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Abstract
The digital revolution has become the basis of the global economy. Technological
developments, information systems and intellectual capital have contributed to building the
digital economy, which has been characterized by the interdependence and integration of
business and financial institutions, the reduction of cost and time, and the increase in
quality in performance. Technical innovation has become a driver of economic growth in
developed countries.
With regard to developing countries, they face a challenge in their transition towards a
digital economy represented by the digital divide between them and developed countries,
which necessitates cooperation with these countries to benefit from technology applications,
manage them and employ them economically. However, this did not stand in the way of a
number of developing countries, including (Singapore). which was able to harness
technology, the Internet and skilled manpower to serve its economy in the field of trade,
finance, tourism, education, health and government administration, to become a model for
developing countries in financing towards the digital economy, as they excelled in their
international competitiveness to be present in the global economic scene.
Key words: Digital Economy, Digital Divide, Electronic Commerce, E-Government, Smart
Cities, Digital Currencies.
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آليات التحول إلى االقتصاد الرقمي في الدول النامية
الواقع والتحديات (تجربة سنغافورة أنموذجا)
بشرى عاشور حاجم
د،الجامعةالمستنصرية،العراق

الملخص
أصبحتالثورةالرقميةتمثلأساس االقتصادالعالمي ،فقدأسهمتالتطوراتالتكنولوجيةونظمالمعلوماتورأس المال
الفكريفيبناءاالقتصادالرقمي ،الذياتسمبترابطوتكاملاألمعمال والمؤسساتالماليةوخفضالتكلفةوالزمنوتزايد
الجودةفياألداءفاإلبدا التقنيأصبحدافعاًللنمواالقتصاديفيالدولالمتقدمة .
وفيمايخصالدولالنامية ،فأنهاتواجهتحديا ً فيتحولهانحواالقتصادالرقميالمتمثلبالفجوةالرقميةبينهاوبينالدول
المتقدمة ،ممايحتممعليهاالتعاونمعهذهالدوللالستفادةمنتطبيقاتالتكنولوجياوإدارتهاوتوظيفهااقتصاديا ً،إالانذلك
لميقفمعائقا ًأمام معددا ًمنالدولالناميةومنها(سنغافورا) ،التياستطامعتتسخيرالتكنولوجياواإلنترنت واأليدي العاملة
الماهرة في خدمة اقتصادها في مجال التجارة والتمويل والسياحة والتعليم والصحة واإلدارة الحكومية ،لتصبح نموذجاً
تحتذيبهالدولالناميةفيالتحولنحواالقتصادالرقمي،إذتفوقتفيقدرتهاالتنافسيةدوليا ًلتكونحاضرةفيالمشهد
االقتصاديالعالمي.
الكلمات المفتاحية:االقتصادالرقمي،الفجوةالرقمية،التجارةاإللكترونية،الحكومةاإللكترونية،المدنالذكية،
العمالتالرقمية.
المقدمة:
أدركت غالبية دول العالم حقيقة ان االقتصاد الرقمي يعزز االبتكار واإلنتاجية لكثير من القطامعات االقتصادية،
ويعمل معلى تحسين مستوى تقديم الخدمات العامة والرفاهية ،فالتنافسية والقدرة معلى البقاء يعتمد معلى قدرة الدول معلى
االبتكار،وخلقأفكارإبدامعيةورمعايتها .
فالتحول الرقمي  ،Digital Trans formationهو أحد المالمح الرئيسية لعالم اليوم ،الذي فيه معدد مستخدمي
اإلنترنت أكثر من 4.6مليارنسمة ،يمثلونأكثر %59.6منسكانالعالممعام 2020(،)1فأصبح التحولنحواالقتصاد
الرقمي يحتل مرتبة معالية في سلم أولويات صانعي القرار في مختلف دول العالم المتقدمة والنامية ،حيث أمعدت له
استراتيجياتورصدتلهاستثماراتهائلة ،وحظيباهتمامالمؤسساتالدوليةبحثا ً معنالتنافسيةفياألسواق منخالل
تخفيض تكاليفالمعامالتوتحسينالقدرةمعلىالوصولللمعلومات وخصائصومتطلبات األسواق الداخلية والخارجية
وتحقيقتنميةمستدامة( .)2
وفيإطار البحثسنحاولالقاءالضوءمعلىنشأةوتطوراالقتصادالرقميوأهمتطبيقاتهوأهمالتجاربفيهذا
المجالوضمنالمحاوراآلتية: 
أوال:التحولمناالقتصادالتقليديإلىاالقتصادالرقمي 
ثانيا:تطبيقاتاالقتصادالرقمي .
ثالثا:أهمالتحدياتالتيتواجهالتحوللالقتصادالرقميفيالدولالنامية .
رابعا:تجاربرائدةفيالتحوللالقتصادالرقمي(سنغافوراأنموذجا) 
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فرضية البحث:
يستندالبحثإلى فرضيةمفادها(يسهماالقتصادالرقميفيإنشاء مجتمعاتذكية ،تستخدمتكنولوجياالمعلومات
واالتصاالتوخدماتهافيتطوير االنشطةاالقتصاديةواالجتمامعيةمنخاللزيادةكفاءةإنتاج السلعوالخدماتالمقدمة
وتحسيننومعيتها،واندماجاقتصادالدولالناميةباالقتصادالعالمي) .

هدف البحث:
 -1اظهار أهم التطبيقاتالرقميةفيالمجالاالقتصاديكالتجارةاإللكترونية ،والحكومةاإللكترونية ،والعمالتالرقمية
وغيرها .
 -2 التركيزمعلىتجاربالدولالناميةالناجمةفيالتحوللالقتصادالرقمي ،ولعلتجربة(سنغافورا)منأولى التجارب
الرائدةفيهذاالمجال .

أوال :التحول من االقتصاد التقليدي إلى االقتصاد الرقمي:
 -1.1نشأة وتطور االقتصاد الرقمي:
ظهراالقتصادالرقميمعام1921فيالوالياتالمتحدةاألمريكية،معندماقامالعالماالقتصادي(فرنكنايت Frank
 ،)Knightبأولدراسة لهمعناقتصادالمعلومات.وفيمعام 1954نشراالقتصادي(مارشال )Marshallدراسة بعنوان
(نظريةاقتصاديةللتنظيموالمعلومات) ،كماتصدرالعالم(ماكلوب )Maclubbالموقعالرياديبتحليلهاالقتصادينظام
براءاتاالخترا التيوصفها ،بأنهاجزءوأحد فقطمناالستثمارفيالتعليموالبحثوالتطويرالتقني ،كماجاءتدراسة
الثانيةكلهياكلاالقتصاداتالتقليديةفيالفضاءالرقمي ،Cyber Spaceلتحقيقنبوءةالعالماالقتصادي(ديريلبرايس
،)Daryl Priceبأنالمعلوماتستحلمحلالنقودفياالقتصادالرقميالذيتغيرشكلهونسيجهبالتطورالتقنيمعالزمن
( .)3
وفيمعام ،1977ادخلالعالم(ستيكلر ،)Sticklerالمعلوماتمتغيرا ً متميزا ً فيالصياغاتالتحليليةاالقتصادية
(،)4وفيمعام1989اقترحالعالماالقتصادي(كيبرج )kibergمعلمالمعلوماتالتنمويالذيمعرفهبانه(العلمالذييبحث
فيتأثيرالمعلوماتفيالتنميةاالقتصادية)مفترضا ً ان المعلومات قيمةمضافة value Addedمعندماتمتزجبعناصر
اإلنتاج ،ومنثميقودذلكإلى تطوراالقتصادالكلي ،لذااتخذتالدولالمتقدمةقرارالتنميةالمعلوماتيةخياراً استراتيجياً
لتحقيقالتنميةاالقتصاديةمنخاللالتطورالمذهلفيتقنيةالمعلوماتواالتصاالت( .)5
لقدظهرمصطلحاالقتصادالرقميألولمرةفيمعام1995معلىلسانالكاتبالكندي(دونتابسكوت Don tap
*2)scottفيكتابةالمعنون(and periling the age of Networked ،The Digital Economy ; Promise
)Intelligenceاالقتصادالرقمي:االمالوالمخاطرفيمعصرالشبكةالذكية( .)6
وفيمعام ،1996اقترحتمنظمةالتعاوناالقتصاديوالتنميةتعريفا ً لالقتصادالرقميبانه(يمثلجميعاالنشطة
االقتصادية التي تعتمد معلى استخدام المدخالت الرقمية ،والخدمات الرقمية والبيانات التي تسامعد معلى دمعمها وتعزيزها
بشكلكبير،بمايشملجميعالمنتجينوالمستهلكينوالحكومة( .)7
فاالقتصادالرقميهواالقتصادالقائممعلىالتكنولوجياالرقمية ،ويرتكزمعلىمعددمنالمكوناتلعلأبرزهاالبنية
التكنولوجية واالجهزة والبرامجيات ،والشبكات باإلضافة إلى االليات  الرقمية التي تتم من خاللها األمعمال التجارية
واالقتصادية،مثلالتجارةاإللكترونيةوالمعامالتاإللكترونية ،والتيتتمبالكاملمعلىشبكةاإلنترنت()8وكماموضحفي
الشكل( .)1



*

عضو المنتدى االقتصادي العالمي ،واستاذ مساعد في كلية روتمان لالدارة (جامعة تورنتو) Don Tab scott) ،االقتصادي (دون تاب سكوت
ولديه ( )13مؤلف عن دور التكنولوجيا في المجتمع واشهرها كتابي )1( :جيل االنترنت عام  )2( .2008اقتصاد الويكينمكس  2007الذي الفه
مع انتوني وليامز الذي ترجم الى اكثر من ( )20لغة في العالم.
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البنى التحية الداعمة
التقنيات الرقمية واليات التواصل

النمو الهائل في استخدام
االنترنت

العصر
الرقمي

تفضيل العروض التسويقية من
قبل البائع وتفضيلها من قبل
المستهلك

االنماط الجديدة من الوسطاء

المصدر:ابوالنجا ،محمدمعبدالعظيم ،التسويقالمتقدم(التسويقالعالمي– إدارةالعالقاتمعالعمالء) ،الدارالجامعيةللنشر
والتوزيع،االسكندرية،مصر،،2008ص .311

وقد رافق هذا التوسع الكبير في استخدام اإلنترنت انتشارا واسعا للتقنيات الرقمية المعتمدة معلى الشبكة الدولية
وتطبيقاتها القائمة معلى جمع وتخزين وتحليل وتبادل البيانات والمعلومات والمعارف في كافة مجاالت الحياة ومنها
(االقتصاد)الذيتحولتدريجياإلىاالقتصادالرقمي )9(.

 2-1الفرق بين االقتصاد التقليدي واالقتصاد الرقمي.
معلى الرغم من معدم تكامل اإلطار المفاهيمي الخاص باقتصاد المعرفة ،يؤكد الباحثون وصانعوا السياسات معلى
الدورالكبيرالذيأصبح يلعبهاالقتصادالرقميكمحركللنمواالقتصاديفيالتغيراتاالجتمامعية،فهويدخلكأساس في
تطويروتحسينمعظممرافقالحياةالبشريةفيشتىالمجاالتفيالتعليموالصحةوالتجارةوالخدماتالمصرفيةوالبنوك
وشركات التامين والشركات العامة والخاصة والدوائر الحكومية والخدمية كافة ،وهذا ما تشهده اليوم مجتمعات الدول
المتقدمةفياليابانوالصينودولأوروباوامريكا )10(.
وقدأتسعمفهوماالقتصادالرقميمنمفهومهالضيقالذييمثلالتغييرمعنالمنصةاإللكترونيةالمرتبطةباإلنترنت
وجميعاالنشطةذاتالصلةبهذهالمنصات،إلىالتعريفالشامللالقتصادالرقميالذييشملجميعاألنشطةاالقتصادية،
التيتستخدمالمعلوماتوالمعرفةالرقمية )11(.
ويختلفاالقتصادالرقميمعناالقتصادالتقليديبناءمعلىمعدةمعايير()12منهااألسواق وحدودالمنافسةوالبنية
واألسواقومصدرالقيمةباإلضافةإلىتنظيماإلنتاجومصدرالميزةالتنافسيةوغيرهاوقدموضحفيالجدول( .)1
فاالقتصاد العالمي لم يعد يقتصر معلى االقتصاد التقليدي القائم معلى الموارد الطبيعية الخام وتحويلها إلى سلع
ومنتجاتمختلفةباستخدامالمكائنوالجهدالبشريالمتمثلبالقوةالبدنيةبلأصبحتيعتمدمعلىوحداتقليلةمنالعمال
واآلالتمعاجهزهالحاسباتويمكنالقولان(نظريةالعملأساس القيمة) قدانحسرتوأصبحت(المعرفةأساسالعمل)،
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السيماظهورمايعرف(العملمعنبعد)والذييعتمدمعلىالخلفيةالتقنيةالتيسيتحلىبهاالعاملربماوراءحدودالبلدجهة
العمل)12(. 
جدول()1الفرقبيناالقتصادالرقميواالقتصادالتقليدي 
المعيار
األسوا
حدود المنافسة
البنية
مصدر القيمة
تنظيم اإلنتا
هدف المنافسة
المحرك التقني الرئيسي
مصدر الميزة التنافسية
اهمية االبحاث  /االبتكار
التنظيم
تغيرات األسوا

االقتصاد التقليدي
مستقرة
قومية
تصنيعية في جوهرها
مواد خام ،رأس مال طبيعي
إنتا كبير
محلي
المكننة
خفض التكلفة من خالل الموازنة
بين المنخفضة والمتوسطة
قيادة وسيطرة
بطيئة وخطية

االقتصاد الرقمي
حركية
عالمية
خدمية  /معلوماتية في جوهرها
رأس مال انساني واجتماعي
إنتا مرن
عالمي
الرقمية
االبتكار والجودة والقدرة على التكيف
كبيرة
مرن ويرتكز إلى السو
سريعة اليمكن التنبؤ بها

المصدر :البار ،معدنان مصطفى ،وخالد معلي المرجي ،االقتصاد الرقمي ،المملكة العربية السعودية ،.2019
 https://awfoum.org

ويتضحمنالجدول()1هيمنةوسعةاالقتصادالرقميمقارنةباالقتصادالتقليديمنحيثالمفهومالعاموتشعبه
وتعددمواردهالتيتتوافقمعاأللفيةالثالثة،وهذااألمر يتوقفنسبيامعلىمدىتطورهذهالدولة أوتلك ،ومدىتغلغل
االقتصادالرقميبامعتمادهمعلىالثروةالفكريةبامعتبارهالمحركاألساسيوالرئيسيفيمعصرالثورةالمعلوماتيةومعدم
اقتصارهامعلىالثرواتوالمواردالطبيعيةبشكلكليكمافياالقتصادالتقليديكاألرضورأس المالويرتكزاالقتصاد
الرقميمعلىاألصولغيرالملموسةكاألفكار والعالقاتالتجاريةفهواقتصادقائممعلىالمعرفةومستندمباشرةمعلىإنتاج
المعارفوالمعلوماتوتوزيعهاواستخدامها،وتكونهذهالعناصر أهم محركاتلعلميةالنمووتكوينالثرواتوالعملفي
كافهالقطامعات )13(.
فاالقتصادالرقمييتبنىنماذجاألمعمالالجديدةوتحويلالبياناتوالمعلوماتالرقميةإلىقيمةاقتصاديةواجتمامعية
جديده ونماذج مختلفة للعمل والوظائف والعمليات والمؤسسات ، وأنماط بديلة لإلدارة واشكال جديدة من االستهالك
والتبادالت التجارية و سالسل القيمة ،ويقدر المنتدى االقتصادي العالمي ) (WEFان حوالي  %70من القيمة الجديدة
المتولدةفياالقتصادالعالميخاللالعقودالمقبلةسوفتتأتىمنمنصاترقمية )14(.
ان التحول من االقتصاد التقليدي إلى االقتصاد الرقمي أوجد تحديا أمام إدارة مؤسسات األمعمال في االقتصاد
التقليديفيكيفية(إدارةالندرة)منالموارداالقتصاديةالتيتحولإلى (إدارةالوفرة)فيظلاالقتصادالرقمي،إذتحول
االهتمام إلى إيجاد الوفرة في المعلومات التي تزداد قيمتها باالستخدام ،فقد أصبحت المعرفة ورأس المال الفكري أهم
مستلزماتاالقتصادالرقمي()15وباتتاالقتصاداتتعتمدمعلىالمعرفةورأس المالالفكريبامعتبارهامساراترئيسية
للتنميةلتلعبدوراحيويافيخلقالثرواتوفيتحقيقالتمويلللبحثوالتطويروالتنو االقتصاديوبناءرأسمالبشري
وخلقفرصمعمل )16(.
كمايعملاالقتصادالرقميضمنمايسمىبالعولمةالتيأسهمتفيزيادهحجموتنو التجارةبينالدولفيالسلع
والخدمات وتدفق رأس المال و االنتشار السريع للتكنولوجيا ،فانتقال السلع والخدمات في ظل تالشي الحدود والقيود
االقتصاديةالتقليدية ،وأصبحتالسرمعةفيالتبادالتالتيتحدبدورهامنمظاهرمعدمالكفاءةفياألسواق بسببالسرمعة
فيتدفقالمعلوماتحولاألسعار،فاالقتصادالرقميوالمنافسةوالبنيةومصدرالقيمةباإلضافةإلىتنظيماإلنتاجومصدر
الميزةالتنافسية )17(.
وتتراوحالتقديرات المتعلقةبحجماالقتصادالرقميمابين 4.5%و 5.5%منالناتجالمحلياإلجماليالعالمي،
وفيمايتصلبالقيمةالمضافةفيقطا تكنولوجياالمعلوماتواالتصاالتووتستحوذالوالياتالمتحدةاألمريكيةوالصين
معلىمايقارب%40منالمجمو العالميبيدانالقطا كحصةمنالناتجالمحلياإلجماليمنأكبرالقطامعاتفيتايوان
الصينيةوايرلنداوماليزيا ،وزادتفيقطا تكنولوجياالمعلوماتواالتصاالتمن()34مليونمعاملفيمعام 2010إلى
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()39مليونمعاملمعام 2015ومعاستحواذالخدماتالحاسوبيةمعلىالحصةالكبرى%38وارتفعتمن 1.8إلى %2
()18وتبلغحصةأوروبا%4وافريقياوامريكاالالتينيةمعا%1فقط. 
وتتأثر سبعة ( )7منصات فائقة (مايكروسوفت) تليها ابل ) (Appleوأمازون  Amazon وغوغل  Google
وفيسبوكوتنسنت  Ten centومعليبابا Ali babaبثلثيالقيمةالسوقيةاإلجماليةوبقيةالعالموخاصةافريقيا وامريكا
الالتينيةتقعفينهايةالقائمةبعدالوالياتالمتحدةوالصينبالعديدمنالتطوراتالرقميةممايعبرمعنالهيمنةالعالميةفي
مجاالتالتكنولوجياالحديثة )19(.
 ويواصل االقتصاد الرقمي تطوره بسرمعة مذهلة تدفعه القدرة معلى جمع واستخدام وتحليل المعلومات والبيانات
والتفامعل والتنسيق المستمر بين تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بين االقتصاد القومي والقطامعي والدولي بما يحقق
الشفافيةلجميعالمؤشراتاالقتصاديةالمساندةللقراراتاالقتصاديةوالتجاريةوالماليةفيالدولخاللفترهما )20(.

ثانيا :تطبيقات االقتصاد الرقمي
أصبحتتطبيقاتاالقتصادالرقميتحظباهتمامالدولالمتقدمةوالناميةبقطامعيهاالعاموالخاص،إذحرصتهذه
الدولمعلىتطويرالبرامجوالخدماتوالتطبيقاتالرقمية،وتعزيزالحلولالرقمية،التيتخدماألفرادوالحكومات،وتسامعد
معلىتلبيةاحتياجاتهماألكثر الحاحا ًمعالتركيزبشكلخاصمعلىالسعيلزيادةتوفيرالخدماتوقابليةالنفاذإليها األحدث
تغييرايجابيمعمجتمعاتهم،ويمكنتحديدأهمالتطبيقاتفياالقتصادالرقميباآلتي :
 -1.2الحكومة الرقمية (اإللكترونية) E-Government
معرفت األمم المتحدة الحكومة اإللكترونية معام  2002بانها (استخدام اإلنترنت والشبكة العالمية العريضه لتقديم
معلومات وخدمات الحكومة للمواطنين)( )21لتسهم في تطوير الحكم الرشيد وتحسين جودة الخدمة العامة ،والتفامعل
المباشربينالبلدياتوالمواطنين ،وتطويرالدولةالحقيقية ،وإدخال التكنولوجيافيالمهامالتقليديةللبلدية ،وإدارةالقطا 
العام،وتجديداإلدارةالعامة )22(.
فالحكومةاإللكترونيةهيتمثيلللتطبيقاإللكترونيفيالخدماتالذييؤديإلى التفامعلوالتواصلبينالحكومة
والمواطنين ،وبين الحكومة ومؤسسات األمعمال ،والقيام بالعمليات الحكومية الداخلية بين المصالح الحكومية وبعضها
البعض إلكترونيا ً ،بغية تبسيط وتحسين اوجه الحكومة الديمقراطية المرتبطة بالمواطنين ،ومؤسسات األمعمال معلى حد
سواء.( )23
ويتمثل الهدف الرئيسي للحكومة الرقمية ،في دمعم وتبسيط الخدمات لجميع األطراف (الحكومة ،المواطنين،
مؤسسات األمعمال) ،واستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الذي يسامعد معلى ربط كل األطراف بتحقيق السرمعة
والشفافية ،وإمكانيةالمحاسبة ،ورفعالكفاءة ،وفامعليةأداء االنشطةالحكوميةواإلنتاجية(.)24وكماموضحفيالشكلرقم
( )2
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شكل ( )2النموذج الجديد للحكومة اإللكترونية
















المصدر:ايفانز،كلوريا،الحكومةاإللكترونية،دارالفاروقللنشروالتوزيع،مصر.،2005ص18 


والمبدأاألساسيللحكومةاإللكترونيةالمدمعومبإطارمؤسسيفعالللحكومةااللكرونيةفيتحسيناألمعمالالداخلية
للقطا العام ،منخاللتقليلالتكاليفالمالية ،واوقاتالمعامالتمن أجل تدفقاتالعملوالعملياتبشكلافضل ،وتمكين
االستخدامالفعالللموارد ،معبروكاالتالقطا العامالمختلفة ،التيتهدفإلى حلولمستدامةمنخالل االبتكار ،ومعلى
النحواآلتي )25(:
 G2Gوتسمىمشاركةالبياناتواجراءمعملياتالتبادلاإللكترونيبينالجهاتالحكوميةمعلىالمستوياتالمحلية
والوطنيةواألقليمية .
G2Bتوفيرالخدماتالتيترتكزمعلىاألمعمالوالمعامالتبينالحكومةوالشركات .
 G2C وتتضمن توفير مبادرات وتسهيل تفامعل الناس مع الحكومة كمستهلكين للخدمات العامة المقدمة من قبل
الحكومةإلىالمواطن،باإلضافةإلىالمشاركةفيالتشاورالتخاذالقرار .
TCTزيادةالكفاءةوالشفافيةواالتصاالتومشاركةالمواطنين .
فالحكومة اإللكترونية هي االستخدام التكافلي الفعال لجميع األنظمة وتكنولوجيا المعلومات ووسائل االتصاالت
لتسهيل وتسريع المعامالت بدرجة معالية داخل الجهات الحكومية (حكومة ،مستفيد) إضافة إلى التعامالت التي تربط
الحكومةبقطا األمعمال .
 -2.2التجارة اإللكترونية E- Trade
معرفت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،التجارة اإللكترونية بإنها (جميع المعامالت التجارية التي تتم بين
الشركات واألفراد ،وتقوم معلى أساس التبادل اإللكتروني للبيانات) ،كما معرفتها منظمة التجارة العالمية بإنها (مجمومعة
معملياتمعقدالصفقات،وتأسيسالروابطالتجاريةوتوزيعوتسويقالمنتجاتمعبرالوسائطاإللكترونية) )26(.

www.ijherjournal.com

162

Volume 4, Issue 2, April 2022

وقد ظهرت التجارة اإللكترونية في السبعينات من القرن الماضي ،وتطورت في الواليات المتحدة األمريكية،
واهتمتمنظمةاألمم المتحدة UNبوضعمشرو للتجارةاإللكترونيةفي( 16/ديسمبرمعام ،)1996حيثوافقتلجنة
(االونسترال)معلىاصدارالقانونالنموذجيللتجارةاإللكترونية،الذيتضمن()17مادةمقسمةإلىجزئين،االوليختص
بالتجارةاإللكترونيةمعموما ً ،والثانيمعلىالتجارةاإللكترونيةفيمجاالتمحددةومعصدورهذاالقانونسارمعتالعديد
مندولالعالمإلىاصدارقوانينتنظيمالمعامالتاإللكترونيةمستمدةمناحكامهذاالقانون )27(.
وفي بداية التسعينات من القرن الماضي ،أصبحت التجارة اإللكترونية ظاهرة سائدة دوليا ً ،حيث تعد منصة
()Amazonأمازونمنأكبر منصاتالتجارةاإللكترونيةفيالعالم،والتيظهرتاولمرةفيمعام،1995وسرمعانما
تبعتهامنصاتفيالتجارةاإللكترونيةمثل(معليبابا ،)Ali baba( Pay ،)pal( ،)Bayوفيمجالالتسويقاإللكتروني
والشحنتعدالشركاتالمذكورةوشركة(سوك)Sauqو(جوميا)Jumiaمنأهمالمنصاتالرقميةفيمجالالبيع،حيث
تبيعماليينالمنتجاتأونالينمعلىمستوىالعالم ،وكماموضحفيالجدول( ،)2الذييوضح أهم المنصاتالرقميةفي
العالممعتحديدلطبيعةأنشطتهاالرقميةومعددمستخدميها. 
ويمكنتقسيمالتجارةاإللكترونيةحسبطبيعةوهويةاألطرافالمعنيةبالتعاملالتجاريإلى( )28
B2B



business to businessالتعاملبينالشركاتالتجاريةوشركاتتجاريةاخرى .

جدول ( )2المنصات الرقمية الكبرى
(الشرق أوسطية والعالمية واآلسيوية) 
النشاط الرقمي

العرض في الشر
االوسط
_
_
_
_
Anghami
Souq.com
Cash U
Namshi

المستخدمون
(ماليين)
_
_
_
_
4
6
1
5

الشركات الرائدة
العالمية
Google
Facebook
What SAPP
You Tube
Spotify
Amazon.com
Pay Pal
Zalando

المستخدمون
(ماليين)
1.400
1.712
1000
1000
100
304
179
18

الشركات الرائدة
االسيوية
Baidu
Tencent
Wechat
You Ku
QQ music
Ali baba.com
Ali pay
Zalora

المستخدمون
(ماليين)
300
812
1.120
500
800
434
300
5

البحث
الوسائط االجتماعية
االتصاالت
الفيديو
الموسيقى
التجارة اإللكترونية
الدفع اإللكترونية
االزياء على
اإلنترنت
_
السفر واالستضافة _
40
Tujia
50
Airbnb
سو العمل
32
Daije.com
450
Liakedln
18
Bayt
النقل
250
Didi chuxing
8
Uber
4
Careem
التعليم
_
_
17
Cour Sera
8
Skill Academy
20
Meituan.com
50
Groupon
3
التجارة اإللكترونية Cobone
المصدر -:األمم المتحدة ،االسكوا ،ESCWAافاقاالقتصادالرقمي فيالمنطقةالعربية ،اللجنةاالقتصادية واالجتمامعية
لغربيأسيا،،2017ص .80

 Business to Governmentويتركز معلى التفامعل بين المؤسسات التجارية والمؤسسات
B2G
الحكوميةمثلمعملياتدفعالضرائبومدفومعاتالتراخيصورسومالكماركوتخليصالوارداتمنالبضائعوالمشتريات
الحكوميةمنالمؤسساتالتجاريةإلكترونيا ً  .
B2C

Business to consumerالتعاملالتجاريبينالشركاتوالمستهلكين .

 Consumerالتعاملالتجاريبيناألفراد المستهلكينوالمستهلكيناالخرينمنخاللاالمعالنات
C2C
والمواقعالشخصيةأوبيعالخبراتلالخرين .
B2A
الحكومية .

 Business to Administrationالتجارةاإللكترونيةبينوحداتاألمعمال (الشركات) واإلدارة

 Business to Administrationالتجارةاإللكترونيةبيناألفراد المستهلكينواإلدارةالحكومية
A2C
المحليةفيمجالالضرائبواستخراجالمستنداتإلكترونيا ً .
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وبما أن التجارة اإللكترونية هي تنفيذ النشاط االقتصادي من بيع وشراء وتبادل للسلع والخدمات معبر المجال
اإللكتروني باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مثل (البيع والشراء اإللكتروني والتسويق اإللكتروني ،والبنوك
اإللكترونية،والرقابةاإللكترونية)()29فقدبلغتمبيعاتالتجارةاإللكترونيةبالتجزئةفيجميعانحاءالعالمفيمعام2017
مايقارب()2.3تريليوندوالرأمريكي .
وقدسامعداالقتصادالرقميمعلىاندماجالدولفيمابينهاضمناالقتصادالعالمي،وكسرالقيودوالحدودوالمحددات
فيمابينها،وزيادةالتجارةالعالميةفضالًمعنتحسينالعالقاتبينالمصدرينوالموردينوالمنافسينوالمستثمرينفيشتى
المجاالت()30 
وتوجدقوامعدثنائيةأقليميةفيمنطقةأسياوالمحيطالهادي،تتعلقبالتجارةالرقمية،بمافيذلكالتجارةالرقميةبين
اليابان والواليات المتحدة األمريكية ،واتفاقية االقتصاد الرقمي بين استراليا وسنغافورا ،وبموجب هذه االتفاقيات يكون
استخدامهذهالقوامعدكأساسلزيادةمعددالدولالتيتلزمبقوامعدالتجارةالرقمية )31(.
وتشيرتقاريراالونكتادإلىاتسا مشاركةالدولالناميةفيالتجارةاإللكترونيةواستفادتهافهانظرأإلى( )32
-

تحسينالربطب االنترنيتونتشاراستخدامالهواتفالمحمولةوالشبكاتاالجتمامعيةوارتفا مستوىاستخدام
االنترنيت
توادي تطبيقات التجارة اإللكترونية والمنصات وحلول الدفع اإللكتروني إلى تيسير االنخراط با التجارة
اإللكترونية .
نموالشركاتاإللكترونيةالمحليةوالتيتظهربسرمعةوتقدمخدماتفيالتجارةاإللكترونيةمصممةوفقاً
للطلبالمحلي

-3-2المدن الذكيةSmart cities
نشأ  مفهوم المدن الذكية منذ معقد من الزمن وساهم في تشكيله اقتصاديون ومشرمعون ومسؤولون معن التخطيط
الحضريلدىالعديدمندولالعالم ،وتحتمسمياتوفيسياقومعانيمختلفة ،مثلالرقمية Digitalو، Intelligent
فاستخداممفهومالمدنالذكيةيعتبرظاهرةمعمرانية ،Urban Labelingوضعتلهامعدةتعارففيدرأساتوابحاث
تطبيقيةوأكاديمية .
فالمدنالذكيةهيتلكالمدنالتيتستخدمتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالتلغرضتلبيةحاجةالسوق ،منخالل
المشاركةالمجتمعيةالفامعلةفياستخدامهذهالتكنولوجياواشامعتها للجميع قدر االمكان(،)33فهيتجمعبينتكنولوجيا
المعلوماتواالتصاالت،وتكنولوجياالويبوالهياكلالتنظيميةاآلخرى،وبينالتصميمات،وجهودالتخطيطالتيتهدفإلى
تحقيقوتسريعالعملياتالبيروفراطية،وذلكلكيتسامعدمعلىإيجادحلولجديدةومبتكرةلإلدارةالمعقدةللمدينة ،من أجل
تحسيناالستدامة،وطريقةالحياة )34(.
والمدنالذكيةظاهرةحضاريةحديثةتمثلاستراتيجياتلتطورالمدنضمنثالثةمحاورهي:( )35
 -1أساسنجاحالمدنالذكيةتطبيقتكنولوجيااالتصاالتفيالبنىالتحتية.
 -2وجوداإلدارةالذكية.
 -3تدريبالمواردالبشريةمعلىاستخداماالجهزةالذكية.
وفيالموترالكندياألمريكيلألتينةالذكيةوصفتالمدنالذكيةبإنهامزيجمنتقنياتمتقدمةترتكزمعلىإدارة
الطاقة ،االتمته  و االتصاالت وأمان العيش( ،)36فالمدن الذكية كمصطلح يربط بين تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
ومتغيراتاالستدامةحيثتضعمفاهيمومتغيراتاالستدامة ،واالهدافالتيتسهلالتكولوجياتحقيقها ،فالمدنالذكيةهي
اإلطار العمرانيالذييربطبينالعمرانالماديومايمكنانيطلقمعلية(العمرانالغيرمادي) ،أوغيرالملموس ،ويدير
كافةالقطامعاتالبيئةواالقتصاديةواالجتمامعيةوالنقلوالبنهالتحتيةواألساسية ،منخاللاستخدامتكنولوجياالمعلومات
واالتصاالت، ويمكنالهدففيبناءالمدنالذكيةتسهيلالخدماتالمقدمةللمجتمعوتمكينهممنممارسةحقوقهموحرياتهم
بشكلافضلإلىجانبزيادةكفاءةالوحداتالمحليةفيتقليلأو(الحدمن)نسبةانبعاثاتغازco2فيالجووتحقيقالنمو
االقتصاديالمستدامللمجتمعاتوضماناالنسجاماالجتمامعيبينالمجمومعاتالمختلفةمنالسكان )37(.
ويستندمفهومالمنالذكيةمعلىامعتمادوسائلالراحةالرقميةDigitalAmenitiesمنخاللتكنولوجياالمعلومات
واالتصاالتمعادةلتحسينالمدينةوجعلالخدمات والتنقلفيهاأكثر كفاءة(نومعيةالحيات) qualityشروطأساسيالحياة
االنسانمنخالل :
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 مؤشرالبقاءمعلىالحيات Being مؤشرالرفاهيةاالنسانيةwell-Being مؤشرالترفيهوالمتعةاالنسانيةEnjoymentوكما موضح في الشكل ()3الذي بين وسائل الراحة الرقمية في المدن الذكية ومعالقتها با المتطلبات االنسانية،
فالمدن الذكية تسهم في تعزيز ممارسات التنمية المستدامة المواجهة التوسع الحظري في العالم إذا يقدر حوالي
443مشرومعاللمدنالذكيةفي286مدينهحولالعالم )39(.
المدنالذكية 
شكل ( )3وسائل الراحة الرقمية وعالقتها بالمتطلبات االنسانية

Security
Stresslessnos
safety
 Comfortالرفاهية
 Well beingالحياة االنسانية health
being
المتعة
enjoyment
Attraction
entertainment


المصدر :ال يوسف ،ابراهيم جواد ومحمد مهدي حسين ،المدن الذكية المستدامة  افاق وتطلعات معلى خطى مدن القرن الحادي
والعشرين،الجامعةالتنولوجية،بغداد،العراق،،2018متاحمعلىالموقع:https://www.researchgate.net

 -4.2العمالت الرقمية Cryptocurrency
تعتبر العملة الرقمية المظلة الرئيسية التي تضم اشكال العمالت اآلخرى ،سواء اإللكترونية أو االفتراضية أو
الرقميةالقانونية ،أوالمشفرة ،وبغضالنظرمعنالتسمياتاآلخرى التييمكنإطالقهامعليها ،يظلالطابعالرئيسيلتلك
العمبانهاالمتاحةبشكلرقميوليسلهاوجودمادي(فيزيائي) ملموس ،وبالرغممنانهاذاتخصائصمماثلةللعمالت
القانونيةالمادية،وكماموضحفيالشكل()4 
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شكل ( )4العمالت الرقمية في عالم االدوات النقدية

العمالت االفتراضية

مركزية

غير مادية
النقود الكتابية

الالمركزية
البلوكشين ،التشفير

العمالت



اورا

نقدية 


مادية




النقود االلكترونية
حساب بنكي،
بطاقة ائتمان دفتر
شيكات



نقود معدنية




المصدر:صندوقالنقدالعربي،،2019مخاطروتدامعياتالعمالتالمشفرةمعلىالقطا المالي،فريقمعملاالستقرارالمالي
فيالدولالعربية،رقم،117ابوظبي،االماراتالعربيةالمتحدة،،2019ص 6

فالعمالت الرقمية هي معمالت إلكترونية افتراضية ليس لها وجود ملموس وال يمكن رصد حركتها في األسواق
الدوليةكونهاتتداولمعبراالشخاصوالمؤسساتمعنطريق(اإلنترنت) ،وتتميزبانهامعملةالمركزيةاياليتحكمبها
غيرمستخدميها،والتملكتسلسالًرقميا ً،والتخضعلسيطرةالحكوماتوالبنوكالمركزيةكالعمالتالتقليدية،ويتمالتعامل
بهافقطمعنطريقاإلنترنتدونوجودفيزيائيلها،وبالتاليتجاوزنظامالتداولالنقديالتقليديبعملةغيرملموسة،بعيدة
معن أمعين السلطات الرسمية ،أو وجود غطاء من الذهب ،معمالت أجنبية تدمعمها وتستخدم التشفير وقامعدة بيانات تسمح
بتحويلاالموالبسرمعةوسريةخارجنطاقالدفعالمركزيالتقليدي( .)40
واليوميوجدفياألسواقأكثرمن1324 معملةافتراضيةرقميةمشفرةوالتيمعلىالرغممنكونهامعملةافتراضية
رقميةإلكترونية،إالانهاانتشرتفيالتعامالتاإللكترونيةمعلىشبكةاإلنترنت ،وقبلتفيالكثيرمنالكثيرمنالمتأجرة
ومعلىرأسهاالعملةالرقمية( .)Bit coin
 -5.2الخدمات الرقمية
-1.5.2التعليم اإللكتروني Digital Education
يشيرمفهومالتحويلالرقميفيالتعليمإلىتوظيفالتقنيةالرقميةفيبيئةالنظامالتعليميالمعتمد،ودمجتكنولوجيا
المعلوماتواالتصاالتفيقطا التعليم ،كخدمةجميعأطراف العمليةالتعليمية ،ومنتلكالخدماتالتييقدمها ،التحول
الرقميفيقطا التعليم ،القيامباإلجراءاتاإلداريةمثلالقبولوالتسجيلاإللكترونيللطلبةمعبرالموقعالمعتمدللمؤسسة
التعليمية )41(.
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ويعنيالتعليماإللكترونيالتدريسمعبرإيجاد صفوفذكيةمزودةبوسائلتعليميةتقنية ،واتاحةانوا معديدةمن
التعليمالمعتمدمعلىالتكنولوجيافيالمفهومالحديثمثلالتعليممعنبعدDistance Learningحيثيتلقىالطالبتعليمية
فيالفصولاالفتراضية،التيتنشأمعبرالمنصاتالتعليميةالتفامعليةوغيرالتفامعليةباستخدامشبكةاإلنترنت )42(.
اما التعليم المدمج  Blended Learningفيجمع مابين التعليم اإللكتروني والتعليم التقليدي  Traditional
،Learning وبالتالينجدانمعمليةالتحولالرقميتشملثالثمجاالتهيالنظامالبيئيالتعليمي،ومعمليةالتعليمومعملية
التدريس )43(.
ومعلى الرغم من ان بعض المؤسسات التعليمية قد استخدمت الحلول التقنية معلى مدار السنوات الماضية ،إال ان
التحول الرقمي في التعليم ،في المدارس والجامعات ،قد تحقق اثناء تفشي (وباء كورونا) ،حيث تسعى الحكومات في
مختلف دول العالم إلى التخفيف من االثار المباشرة لعملية االغالق وتعزيز استمرارية التعليم للجميع ،فقد ادت جائحة
(كورونا) التي اثرت معلىاقتصادات العالم ،إلى التأثير معلى القطا التعليمي ايضا ً ،إذ ما يقارب ( )1.5مليار طالب و
 %91من طالب المدارس االبتدائية والثانوية ،وطالب الجامعات أصبحو غير قادرين بسبب الوباء من االلتحاق فعلياً
بالمدرسة،فكانالتحولالرقميفيالتعليممعبراإلنترنت،قدساهمفعلياًفينشرالتعليموالتعليم )44(.
 -2.5.2خدمات النقل والمواصالت الرقمية
تعدشركة(اوبر )Uberوشركة(كريم)Careemأحدأهم التطبيقاتللتحولالرقميفيمجالالنقل،فقدتأسست
شركة(اوبر )Uberمعام 2009فيالوالياتالمتحدةاألمريكية ،اماشركة(كريم )CAREEMفقدتأسستمعام2021
فيدولةاالماراتالعربيةالمتحدو ،رغمأنهم لميقومواباخترا جديد،إالأنهم استطامعواتطويرخدمةالنقل ،فلميكنمن
السهلمعلىاألفراد إيجاد سيارةأجرة وقتالحاجةإليها ،ولميكنمنالسهلمعلىسائقيالسياراتإيجاد الركاب بسهولة،
لذاجاءتفكرةاستخدامالتكنولوجياالرقميةمعنطريقتطبيقرقمييمكناليشخصتحميلهمعلىالهاتف )45(.
ولميقتصرتطبيقالتحولالرقميمعلىالمجاالتالسابقةالذكرفحسب،بليمتدإلىمجاالتالحصرلها،سواءفي
مجال السياحة والفنادق الذي تبرز فيه (شركة  )Air b&bو (شركة  )Bookingاللتان تعتبران من أكبر المنصات
الرقميةفيمجالالسياحة ،امافيمجالالبنوكفقدبرز(بنكبايبال ،)Pay pal Virtul Bankباإلضافة إلى سالسل
متأجرة (وولمارت)التيقامتمعلىاستخدامالتكنولوجيالتقليلسالسلالتوريدباالمعتمادمعلىتقنية،Just in timeحيث
يتمالتواصلمعالموردينلمألاالرففالفارغةتلقائياًدونالحاجةإلىموظفين .

ثالثا :أهم التحديات التي تواجه التحول لالقتصاد الرقمي
تواجهالدولالناميةصعوبةتعترضطريقهالتبنياالقتصادالرقمييمكنتحديدهاباآلتي :
 -1.3الفجوة الرقمية:
يعبر مفهوم الفجوة الرقمية معن الفارق في حيازة التكنولوجيا ،وحيازة المهارات التي يتطلبها التعامل معها ،بين
الدولالمتقدمةالمنتجةلهذهالتكنولوجياوبينالدولالناميةالتيالتساهمفيإنتاج هذهالتكنولوجيافيصياغةمحتوياتها،
ويمكنالقولانالالمساواةأمام إمكانيات بلوغالمعلومةوالمساهمةفيالمعرفة ،وازديادالشبكات ،وكذلكاالستفادةمن
التنميةالهائلةالتيتوفرهاتكنولوجيااالمعالمواالتصالهذهالعناصرهياالجزاءالبارزةللفجوةالرقمية )46(.
والفجوة الرقمية من وجهة النظر االقتصادية هي نتيجة لعدم القدرة معلى اللحاق بركب اقتصاد المعرفة ،ومعلى
استغالل موارد المعلومات لتوليد القيمة المضافة ،وفد يسهم تحرير األسواق والغاء الحواجز أمام تدفق المعلومات
والخدماتوحركاترؤوساالموال،وكلهااموروتتطلبسرمعةاالندماجفياالقتصادالعالمي )47(.
كما تعرف (الفجوة الرقمية) بانها الفجوة الحاصلة بين الدول المتقدمة والدول النامية ،في النفاذ إلى مصادر
المعلوماتوالمعرفة ،والقدرةمعلىاستخدامهاواستغاللها ،ولهذهالفجوةايبابمعلميةوتكنولوجياوتنظيميةفظالً معنتوفر
البنيةالتحتية(.)48كماموضحفيالشكل( )5
وتظهر الفجوة الرقمية في الوصول إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،وتقاس شكليا ً بمدئ انتشاء
خطوط الهاتف واجهزة الكمبيوتر الموصولة باإلنترنت وغيرها وتبرز الفجوة في استخدام التكنولوجيا ،وتقاس بمبدئ
مستوىالمهاراتوبوجودالعديدمنالمكمالتالنشطة )49(.
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اما فجوة االستخدامالفعلي ،والتيتقاسمن خاللالوقتالمستغرقفي االتصاالت السلكيةوالالسلكيةالغراض
مختلفة ،بعدد مستخدمي اإلنترنت والوقت المستغرق في ذلك ،ومستوى التجارة اإللكترونية وغيرها ،وفجوة في اثر
االستخداموتقاسبالعوائدالماليةفيالقدرةمعلىاستغاللالتكنولوجياالجديدة )50(.
شكل ( )5الفجوة الرقمية

الفجوة التقنية

الفجوة التعليمية

فجوة الحريات

الفجوة المعرفية

الفجوة االتصالية

الفجوة الرقمية

الفجوة
التشريعية

فجوة العقل

الفجوة الثقافية

المصدر :حسن،محمدمعبدالهادي ،العصاالتكنولوجيةلعبورالفجوةالرقمية ،وزارةالتربيةوالتعليم ،كليةالمعلمين ،الطائف،
السعودية،،2005ص.7 


لقدنتجمعنالثورةالتكنولوجيةفياالتصاالتوالمعلومات،العديدمنالتحدياتومنبينهاالتحديالمتعلقبتضييق
الفجوةالرقميةبينالدولالمتقدمةوالدولالنامية،وكانمؤتمراألممالمتحدةللتجارةوالتنميةقدقدمفيمعام،2002تدبير
لمحواميةالمعلوماتكجزءمنمؤشراتتنميتهالتكنولوجياالمعلوماتمعلىبياناتمحواالميةالتكنولوجيةواستخدامات
تكنولوجياالمعلوماتواالتصاالت )51(.
وحسبجمعيةاألمم المتحدةللعلوموالتكنولوجيامن أجل التنمية( ،)UNCS TDمعلىالدولالناميةانتندمجفي
اقتصادالمعرفةوانتركزمعلىجانبتكنولوجيايتطلباقامةبنىتحتيةمعلوماتيةمكلفة ،فانمعدماستعمالهايكونأكثر
تكلفة )52(.
كماتناولمؤتمرجنيفمعام ،2003ومؤتمرتونسمعام ،2005معددا ً منالمواضيعفيمجالالسياساتالمتعلقة
باقتصاد المعرفة والتطور التكنولوجي ،لعل أبرزها الحد من الفجوة الرقمية ومحاربة الجهل واالمية واالمن السبراني،
والسيادة الكاملة لإلنترنت ،واحترام الحريات ،وحرية االمعالم ،وحقوق المرأة في النفاذ إلى المعلومات ،ودور المجتمع
المدنيفيإرساءمجتمعالمعلومات،وتحسينالبنيةالتحتية )53(.
وفيمايخص(الدولالعربية) ،فأنهاتعانيفقراً رقميا ً،إذيوجدتطورمعتدلفيالوصولإلى اإلنترنت ،وهوما
يصعبالتجارة اإللكترونيةالعربيةالبينية ،ومنثم فانالغالبيةمنهذه الدولترتبطبظهيرمعالمي ،ممايزيدمنتكلفة
االتصال بين الدول العربية وبعضها ،فنسبة الحاسبات الشخصية ال تتعدى  %1.6في سوريا بالنسبة لكل ساكن و36
مستعمالً  لإلنترنت من بين كل  10000مواطن ،وتتصدر االمارات العربية المتحدة ،الدول العربية من حيث نسبة
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مستخدميالشبكةالدوليةللمعلوماتمنبينسكانها ،حيثبلغتلديها( )%29.9لتتبعهاالبحرينبنسبة ،%17ثمقطر
بنسبة( ،)%12.8فالكويتبنسبة( ،)%11.29فيحينيقفالعراقفينهايةالقائمةبنسبة()%0.8وقبلهالسودانبنسبة
( )54(.)%0.10
 -2.3التمويل غير الكافي لبحوث االتصاالت والمعلوماتية:
أدى غياب التمويل الكافي لصنامعة البرامجيات إلى االمعتماد المتزايد للخبراء األجانب ،وهو ما جعل قطا 
المعلوماتيةفيالدولالنامية(السيماالعربيةمنها)يشاركبنسبة%5منالدخلالقوميالعربياإلجمالي ،لتصبحهذه
الدولمستورداًصافياًلتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالت )55(.
 -3.3هجرة االدمغة والكفاءات :Brain Drain
تمثلهجرةالكفاءاتاستنزافا ًحقيقيا ًيكبدالدولالناميةخسائراقتصاديةكبيرة ،فالنفقاتالتيخصصتلالستثمار
فيرأس المالالرقميالمعرفيالقائممعلىرأس المالالبشري ،مهددبشكلمباشربهجرةهذهالعقولخاصةفيمجال
التكنولوجيا ،والتي توصف بأنها نزيفا ً حقيقيا ً يكبد البلد االصلي خسائر اقتصادية كبيرة ،حيث ان النفقات الطائلة التي
خصصتلالستثمارفيرأس المالالبشري human capitalلمتجنمنهاالدولالناميةأيمكاسب،إذيعيشمعددكبير
منالكفاءات(ومنهاالعربية)معاليةالتأهيلخارجبلدانها،ويقدرمعددالخبراءوالمهنيينالعربالذينيعملونخارجبلدأنهم
فينهايةالقرنالعشرينبمايقاربمليونمهنيمعربييعملونفيدولمنظمةالتعاوناالقتصاديوالتنمية )56(.
وبذلكتواجههذهالدولتحديا ًصعبا ًفياسترجا تلكالعقولالمهأجرة ،والحفاظمعلىالعقولوالكفاءاتالمتواجدة
فيها،منخاللتوفيرالظروفالمالئمةالتيتهيئهالهذالطاقاتالبيئةالمالئمةللعملواإلبدا  .
 -4.3انتهاك حقوق الملكية الفكرية:
حقوقالملكيةالفكرية()IPRS INTELLECTUAL PROPERTY Rightsهيمصطلحمعاميتعلقبنسبة
حقوق الملكية ألصحابها ومالكيها ،كبراءات االخترا وحقوق النشر ،أو العالقة التجارية ،والسماح لهم باحتكارها
واستخدامهالمدةمحددة،فهيتعتبرحقوققانونيةتحفظاالبتكارات )57(.
كماتعرفالملكيةالفكريةبانهاحقتمتلكهجهةمعينةألمعمال الفكراإلبدامعية ،التيتوصلتإليها كاالخترامعات،
والرموز ،والنماذجالصنامعية ،والصوروالمصنفاتاالدبية ،والرموزواالسماءالتيتقومبإنتاجها أوتأليفها أوتنتقلإلى
ملكيتهافيوقتالحق،األمرالذييتطلبحمايةهذهالملكيةمنالسرقةأوالغشأوالتزوير )58(.
وتظهرأهم يةحقوقالملكيةالفكريةمعالتطورالحاصلمنمجالالتكنولوجياواالبتكاراتوالمعلوماتية،منخالل
الدور الذي تلعبه تنشيط القتصاد والعوائد التي تدرها ،فمساهمة الملكية الفكرية في التنمية تكمن في تحقيق النمو
االقتصادي،إذتساهمفيزيادةالناتجالمحلياإلجمالي ،وخلقفرصالعملفيالقطامعاتالتيتعتمدمعلىحقوقالملكية
الفكرية ،والتي توفر  %5.4من الوظائف في كندا ، %6.5في االتحاد االوربي ، %7.3في روسيا ،وتستحوذ الدول
المتقدمة معلى حوالي  %97من براءات االخترا  ،وتستحوذ الشركات العالمية معلى  %90وبراءات االخترا 
التكنولوجية )59(.
وأصبحتحقوقالملكيةالفكريةضرورةوطنيةومعالميةملحةخصوصا ًفيمعصرتتطورفيهالعلوموالتكنولوجيا
كلدقيقةمعالتفاوتبينالدولالناميةوالمتقدمةفيهذاالمجال ،فالدولالمتقدمةفرضمعليهاتسار النشاط الصنامعي
والتجارياتخاذتدابيرصارمةوقوانينمنظمةكحمايةحقوقالملكيةالفكرية ،بينماالتزالالدولالناميةمتهاونةفيهذا
الحقللعدموجودنشاطصنامعيومعلميضاغط،وطالماانتلكالحقوق محتكرةفيالدولالمتقدمة،فانانتقالتلكالعوائد
إلى الدول النا مية سيعيق تبعيتها لعدم قدرتها معلى مالحقة التطورات العلمية والتكنولوجية بسبب ارتفا تكلفة البحث
والتطوير )60(.
وتقومفلسفة الدولالمتقدمةفيمجالحقوقالملكيةالفكريةواحاطةمخترمعيهاومبدمعيهاومؤسساتها االقتصادية
والتكنولوجيةبقوامعدحمايةصارمة ،ليسمعلىمستوىتشريعاتهاالوطنيةفحسب ،بلفرضتهامعلىالمستوىالدولي ،من
خاللاتفاقيةالجوانبالمتصلةبالتجارةمنحقوقالملكيةالفكرية()TRIPSللحدمنانتشارظاهرةالتقليدوالقرصنةمعلى
نطاقواسع ،فكلتلكالقوانينكانتمدمعاةلتشجيعاإلبدا واالبتكارفيظلمنافسةشريفةونزيهةبعينالمبدمعين ،وألن
غيابهذهالحمايةلحقوقالملكيةالفكريةفيالمجتمعستفوتفرصا ًللتطوروالرفاهيةوخسائراقتصاديةتقدرمابين-5
%7منحجمالتجارةالدولية )61(.

169

www.ijherjournal.com

IJHER International Journal of Humanities and Educational Research

 -5.3ضعف إمكانيات المعلوماتية واالتصال محليا
فمعظمأدواتالمعلوماتيةمستوردةمنالخارج،والتوجدمبادرةلدولةنامية/معربيةللتعاملمعهذهالمعضلةالتي
تؤثر بدورها معلى صنامعة البرامجيات العربية من حيث االمعتماد الكلي معلى لغات البرمجة العالمية ،يرافقها نقص في
األيدي  العاملة الماهرة والمدربة القادرة معلى التعامل مع تلك البرامجيات ،نتيجة لضعف مستوى التعليم وقلة التمويل
الحكوميفيتمويلالبحثالعلمي .
 -6.3البطئ في بناء قواعد قانونية لالتصاالت
فيكثيرمنالدولالنامية(العربية)يوجداتجاهلتعديلقوانيناالتصاالتبسببالضغوطالمرتبطةبشروطمنظمة
التجارةالعالمية()WTOوللتقدمفيمعمليةالخصخصة ،غيراناصدارقوانينتتناسبمعمتطلباتالمعلوماتيةماتزال
تتسمبالبطئالشديد .

رابعا :تجربة سنغافورا الرائدة في التحول لالقتصاد الرقمي:
تعدسنغافورااولدولةفيالعالمقداخذتبالتحوللالقتصادالرقميوذلكمنذمعقدالثمانيناتمنالقرنالماضي
مماجعلهانموذجايحتذى بهرغمالظروفالتيمرتبهاسنغافورةخاللاالزمهاالقتصاديةاألسيويةالتيحصلتفي
دولجنوبشرقأسيا. 
والمعروفانسنغافوراتركتاتحادماليزياوأصبحتدولةمستقلةفي 9ابمعام.1965وكاناقتصادسنغافورا
وقت استغالل يعتمد معلى التجارة وامعادة التصدير .وكان مستوى التعليم  منخفض والبطالة مرتفعة واالسكان والرمعاية
الصحية رديئان )62(.إال  انها استطامعت ان تنطلق بنهضتها من خالل نظام تعليمي متميز كمدخل للعالم و للمنافسة
االقتصاديةمعالميا ،منخاللاالستثمارفيرأس المالالبشريلتحقيقالتنميةالمستدامةلالستثمارفيقطا التعليموتنمية
الصنامعاتالتكنولوجية .
لقدامعتمدتسنغافورافيبدايةصنامعاتهامعلىالصنامعاتكثيفةالعملكالمنسوجاتالتيالتحتاجرؤوساموال
كبيرة نظرا لتوفر األيدي العاملة ،وندرة رأس المال ،حيث امعتمدت المرحلة األولى معلى استراتيجية احالل الواردات
وفرضرسومكمركيةو نظامالحصصمعلىالسلعالمستوردة ،واثبتتهذهاالستراتيجيةمعدمجدواها ،فلجأتسنغافورا
إلىاستراتيجيةتشجيعالصادراتمنخاللجذبالمستثمريناألجانبوتقديمالحوافزالجتذابرأسالمالاالجنبيوإنشاء
المناطقالحرةومنخاللمنحامعفاءاتضريبيةوحوافزللتصدير.( )63
فنهضةسنغافوراقدبدأتفيالسبعينياتمنالقرنالماضيمعندمابدأتتدمعمحقلالتدريبالتقنيالمهنيوتنمية
المهارات ،وفي التسعينات ركزت سنغافورا معلى حقل التكنولوجيا التي شملت مجمومعات صنامعيه (كاإللكترونيات
والكيميائياتوالهندسةوالصنامعاتالطبيةالحيويةوالخدماتاللوجستيةوهندسةالنقل). 
حيثتمإنشاء مجمومعةصنامعيةمنسلسلةكاملةتبداباالبتكاروتنتهيبالمنتجالنهائيوخاصةفيتصنيعاالجزاء
والقطع وكان تطبيق االساليب التكنولوجية الحديثة في شبكات اإلنتاج للتصدير من العوامل التي اتاحت لسنغافورا النفاذ
لألسواقالعالمية )64(.
وتطلعتسنغافورانحومواكبةمتطلباتاقتصادالمعرفةمنخاللاستراتيجيةتقوممعلىالمعرفة ،ومنثمتحولت
سياستهامعلىاالقتصادالقائممعلىاالستثمارالمرتكزمعلىرأسالمالالبشريوتسويقهلدمعمالنمواالقتصادي،مثلتوسعة
التعليم بالدرأسات العليا ،ومضامعفة اإلمكانية االستيعابية للدرأسات العليا ،جعل جامعات سنغافورا معالية المستوى،
ومراجعةالمناهجالجامعيةاألولى لضمانمالئمةوحداتهاومراجعةاجراءاتالتقويمواتبا اليةالمشاريعالتنفيذيةوابتكار
برامجخاصةمثل(برامجتطويرالمواهبوبرامجالبحوثالجامعيةلماقبلالتخرجوبرامجالكتابةاإلبدامعية) واجتذاب
أكبرمعددممكنمنالطلبةالموهوبين )65(.
فنجاحتجربةسنغافورااستندتمعلىالمعرفةوسرمعةاالستجابةللتغيرات ،وانالتنميةاالقتصاديةالتأتي إالمن
خالل قامعات الدراسة في المدارس أو الجامعات من أجل المنافسة في سوق العمل وامعتبرت هذا المبدأ سمة من سمات
معصرالمعرفة )66(.
كماأسهم  جذباالستثماراتمعنطريقتدمعيمالبنىالتحتيةلجذباالستثماراتاألجنبية وتأسيسقامعدةأمعمال في
نهاية الثمانينات من القرن الماضي ،في جعل سنغافورا أكبر مصدري التكنولوجيا في العالم مثل اجهزة الكمبيوتر
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ومستلزماتهاومعدخولاأللفيةالثالثةتحولتسنغافوراإلى أكبرمصدرياإللكترونياتفيالعالموبضامعةتكنولوجياذات
تقنيةمعاليةتسمحلهابالوصولإلى األسواق  الجديدةوتغنيهامعنالصنامعاتالتقليديةالتيتخضعللمنافسةالشديدةمنقبل
الدولذاتاالجورالمنخفضةكالصينودولجنوبشرقأسيا )67(.
وفيمعام 2000تمتأسيسوكالةائتمانيةألنظمة التكنولوجياركزتمعلىمايسمىبـ(االقتصادالمعرفي) ،أساسه
التنميةالبشريةورأس المالالبشريوفيالفترةمن 2001–  2004ثمالتركيزمعلىإطالق برنامجاالبتعاثللحصول
معلىالشهاداتالعليا(ماجستيرودكتوراه)فيالعلومالهندسيةوالطبالحيويوالرياضياتودراسة معلمالطاقةوالكيمياء
ومعلمالجيناتوالفيزياءومعلمالكمبيوتر .
وفي معام  ،2005 وقعت سنغافورا اتفاقية الشراكة االقتصادية االستراتيجية معبر المحيط الهادي للسلع والخدمات
وقوامعد االستثمار مع كل من نيوزلندا وبروناي وشيلي للمشاركة في تطوير القوامعد الرقمية الدولية وكما موضح في
الجدول( .)3
وتلعب سنغافورا دورا تاريخيا بارزا في منظومة التجارة العالمية  واللوجستيات بما يماثل بنما ومصر فبجانب
دورهافيتجمعاألسيان) (APECالذيكانتمنالدولالمؤسسةله ،ومعضويتهافيمنظمةالتعاوناالقتصاديلألسيان
باسفيكومجمومعة األسيان()3+ومجمومعةشركةأسيا فهيتمتلكموانئجويةوبحريةسأمعدتهامعلىتحقيقمايقارب
()21ملياردوالرسنوياكعائداتللخدماتالمقدمةفيموانئهافيمطلعاأللفيةالثالثةوساهمقطا المالحةبنسبة%7من
الناتجالمحلياإلجماليوتوفير()170.000الففرصةمعمل/وظيفةللمواطنينالمحليين )68(.
لقد شهدت سنغافورا قفزة اقتصادية بدأت بالطفرة المدفومعة باإلنترنت وقطا الخدمات إلى التصنيع في مجال
التكنولوجيا الفائقة لتقود بذلك قاطرة التكنولوجيا في دول جنوب سرق أسيا وسارمعت الشركات السنغافورية إلى التقدم
لألمامللبحثمعنالتكنولوجياواالنفاقمعليهاواالستثمارفيأحدثمجاالتهامنالحاسوباالليإلىمعداتوحداتصنامعة
اشباهالموصالت .
وشرمعتسنغافوراباستخدامالمعلوماتواالتصاالتالتجاريةلتقييممدىاستخدامالشركاتللمعلوماتواالتصاالت
فيقطامعات االقتصادالرئيسيةفيها .والتطورالذيوصلتاليهالشركاتفيتنبنيتكنولوجياالمعلوماتواالستفادةمنها
حتىيتسنىلهاالحفاظمعلىقدرتهاالتنافسيةفياقتصادمبنيمعلىالمعلومات )69(.
جدول ( :)3تطور القواعد الرقمية الدولية
اتفاقية الشراكة االقتصادية االستراتيجية عبر المحيط الهادي
وقعت من قبل (نيوزلندا ،سنغافورا ،بروناي ،شيلي) للسلع والخدمات وقواعد االستثمار
مفاوضات الشراكة عبر المحيط الهادي TPP
بدأت المفاوضات مع ثمان دول من ضمنها الواليات المتحدة
2010
2013
انضمت اليابان إلى المفاوضات
انسحبت الواليات المتحدة
2017
اتفاقية (TPP 11) CPTPP
2018
وقعت االتفاقية ( )11دولة ما عدا الواليات المتحدة (مع احكام القواعد الرقمية)
اتفاقية التجارة الرقمية بين الواليات المتحدة واليابان
تم التوقيع
2019
اتفاقية االقتصاد الرقمي بين سنغافورا واستراليا
تم التوقيع
2020
)Source: RTEI، Development of international Rules for Digital Economy (https://www.rieti.go
2005


وتصنفالدرأساتاالستقصائيةالعالميةسنغافورافيامعلىالمراتبمعلىالدواموصنفالنظامالقانونيضمنأولى
النظممنقبلالمنتدىاالقتصاديالعالميوالمعهدالدوليللتنميةاإلداريةوالشراكةاالستشاريةلتقييمالمخاطراالقتصادية
وتعدسنغافورامنأكثراقتصاداتالعالمتنافسيةلألمعواممن،2021-2019إذحققتالمراتباألولىمتقدمةمعلىالواليات
المتحدةودولاقتصاداتمجمومعةالعشريناآلخرى،وتعتبرسنغافورااألقربإلىالقيمةالمثاليةللتنافسيةلتتصدرالترتيب
األقليمي العالمي بفضل أدائها المتميز من  12-7ركيزة يستند إليها مؤشر التنافسية العالمية والتي تشمل البنية التحية
والصحةوسوقالعملوالنظامالماليوجودةالمؤسساتالعامةوتستفيدمنكونهااالقتصاداألكثر انفتاحافيالعالموكما
موضحفيالجدول( .)4
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 1-4الحكومة الرقمية (اإللكترونية) في سنغافورا:
ويتماستخدامأحدثاالساليبلألرشفة اإللكترونيةللشبكةالتيتضمقامعدةضخمةمنالبيانات فقدتمأرشفة كافة
القضايا التي نظرت فيها المحاكم في سنغافورا منذ معام  1981وتضم الشبكة كافة القوانين واألنظمة والتشريعات في
سنغافورا وفي محكمة العدل الدولية(الهاي) .كما تضم كافة االحكام التي صدرت معن المحاكم السنغافورية في القضايا
السابقةوكذلكتقاريرالبرلمان )70(.
وفي معام  2000كشفت حكومة سنغافورا النقاب معن خطه خصصت لها ( )1.5بليون دوالر تهدف إلى تحويل
الحكومةإلى حكومةتدارأنشطتهاإلكترونياوبمقتضىهذهالخطةيتمانجازهذهالخدماتالعامةإلكترونياوإنشاء موقع
خاصمعلىالشبكةيعرفباسم(مركزخدمةالمواطنإلكترونية)تصنففيهاالخدماتحسباالنشطةالحياتيةالبحسب
اإلدارةوالوكاالت )71(.
جدول ( :)4ترتيب االقتصادات العالمية والعربية األكثر تنافسية 2021-2007
األداء
االقتصادي
7
16
17
2
1
25
30
6
9

الكفاءة
الحكومية
2
9
7
12
5
4
1
8
3

كفاءة
األعمال
5
2
1
4
9
6
3
7
8

البنية
التحتية
1
2
3
7
11
4
16
14
28

5

28

10

6

34
10
22
14
3
4
11
26
20
32
عدد الدول

14
10
13
15
23
27
6
19
29
11
64

12
13
11
16
23
17
15
19
18
22
64

5
24
20
8
10
18
40
13
12
25
64

الدولة

2021

2019

سويسرا
السويد
الدنمارك
هولندا
سنغافورا
النرويج
هونك كونك
تايوان
االمارات
العربية
الواليات
المتحدة
فنلندا
لوكسمبورغ
ايرلندا
كندا
المانيا
الصين
قطر
بريطانيا
النمسا
نيوزلندا
عدد الدول

2011 2015

2007

3
6
2
4
1
7
5
11
9

4
9
8
6
1
11
2
16
5

4
9
8
14
3
7
2
11
12

5
4
12
14
3
13
1
6
28

6
9
5
8
2
13
3
18
-

10

3

1

1

1

13
15
12
8
17
20
14
19
16
20
64

15
12
7
13
17
14
10
23
19
21
63

20
6
15
5
10
22
19
19
26
17
61

15
11
24
7
10
19
8
20
18
21
59

17
4
14
10
16
15
14
20
11
19
55

https://www.imd.org/centers/world-copetitiveness-center/rankings/world-

Source:
competitivenss.

وفي معام  ،2010قامت سنغافورا بتحويل أكثر من  1600خدمة حكومية إلى خدمة إلكترونية وفي معام 2017
اطلقتسنغافورامشرو (الهويةالوطنيةالرقميةوالمدفومعاتاإللكترونية)ومخططالحكومةالرقمية) (DGBيهدفإلى
تحقيقمستوياتتتراوحمابين%75و%80منرضاالمواطنينواألمعمال معنالخدماتالرقميةالحكوميةوقداحرزت
سنغافوراهذهاالهدافبينمعام2017و2018وارتفعتدرجةرضااألمعمالمن%64إلى )72(.%69
وتمفيمعام2018استكمالالجولةاألولىمنالخططالشاملةللعملبالرقمنةمثلرقمنةتسجيلالوفياتفيوزارة
الداخلية والبنية التحتية وقراءة العدادات التابعة لوزارة البيئة والموارد المائية التي تتيح معلومات فورية معلى أنماط
االستهالكللمياه ،ونشركاميراتواجهزةاستشعارلتحسينمراقبةوانفاذالسالمةفياماكنالعملومواقعالبناءوإطالق
برامجلمسامعدةكبارالسنفيتعلمبيئةالمعامالتالرقميةللوصولإلى الخدمةاإللكترونية ،هذاالحراكالتومعويجعل
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أكثر مننصفسكانسنغافوراأكثر تفاؤالحيالالمستقبلفيإطار مبادرة(األمة الذكية)المدفومعةبالتكنولوجيا.لتغيير
طريقةمعيشهاومعملمواطنيهاوشركاتها )73(.
وتكيفسنغافوراالتكنولوجيالجنيفوائدالرقمنةلألمعمال لجذباالستثماراتاألجنبية وخلقفرصمعملالوظائف
لمواطنيسنغافوراوكماموضحفيالجدول( .)5
وفيمعام2020امعتمدتسنغافوراالخطةالرئيسيةلتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالتالتيتضمنتفيهذاالمجال
للسنواتمن 2025-2020نحواقتصادآمنومستدام.وتسعىسنغافوراجاهدةإلى انتصبحأولى الدولالذكيةفيالعالم
واالستفادةمنتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالتلتعزيزالنمواالقتصاديوالرفاهية .
 2-4التجارة اإللكترونية في سنغافورا:
كانتسنغافورااولدولةفيالعالمطبقتالقانونالنموذجيللتجارةاإللكترونيةسنة ،1998تلتهاالوالياتالمتحدة
األمريكيةUSAوايطالياسنة1999وفرنساوتونسوالصينمعام2000وايرلندا2001ودبيوالبحرين )74(.2002
جدول ( )5تطور عدد المؤسسات في سنغافورا من 2018-2014
المتغيرات
2018
2017
2016 2015
2014
عدد الشركات (باآلالف)
263.9
254.1
247.4 246.4
244.1
عدد الشركات المملوكة محليا(باآلالف)
217.6
209.7
203.6
203
202.2
عدد الشركات المملوكة لألجانب (باآلالف)
46.3
44.4
43.8 43.5
42
عدد الموظفين (مليون)
3.5
3.4
3.4
3.4
3.4
عدد الموظفين المحليين (مليون)
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
عدد الموظفين األجانب (مليون)
1.1
1
1
1
1
القيمة المضافة للمؤسسات المحلية (مليار)
169
16.3
161
158
155
القيمة المضافة للمؤسسات األجنبية (مليار)
278
258
235
223
205
نسبة عدد المؤسسات المحلية من المجموع()%
82
83
82
82
83
نسبة عدد المؤسسات األجنبية من المجموع()%
18
17
18
18
17
نسبة عدد الموظفين المحليين من المجموع ()%
69
70
70
71
72
نسبة عدد الموظفين األجانب من المجموع ()%
31
30
30
29
28
المصدر :بن معطية ،سفيان ،الشارف ، ،2021الصنامعات الصغيرة والمتوسطة أساس التنويع االقتصادي :معرض لتجربة
سنغافوراوإمكانيةاستفادةالجزائرمنها،مجلةاالستراتيجيةوالتنمية،المجلد،11العدد3–خاص/ابريل،،2021ص .197


وبينتالدرأساتان%15منكبرياتالشركاتفيسنغافورا.ناشطةفيمجالالتجارةاإللكترونيةفيسنه2000
ومقارنةاب%4معام .1999
وازدادت بشكل ملحوظ معامالت التجارة اإللكترونية حيث ارتفعت مبيعات التجارة اإللكترونية بين شركات
األمعمال التجاريةوبعضهاالبعض B2Bمن 5.7بليوندوالرمعام 1998إلى  40بليوندوالرمعام 1999ثمإلى 92
بليوندوالرمعام 2000وازدادتقيمةالمبيعاتالتجاريةبيناألمعمال التجاريةوالمستهلكين B2Cمن 36مليوندوالر
معام1998إلى2000مليوندوالرمعام1999إلىمايقدربمبلغ1.2بليوندوالرمعام )75(.2000
وتركزتالسياسةالتجاريةفيسنغافورامعلىمعناصرأساسيةأهمها :
 -1ترويج التجارةمنخاللالترويجللصادراتواالستيرادات.
 -2البنية التحتية للتجارة وذلك لتعزيز القدرة التنافسية للتجارة من خالل أنظمة التسهيالت التجارية و تمويل
التجارةوسالسلالتوزيع.
 -3العالقات التجارية وذلك لتوفير بنية التجارة الحرة لالستثمار من خالل العالقات التجارية الثنائية والجمامعية
واألقليمية،منالعواملالتيسأمعدتسنغافورامعلىاالرتقاءفيمستوىاقتصادهاوزيادةحجمصادراتهامنالسلع
والخدمات.
حيث ابرمتسنغافوراواستراليا اتفاقيةثنائيةتتعلقبالتجارة اإللكترونيةحيثتوجد قوامعدثنائيةأقليميةللتجارة
اإللكترونيةفيمنطقهأسيا والمحيطالهاديكما موضحفيجدول()3المذكورسابقا .فقدسامعداالقتصاد الرقميمعلى
اندماج اقتصاد الدول في ما بينها ضمن االقتصاد العالمي و كسر القيود والحدود والمحددات فيما بينها وزيادة التجارة
العالمية فضال معن تحسين العالقات بين المصدرين والموردين والمنافسين والمستثمرين في شتى المجاالت )76(.ومن
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معناصرقوهالتجارةاإللكترونيةفيسنغافورا ،اناجراءاتهاالكمركيةرقميةبالكاملويتمتنفيذهابطريقةسريعة Trade
 netأو النافذةالوطنيةالموحدةولديهاكذلكمنصةالتجارةالشبكية) (NTRوهينظامجديدللتجارةوالخدماتاللوجستية
يربطالالمعبينمعبرسلسلهالقيمةالتجاريةفيسنغافوراوخارجهاوتشملهذهالمنصةمحل Trade netكمنصةلتطبيق
التصاريحالكمركية )77(.
وتخطط الحكومة في سنغافورا إلطالق شبكة  5G كجزء من استراتيجية التجارة اإللكترونية وشبكات  5Gهي
الجيلالثانيمناتصالاإلنترنت ،تشكلالعمودالفقريفياالقتصادالرقميفيسنغافوراويعززمنقدرهالبنيةالتحتية
إلدارةطلباتالمبيعاتالكبيرةمعبراإلنترنتالدوليهوفقالوزارةالصنامعةوالتجارة )78(.
 3-4المدن الذكية في سنغافورا
احتلتسنغافوراالمرتبة األولى فيالعالمضمنمؤشرالمدنالذكية،حيثتمتصنيفسنغافورا األولى ومدينة
(زيورخ) الثانية و اوسلوا  الثالثة ، معلى انها المدن الذكية الرائدة في العالم في االصدار الثالث من مؤشر المدن الذكية
السنوي)(SCIالتابعلمعهدالتنميةاإلداريةالعالمي)(IMDوكماموضحفيالجدول(.)6 
جدول ( )6المدن الذكية الرائدة في العالم
ت
1
2

المدن
سنغافورا
زيورخ

3
4

اوسلوا
تايبيه

ت
5
6

المدن
لوزان
هلسنكي

ت
9
10

المدن
اوكالند
بوكوتا ،سان باولو
ريودي جانيرو

كوبنهاكن
7
جنيف
8
Source: https://www.smartcitiesdive.com، https://smarteitiesworld.net


قامتسنغافورافورابتطويرنموذجديناميكيثالثياالبعادللمدينة ،ومنصةتعاونيةتدمعماصحابالمصلحةفي
المدينةفيدفعمعجلهاالبتكار ،مكنتمناستخدامرؤىقيمةمستمدةمنبرنامجلتحليلالسياساتواألمعمال واتخاذالقرار
واختياراألفكار )79(.
 وتقدم سنغافورا التصميم المتوازن معلى الجوانب االقتصادية والتكنولوجية للمدن الذكية من ناحيه ،والمزيد من
االبعاداالنسانيةللحياةالحضريةمثلنومعيةالحياةوالبيئةوالشموليةمنناحيةاخرى .
وتعتمداجهزهاالستشعاروالكاميراتمعلىالنظامالبيئيالرقميالقائم،وتمكنالحكومةمنتقييمأداءحركةالمرور
وكفاءتهاوتحديدمشاكلمثلمطباتالطرقورحالتالحافالتالومعرة،ومنتهكيالقانون،إذقامتالمدينةمنأجلتعزيز
االمن في االماكن العامة بتركيب أكثر من ( )62000من كاميرات الشرطة في المجمعات السكنية العامة ومواقف
السيارات( )80
وتسمىسنغافورا(سويسراأسيا)ألنهااالقلفوضويةمعنبقيةدولأسياواالقلفيمعدالتالفقروالجريمةوحركة
المرورالمنخفضة،وخاللالسنواتالماضيةنفذتالحكومةاستراتيجيةتحويلسنغافوراإلى(مدينةذكية)مستدامة .
وكانتسنغافوراقدابدتاهتماماكبيرابالبيئةمنذمعام 1992وبدأتفكرة(المدينةالذكية)بينمسؤوليالحكومة
بهدفتحسيننومعيةالحياهللجميعوتحقيقالنمواالقتصاديوقامتسنغافورابتطويرسبلجديدهللربطبينالبنيةالتحتية
الحكوميةوقطا األمعمالوالسكن.( )81
لتصبحسنغافوراأحدالنماذجالفريدةللمدنالذكيةفيالعالممنخاللتجربةانوا متنومعةمنالتكنولوجياالمتطورة
فيسنغافورامنخاللالعملمعلىإنشاء نماذجثالثيةاالبعادلكلالمبانيحتىالزجاجوالخرسانةوالمواصفاتالداخلية
للمبنىوذلكمنخاللبياناتمتطورةواجهزةخاصةبالطوارئوالكوارثواستخدمتسنغافوراالكثيرمنااللياتمثل
األنظمة  الرقميةواجهزهاالستشعارفيالشوار وتطويرنظامآليللصرفالصحيوتمتحديدنسبةالنظافةفيالمناطق
العامةباستخدامصناديقذكيةتعملالحاسوبااللي.( )82
وترمى رؤية سنغافورا تعزيز اقتصادها من خالل األمة الذكية في اثراء حياة مواطنيها ،باالستفادة من القدرات
الكامنةالتيتهيئةتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالتتحسينالالستدامةالبيئيةوالنمواالقتصاديواالجتمامعيالعادل .
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االستنتاجات والتوصيات
أوال :االستنتاجات
 -1يرتبطالتحولالرقميبتطبيقالتكنولوجياواالستفادةمنثورةاالتصاالتوالمعلوماتلتقديمالخدماتوالمنتجاتبشكل
ابتكاريمعلىجميعاالصعدةفيكلاالنشطة.
 -2تؤثر التكنولوجيا باالقتصاد وتتأثر به ،فهي المؤثر األكبر في االقتصاد في األلفية الثالثة بامعتماد االقتصاد معلى
المعلوماتوالذكاءاالصطنامعيواجهزةالكمبيوترفائقةالسرمعةوانترنياألشياء وصوالإلى التشفيرفيمجاالتالتسوق
واإلدارة والتعليم والتجارة والمصارف والبنوك والسياحة إلى جانب اساليب المحاكاة المستخدمة في مجاالت الطبية
والكيميائيةوالفيزيائية.
 -3يتسم االقتصاد الرقمي القائم معلى اقتصاد المعلومات واإلنترنت بالعديد من الخصائص جعلته يتميز معن االقتصاد
التقليديفيسرمعةاألداءواالستجابةوانخفاضالتكاليفوالجودة.
 -4يقدماالقتصادالرقميميزةالسهولةفياتخاذالقرارفيتوظيفالمعلوماتفيخدمةالقراراتاالقتصاديةفيمختلف
االنشطةوفيمختلفالدول.
 -5إ نالقوةاالقتصاديةالقادمةستكوننابعةمنمجتمعالمعلوماتوالمعرفةواناالستثمارفيالبحثوالتطويروامتالك
التكنولوجياالمتقدمةلميعدترفاأورفاهيةمعلمية،بلأصبحمعنصرامهمافيالتنميةاالقتصادية.
 -6تفتقر الكثير من الدول النامية إلى القدرات والمهارات لتوظيف التكنولوجيا في النشاط االقتصادي مما يحتم معليها
التصديللفجوةالرقميةمابينهاوبينالدولالمتقدمة.
 -7قديفرزتطبيقأنظمة الذكاءاالصطنامعيوالخدماتفيتزايدالبطالةبينالعاملينغيرالماهرينمماقديعدمنسلبيات
ومخاطرالتحولنحواالقتصادالرقمي.
ثانيا :التوصيات
 -1ضرورة التركيز معلى أهمية دمعم وتطوير مراكز البحث العلمي في الدول النامية لتقليل الفجوة الرقمية في مجال
االقتصادالرقميمابينالدولالمتقدمةوالدولالنامية.
 -2توفيراالمكاناتالماديةالمخصصةلالستثمارفيإنتاجالمعرفةواالبتكاروزيادةالقدرةالتنافسية.
 -3الحرصمعلىإنشاء وتطويرالبنىالتحتيةاألساسيةفيالتكنولوجياالعاليةللتغلبمعلىوأحدهمن أهم المعوقاتالتي
تواجهالتحولالرقمي.
 -4ينبغيالتركيزمعلى أهميةالتعاونمابينالدولالناميةوالمتقدمةلالستفادةمنالتطبيقاتالتكنولوجيةوإدارتهاوبعكس
ذلكستضطرفيالدولالناميةإلىاستخدامفقطماتجودبهالدولالكبرىوتصبحتحتهيمنةهذهالدول
 -5ضرورةالتعاونمعالقطا الخاصلتقديمالمزيدمنالتدريبوالمهاراتإلى المؤسساتالصغيرةوالمتوسطةالحجم
بشأنكيفيةاالستفادةمنالمنصاتالرقمية.
 -6لضمان مساهمة التحول الرقمي في تحقيق النتائج المرجوة ،تعزيز الثقة بدمعم القوانين واللوائح المتصلة بهذا الشأن
وانفاذهابهدفالترويجالستحداثالقيمةواغتنامهافياالقتصادالمستندإلىالمعرفة.
 -7إذا  لمتعالجالفجوةالرقميةفيالدولالناميةفإنهاستتفاقمممايتطلبسياساتوأنظمة جديدهتسامعدمعلىتوزيعأكثر
معدالللمكاسبالمتأتيةمنمعمليةالتحولالرقمي.
 -8التغلبمعلىثقافةرفضالتغييروالمشاركةالمحدودةومعدمجهوزيةالمؤسساتالحاليةمنخاللتطبيقأنظمة الذكاء
االصطنامعيواألنظمةالتكنولوجيةفيمجالاالقتصادوالخدماتوإدارةاألمعمال.
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