والمصداقیة، وتولي السیادة للمجتمع بأجیالھ المتالحقةوالشفافیة في اتخ 2014: 72).

Part IIIلثالمحور الثا
Analysis of Inductive to experience Dubaiتحلیل استقرائي لتجربة دبي 

على مصادر قوتھا وتعزیزھا في تسعى االمارات العربیة المتحدة وإمارة دبي على وجھ الخصوص في المحافظة
الحاضر والمستقبل دون االضرار بمواردھا الطبیعیة، من خالل التوجھ نحو انماط االنتاج واالستھالك المستدام واعتماد 

والتعجیل بمواكبة التطورات الحاصلة في مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت -في القطاعات الخدمیة والتجاریة-األتمتة
والشك فان التطور الرقمي ، الذي یلبي متطلبات التنافسیة العالمیة والمحافظة على قوة مركز دبي في السوق العالميبالشكل 

من (وتنمیة مھارات العاملین الحالیین - تكنولوجیا المعلومات-سیمنح فرص دخول االستثمارات االجنبیة في القطاع الرقمي
ھذا من جانب ومن ) او المحافظة على البیئة(مل الالئق في ظل بیئة مستدامة ، واستحداث الوظائف وتوافر الع)كال الجنسین

جانب اخر، رصد توجھات إمارة دبي بتسریع التنوع االقتصادي وربط وتكامل القطاعات الوطنیة فیما بینھا، وھذا من شأنھ 
.ان یساھم في تحقیق التنمیة المستدامة بكافة اشكالھا

، اذ حصلت على 3ة المتحدة في قیادة العالم العربي ضمن شروط التنافسیة العالمیةتستمر دولة االمارات العربی
درجة، ) 7(من اصل ) 5.30(وبدرجة 2018- 2017دولة في مؤشر التنافسیة العالمیة لعام ) 137(من ضمن) 17(المرتبة

دولة في ) 138(من ضمن) 16(تبةوان خفضت مرتبتھا بعد ان كانت في المر(وھي الدولة العربیة االولى في ھذا المؤشر 
).4، الشكل(وكما موضح في ) 5.26(وبدرجة 2017-2016مؤشر التنافسیة العالمیة لعام 

الدرجةالرتبةمكونات المؤشر
1 -7

2012 -
2013

2013 -
2014

2014 -
2015

2015 -
2016

2016 -
2017

2017 -
2018

175.35.15.15.35.25.35.3مؤشر التنافسیة
76ات الرئیسیةالمتطلب

55.9المؤسسات
56.3البنى التحتیة

285.6بیئة االقتصاد الكلي
336.3الصحة والتعلیم االساسي

175.2معززات الكفاءة
.365التعلیم العالي والتدریب

35.6كفاءة سوق السلع
115.2كفاءة سوق العمل

244.8تطویر االسواق المالیة
245.8الجاھزیة للتكنولوجیا

تقریر التنافسیة العالمیة اصدار سنوي، یصدر عن منتدى االقتصاد العالمي ویتضمن نتائج الرقابة والمقارنة المرجعیة لدول المشاركة فیھ للمؤسسات 3
من الدول الداخلة في مؤشر التنافسیة من حیث االنتاجیة الكلیة للدولة، وبحسب مراحل نموھا وتطورھا االقتصادي ومن خالل مجموعة عوامل، ولعدد 

سنة سابقة، فتصنف الدول حسب درجة تنفیذھا لمؤشرات التنافسیة العالمیة مجتمعة والتي تتضمن ثالث 40دولة، ولمدة 40العالمیة والبالغة 
ار وتطور وتعقید االعمال، وعلى وفق سلم مؤشرات فرعیة وھي المتطلبات االساسیة للتنافسیة العالمیة، ومعزز الكفاءة التنافسیة، وعوامل االبتك

The Global Competitiveness Report)للمزید انظر ) 7(الى ) 1(الدرجات من  2017–2018) .
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294.9حجم السوق
204.9تطور االعمال واالبتكار

135.3تطور االعمال

254.6االبتكار

2018-2017مؤشر التنافسیة العالمیة لإلمارات العربیة المتحدة :)4(شكل 
SOURCE: The Global Competitiveness Report 2017-2018,p.299-300.

ویبین الشكل قدرة دولة االمارات في دعامة البنى التحتیة والصحة والتعلیم  باعلى الدرجات ثم تلیھا دعامة 
لإلمارات تعكس الجودة االلیة لمؤسسات الدولة، ووجود ثقة كبیرة لدى فالقدرة التنافسیة، المؤسسات وجاھزیة التكنولوجیا

تویات عالیة من االنفتاح على التجارة الخارجیة واالستثمارات االجنبیة وبیئة اعمال متطورة تشجع المواطنین، ومس
وكون ان دبي لھا ، االستثمار واستخدام كبیر لتكنولوجیا المعلومات مما یؤشر ارتفاع مستویات االبتكار وزیادة انتاجیة الدولة

االقتصادي واالجتماعي لدولة االمارات، فان القدرة التنافسیة لالمارات المساھمة االكبر في الناتج المحلي االجمالي النمو 
وبنسبة 2017في عام ) 2976455(تشیر ضمنا الى القدرة التنافسیة إلمارة دبي، ووفقاً إلحصاء دبي فقد بلغ عدد سكانھا

مرتفعاً %) 3.2(وبنسبة نموملیون درھم، )410564(2017، في حین بلغ الناتج المحلي االجمالي لعام %)5(نمو بلغت 
وبحسب اخر احصائیة لمركز دبي لالحصاء ، )2.9(ملیون درھم وبنسبة نمو) 395835(والذي بلغ 2016عن سابقھ عام 

لعام ) الف دوالر38(د في المجتمع بلغ رفرفاھیة ال- بشكل اولي-فان نصیب الفرد من الناتج المحلي االجمالي والذي یعكس
ً مقارنة ، ومع ذلك)5الشكل، (اً عما كان علیھ في السنوات السابقة وكما موضح ادناهضامسجالً انخف2016 یبقى مرتفعا

.بدول الخلیج العربي االخرى عدا دولة قطر

لدول مختارةنصیب الفرد من الناتج المحلي االجمالي بحسب رفاھیة الفرد بالمجتمع:)5(شكل 
Source: Dubai Economic Outlook 6 ،2017 -2018،

ً لتحلیل الناتج المحلي االجمالي لدبي  فان ارتفاع  ، بوصفھ افضل مرجع لتمثیل قوة اقتصاد الدولة) GDP(ووفقا
الناتج المحلي االجمالي یعكس االرتفاع في مساھمة القطاعات االقتصادیة المختلفة في تكوینھ، وتمثل ھذا بأكبر مساھمة 

في حین ساھم كل من قطاع النقل %) 25.7(الناتج المحلي االجمالي وبنسبة مساھمة لقطاع تجارة الجملة والتجزئة في تحقیق
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على التوالي، وساھم كل من %)9(و%) 10.9(و%) 11.2(والخزن واالنشطة المالیة والتامین والصناعات التحویلیة بــ 
) 6(لسبع االولى والموضحة في الجدول اذ ساھمت ھھ القطاعات ا%) 6( القطاع العقاري والتشیید واالمن والدفاع بحدود الــ

ً وبنسبة مساھمة اقل من %)77(بأكثرمن بعض اذ ان، %)5(من الناتج المحلي االجمالي، وتأتي بقیة القطاعات تباعا
.سیما في مجال الصحة والتعلیم%) 1(القطاعات كانت مساھمتھا باقل من 

القطاعات في تكوین الناتج المحلي االجمالي قد فان ترتیب مساھمة بعض 2015ومن االھمیة بمكان بعد عام 
وھي مساھمة كل من القطاع العقاري وقطاع المعلومات واالتصاالت والقطاع الصحي،2017-2016ارتفعت خالل عام 

وھذا یدل على توجھ فیما انخفض تریب مساھمة قطاعات اخرى كقطاع التشیید وقطاع االنشطة المھنیة وقطاع التعدین،
ي ودعمھا للقطاعات االقتصادیة التي تأسس لتنمیة مستدامة مدعومة بالتكنولوجیا المتطورة، فضال عن ذلك تؤدي حكومة دب

فضال عن انھا تقلل من مستوى البطالة وتحسن من نوعیة الحیاة وكذلك تدعم ، الرقمنة الى زیادة تراكمیة في النمو اقتصادي
ومما تجدر ، الرقمنة للحكومات بالعمل بمقدار اكبر من الشفافیة والكفاءةوصول المواطنین الى الخدمات العامة كما تسمح 

االشارة الیھ بان اقتصاد المعلومات واالتصال الزال نصیبھ ضعیفاً مقارنة باقتصاد التجارة الخارجیة والمتمثل بتجارة الجملة 
اك تكامل بین ھذه االقتصادات ولیس وضعھا في والتجزئة وكذلك اقتصاد النقل واالقتصاد المالي، مما یعني البد وان یكون ھن

. حالة منافسة بمعزل احدھا عن االخر
وضعت الدول على مفترق طرق من تطبیق التحول 2015توصیات المنتدى االقتصادي العالمي لعام انكما

ة التي ساھمت في عن التغییرات الجیوسیاسیك ناھی2030الرقمي وتوجھات تحقیق اھداف التنمیة المستدامة في رؤیة 
ان التنمیة المستدامة تشمل تحقیق التحول ، وتخفیض مساھمات بعض القطاعات االقتصادیة في الناتج المحلي االجمالي

السریع في القاعدة التكنولوجیة للحضارة الصناعیة، مما یؤدي إلى استحداث التكنولوجیا إلى تكنولوجیا خضراء صدیقة 
یاسي یمتاز بالمشاركة والرشد في إتخاذ القرارات، وبالتالي ضمان استدامة بیئیة واقتصادیھ للبیئة، كل ھذا یتم ضمن حیز س

.واجتماعیة وثقافیة وتكنولوجیة
مبادرات التحول (تسعى دبي الى قیادة عجلة النمو على مستوى دولة االمارات العربیة المتحدة من خالل مبادراتھا الرقمیة و

وعبر مختلف القطاعات من الرعایة الصحیة 2030و2020والتي عبرت عنھا  في رؤیة وبدعم من حكومة دبي ) الرقمي
التي تضمن رعایة جیل المستقبل فالخدمات المصرفیة وخدمات التعلیم الذكي والحكومة الذكیة وصوال الى امة ذكیة، وھذا 

.حدةھا برنامج االمم المتالتي اطلقھو مفتاح مھم لتحقیق اھداف التنمیة المستدامة 
ازدادت نسبة المشتركین في االنترنت باكثر من الزیادة في نسبة مشتركین الھاتف الخلوي ومن ثم 2015فبعد عام 

100فرد من السكان ھي اعلى من نسبة الزیادة في عدد الھواتف الخلویة لكل 100فان نسبة الزیادة في عدد االنترنت لكل 
.)7، الجدول(كما موضح في .فرد من السكان 

وتعد دولة االمارات العربیة المتحدة بشكل عام ودبي على وجھ التحدید بان لھا الریادة في تطویر برامج رعایة جیل 
كلفيللجمیعمتاحتطورا، ومن ابسط برامج الرقمنة، كونھاألكثرالحكومة الذكیةبرنامجمنیتجزأالالمستقبل وھوجزء

والحملالتطعیماتبخصوصالتوعیةزیادةفيویساھمخاصة بالرعایة الصحیة،المعلومات الویقدمتكلفة،وبأقلمكان
ومن الجدیر باالشارة ان ھناك زیادات في عدد سكان دبي من المواطنین والوافدین وكما موضح في ، الصحیةوأنماط الحیاة

الجیة، وتجھیز تكنولوجي عالي ، وتؤكد ھذه الزیادة على خلق حاجة للرعایة الصحیة والخدمات الصحیة الع)8، الجدول(
للمؤسسات الصحیة االمر الذي من شأنھ ان یسھم في توافر خدمات صحیة فوریة ومستقبلیة، وثقة عالیة بجودة الخدمة 
الصحیة المقدمة والمحافظة على سالمة الجیل الحالي وجیل المستقبل، وتحقیق ایرادات تسھم في زیادة الناتج المحلي 

الذي یشیر الى ) 9، الجدول(الحصول على الخدمات الصحیة خارج دولة االمرات، وكما ھو موضح في االجمالي بدالً من 
تزاید عدد حاالت التلقیح ضد مرض الحصبة وشلل االطفال على سبیل المثال ال الحصر، وممكن تطبیقھ عند إجراء

كما ووالطوارئالمعالجةوخدماتالصحيعلى التأمینبالحصولوالمطالبةاألمراضفوریة وتشخیصصحیةفحوصات
.المرضىوتحسین تجربةاأللموتخفیفمنع انتشاراألمراضفيیساھمانھ
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مساھمة القطاعات االقتصادیة في الناتج المحلي االجمالي في إمارة دبي:)6( جدول 

القطاع
نسبة 

المساھمة
2017

نسبة 
المساھمة 

2016
المرتبة

نسبة 
المساھمة
2015

نسبة
المساھمة
2014

نسبة 
المساھمة
2013

نسبة 
المساھمة
2012

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح 
25.826.3126.2126.8128.0127.4المركبات 

11.211.3212.0211.2210.9211.3النقل والتخزین
11.011.1311.1311.1310.6311.0األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

9.09.349.349.349.649.9الصناعة التحویلیة
6.86.156.466.466.656.6األنشطة العقاریة

6.86.766.857.057.267.4التشیید
اإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان 

6.56.475.775.475.275.3االجتماعي اإللزامي

4.04.184.684.884.383.6أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
4.04.193.8103.7103.5103.6المعلومات واالتصاالت

4.04.0103.993.893.693.4األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
3.43.3113.2113.1113.0112.6أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم

البخار وتكییف إمدادات الكھرباء والغاز و
3.33.4123.1122.9122.8122.8الھواء

األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل 
1.01.0130.9140.9140.9140.9االجتماعي

1.00.8141.0131.8132.0132.3التعدین واستغالل المحاجر
0.70.7150.7150.6150.6150.5التعلیم

إنتاج سلع / َسر المعیشیة أنشطة األُ 
0.50.5160.5160.5160.5160.5وخدمات غیر ممیَّزة 

0.50.5170.4170.4170.4170.4أنشطة الخدمات األخرى
0.30.3180.3180.2180.2180.2الفنون والترفیھ والتسلیة

0.10.1190.1190.1190.1190.1الزراعة والحراجة وصید األسماك
إمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة 

0.10.1200.0200.0200.0200.0النفایات ومعالجتھا

100100100100100100100100100100مجموع الناتج المحلي االجمالي
نصیب الفرد من الناتج المحلي االجمالي  

$الف / 
383840.741.141.5

Source: Data from the Dubai Statistics Center, 2013-2017

.مؤشرات استخدام تكنولوجیا المعلومات بین السكان:)7(جدول 
20172016201520142013المؤشر

58780576348125569656964303366265523المشتركین في الھواتف الخلویة
657379623379607219492965563222المشتركین في االنترنت

2. 235223522328.32762.92830من السكان100/ الھاتف الخلوي 
231231221,1211.8207.3من السكان100/ االنترنت 

Source: Data from the Dubai Statistics Center, 2013-2017
.المؤشرات السكانیة:)8(جدول 

20172016201520142013المؤشر
740 158 4202 269 7752 385 8602 568 4552 976 2عدد السكان

544 96126 82026 24027 21329 29السكان/ الزیادة الطبیعیة 
55555%النمو السكاني

170 0628 4398 5407 2257 7الزیادة الطبیعیة بالمواطنین
9.8111.3811.6611.8812.3%معدل الزیادة الطبیعیة

1315141414لمراكز الصحیةعدد ا
228958171257170413162101154196عدد السكان لكل مركز صحي

Source: Data from the Dubai Statistics Center, 2013-2017
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فمبادرة برنامج سعادة الخاص بدمج بطاقة التامین في بطاقة الھویة والذي یعد برنامج الضمان الصّحي للمواطنین 
ویھدف إلى توفیر تغطیھ تأمینیة للمواطنین 4تشرف علیھ ھیئة الصحة في دبي بالتعاون مع شركة نكستكیر، رة دبيفي إما

ویعتمد برنامج سعادة على استخدام بطاقة ، الذین ال یستفیدون حالیاً من أي برنامج صّحي حكومي اخر تابع إلمارة دبي
سجیل واالستفادة من جمیع مزایا البرنامج ویقدم البرنامج خدمات عالجیة للتعن بطاقة التأمین المتعارف علیھالھویة عوضا 

ووقائیة وتعزیزیة ضمن شبكة واسعة تضم عددا كبیراً من مقدمي خدمات الرعایة الصحیة في القطاع الخاص، إضافة إلى 
أن عملیة ، وین من البرنامجالخدمات التي یحصلون علیھا في ھیئة الصّحة في دبي  لتوفیر أرقى و افضل الخدمات للمستفید

وقد ،)ae.saada.www(جذريوإساءة االستخدام وتقلیلھا بشكلالدمج ھذه ستساھم في الحد من عملیات االحتیال والھدر
ویمكن ، على الخدمات الصحیةتّم تعیین مراكز صحیّة عدّة تابعة لھیئة الصحة  في دبي، والتي اخذت بالزیادة لمقابلة الطلب 

ورقم حجز الموعد، لتسجیل نفسھ وكافة أفراد ةه المراكز، مزوداً ببطاقات الھویأن یقصد فرد واحد من أفراد العائلة أحد ھذ
واستغالل الفرص التي تتیحھا وھذه المبادرة من شأنھا ان تسھل الرعایة الطبیة ، لھم جمیعاالعائلة دون الحاجة إلى تنق

اما ، جیا المعلومات بزیادة تغطیة صحیة شاملة وتجوید الخدمات الصحیة واستخدام البنى التحیتة بشكل اكثر كفاءةتكنولو
اذ تعمل دائرة الصحة ، مبادرة برنامج مبروك مایك والتي تعتبر خدمة الكترونیة خاصة بإصدار شھادة المیالد للموالید الجدد

كومیة والخاصة على تنفیذ اجراء الكتروني یتحدد بتلقي الطلبات الخاصة بالموالید في أبوظبي بالتعاون مع مستشفیات دبي الح
الجدد من تلك المستشفیات إلكترونیاً ومن ثم مراجعتھا واعتمادھا، وإصدار شھادة المیالد في اقل من دقیقتین، وإرسالھا إلى 

، والھیئة االتحادیة للھویة والجنسیة )ضمان(ي بقیة الجھات المعنیة، وھي وزارة الداخلیة، وشركة أبوظبي للضمان الصح
وتھدف الخدمة إلى تقلیص رحلة المتعامل من سبع زیارات إلى زیارة واحدة فقط،، الستكمال إصدار بقیة الوثائق المطلوبة

الىویة، إضافة شھادة المیالد، وجواز السفر، وبطاقة الھ(یتم فیھا استالم جمیع الوثائق الرسمیة للمولود الجدید التي تتضمن 
لى النظام اإللكتروني الخاص بالمستشفى، یتم عرض خال البیانات عوبعد إتمام عملیة إد، )في السجل السكانيخالصة القید 

الخدمة على ولي أمر المولود وتقدیم شرح مفصل عن آلیتھا، وفي حال الموافقة على االشتراك، یتم اصطحاب والد المولود 
المتوفرة في المستشفى، كما تتواجد مصورة بصفة دائمة في المستشفى ألخذ صورة للمولود الستیفاء إلى بوابة الدخول الذكي

الطلبات، وبمجرد االشتراك یستقبل والد المولود رسالة قصیرة عبر الھاتف تتضمن الرابط اإللكتروني الخاص بإتمام 
تكمال خطوات التسجیل یحصل والد الطفل على رقم خطوات المبادرة وإدخال البیانات الخاصة بالطفل ووالدیھ، وبعد اس

أیام ) 9(أیام وأقصاھا ) 4(مخصص لمتابعة حالة الطلب من خاللھ، حیث یظھر للمتعامل مراحل سیر الطلب، وبعد مدة اقلھا
ففي السابق ومع قدوم مولود ، )ae.alkhaleej.www/:/http(یتسلم المتعامل رسالة نصیة تفید بالتوجھ إلدارة المستشفى 

المیالد شھادةإصدار:جدید، عادة ما تحتاج األسرة اإلماراتیة الحصول على خمس خدمات ذات صلة ھي
، للمولودالسفرجوازللمولود واستخراجالھویةبطاقةللعائلة واإلضافة في السجل السكاني واستخراجالقیدخالصةوتحدیث

وبدالً من أن یستغرق األمر سبعة أیام، أصبح یستغرق یوماً واحداً ، یمكن الحصول على كل ھذه الخدمات دفعة واحدةاآلن،و
أما ، وثیقة ھنا وھناك) 15(كما أن ذوي المولود لم یعودا بحاجة لمراجعة أربع جھات حكومیة مختلفة، وتقدیم ما یقارب ، فقط

ً فقط) 265(والي درھم إلى ح) 1000(التكلفة فانخفضت من وھذه ، )ar/ae.government.www://https(درھما
المبادرة ترمي الى تحقیق ودمج اھداف الرقمنة واھداف التنمیة المستدامة ، اذ انھا تحسن المعلومات في النظام الصحي 

التطبیق بمعلومات مفیدة تزید ات في النظام الصحي وتمد مستخدميل المعلومالوطني باستخدام التكنولوجیا، وتشجع على تباد
والخاصةكما ان مبادرة  دبیوتیك، من الوعي الصحي، وتسھل اجراءات العمل لھم وتخفض تكالیف الوقت لكل عملیة

كما، والصحةالحیاةعلومالمجفيالناشطةللشركاتالجدیدةالحرةالمنطقةلتوفر) دبیوتیك(واألبحاثالحیویةبالتقنیات
بتسریعوتُعنىیوم،(100)لمدةتستمرمكثّفةمبادرةعنعبارةوھي، 100مبادرة دبيوشركاؤھافالكونشركةأطلقت
العدیدتمكینفيالمبادرةھذهالرقمیة، وتساھمالصحةفي قطاعالشابةالمواھبوتنمیةالرقمیةالمشاریع الصحیةتنفیذوتیرة

القابلةاألجھزةتطویرإلىالھادف)AEvice(لالستشارة اإللكترونیةسنغافورةمشروعالتقنیة، ومنھاالصحیةشاریعالممن
علىیعتمدالذي(OTTA) األرجنتینيالمشروعوكذلكالربو،لمرضالتشخیص المبكرعلىوالقادرةلالرتداء

وھذه المبادرات واحدة ، الصورخاللمناآلخرینمع األفرادالتواصلفيالنطقعنالعاجزینالتنبؤ لیساعدخوارزمیات
ان مبادرات دبي في ، و2014من االستراتیجیات الوطنیة لالبتكار التي اطلقھا سمو الشیخ دمحم بن راشد ال مكتوم في اكتوبر 

فق الصحیة، مجال رقمنة القطاع الصحي تعمل على توافر الخدمات الصحیة بشكل افضل، وتسھیل الوصول الى المرا
وزیادة مجمل االنشطة الطبیة عبر القطاع ) سواء باستخدام االسعاف البري ام الجوي(وسرعة التعاون مع الحاالت الطارئة 

الصحي من اجل تلبیة المتطلبات الحالیة والمستقبلیة لمستخدمي الخدمات الصحیة، كما تضمن حكومة دبي حقوق المرضى 
الذي یحتوي على معلومات عملیة مفیدة للمرضى عن تلقي ) میثاق المریض(ل وتفرض علیھم بعض الواجبات من خال

تعمل على إدارة المطالبات في القطاع التأمین الصحي في دول مجلس 1999نكستكیر شركة إدارة المطالبات التأمینیة تأسست في العام 4
تقوم الشركة على توفیر خدمات إداریة وتنظیمیة متكاملة في قطاع التأمین الصحي .ي ومنطقة الشرق األوسط وشمال افریقیاالتعاون الخلیج

.لصالح شركات التأمین والبرامج الحكومیة
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العالج في مختلف المؤسسات الصحیة، ویكون بإمكان المرضى رفع شكاوى للجھات المختصة حول أي خدمة صحیة غیر 
.مناسبة او ممارسات طبیة خاطئة

درة ویجرم القانون االتحادي لدولة االمارات نتھج  حكومة دبي سیاسة صارمة تجاه استخدام العقاقیر المختكما 
إنتاج واستیراد وتصدیر ونقل وشراء وبیع وحیازة وتخزین المواد المخدرة والمؤثرات ) 1995(لسنة ) 14(العربیة رقم 

وقد ، العقلیة، ما لم یكن ذلك جزءاً من أنشطة طبیة أو علمیة خاضعة إلشراف ورقابة الجھات المختصة وفقا للقوانین المطبقة
وحظرت بلدیة دبي تدخین الشیشة في الحدائق وعلى ، خصصت الشرطة دوائر معینة للتعامل مع القضایا المتعلقة بالمخدرات

وكذلك حظرت دخول النساء الحوامل إلى مقاھي الشیشة، بصرف النظر ، الشواطئ وجمیع المناطق الترفیھیة العامة في دبي
األعمار عنصر ال بد منھ كافةضمان الحیاة الصحیة وتشجیع الرفاه للجمیع من إن، عن الغرض من دخولھن لتلك المقاھي

وقد اتخذت دبي خالل الخمس سنوات الماضیة خطوات واسعة النطاق صوب زیادة العمر المتوقع ، في التنمیة المستدامة
الدة ووفیات االطفال دون سن وخفض حاالت اإلصابة ببعض األمراض العامة القاتلة المرتبطة بوفیات األطفال ماحول الو

والذي یشیر الى تحقق تقدم جوھري في زیادة إمكانیة ) 9، الجدول(وكما موضح في ، الخامسة ووفاة األمھات النفیسھ
الحصول على المیاه النظیفة والصرف الصحي، وخفض حاالت اإلصابة بالمالریا، وشلل األطفال، وااللتھاب الرئوي 

ومع ذلك فثمة حاجة إلى بذل ) 10، الجدول(اإلیدز وكما ھو موضح في /س نقص المناعة البشریةلالطفال ومنع انتشار فیرو
من المسائل الصحیة الدائبة عدیدالمزید كثیرا من الجھود للقضاء كلیة على مجموعة واسعة من األمراض ومعالجة ال

.والناشئة
.مؤشرات التنمیة المستدامة للقطاع الصحي:)9(جدول 

20172016201520142013حالة/ المؤشر 
4225992053982469824681274لقاحات شلل االطفال

4495055881326603266031521القل من خمس سنوات/ لقاحات الحصبة 
758826717918970حاالت االصابة بالمالریا
23232عدد الوفیات بالمالریا

13223810470112عدد الوفیات باألورام الخبیثة
11010عدد الوفیات باألمراض الخبیثة دون سن الخامسة

66193221163106حاالت االصابة بالحصبة
00000عدد الوفیات بالحصبة

8383452623534حاالت االصابة بااللتھاب الرئوي ألطفال دون سن الخامسة
96232قل من خمس سنواتعدد الوفیات بااللتھاب الرئوي لألطفال اال

00000حاالت االصابة بشلل االطفال
00000انتشار فیروس المناعة البشریة

193193304206204عدد وفیات االطفال  دون سن الخامسة
95907210370وفیات  االطفال في الفترة حول الوالدة

4459394546عدد وفیات االطفال بسبب نقص الوزن والخدج
عدد وفیات االطفال دون سن الخامسة بامراض القلب والجھاز 

27141416الدوري

211610166عدد وفیات االطفال باصابات الوالدة وضیق التنفس
Source: Data from the Dubai Statistics Center, 2013-2017

يمؤشرات التنمیة المستدامة للقطاع الصح:)10(جدول 
20172016201520142013%المؤشر  

80.779.879.276.775.6معدل العمر المتوقع عند الوالدة
1.571.351.442.432.47طفل اقل من خمس سنوات1000لكل / معدل وفیات االطفال دون سن الخامسة 

7.047.878.449.047.52معدل وفیات ماحول الوالدة
3.47--09.41طفل مولود حي100,000لكل معدل وفیات االمھات

02000نسبة وفیات االمھات  النفیسة
0.270.190.340.190.19معدل الوفیات بأمراض القلب و الجھاز الدوري ألقل من خمس سنوات

0.150.10.190.10.13معدل الوفیات باألمراض الخبیثة
0.060.070.080.070.08معدل الوفیات بأمراض الجھاز التنفسي

Source: Data from the Dubai Statistics Center, 2013-2017

الى%) 2.47(على الرغم من النمو السكاني المارة دبي، انخفض معدل وفیات األطفال دون سن الخامسة منو
اذ بلغ، 2017ألمراض الخبیثة لعام فیما ارتفع معدل الوفیات بامراض القلب والجھاز الدوي وبا، 2017في عام %) 1.57(
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في عام %)9.41(، فیما سجلت 2017على التوالي، ولم تسجل أي حالة لوفیات االمھات في عام %)15(و%) 27(
ولم 2016في عام %) 2(-األمھات التي ال تبقى على قید الحیاة ما بعد الوالدة-، ولكن سجلت وفیات األمھات النفیسة2016

ً ، وال في السنوات التي سبقتھا2017رى في عام تسجل أي حاالت اخ الریادةقائدباعتبارهمكانتھاتعزیزإلىمنھاوسعیا
الرقمیة لالمارات العربیة المتحدة ودول مجلس التعاون الخلیجي والشرق االوسط، أطلق صاحب السمو الشیخ دمحم بن راشد 

جمیع مدارس الدولة، والتي وتھدف لخلق بیئة تعلیمیة جدیدة في آل مكتوم مبادرة دمحم بن راشد للتعلم الذكي التي تشمل 
ً ذكیة في جمیع المدارس، وتوزیع أجھزة لوحیة لجمیع الطالب وتزوید جمیع مدارس الدولة بشبكات  المدارس تضم صفوفا

وینفذ ، نھاج األصليالجیل الرابع فائقة السرعة، إضافة لبرامج تدریبیة متخصصة للمعلمین ومناھج علمیة جدیدة مساندة للم
المشروع بالتعاون بین وزارة التربیة والتعلیم والھیئة العامة لتنظیم قطاع االتصاالت بالدولة بمتابعة مباشرة من مكتب رئاسة 
مجلس الوزراء، ویحقق المشروع ھدف الخروج بالمناھج والمواد التعلیمیة، من األطر التقلیدیة والصور النمطیة المألوفة 

درسیة، إلى المناھج اإللكترونیة، والمحتوى العلمي التقني، الذي یتیح للطلبة فرص التعلم المستمر، والتعلیم للكتب الم
الجماعي والتواصل مع المعلمین، والوصول إلى البرامج اإلداریة ومعلومات الطالب وبیاناتھ من خالل عالم الحوسبة 

المشروع شبكات تواصل عالیة المستوى، تتسم في مضمونھا بالمرونة، السحابیة، وباقة التطبیقات الذكیة المتكاملة، ویوفر
وفي أدواتھا بالدقة والسرعة، معتمدة في ذلك على وسائل التكنولوجیا الحدیثة التي تتیح فرص الحوار البناء والتعاون المثمر 

، ومن جھة ثانیة تعزز شراكة من جھة) إداریون، معلمون، طلبة، أولیاء األمور(بین جمیع األطراف الرئیسة للعملیة 
).مؤسسات وأفراد(المدرسة بالمجتمع المحلي المحیط بھا 

ان رفع مستوى التعلیم الحالي وتھیئة بیئة تعلیمیة فعالة ومأمونة مرافقھ للتنمیة التعلیمیة، فقد أُحرزت مؤشرات 
صول على التعلیم بالمرحلة التاسیسیة، وزیادة معدالت التنمیة المستدامة في مجال التعلیم تقدماً جوھریاًازاء زیادة إمكانیة الح

معدالت عالیة وانخفضت نسبة االمیة بین السكان وازداد 15وسجل معدل التعلم فوق سن ال ، االلتحاق بالدراسة خصوصاً 
یلة بتحقیق إال أن ثمة حاجة إلى بذل جھود أكثر جسارة كف)11، الجدول(معدل االلمام بالقراءة والكتابة وكما موضح في 

كالتكافؤ بین البنات والبنین في التعلیم االبتدائي، واھتمام اكبر بالتعلیم ، قفزات في إنجاز األھداف العالمیة المحددة للتعلیم
المجاني مقارنة بالتعلیم الخاص وبشكل منصف، اذ تبین خالل السنوات الماضیة بالتحاق نسبة كبیرة من الطلبة في التعلیم 

.2030ألة ھذه النسبة في التعلیم الحكومي، وھذا قد یؤدي الى نتائج غیر فعالة لرؤیة الخاص مقابل ض

.مؤشرات التنمیة المستدامة لقطاع التعلیم:)11(جدول 
20172016201520142013المؤشرات

124561124561125738119176112878المرحلة التأسیسیة/ عدد المسجلین بالمدارس

424242.641.941.4%الملتحقین بالمرحلة التأسیسیة نسبة الطلبة 

515515196299346عدد المسجلین بمحو االمیة

0.60.80.9-%اجمالي الطلبة/ نسبة الطلبة الملتحقین بمحو االمیة

0.090.090.090.10.093%نسبة المسجلین في القطاع الحكومي 

0.910.910.910.90.903%نسبة المسجلین في القطاع الخاص 

11111%محو االمیة/ نسبة المسجلین في تعلیم الكبار

97.497.497.4--)  %سنة فاكثر15(معدل التعلم 

2.62.62,6--) %سنة فاكثر15(معدل االمیة 

2.22.32.3--%نسبة االمیون من اجمالي السكان 
77.95.2--) %سنة فاكثر15(معدل االلمام بالقراءة والكتابة

Source: Data from the Dubai Statistics Center, 2013-2017

رقمیةوسائلظبيوأبودبيفيوالثقافةالسیاحةھیئاتبالتعاون معالمتحدةالعربیةاإلماراتدولةكما أطلقت
، الدولةھذهفيالسیّاحبتجربةاالرتقاءأھمیةىعلالضوءتسلیطفيوساھمتمرموقةعلى جوائزحازتالسیاحيلإلرشاد
إرشاداتمثل(والخدمات السیاحیةالمعلوماتمنمتكاملةعلى مجموعةالذكیةالھواتفعبرالمقدمةالخدماتھذهوتعتمد 
باإلضافةاكسيالتوسیاراتالسفربطاقاتوحجزالفنادقاإلقامة فيوتطبیقاتالیومیةوالرحالتوالخرائط التفاعلیةالسائح

ً ھذهوتستفید، )االجتماعيوسائل التواصلعبرالتجربةنشرإلى جذببھدفالمعززالواقعمثلتقنیاتمنالخدمات أیضا
.السیاحيالجذبوأماكنالمفضلة لدیھمالمناطقإلىالسیّاحاھتمام

:المكافأت الذكیةمنصة الوالء وبرامج
والحصولالنقاطجمعفرصةللسیّاحلتتیح)بلوكتشین(تقنیةوالمكافآت علىللوالءالعالميالوصولمنصةتعتمد

نقاط(برنامجویمنح، البالدفيالسیاحيالنشاطبذلك منوتعززالسیاحيالجذبمواقعأوزیارة المدنعندمكافآتعلى
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یتوافقبماالبرنامجبھذاالمشاركةناألماكفيالنقاط واستبدالھاجمعفرصةالسیّاحللمستقبلدبيمؤسسةمنالجدید)دبي
فيالنقاطھذهتساھم، كما)والعمرالسلوك والموقعوسجلالتاریخمثل(األخرىونقاط البیاناتحیاتھمونمطرغباتھممع

ً مكافآت مصممةالعمالءومنحالسیاحیةالبیاناتجمع قعالموازیارةعلىالسیّاحیشجعبماالشخصیةالرغباتلتلبيخصیصا
فينوعھمناألرقىالسیاحیةالمكافآتنظامویعتبر، ومكافآتعلى نقاطالحصولمعالبالدفيبقائھمفترةاألخرى وتمدید

العامالعالم بحلولفيسعادةً األكثرالمدینةإلىدبي للتحولرؤیةمنجھة، ویحققوالرفاھیةاآلمال الوطنیةیلبيفھوالعالم
.مرحلة التطویرفيماتزالأنھاكلیاً، على الرغممستویات جدیدةإلىالسیاحیةبالتجربةاءوھذا یعني االرتق، 2020

مثل الحفالت(البالدتستضیفھاالتيالفعالیاتأھمالسیّاح علىلتعّرفخصیصاً تصممالرقمیةان المنصات
وتحلیلاإللكترونیةالتذاكروإصداریةرقمإعالمیةتغطیةالمنصاتھذهتتضمنوقد،)الریاضیةوالمسابقاتالموسیقیة

إكسبو(معرضیسعىالمثال،سبیل، فعلى)االفتراضيالدلیل السیاحيمثل(للزوارالخدماتوتقدیمبیانات الفعالیة
الفعالیةھذهتوفرأنالمنتظرفي العالم، ومناتصاالً واألكثرواألذكىاألسرعإلى المعرضالتحولإلى) 2020دبي

العمالءمعوالعالقاتالمعلوماتحمایةبینتتنوعرقمیةخدماتمنما ستقدمھبفضلللزوارمتكاملةرقمیةتجربةالضخمة
السیاحةدائرةنجحتكما، السیاحياإلرشادوسائلاالفتراضي فضالً عنوالواقعالمعززوالواقعوالموقع الجغرافي

دبي،الفعالیات فيبقطاعواالرتقاءاإللكترونیةلكتروني والتذاكراإلالترخیصمنصاتإطالقفيالتجاري بدبيوالتسویق
عنعبارةوھو(EC3)والطرقالنقلألنظمةالتحكم الموحدمركزوالمواصالتالطرقھیئةاضف الى ذلك فقد أطلقت

المروریةالحركةسھیلتإلىالمدینة الذي  یھدففيالمروریةالتحكموأنظمةشبكات النقلجمیعتربطموحدةمتنقلةمنصة
الذكيالتخطیطاعتمادخاللمنالبیئيالتلوثوضبط مستویاتالمروریةالحوادثمنوالتخلصالنقلوكلفةزمنوتخفیض
لھیئةالتابعةالھیئاتمنوغیرھادبيوتاكسيترامودبيدبيمترومثلاإلمارةفيالنقلنظامتعیقالتيالتحدیاتلمواجھة
).كریم(و)أوبر(النقلوسائلتشاركمنصاتأیضاً الت، وتتضمنالمواصوالطرق

منالحكومیةالخدماتمنالعدیدعلىالحصولفرصةدبيفيللمواطنینتتیح)اآلندبي(منصةالیوموظھرت
لخدمیةاالمرافقوفواتیرالمروریةالمخالفاترسومدفعمثلخدمة،خمسینمناكثرالتطبیقویتضمن، محطة واحدةخالل

الذكیةللخدماتدبيمركزیسعىكما ،الفیزابطاقةتتبعالخیریة وإمكانیةالمؤسساتإلىوالتبرعالرصیدتعبئةوخیارات
الذكاءتقنیاتعلىباالعتمادوذلكالسعادةمؤشراتخدمات وتعزیزمنالعمالءإلیھیحتاجماكلتلبیةإلىاإللكترونیة

، فقطواحدةزیارةخاللخدمة100 توفیر أكثرمنعلىالقادروالروبوت)واتسونإمبيد(شركةتقدمھاالتياالصطناعي
فضالً عن ذلك اطلقت حكومة دبي مؤخراً ، والمیالدالزواجوشھاداتبطاقة الھویةتجدیدمثلأخرىخدماتالمركزكما یقدم
ھذهتتحولأنالمتوقعومن، العامالقطاعفيكاءً ذاألكثرالى التقنیاتللتحولمنھامحاولةفي)دبينصة نبضم(مبادرة

لیتمكنواالصلةذاتالحكومیةالھیئاتفيالموظفینوإتاحتھا لجمیعالحكومیةالبیاناتالستضافةإلى قاعدةالمركزیةالمنصة
ان ، إلیھاالوصولتكالیفوتخفیضكفاءة العملیاتوتعزیزالمدروسةالقراراتاتخاذوتحلیلھا بغرضومعالجتھادمجھامن

االستثمار في تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت سیوافر مجاالت للتوظیف وھذا سیخفض نسب البطالة بین السكان بشكل عام 
، ویعمل على تحقیق التكافؤ في فرص العمل بین )12، الجدول(ومواطني دولة االمارات العربیة المتحدة  وكما موضحة في 

ظیف، كما سیضطلع االستثمار في تنمیة مھارات العمل في ھذا المجال بدور ھام في أمارة دبي مثلاالناث والذكور في التو
عنفضالً الكھرباء الذكیة،شبكةوتصمیمالروبوتاتوتصمیموالزراعة الدقیقةالرقميوالطبالمیكانیكیةاإللكترونیات

أنالواضحومن، الِحَرفيوالتدریبالتعلیمفيغییراتتتتطلببلوضحاھا،عشیةالمھارات بینھذهوالتُكتسباإلدارة
.التنظیمیة لھاواألطراألعماللنماذجتعدكيوالحكوماتالشركاتعلىیضغطسالرقمیةالتكنولوجیاتدمج

.مؤشرات البطالة كاحد مؤشرات التنمیة المستدامة: )12(جدول 
20172016201520142013%المؤشر 

0.050.040.0040.0030.002نسب البطالة
0.0340.0290.0280.0260.026اجمالي المسكان االماراتیین/ نسبة المواطنین المتعطلین 

0.0260.0220.0240.0190.01معدالت بطالة الذكور
0.0490.0440.0350.0370.06معدالت بطالة االناث

Source: Data from the Dubai Statistics Center, 2013-2017
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Part IIIIلرابعالمحور ا
Proposalsالمقترحات

:ھو االستفادة من تجربة امارة دبي وتطبیقھا على االقتصاد العراقيان الغایة االساس من دراستنا
ان األثر االجتماعي للرقمنة یقع على مستویین فاألول یقع على نوعیة الحیاة في مجتمع ما والمساوة للوصول الى .1

اذا كلما تزداد الرقمنة كلما دل ذلك على زیادة رفاھیة المجتمع والعكس ، خدمات االساسیة التي یتطلبھا ھذا المجتمعال
. صحیح

ستمرار في تحققي التنافسیة العالمیة على مستوى البلدان الوضع عملیة التحول الرقمي محل التزام لیس مجرد رؤیة وا.2
.قادم باالقتصاد الرقميالعربیة والشرق االوسط ودمج الجیل ال

ووافد في بشكل عام بالحد االدنى من النفاذ / العمل على التثقیف التكنولوجي المعلوماتي وضمان ان یتمتع كل مواطن.3
.االساسي الى شبكة المعلومات الدولیة ومحو االمیة التقني

ً لرؤیة دبي .4 ال النقل البري والبحري والجوي بین فان امتالك دبي لشبكة لوجستیة بامكانیات ممتازة في مج2030وفقا
.اسیا واوریا یدفع الى تحقیق نمو في صادرات المنتجات عالیة التقنیة

تعزیز قدرة دبي واالمارات العربیة االمتحدة في مجال االنذار المبكر والحد من المخاطر الصحیة، وضمان حصول .5
لتوعیة الصحیة الخاصة بھ وشمولھا بالبرامج الوطنیة الجمیع على رعایة الصحة االنجابیة من خالل تنظیم االسرة وا

.ومعرفة مدى قدرة العراق لالستفادة من ھذه التجربة.لصحة دبي 
السعي الى خفض وفیات االطفال دون سن الخامسة، وتخفیض حاالت االصابة بمرض الملریا وخصوصا بین السكان .6

.الوافدین في دبي
كیز على المصنوعات متوسطة عالیة المحتوى التكنولوجي، لمقابلة عملیة تنشیط قطاع الصناعات التحویلیة والتر.7

التحول الرقمي وفي الوقت نفسھ تشغیل العمالة وتطویر مھارات العاملین الحالیین وفتح المجال للخبرة والعمالة النسائیة 
.في ھذا المجال وال یكون حكراً على الرجال مما یؤدي الى تنمیة اجتماعیة مستدامة
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