
 

  2018/ديسمرب 06عدد ال – ISSN 2543-3490 التنمية االقتصادية مجلة

نعكاستها العربية لمدول الرقمية البيئة     المعرفي اإلقتصاد  تفعيل عمى وا 

The Digital Environment of the Arab States and their Reflection on the 

Activation of the Knowledge Economy 

 2 العجال عدالة ،*1 نادية غوال

 gh-nadya12@hotmail.fr ،مستغازل جامعة دكتوراه، طالبة 1
   adj.adala@gmail.com مستغازل، جامعة العارل، التعليم أستاذ 2

 12/01/2019 القبول:تاريخ  ؛20/09/2018 المراجعة:تاريخ  ؛20/09/2018 االستالم:تاريخ 

 

                                                           

 gh-nadya12@hotmail.fr : اإلؽليل :نادية غوال *

     :ملخص
 البلدان يف الرقمية البيئة واقع تقييم وزلاولة ، فيها ندماجإل األساسية والركائز ادلعريف اإلقتصاد حول شاملة رؤية تقدمي إذل  البحثية الورقة ىذه هتدف           

 وذلك العربية، ادلعلومات اجملتمعات لتفعيل ادلطلوبة العربية إسًتاتيجيات و والتدابَت اإلجراءات وضع إذل والسعي الرقمية، البيئة تنمية مؤشرات ذكر مع ، العربية
 . ادلعريف اإلقتصاد يف إلندماجها الرقمية البيئة حتسُت و تواجهها، اليت التحديات مواجهة أجل من
 وىذا الرقمية، البيئة تطوير يف األوذل ادلراكز إحتلت والسعودية، والبحرين والكويت وقطر اإلمارات  من كال  أن  الدراسة ىذه خالل من وتوصلنا           

 ادلعلومات تكنولوجيا بقطاع إىتمام بينها من أسباب لعدة تطور ىذا ويرجع ادلعريف، اإلقتصاد وبناء ادلعلومات رلتمع ضلو تنقلهم يف الدول ىذه ماساعدت
 وىذا ، ادلعلومات رلتمعات زمرة يف للدخول بعد تستعد دل العربية الدول بقية أما ادلنافسة، باب وفتح اخلاص قطاع مع والشراكة فيو واإلستثمار واإلتصاالت

 التطور تواكب قوانُت وال القطاع ىذا يف الكافية اإلستثمارات وجود ،عدم واإلتصاالت ادلعلومات لتكنولوجيا التحتية ةالبني ضعف بينها، أسباب،من لعدة راجع
 .التكنولوجي

 .واإلتصاالت ادلعلومات تكنولوجيا ؛ ادلعلومات رلتمع ؛ ادلعرفة رلتمع ؛ الرقمية بيئة ؛ ادلعريف إقتصاد: لكلمات المفتاحا
      JEL :B22 , O3 تصنيف

Abstract:     
          The purpose of this paper is to provide a comprehensive overview of the knowledge 

economy and the main pillars of its integration, to try to assess the reality of the digital 

environment in the Arab countries, to mention the indicators of the development of the digital 

environment, and to seek the procedures, measures and Arab strategies required to activate Arab 

information societies. Challenges  and improving the digital environment for their integration into 

the knowledge economy. 

         Through this study, the UAE, Qatar, Kuwait, Bahrain and Saudi Arabia have become the top 

centers in the development of the digital environment. This has helped these countries to move 

towards the information society and build the knowledge economy. This is due to a number of 

reasons, including interest in the IT sector, With the private sector and the opening of competition. 

The rest of the Arab countries are not yet ready to enter the information society. This is due, inter 

alia, to the weakness of the ICT infrastructure, the lack of adequate investment in this sector, Wan 

in keep pace with technological development. 

Keywords: Keyword ; Keyword ; Keyword ; Keyword ; Knowledge Economy; Digital 

Environment; Knowledge Society; Information Society; Information and Communication 

Technology. 

Jel Classification Codes : B22 ; O3 .      



 

 

 (82-67ص ص) المعرفي اإلقتصاد  تفعيل على وإنعكاستها العربية للدول الرقمية البيئة

 2608ديسمبر ، 66العدد ، 3المجلد  جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، الجزائر،، «التنمية االقتصادية جلة م»  :8

 

  تمهيد : .0

وظيف ادلعلوماتية إلنتاج مجيع السلع يف ظل التوجو العادلي إلقتصاد ادلعريف، وصفا للمجتمع ادلعلومات الذي يرتكز على مبدأ ت           
ذا واخلدمات عرب شبكات ادلعلومات بدال من السلع التقليدية، فهو يرتكز ويتجسد ىذا اجملتمع يف بيئىة رقمية عالية وبنية حتتية قوية، وذل

وتكنولوجيا ادلعلومات تكارات وجدت الدول العربية نفسها أمام التحول ضلو اإلقتصاد ادلعريف واليت تعتمد على العنصر البشري واإلب
، إضافة إذل ذلك فتح آفاق جديدة للتجارة وتعامل تعد شريان احلياة ذلذا اإلقتصاد وعلى منظومة البحث والتطوير اليت ،واإلتصاالت

 .ختصرت اجلهد والوقت وقلة التكلفةالدول مع مواطنيها بأحدث الوسائل التكنولوجية فهي إ

تمعات ادلعاصرة احاجة إذل السعي والبلو  مراتب متقدمة من ادلعرفة من بينها الدول العربية، وىذا من أجل ذلذا، أصبحت اجمل           
علومات، القدرة على اإللتحاق بركب اجملتمع العودلي الرقمي، حيث يعترب تطور البيئة الرقمية العربية أحد الدعائم األساسية لبناء اجملتمع ادل

لذي يعتمد عليو قامة صناعة عربية إقليمية يف تكنولوجيا ادلعلومات واإلتصاالت، بععتبارىا العمود الفقري اوأحد احملاور الرئيسية إل
، نظرا لتدين تكلفة إستخدام تكنولوجيا ادلعلومات واإلتصاالت وتوفر فرصة لدخول البيئة الرقمية، سيساعلان يف دعم اإلقتصاد ادلعريف

ادلعرفة  ل حدود اجملنمع العودلي ادلعاصر، واإلرتقاء بعنصر القيمة اإلقتصادية ادلضافة، ومبستوى إنتاجعملية نقل ادلعلومات وادلعرفة داخ
فالبلدان العربية تسعى ضلو بناء رلتمع ادلعرفة، ولكن بدرجات متفاوتة وىذا ما شهدتو يف السنوات األخَتة تطورا  ،ونشرىا وإستثمار موارىا

إال أهنا التزال عاجزة عن مسايرة  ،ية والتوجو ضلو اإلقتصاد ادلعريفاليت تبذذلا الدول العربية يف تنمملحوظا لبعض الدول، رغم اجلهود 
، وذلذا يتعُت عليها القيام بوضع إسًتاتيجيات للوصول إذل ىذا اذلدف، وذلك من أجل حتسُت مستويات التطورات العادلية يف ىذا اجملال

 التالية: اإلشكالية وانطالقا شلا تقدم، ؽلكن طرح  ،ق التنمية اإلقتصادية ادلستدامةقيمعيشية لألفراد والتقليل من الفقر وحت

 قتصاد ادلعرفة ؟                                           إلساهتا احملتملة على فرص تفعيل اما مدى اجلاىزية البيئة الرقمية للدول العربية و إنعكا -               

 الية :تقوم الدراسة بعختبار الفرضيات الإنطالقا من اإلشكالية ادلطروحة ت :فرضيات الدراسة

اإلبداع و التعليم واإلطار اإلقتصادي والبنية التحتية لتكنولوجيا ادلعلومات ، ركائزىا وجود تثمتل أعلية وجود اإلقتصاد ادلعريف من خالل -
 واإلتصاالت .

 زية اإللكًتونية فهي عاجزة لإلندماجها يف اإلقتصاد ادلعريف .ال تزال أغلبية الدول العربية عدم اجلاى -

يكتسي البحث أعلية كبَتة كونو يعطينا فكرة واضحة حول مفهوم اإلقتصاد ادلعريف وركائزه اليت تساعده على اإلندماج  :الدراسة أهمية 
هتدف إذل وضع اإلسًتاتيجيات العربية ادلطلوبة لتحسُت البيئة فيها، كما أهنا تقدم فكرة شاملة جول واقع البيئة الرقمية للدول العربية، كما 

 الرقمية إلندماجها يف اإلقتصاد ادلعريف وذلك من أجل مواكبة العصر .

دلعاجلة ىذا ادلوضوع مث إستخدام ادلنهج الوصفي وادلنهج التحليلي، لكوهنما يتناسبان مع طبيعة ادلوضوع، فادلنهج  :منهجية الدراسة 
أما ادلنهج التحليلي مث ذكر وعوامل ادلساعدة لإلندماج فيها، ث مث تطرق إذل مفهوم اإلقتصاد ادلعريف وخصائصو األساسية الوصفي، حي

                      واقع البيئة الرقمية وذلك بتحليل سلتلف اإلحصائيات اليت ختص البيئة الرقمية و مؤشرات تنمية تكنولوجيا ادلعلومات واإلتصاالت .     

 : لتحقيق الغرض ادلرجو من البحث قمنا بتقسيم الدراسة إذل ثالتة زلاور أساسية شلثلة يف :هيكل الدراسة
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 .حتديات الدول العربية اليت تساعدىا اإلندماج يف اإلقتصاد ادلعريف، ع البيئة الرقمية للدول العربيةواق، اإلقتصاد ادلعريف  

 اإلقتصاد المعرفي  .2

 اد المعرفي:مفهوم اإلقتص.0.2

يعد اإلقتصاد ادلعريف توجها عادليا حديثا تسعى إذل حتقيقو الدول واجملتمعات، وذلك من خالل اإلستفادة من ادلعرفة والتحول             
علومات من إقتصاد الصناعات إذل إقتصاد ادلعلومات، ومن إنتاج البضائع إذل إنتاج ادلعلومات، فهو يتطلب اإلعتماد على تكنولوجيا ادل

وذلذا لقد وردت حتت ىذا ، (2013)تقرير ادلرصد الوطٍت للتنافسية، وافتصاالت بععتبارىا العمود الفقري، وعلى قوة ادلعلومات وادلعرفة  
ركة اإلطار العديد من اآلراء اليت تناولت مفهوم إقتصاد ادلعرفة فمنها من يرى بأنو اإلقتصاد الذي يدور حول احلصول على ادلعرفة وادلشا

فيها، وإستخدامها، وتوظيفها، وإبتكارىا، وذلك من أجل حتسُت نوعية احلياة مبجاالهتا كافة، من خالل اإلستفادة من تطبيقات 
) نادية صاحل مهدي الوائلي،  تكنولوجية كتطورة، وخدمة معلوماتية، وتوظيف البحث العلمي، وإستخدام العقل البشري كرأس للمال 

2016) . 

 : (2014)راحي مصطفى عليان،  اإلقتصاد ادلعريف يهتم مبا يلي  يرى علشري أن

 إنتاج ادلعرفة، ويشمل على إبتكار ادلعرفة وإكتساهبا ونشرىا وإستعماذلا وتوظيفها وحتزينها. -

 صناعة ادلعرفة، فالتعليم والتدريب واإلستشارات وادلطبوعات وادلؤدترات والكتابة والبحث والتطوير . -

 ذ إن تطوير ىذا اإلقتصاد يعٍت جعل العنصر البشري أكثر مهارة وثقافة من خالل قدرهتم على التعلم.التعلم ، إ -

، وثقافات ذا أدى إقتصاد ادلعرفة إذل ظهور رلتمع ادلعرفة الذي تتوافر فيو لغات مشًتكة، وقيم مشًتكة، ومؤسسات دؽلقراطيةهب           
ذي ظهر نتيجة التطور الكبَت يف العلوم والتكنولوجيا حيث شهد العادل مع هناية القرن العشرين ىو اإلقتصاد ال، سياسية، ودتايز متزايد

ورد تراكم معريف مذىل أدى إذل تراكم رأمسارل وسرعة التقدم العلمي والتكنولوجي، فادلعرفة تعترب موردا ىاما من ادلوارد اإلقتصادية فهو م
، وىو أىم مكونات أي نظام إقتصادي لذلك تتجو الدول إذل (2013مصطفى يوسف كايف، ) اإلسًتاتيجي جديد يف احلياة اإلقتصادية

بناء إقتصاد قائم على ادلعرفة وادلعلومات وذلك بعستخدام تكنولوجيا ادلعلومات واإلتصاالت ومن بُت أىم مراكز أاحاث إقتصاد ادلعرفة 
 . (2007)فريد النجار،  عرفة، شبكات دعم مراكز ادلعلومات، رلتمع ادلعرفةتقارير اليونيسكو حول الفرق بُت رلتمع ادلعلومات ورلتمع ادل

 :  خصائص اإلقتصاد المعرفي.2.2

 :(2014)راحي مصطفى عليان،  وؽلكن إبراز أىم خصائص إقتصاد ادلعرفة  يف النقاط التالية         

 دية من إنتاج وتوزيع وتسَت وغَتىا.أنو إقتصاد قائم على ادلعرفة، فادلعرفة أساس قيام العمليات اإلقتصا -

 التطور اذلائل لتكنولوجيا ادلعلومات واإلتصاالت وما تقدمو من خدمات متميزة يف رلال إنتاج ونشر وتوزيع ادلعرفة . -

رفة واإلستخدام يتميز بأنو إقتصاد وفرة أكثر من أنو إقتصاد ندرة، فعلى عكس أغلب ادلوارد اليت تنضب من جراء اإلستهالك ، تزداد ادلع -
 وتنتشر بادلشاركة.
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  يسمح إستخدام التقنية ادلالئمة خبلق أسواق ومنشآت إفًتاضية ، فهي تلغي قيود الزمان وادلكان من خالل التجارة اإللكًتونية اليت توفر -
 كثَتا من ادلزايا من حيث ختفيض التكلفة ورفع الكفاءة والسرعة يف إصلازات ادلعامالت .

 اإلبداع واإلبتكار كأساس للنمو واإلستمرار بُت عناصر البيئة اليت أصبحت تتميز بالتطور والتغَت ادلستمر ومبنافسة شديدة. زيادة أعلية -

 ركائز إقتصاد المعرفة : 3.2. 

ادلعريف على وضع آلية ادلؤشرات من أجل قياس جاىزية الدول للتحول ضلو اإلقتصاد  1999لقد إستدل معهد البنك الدورل            
وعليو يقوم إقتصاد ، (2015)خالد عجيل احلشاش، وذلك من خالل قياس حجم اإلستثمار واإلنفاق على الركائز األربعة األساسية

 :(2013)مصطفى يوسف كايف،  ادلعرفة على الركائز التالية 

وافز جملتمع األعمال، وغَتىا من الشروط ويقصد بو دور احلكومات يف توفَت اإلطار اإلقتصادي واحل اإلطار اإلقتصادي والمؤسسي: -
 اليت تعمل على رفع إقتصاد ادلعرفة باإلضافة إذل األداء الفعلي لإلقتصاد، وذلك من أجل ضمان بيئة إقتصادية كلية مستقرة ومنافسة وسوق

 عمل مرن ومحاية إجتماعية كافية .

ويات، ويف رلاالت متنوعة تتضمن ادلنهجيات وقنوات التوزيع، يتجو التعليم إلحداث تغيَتات كربى على كل ادلست :نظم التعليم -
 فالتعليم والتدريب ادلستمر ادلعتمد على التكنولوجيا علا من أكثر اخلصائص الرئيسية لبيئة إقتصاد ادلعرفة.

وين أو تطبيق ادلفاىيم ويقصد هبذه النظم التعاون الواسع والقوي بُت األعمال التجارية ومراكز التفكَت من أجل تك :نظم اإلبداع -
 اإلبداعية والطرق والتكنولوجيات اليت تعطي ادلنتجات واخلدمات ذات ميزة تنافسية، شلا يشارك يف تطوير وحتقيق إقتصاد ادلعرفة .

دلفهوم ويقصد هبا يف رلال تكنولوجيا ادلعلومات واإلتصاالت وإذل أي حد ىي متقدمة ومنتشرة ومتاحة، ولكن من ا :البنية األساسية -
، احيث توفر لكل الناس إمكانية الوصول بشكل فعال ومقبول ادلعلومات فعال الواسع تتضمن كل البنية األساسية اليت تدعم رلتمع

 إقتصاديا للمعلومات واإلتصاالت.

 واقع البيئة الرقمية للدول العربية 3.

 البنية التحتية تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت : 1.3.

لبنية التحتية الركيزة األساسية من ركائز البيئة الرقمية ورلتمع ادلعلومات،وىو العامل األىم يف حتديد قدرتو على اإلنتقال تعد ا       
 إذل اإلقتصاد ادلعريف، حيث تتوفر على رلموع األدوات ادلعلوماتية واخلدماتية الرقمية، اليت توفرىا التقنيات ادلعلوماتية واإلتصالية

من أجل ضمان توفَت بيئة إتصالية متكاملة يف مجيع قطاعات ادلختلفة، ذلذا قامت األقطار العربية وصناع القرار  احلديثة، وذلك
 بتحسُت البيئة الرقمية اجلديدة إال أهنا مازالت يف بدايتها، نتيجة مجلة الظروف اليت تفرزىا بيئاهتا احمللية، وعدم اإلستقرار األمٍت

جيات واضحة ادلعادل وقادرة على توجيو مسارات اخلطط التنموية يف ىذا القطاع احليوي ضلو اإلجتاه ادلثل، والسياسي، وغياب اإلسًتاتي
ومن أجل ىذا قمنا بدراسة البنية التحتية للمعلومات واإلتصاالت يف الدول العربية إال اهنا جتتازنا رلموعة من العقبات، أعلها غياب 

 بب غياب مراكز اإلحصاء الوطٍت يف مجع وإستقصاء بيانات موضوعية عن ىذا القطاع .ادلعلومات الدقيقة عن ىذا النشاط بس
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 ألطر اإلدارية والتنظيمية للبيئة اإلتصالية في الوطن العربي :ا 2.3

لعربية،اليت تنعكس يقف أمامنا عملية تقييم البنية التحتية للمعلومات واإلتصاالت مسألة األطر التنظيمية اليت تتبناىا البلدان ا          
بشكل واضح على التشريعات ادلطلوبة ذات الصلة بًتاخيص الشركات، وبيان ما إذا بقي قطاع اإلتصاالت شللوكا للدولة، أم سيمنح 
 القطاع اخلاص فرصة الولوج إذل ساحتو، فنجد كال من البحرين واإلمارات واألردن دتيزت تشريعاهتا اإلتصالية باإلستقالل عن السياسات

( طبيعة التنافس القائم يف 01اليت تنتهجها احلكومة، بنما بدأت الكويت تفكر جبدية باللحاق بركب ىذه الدول، ويوضح اجلدول رقم )
 . (2012)حسن مظفر الرزو،  قطاع اإلتصاالت يف البلدان العربية ادلختارة، وآلية التنظيم اليت تسود بيئتها اإلتصالية 

 طاع تقنية المعلومات واإلتصاالت في البلدان العربية(: هيكلة ق60) الجدول رقم

أداة تنظيم  البلد
 اإلتصاالت الوطنية

مستوى المنافسة   طبيعة الخدمة الهاتفية
 )اإلتصاالت الدولية(

مستوى المنافسة 
 )الهواتف المحمولة(

مستوى المنافسة )مجهزو 
 خدمة اإلنترنت(

أوليات تقنيات اإلتصاالت 
 لدى الحكومة

 5.5 منافسة منافسة جزئية منافسة جزئية سلتلطة يوجد ناألرد

 5.6 منافسة جزئية منافسة جزئية منافسة جزئية سلتلطة يوجد اإلمارات

 4.6 منافسة منافسة جزئية منافسة سلتلطة يوجد البحرين

 5.5 منافسة منافسة إحتكارية سلتلطة يوجد تونس

 3.9 منافسة ةمنافسة جزئي منافسة جزئية عامة يوجد الجزائر

 ... منافسة منافسة جزئية منافسة جزئية سلتلطة يوجد السعودية

 5.0 إحتكارية إحتكارية إحتكارية سلتلطة يوجد قطر

 4.0 منافسة جزئية منافسة جزئية إحتكارية عامة ال يوجد الكويت

 5.6 منافسة منافسة جزئية إحتكارية سلتلطة يوجد مصر

 4.0 منافسة منافسة منافسة سلتلطة يوجد المغرب

 .343حسن مظفر الرزو، مرجع سابق، ص المصدر: 

 ان إال ، العربية البلدان يف األنظمة ىذه توجد بينما الكويت، يف اإلتصاالت تنظيم انظمة حضور غياب صلد اجلدول ىذا خالل من
 الدولة، تنتهجها اليت اإلحتكارية السياسة وسيادة اص،اخل اإلنفتاح غياب من تعاين العربية البلدان من كثَت يف التنافسية البيئة مازالت
 ادلعلومات خدمات أسعار ختفيض بعجتاه صحيح توجو وعدم التنافس، لغياب نتيجة باجلمود تتصف اخلدمات ىذه أصبحت وذلذا

 احلكومات إىتمام قللما وىو العربية، احلكومات إىتمام أولويات قائمة عن بعيدا مازال القطاع ىذا أن نالحظ كذلك واإلتصاالت،
 توليو الذي البالغ اإلىتمام ىناك أن إال اإلنتشار، زلدودة وبقيت النمو مستويات فعطلفضت واإلتصاالت، للمعلومات التحتية بالبنية
 . ومصر البحرين و وتونس واألردن اإلمارات مثل أخرى، بلدان
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 : تواإلتصاال المعلومات تكنولوجيا  التحتية البنية معايير3..3

 تطوير على العربية الدول عملت فقد ادلعلومات، لعصر الدخول بوابة واإلتصاالت ادلعلومات تكنولوجيا  التحتية البنية تعترب            
 صلحت اليت ادلستويات حتديد يف إعتمادىا ؽلكن اليت ادلعايَت من متنوعة رلموعة على تتوافر وىي وادلعلومات، لإلتصاالت التحتية بنيتها
 : يف وتتمثل العربية البلدان يف بلوغها يف واإلتصاالت للمعلومات التحتية البيئة

 ادلشًتكُت عدد يف ملموسا تباينا ىناك ان (02) رقم اجلدول خالل من واضحا يبدو : شخص 066 لكل الثابت الهاتف اشتراكات •
 العربية اإلمارات وتتبوأ مشًتك، 24.66و 4.27 مابُت شخص 100 لكل اإلنتشار كثافة تًتاوح حيث العربية، للدول الثابت اذلاتف يف

 نسبة مازالت نالحظ حيث العربية، البلدان وبقية والبحرين األردن يف يستقر بينما الثابت، اذلاتف يف ادلشركُت عدد يف الصدارة مكانة
 وطننا يف اإلتصالية األداة ىذه بواقع اإلرتقاء ذلإ ماسة حاجة وجود من البد ذلذا العربية، البلدان من كثَت يف الثابت اذلاتف إنتشار
 . العادل بلدان سلتلف يف حتقيقو مامت البلو  أجل من العريب،

 شخص 066 لكل الثابت الهاتف اشتراكات واقع :(62) رقم الجدول

 2606 2602 2668 2664 2666 البلد

 4.27 5.44 8.00 11.52 12.15 األردن

 24.66 22.11 23.15 29.05 32.33 اإلمارات

 17.48 18.61 19.77 23.08 25.73 البحرين

 8.55 10.09 11.91 12.01 9.85 تونس

 8.38 8.76 8.80 7.57 5.65 الجزائر

 11.27 16.51 15.81 15.91 14.28 السعودية

 18.18 19.14 19.14 25.15 27.05 قطر

 9.95 15.02 19.60 22.51 22.78 الكويت

 6.39 9.75 14.64 12.55 7.84 مصر

 5.87 9.84 9.47 4.34 4.94 المغرب

                                 Source :http://www.itu.int/en/publications/Pages/default.aspx  

 العودلي واجملتمع العريب الوطن صعيد على  احملمول اذلاتف اليوم أصبح لقد:  نسمة 066 لكل الخلوي المحمول الهاتف اشتراكات •
 البنية يف الفقر مسة تعويض بفضل وذلك ادلتقدمة، والدول النامية االدول بُت القائمة ادلعلوماتية الفجوة سد يف يساىم أنو يتوقع ادلعاصر،
 إنتشرت احملمولة اذلواتف خدمة أن( 03) رقم اجلدول خالل من واضحا مايبدو وىذا احملمولة، اذلواتف عرب التقليدية للهواتف التحتية
 متقدمة، مستويات وقطر والبحرين اإلمارات من كال بلغت وقد إستخدامها، على اإلقبال و الزيادة يصاحبها شلا العريب، الوطن يف فةبكثا
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 جتاوزت العربية البلدان معظم أن يوضح ما وىذا شخص،100  لكل  ىاتف 100 جتاوز نسيبيا فيو  احملمولة اذلواتف إنتشار بلغ حيث
 .بكثافة اخلدمة ىذه على العريب ادلواطن إقبال نتيجة ملموس تقدم ىناك يفسر ما ىذا كبَتة، بةبنس العادلي ادلتوسط

 نسمة 100 لكل الخلوي المحمول الهاتف اشتراكات واقع: (03) رقم الجدول

 2606 2602 2668 2664 2666 البلد

 103.84 112.41 81.88 29.34 7.62 األردن

 214.73 154.77 135.73 90.10 45.27 اإلمارات

 210.14 163.35 129.27 78.30 30.95 البحرين

 125.25 117.98 82.65 37.29 1.23 تونس

 115.85 99.90 77.54 14.87 0.28 الجزائر

 148.51 182.22 138.78 39.50 6.63 السعودية

 142.13 123.31 102.89 64.61 20.41 قطر

 133.07 150.20 56.55 80.37 23.21 الكويت

 102.20 110.23 51.00 1.95 1.95 مصر

 117.68 117.05 72.21 30.94 8.12 المغرب

http://www.itu.int/en/publications/Pages/default.aspx  : Source            

  :فراد اليين يستخدمون اإلنترنتالنسبة المئوية لأل •

، وذلذا البد من ومات ثوريت ادلعلومات واإلتصاالتمسيت رلتمع ادلعل فاإلنًتنت اليوم من أىم تقنية مستخدمة يف عصرنا فهي جتمع بُت أىم
وضع خطة عربية لطريقة التعامل مع اإلنًتنت وخاصة يف رلال تبادل ادلعلومات والنشر اإللكًتوين واألعمال اإللكًتونية .ودعم تعليم 

، وعليو ترتكز البيئة الرقمية (2010د زلمد العذاري، )ىدى زوير سللف الدعمي، عدنان داو  القوى البشرية وتطوير خدمات ادلعلومات
على حجم دخول ادلواطن إذل شبكة األنًتنت، مع توافر فرصة لتشكيل صورة واضحة ادلعادل عن إنتشار سلتلف أظلاط األنشطة الرقمية مثل 

 التجارة اإللكًتونية، ادلنظمات الرقمية، احلكومة اإللكًتونية....إخل.

، دلعرفة ما مدى إندماجهم يف رلتمع ادلعلومات، وذلك 2017يف اإلنًتنت يف العادل لعام ا ؽلكن التوضيح عدد مشًتكي وذلذ             
%، وقد سجلت النسبة يف 49(، فلقد بلغ عدد ادلشًتكُت يف اإلنًتنت  بالنسب أعلى يف قارة أسيا بنسبة 01من خالل الشكل رقم )

% ويف  3.9حيث بلغت يف الشرق األوسط بالنسبة  ،رق األوسط وإفريقيا بنسب القليلة من الش%، يف حُت صلد أن النسبة كال17أوربا 
 %، وىذا ما ؼللق الفجوة الرقمية ما بُت الدول ادلتقدمة والدول النامية.10.9إفريقيا بالنسبة 
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 2607 لعام العالم في اإلنترنت في مشتركي عدد :(60) رقم الشكل

                                    
https://www.internetworldstats.com/stats.htm   :Source 

 ادلستخدمُت األفراد عدد يف مستمرة زيادة ىناك أنا( 04) رقم اجلدول ىذا خالل من نالحظ العربية، الدول يف بالنسبة أما           
 اإلماراتو %   94.29 قطر و%  98 البحرين من كال األوذل الثالت الصدارة مراتب تتبوأ يثح ملحوظا، تطورا تشهد ،فهي اإلنًتنت
 البيئة فاعلية عن العربية البلدان حضور غياب يؤكد شلا متفاوتة، بالنسب أخرى العربية البلدان يف إضلفاض نالحظ أنو إال ،% 90.60
  . ماتادلعلو  رلتمع يف إندماجها لعدم يفسر ما وىذا اإلنًتنت،

 اإلنترنت يستخدمون اليين لألفراد المئوية النسبة(: 64) رقم الجدول

 2606 2602 2668 2664 2666 البلد

 62.30 37.00 23.00 11.66 2.62 األردن

 90.60 85.00 63.00 30.13 23.63 اإلمارات

 98.00 88.00 51.95 21.46 6.15 البحرين

 49.60 41.44 27.53 8.53 2.75 تونس

 42.95 18.20 10.18 4.63 0.49 ائرالجز 

 73.75 54.00 36.00 10.23 2.21 السعودية

 94.29 69.30 44.30 20.70 4.86 قطر

 78.37 70.45 42.00 22.93 6.73 الكويت

 41.25 26.40 18.01 11.92 0.64 مصر

 58.27 55.42 33.10 11.61 0.69 المغرب

http://www.itu.int/en/publications/Pages/default.as  :Source     
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 النطاق النفاذ ضعف ىناك أن (02رقم) الشكل ىذا خالل من  نالحظ :(شخص 066 لكل)  الثابتة العريض النطاق اشتركات •
 ادلعرفة إنتاج أمام كبَتا عائقا يشكل فهو والسعودية، وقطر واإلمارات البحرين اخلليج الدول ماعدا العربية، البلدان معظم يف العريض

 تكنولوجيا استخدام وضعف واإلتصاالت، ادلعلومات تكنولوجيا لقطاع األساسة البنية لضعف راجع وىذا ادلعريف، اإلقتصاد يف وإندماجها
 التكنولوجيات أحدث إسًتاد على العربية ادلنطقة يف العاملة الشركات غالبية وإعتماد واألعمال، التجارة قطاع يف واإلتصاالت ادلعلومات
)تقرير اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية  اإلبتكار يف كافية جهود بذل دون ومن ،والتطوير البحث يف اإلستثمار دون من احمللي ملإلستخدا

 .(2011لغريب آسيا، 

 (شخص 066 لكل)  الثابتة العريض النطاق اشتركات :(02) رقم الشكل

 
    http://www.itu.int/en/publications/Pages/default.aspx د الباحثُت إعتمادا علىمن إعداالمصدر:                

 ىائلة فرصا واالتصاالت ادلعلومات تكنولوجيا توفر: العربية الدول في واإلتصاالت المعلومات تكنولوجيا(  IDI) تنمية مؤشر•
 الشاملة اإلنسانية التنمية حتقيق إذل والسعي وآلياهتا احمللية والثروات دلواردا استثمار أظلاط وحتسُت واإلجتماعية، اإلقتصادية الفوارق لتضييق

( IDI) واإلتصاالت ادلعلومات تكنولوجيا تنمية مؤشر ويعترب ،الدورل اجملتمع أقرىا الرئيسية،كما التنموية األىداف ذلك يف مبا وادلستدامة؛
 تسليط إذل بعضافة اجملال، ىذا يف التقدم ادلقارنة على ويعمل العادل، أضلاء مجيع ىف ادلعلومات رلتمع تطورات ترصد الىت القياس أدوات أحد
)تقرير قياس رلتمع  الرقمية الفجوة تشهده اليت والتطورات اإلجتاىات سلتلف التحليل على ويعمل األفضل، األداء ذات البلدان على الضوء

 Report) العربية الدول يف واإلتصاالت ادلعلومات تكنولوجيا تنمية مؤشر معرفة إذل تطرأنا األساس ىذا وعلى ،(2016ادلعلومات، 

Measuring the Information Society, International Telecommunication Union ،2016)، يف موضح ىو كما 
 (05) رقم اجلدول
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 2606 ربيةالع الدول في واإلتصاالت المعلومات تكنولوجيا تنمية مؤشر( : 65) رقم الجدول

 الترتيب عالميا الترتيب عربيا IDI البلد

 85 8 5.06 األردن

 38 2 7.11 اإلمارات

 29 1 7.46 البحرين

 95 9 4.83 تونس

 103 12 4.40 الجزائر

 45 3 6.90 السعودية

 46 4 6.90 قطر

 53 5 6.54 الكويت

 100 11 4.44 مصر

 96 10 4.60 المغرب

                             
                    Source : Report Measuring the Information Society, International 

Telecommunication Union 2016, p 09, Sur le site web https://www.itu.int/en/ITU                        

                       D/Statistics/Documents/publications/misr2016/MISR2016-w4.pdf, le 10/06/2018 

 نالحظ حيث بينهما، ما الرقمية الفجوة ىناك أن يعكس ما وىذا العربية، الدول بُت تفاوتا ىناك أن( 05) رقم اجلدول يوضح           
 ماساعدت وىذا دولة، 157 بُت من عادليا 46و 29 و 38 وادلراتب عربيا األوذل ادلراكز إحتلت وقطر والبحرين اإلمارات من كال أن
 تكنولوجيا قطاع هبذا إىتمام بينها من أسباب لعدة تطور ىذا ويرجع ادلعريف، اإلقتصاد وبناء ادلعلومات رلتمع ضلو تنقلهم يف الدول ىذه

 ادلعلومات تكنولوجيا مؤشر عنها كشف حيث، ادلنافسة ببا وفتح اخلاص قطاع مع والشراكة فيو واإلستثمار واإلتصاالت ادلعلومات
 دول أن الرقمي، واحملتوى التحتية البيئة إذل بالنسبة صلد حيثالدرجات،  يف كبَت تفاوت عن العريب، ادلعرفة مبؤشر ادلتعلق واالتصاالت،

 الدخل عالية اقتصادات فهي لسعودية،وا والبحرين والكويت وقطر اإلمارات 90.83 و 16 بُت تراوحت بدرجات ادلتوسط فوق جاءت
 األعلى الربع يف( ادلتحدة العربية واإلمارات البحرين) ىذه من فقط اثنُت أن حُت ،يف اخلليجي التعاون رللس يف أعضاء وىي بالنفط غنية
( واألردن ولبنان انعم) ادلنطقة يف أخرى بلدان ثالثة ىناك ،6.50 من أعلى IDI قيم لديها البلدان ىذه فعن ،IDI تصنيفات من

 .4.94 البالغ العادلي ادلتوسط من أعلى IDI قيم لديها

 البلدان من ،ادلعلومات تكنولوجيا استخدامات بشأن( واليمن والصومال السودان) 20 درجاهتا تتجاوز دل دول 6 مقابل يف           
 القارة يف تقع بلدان وثالثة أىلية، صراعات شهدت ليتا اليمن، - ادلنطقة يف دول أربع. IDI دلؤشر أقل قيم ذات الدخل منخفضة

https://www.itu.int/en/ITU
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 خالل ادلنطقة يف ادلتوسطة االقتصادات عن أكرب بدرجة البلدان ىذه تراجعت موريتانيا، باستثناء( وجيبويت وموريتانيا السودان) األفريقية
 .(03) رقم الشكل يف توضيحو ؽلكن ما وىذا اًر،ازدى األكثر الدول بُت ادلتنامية الرقمية الفجوة بشأن ادلخاوف من زاد شلا  العام،

 العالمي بالمتوسط مقارنتها  (IDI) مؤشر قيم وفق العربية الدول ترتيب(: 63) رقم الشكل

                                            
 Source: Report Measuring the Information Society, International Telecommunication Union 2016, 

p 53,    Sur le site web https://www.itu.int/en/ITU-

D/Statistics/Documents/publications/misr2016/MISR2016-w4.pdf, l consulté le 10/06/2018.: 

 واإلتصاالت، ادلعلومات لتكنولوجيا التحتية بالبنية يتعلق افيم نفسها العربية الدول مابُت كبَتا تفاوتا ىناك أن القول ؽلكن وعليو           
 ىف التكنولوجية قدراهتا لتحسُت اجلهد من ادلزيد عليها ػلتم ما وىو العربية، ادلنافسة خارج األخرى العربية الدول بعض مؤشرات تزال ال

 وإمكانيات وتطبيقاهتا ادلعلومات بأساسيات اجملتمع أفراد معرفة مدى يف وكذلك ،(2016)تقرير مؤشر ادلعرفة العربية،  ادلعرفة عصر
 شلا وتطويرىا، وحتديثها الشبكات إنشاء دتويل على العربية الدول مقدرة يف تفاوت ىناك ذلك إذل بعضافة اإلنًتنت، لشبكة إستخدامهم

 لإلندماجها قادرة غَت غلعلها ما وىذا ادلتقدمة، لالدو  وبُت بينها الرقمية الفجوة ىناك إذ الرقمية، البيئة لبناء بالغة صعوبات بعضها يواجو
     .ادلعرفة اإلقتصاد يف

 البحرين و اإلمارات و قطر من كال أن نالحظ (06رقم ) اجلدول ىذا خالل من :العربية الدول في المعرفة اقتصاد مؤشرات .4.3
 الذي خلصائص نتيجة ،"2014العريب ادلعرفة اإلقتصاد" ريرتق يف ماجاء وىذا ادلعرفة، اإلقتصاد مؤشر ناحية من األوذل ادلراتب تتصدر
 وذلك ادلعرفة، على قائم رلتمع إنشاء ضلو تتقدم أن العربية الدول معظم إستطاعت فلقد الشاملة، التنمية يف مساعلتو ومدى هبا يتميز

 واإلستثمارات ،اإلبتكار ونظم ادلؤسسي والنظام وماتللمعل التحتية والبنية والتدريب، التعليم، يف وادلتمثلة أربعة الركائر على بععتماده
      .ادلتقدمة الدول بركب للحاق بسرعة تتجو فهي واإلتصاالت ادلعلومات لتكنولوجيا التحتية البنية يف الضخمة
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 2667 العربية الدول في المعرفة اقتصاد مؤشرات( : 66) رقم الجدول

مؤشر الحولفز اإلقتصادية  مؤشر المعرفة مؤشر اقتصاد المعرفة البلد الترتيب
 والنظام المؤسسي

 مؤشر التعليم مؤشر اإلبتكار

 5.37 6.45 7.65 6.63 6.73 قطر 1

 4.96 6.69 6.75 6.72 6.73 اإلمارات 2

 5.83 4.29 6.75 5.86 6.64 البحرين 3

 4.93 4.98 6.56 5.63 5.85 الكويت 4

 9.62 5.59 5.99 5.39 5.54 األردن 5

 4.47 4.94 7.05 4.77 5.36 عمان 6

 4.79 3.97 5.93 5.56 5.30 السعودية 7

 4.92 4.53 4.42 4.93 4.80 لبنان 8

 4.35 4.44 3.59 4.24 4.68 مصر 9

 3.06 3.07 0.65 3.57 3.69 سوريا 10

 بَتوت ادلتحدة األمم ادلعرفة، إقتصاد حتديات دلواجهة واإلتصاالت ادلعلومات تكنولوجيا قطاع عزيزت آسيا، لغريب واإلجتماعية اإلقتصادية اللجنة تقرير:  المصدر
  .12 ص ،2011، لبنان ،

   المعرفي اإلقتصاد في اإلندماج تساعد التي العربية الدول تحديات .4

 وبُت بينها إتساعا التكنولوجية الفجوة تزداد إذ ية،العرب الدول تواجو اليت التحديات اىم بُت من التكنولوجي التخلف يعد            
 .التقدم العصر مواكبة تستطيع دل العربية الدول بععتبار ادلتقدمة، الدول

 المؤثرة في مجتمع المعلومات العربي : العوامل1..4

وائق األساسية اليت تؤثر سلبا يف اجلاىزية ووفقا دلا جاء يف نشرة ضمان اإلستثمار الصادر عن ادلؤسسة العربية، فعن من أىم الع           
الرقمية والتجارة اإللكًتونية ودرجة تقدمها، أي تراجعها يف الدول فهي تتمثل يف ضعف تطبيق خدمات الشبكة الدولية للمعلومات 

)ىدى إلكًتونية ة وقيام جتارة وإرتفاع تكلفتها ذلك أن خدمات الشبكة الدولية للمعلومات تشكل البنية التحتية ادلطلوبة ألي جاىزية رقمي
، وكل ىذه العوامل  تؤدي إذل تأخر إنتقال الدول العربية إذل رلتمع ادلعلومات (2010زوير سللف الدعمي، عدنان داود زلمد العذاري، 

 :(2010)راحي مصطفى عليان،  وبناء اإلقتصاد ادلعريف، وؽلكن تلخيصها إذل ماتطرقنا إليو فيمايلي

 : التحتية )األساسية(عوامل البنية  •

 ماتزال معظم شبكات اإلتصاالت يف الدول العربية احاجة إذل التطوير لكي تتمكن من التعامل بكفاءة مع التكنولوجيا الرقمية احلديثة. -
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 100 خطا لكل 33غياب خطوط اذلاتف عن عدد كبَت من ادلواطنُت يف الوطن العريب، حيث يبلغ عدد خطوط اذلواتف الثابتة حوارل -
 .خطوط يف بعض الدول العربية ذات الدخل ادلنخفض 10خطا يف البحرين، ويقل ىذا العدد عن  26مواطن يف دولة اإلمارات و

 :في وتثمتل:  اإلقتصادية العوامل •

 .العربية اجملتمعات من كبَتة شرػلة لدى الدخل مستوى إطلفاض -

 مستوى إضلفاض عن ناتج وذلك واإلتصاالت، ادلعلومات تكنولوجيا إقتناء على ةالعربي اجملتمعات من الكثَت أفراد لدى القدرة ضعف -
 .ثانيا العربية الدول معظم ولدى أوال العريب اجملتمع أفراد لدى الدخل

 : في وتثمتل:  والتربوية الثقافية العومل •

 بناء نتوقع ان ؽلكن ال إذا إفريقيا، مشال دول يف واضح بشكل النسب ىذه ترتفع صلد حيث العربية، الدول بعض يف األمية نسبة إرتفاع -
 .متعلمة غَت بأطر ادلعرفة رلتمع

 إذل باإلضافة العارل، التعليم أو ادلدرسي ادلستوى على سواء التعليم مراحل سلتلف يف وذلك متواصلة بدرجة التعليم مستوى إطلفاض -
 التعليمية النظم يف النظر إعادة من البد وذلذا األوذل، الدراسية السنة من إبتداء فاعل بشكل اإلصلليزية واللغة احلاسوب تدريس عدم

 .واخلاص العام القطاعُت مبشاركة

 : في وتثمتل:  التشريعية العوامل •

 .ادلختلفة وتطبيقاهتا واإلتصاالت ادلعلومات تكنولوجيا مع تتعامل اليت العربية والتشريعات واألنظمة القوانُت يف الواضح النقص -

  .واإلتصاالت ادلعلومات بتكنولوجيا العالقة ذات الرمسية ادلؤسسات وجود عدم -

 فمثال واإلتصاالت، ادلعلومات بتكنولوجيا  واإلىتمام والتطوير البحوث على اإلنفاق بُت قوية عالقة ىناك :والتطوير البحوث مشكلة •
 صلد ادلقابل ويف ،% 3.76تنفق اليابان أما والتطوير، البحث ونشؤ  على اإلمجارل القومي الناتج من%  8.2ادلتحدة الواليات تنفق

 النامية الدول من أكثر واإلتصاالت ادلعلومات تكنولوجيا القطاع ىذا على تنفق ادلتقدمة الدول صلد العربية البالد يف جدا متواضعة النسب
 .العربية الدول بينها من

 فعن وذلذا لنا، تصمم دل األجهزة من فكثَت التخلف نطاق وتوسيع ادلطلقة التبعية ريستك إذل أدت األسباب ىذه فعن مث ومن            
 باللغة اخلاصة اخلصوصية تراعي والربرليات،صناعة األجهزة من عناصرىا بكافة ادلعلومات لتقنية عربية صناعة وجود على العمل ىو احلل

)  العريب اإلستثمار تفعيل على واإلعتماد الصناعة، ذلذه وادلغذية ادلتخصصة ربيةالع اخلربات مجيع مجع خالل من إال ذلك ؽلكن وال العربية،
 .(2008إبراىيم األخرس، 

 :المعرفي اإلقتصاد في إلندماجها الرقمية البيئة لتحسين المطلوبة العربية اإلستراتيجيات2.4. 

 تكنولوجيا قطاع بفضل وىذا ادلعريف، اإلقتصاد يف إندماجو يف دورىا يزوتعز  الرقمية بيئتيها لتنمية كربى أعلية العربية الدول تولت           
 صادرات من جزءا منتجاتو وتشكل ادلستدامة، اإلقتصادية التنمية لتحقيق الوطٍت اإلقتصاد دفع يف يساىم فهو واإلتصاالت ادلعلومات

 اإلتصاالت تقنية منتجات وتصدير اإلستثمار لتشجيع وافزواحل التسهيالت من العديد بتقدمي العربية الدول من البد وعليو الدول، ىذه
 : (2006)حسن مظفر الرزو،  يف وتثمتل ادلعريف اإلقتصاد لسياسة ادلطلوبة العربية اإلسًتاتيجية زلاور بوضع فقامت وخدماهتا، وادلعلومات
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 : في وتثمتل: والتنظيمية القانونية المسائل •

 .الرقمية البيئة يف ادلربمة اريةالتج الصفقات وإلزام صالحية ضمان -

 .ادلعلوماتية واخلصوصية البيانات محاية ميدان يف تشريعات نصوص سن -

 .والنشر التأليف وحق ادلعرفية، اإلخًتاع وبراءات الفكرية، ادللكية يف تشريعات نصوص سن -

 . اإللكًتوين كالتوقيع اإللكًتونية للتعامالت مالئمة تشريعية بيئة توفَت -

 :  التحتية والبنية الدخول سياسيات •

 .إنتشارىا حجم وزيادة أسعارىا ختفيض مع اإلتصاالت، خدمات نوعية حتسُت -

 .التنظيمية ادلستويات ومبختلف العربية، بلدان مجيع يف البيانات قواعد إذل الدخول وإمكانية ادلعلوماتية، اخلدمات توفَت ضمان -

 .اإلنًتنيت وأدوات احلاسبات شبكات إذل الدخول إمكانية زيادة -

 . جيدة موثوقية ذات أدوات عرب اإللكًتونية والتجارة األعمال ادلواقع وضمان اإللكًتوين، الدفع بوابة توفَت -

 :  يف وتثمتل : الدولة دور •

 مع التواصل وإدامة حلكومية،ا ادلنظمات حدود داخل الرقمية اخلدمات وتوفَت ادلعلومات، لتبادل احلاجة بتحفيز االدولة قيام ضرورة -
 .ادلواطنُت

 .التعليمية ادلؤسسات داخل واحلواسيب اإلنًتنيت دخول صلاح يف تسهم احيث ادلعلوماتية مبهاراهتا لإلرتقاء تدريبية وبرامج مناىج توفَت -

 .ماتيةادلعلو  مبيدان الوطنية النهضة متطلبات توفَت يف العادلية وادلنظمات اخلاص القطاع مع التعاون -

 . الرقمية البيئة تطوير يف لإلسهام ادلستثمرين إلجتذاب سياسات تبٍت -

  : خاتمة5.

لقد دتكنت الدول اخلليج من بينها اإلمارات والبحرين والسعودية  من حتسُت بيئتيها الرقمية وتطويرىا، شلا ينعكس على بناء اإلقتصاد 
 حتتاج فهي جديدا، هنجا نتبٌت أن ينبغي ادلعرفة، اإلقتصاد جذور ترسيخ أجل من العربية الدولباقي  يف متطورة رقمية بيئة لضمانادلعريف، و 

 اإلبتكارية القدرات وتطوير واإلتصاالت للمعلومات التحتية البنية تطوير يف ادلعرفة، اإلقتصاد ىذا من جزءا لتصبح كبَتا جهد بذل إذل
 السوق صفقات إحتواء على مناسبة قدرة دتتلك إقتصادية بيئة توفَت ذلك إذل ضافةبع األمد، الطويل التعليم ميدان يف اإلستثمار ومبدأ
 جبملة اخلروج إذل تقودنا ادلعريف، اإلقتصاد وحتديات العربية للدول الرقمية البيئة واقع حول تطرقناه ما خالل ومن ادلعاصرة، العودلية الرقمية
 : التالية النتائج من

 .الوطنية السياسات مستوى على منها كثَت يف معدوما يكن دل إن بداياتو، يف العربية البلدان بعض يف ادلعريف اإلقتصاد مازال •

 . الرقمية بالبيئة اإلرتقاء تعرقل اليت ادلعلومات، لتداول الفائقة للمسارات ادلطلوبة التحتية البنية إلنشاء ادلطلوبة التكاليف إرتفاع •
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 ادلعلومات إذل الوصول بعجتاه التطبيقات تراجعت احيث زلدودة، تطبيقات يف زلصورا واإلتصاالت ادلعلومات تكنولوجيا توظيف أصبح •
 . مضافة قيمة حتقيق يف إستثمارىا من بدال

 . الرقمي التخلف مشكلة من تعاين مازالت أهنا إال الرقمية، بيئتيها لتحسُت العربية البلدان تبذذلا اليت اجلهود رغم •

 الوطٍت اإلقتصاد تنويع لضمان وذلك ادلعرفة، اإلقتصاد يف اإلندماحها و ادلعلوماتية رلتمعات ضلو العربية رلتمعات نقل يف نسارع ولكي
 : يف وادلتمثلة التوصيات بعض نقًتح التكنولوجية، القدرات وتعزيز

 العربية الدول تستطيع معقولة وبتكلفة اسبة،من تكنولوجيا على باإلعتماد وذلك واإلتصاالت ادلعلومات لتكنولوجيا التحتية البنية تطوير •
 . حتملها ادلختلفة

 وإعطاء الدولة، من دعم إذل ػلتاج الذي األمر والتجديد، لإلبتكار وطنيا ظلطا ليصبح ادلعرفة، وإقتصاد رلتمع لبناء الالزمة اخلطط تطوير •
 . الدولة برامج ضمن األولوية

 .تكلفة وبأقل ادلنخفض الدخل ذات بيةالعر  للمجتمعات اإلتصال إمكانية توفَت •

 بسرعة تتطور واليت ادلعلومات، لتبادل الالزمة الرقمية الشبكات توفَت يصعب ذلك اخلدمات، كلفة مراقبة مع اإلتصاالت، قطاع حترير •
 معقول بسعر اخلدمات ىذه لتوفَت اإلتصاالت، رقابة ىيئات من أو الدولة قبل من ادلراقبة من فالبد التحرير، عملية إجراء دون ىائلة

 .ادلواطنُت دخل مع ومتناسب

 أو إجراؤىا يتم اليت بالتعامالت يعًتف دولة كل يف قانون إعداد ذلك ويتضمن اإللكًتونية، للتعامالت مالئمة تشريعية بيئة توفَت •
 .الرقمية البيئة خالل من التعامل يف وادلرونة الشفافية القوانُت عناصر تعكس احيث اإللكًتونية، بالوسائل ختزينها أو إرساذلا

 

 :اإلحاالت والمراجع  -

             المؤلفات :
 .20 ص ،2016 عمان، األوذل، الطبعة والتوزيع، للنشر ادلنهجية الدار ادلعريف، اإلقتصاد الوائلي، مهدي صاحل نادية -
 .101 - 100 ص ،2014 عمان، الثانية، ةالطبع والتوزيع، للنشر صفاء دار ادلعرفة، إقتصاد عليان، مصطفى راحي -
 .56 ،ص2013 ، عمان األوذل، الطبعة والتوزيع، للنشر العريب اجملتمع مكتبة ادلعريف، اإلقتصاد كايف، يوسف مصطفى  -
 . 56 ،ص2007 اإلسكندرية، ، اجلامعية الدار اإللكًتونية، والبنوك والبورصات اإلسثتمار ىيكلة وإعادة اإلنًتنت الرقمي، اإلقتصاد النجار، فريد -
 . 354  ص ،2015 القاىرة، احلديث، الكتاب دار ادلستدامة، الثروة: ادلعريف اإلقتصاد احلشاش، عجيل خالد  -
                2012 لبنان، بَتوت، األوذل، الطبعة االعربية، الوحدة الدراسات مركز ادلعرفة، اقتصاد بيئة تفعيل فرص على احملتملة وإنعكاساهتا العربية للبلدان اإللكًتونية اجلاىزية الرزو، مظفر حسن  -
 .  342-341 ص
 .102ص ،2010 ،األردن، األوذل الطبعة والتوزيع، للنشر جرير دار ، البشرية التنمية على وإنعكاساتو ادلعريف اإلقتصاد العذاري، زلمد داود عدنان الدعمي، سللف زوير ىدى -  

   التقارير:
 . 2016 ادلعلومات رلتمع اسقي تقرير -

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2016/MISR2016-w4.pdf, consulté le 

10/06/2018 

 

 -Report Measuring the Information Society, International Telecommunication Union , 2016, p 09, Sur le site web  

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2016/MISR2016-w4.pdf, consulté le 

12/07/2018. 



 

 

 (82-67ص ص) المعرفي اإلقتصاد  تفعيل على وإنعكاستها العربية للدول الرقمية البيئة

 2608ديسمبر ، 66العدد ، 3المجلد  جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، الجزائر،، «التنمية االقتصادية جلة م»  7:

 

 .9ص ،2013 السورية، العربية اجلمهورية ، ادلعرفة إقتصاد مؤشرات للتنافسية، الوطٍت ادلرصد تقرير-
 :اإللكًتوين ادلوقع على. 75-74 ص ،2016 العربية ادلعرفة مؤشر تقرير -

http://www.knowledge4all.com/admin/uploads/files/AKI2016/ArabKnowledgeIndex2016_Arabic.pdf ,consulté le 

25/06/2018,          
 
 .18 ص ،2011، لبنان ، بَتوت ادلتحدة األمم رفة،ادلع إقتصاد حتديات دلواجهة واإلتصاالت ادلعلومات تكنولوجيا قطاع تعزيز آسيا، لغريب واإلجتماعية اإلقتصادية اللجنة تقرير-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


