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املتسابقون نحو التحول الرقمي:

السياسات العامة لدعم التنمية االقتصادية من خالل التقنيات الرقمية
تحديات تحويل التغطية الرقمية إىل منو اقتصادي
مل يواكب النمو االقتصادي مستوى االنتشار الرقمي.
فمستوى النمو يف عدد مستخدمي اإلنرتنت يف الدول
املتسابقة نحو التحول الرقمي يبلغ  %19من إجاميل
نسبة النمو يف عدد مستخدمي اإلنرتنت عامليًا يف حني أن
النمو يف الناتج اإلجاميل القومي لهذه الدول بلغ  %7فقط

يتباين مستوى تطبيق الرقمنة يف
القطاعات املختلفة داخل البلد الواحد
مبعدل يزيد عن مرتني

يف الدول املتسابقة نحو التحول الرقمي ،مل يحقق
االنتشار الرقمي زيادة كبرية يف العوائد اإلنتاجية .فعىل
سبيل املثال ،نجد أن النمو يف عدد مستخدمي اإلنرتنت
فاق معدل منو إنتاجية العاملة مبقدار  15مرة منذ
عام 2013

جدوى التقنيات الرقمية لالقتصادات الناشئة
واملثري للدهشة أن  %47من فرص النمو االقتصادي املحتملة تسهم بها
قطاعات املوارد ،والبنية التحتية ،والزراعة ال القطاعات الخدمية

ُ ْي ِكن للتقنيات الرقمية أن تسهم يف خلق تأثري اقتصادي
محتَ َمل بقيمة تصل إىل
 3.4تريليون دوالر أمرييك
يف الستة عرش دولة من أصحاب االقتصادات الناشئة يف
أمريكا الالتينية ،وأوروبا الرشقية ،وأفريقيا ،والرشق األوسط –
“املتسابقون نحو التحول الرقمي” بحلول 2030

 12أداة سياسات ُيْ ِكن أن تسهم يف تعظيم فرص االستفادة من االنتشار الرقمي يف تحقيق منو اقتصادي
القيادة من القمة
1

قيادة االتجاه

دفع عجلة التغيري من خالل القطاع العام
4

خلق نقاط تحول من خالل
املشرتيات الحكومية

5

رقمنة جميع الخدمات الحكومية
بنسبة %100

6

تحفيز االبتكار من خالل املشاورات
اإللكرتونية

2

التنسيق بني الجهات الحكومية

تزويد القطاع الخاص مبقومات التحول الرقمي
7

8

9

3

دعم التكامل الرقمي الشامل

جعل املواطنني محور االقتصاد الرقمي

صياغة لوائح وقوانني تعزز التحول
نحو العرص الرقمي ال التناظري

تزويد األفراد باملهارات الالزمة
11
لالستفادة من الفرص الرقمية

تأسيس بنية تحتية رقمية مستدامة
مع األخذ يف االعتبار قابليتها
للتحديث والتشغيل البيني

دعم الفئات التي قد تتأثر
12
بالتحول الرقمي

تزويد املرشوعات الصغرية
واملتوسطة والصغرية جدًا باألدوات
الرقمية لدعم موها

تحفيز االبتكار من خالل تشجيع
 10االبتكار التشاريك ،واقتصاد املشاركة،
والحوافز الرقمية
 .1تضم اقتصادات الدول «املتسابقة نحو التحول الرقمي” ألرجنتني ،والربازيل ،وتشييل ،وكولومبيا ،ومرص ،وإرسائيل ،وكينيا ،واملكسيك ،ونيجرييا ،وبريو ،واململكة العربية السعودية ،وجنوب إفريقيا ،وروسيا ،وتركيا ،واإلمارات العربية املتحدة ،وأوكرانيا.
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إشعار هام باملحتويات
 جميع املعلومات الواردة يف هذا التقرير مست َمدة من. هذا البحث لصالح جوجلAlphaBeta أع ّدت رشكة
 واستعانت فيه باألبحاث والبيانات واملعلومات اململوكة لها أو املتاحةAlphaBeta التحليل الذي أجرته رشكة
 كام أنها ال تقر أو توافق عىل أي تقديرات، مل تُق َِدم جوجل أي بيانات إضافية ألغراض هذه الدراسة.للجميع
 يتم اإلشارة، يف حالة إدراج أي معلومات تم الحصول عليها من مصادر خاصة بطرف ثالث.واردة يف التقرير
.لذلك يف الحوايش مع ذكر املرجع

AlphaBeta is a strategy and economic advisory business serving clients across Asia
and globally. We work with the public sector, corporations, NGOs, not-for-profits and
investors to identify opportunities and develop strategies to grow, improve service
delivery, support economic prosperity and generate tangible impact.

SINGAPORE
Level 4, 1 Upper Circular Road
Singapore, 058400
Tel: +65 6443 6480
Singapore@alphabeta.com

ملخص تنفيذي

عىل الرغم من االنتشار الواسع يف استخدام اإلنرتنت عامليًا (حسبام تشري معدالت استخدام
اإلنرتنت) ،إال أن هذه الزيادة يف االتصال مل يسفر عنها بَ ْعد زيادة يف النمو االقتصادي أو
تَ َح ُسن يف موارد كسب العيش كام كان متوق ًعا وفقًا لألبحاث األكادميية .ويف هذا السياق،
قائل إنه
نذكر مقولة روبرت سولو ،الحائز عىل جائزة نوبل يف االقتصاد ،حيث علق ذات مرة ً
“ي ِكنك أن تلمس عرص الحاسوب يف كل جانب إال يف إحصاءات اإلنتاجية ”.من حينهاُ ،ع ِرفَت
ُْ
هذه املفارقة باسم “مفارقة سولو” أو “مفارقة اإلنتاجية” .مؤخ ًرا ،ذهب بعض املراقبني إىل
طرح تطابق هذه املفارقة مع التقنيات الرقمية اليوم .ففي حني تتغلغل التقنيات الرقمية،
وال سيام اإلنرتنت ،يف معظم جوانب حياتنا ،إال أن كيفية ترجمة هذا النمو إىل زيادة يف
اإلنتاجية مل تتضّ ح بعد .وفقًا إلحصاءات االتحاد الدويل لالتصاالت ( ،)ITUبلغت الزيادة يف
عدد مستخدمي اإلنرتنت عامليًا يف الفرتة بني العامني  2013و 2017نحو مليار مستخدم،
ليصبح عدد املستخدمني املتصلني باإلنرتنت  4.1مليار مستخدم .ومن ناحية أخرى ،هناك
أدلة قوية تشري إىل وجود ارتباط بني انتشار اإلنرتنت واإلنتاجية ،عىل مستوى الرشكات عىل
األقل .إال أن مقاييس التنمية االقتصادية ،عىل مدى العقد املايض ،شهدت من ًوا أبطأ عام كان
عليه الحال يف العقد السابق .يف الفرتة بني العامني  2000و ،2007ارتفعت إنتاجية العاملة
العاملية مبعدل سنوي بلغ متوسطه  %2.9يف حني انخفضت هذه النسبة إىل  %2.3يف الفرتة
بني العامني  2010و .2017رمبا أسهمت العديد من العوامل يف هذا االنخفاض ،وال سيام
النتائج املتأتية من األزمة املالية العاملية لعام  2008التي تسببت يف انخفاض الطلب ووجود
وي ِكننا نسبيًا القول إن انتشار التقنيات الرقمية رمبا أسهم يف تعايف
حالة من عدم االستقرارْ ُ ،
االقتصاد العاملي بشكل أرسع ،إال أن هذا ال ينفي عدم التمكن من تحويل االنتشار الرقمي
إىل منو اقتصادي كام كان متوق ًعا.
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إن اإلنتاجية هي أحد العوامل الرئيسية التي تحفز التنمية االقتصادية الطويلة املدى ،وهذا
خاصا عىل االقتصادات الناشئة التي ركزت بشكل رئييس عىل بناء السياسة
يفرض تحديًا ً
الرقمية واالستثامر الرقمي بهدف التوسع يف انتشار إنرتنت النطاق العريض مفرتض أن
تحقيق عوائد غري مبارشة يف الجانب اإلنتاجي والتنمية االقتصادية .وبالرغم من تحقيق هذه
االقتصادات تقد ًما كب ًريا يف معدل انتشار اإلنرتنت إال أن حصتها يف النمو العاملي ال تتوازى
مع منو عدد مستخدمي اإلنرتنت فيها .ويكمن السبب الرئييس يف ذلك يف أن مجرد التوسع
يف التغطية الرقيمة ليس كافيًا لتحقيق مكاسب إمنائية إن مل تدعمه سياسات تتيح االنتفاع
الكامل من التقنيات الرقمية .ومع بروز الحاجة إىل إعادة بناء االقتصادات عقب التأثري الذي
أحدثته جائحة كويفد ،19-أصبحت هناك حاجة أكرب إىل االستفادة بشكل أفضل من التقنيات
الرقمية .يهدف هذا التقرير إىل تحديد الوسائل التي ُ ْي ِكن أن تساعد االقتصادات الناشئة
عىل االستفادة قدر اإلمكان من التقنيات الرقمية لتحقيق مكاسب إمنائية .يركز التقرير
عىل ستة عرشة من االقتصادات الناشئة املهمة (نطلق عليها اسم “املتسابقون نحو التحول
الرقمي”) .تضم هذه االقتصادات الناشئة كل من األرجنتني ،والربازيل ،وتشييل ،وكولومبيا،
ومرص ،وإرسائيل ،وكينيا ،واملكسيك ،ونيجرييا ،وبريو ،واململكة العربية السعودية ،وجنوب
إفريقيا ،وروسيا ،وتركيا ،واإلمارات العربية املتحدة ،وأوكرانيا .تشمل هذه الدول ستة من بني
أكرب عرشة اقتصادات يف أمريكا الالتينية ومنطقة الرشق األوسط وأفريقيا عىل الرتتيب ،وثالثة
من أكرب خمسة اقتصادات غري مرتفعة الدخل يف أوروبا .تستأثر هذه االقتصادات م ًعا بـام
نسبته  %13من إجاميل الناتج املحيل العاملي ،وتشكل  16%من سكان العامل و  %19من
مستخدمي اإلنرتنت عامليًا.
يسلط التقرير الضوء عىل الرسائل التالية:

يف الدول املتسابقة نحو التحول الرقمي ،مل ينعكس النمو الرسيع يف انتشار اإلنرتنت عىل النمو اقتصادي.
عىل مر السنوات ،مل تشهد اقتصادات هذه الدول من ًوا اقتصاديًا يواكب مستوى انتشار اإلنرتنت فيها .فمستوى النمو يف عدد مستخدمي اإلنرتنت يف هذه الدول
بلغ  %19من حجم النمو العاملي يف عدد مستخدمي اإلنرتنت يف حني أن مستوى النمو يف الناتج اإلجاميل العاملي لهذه الدول مجتمعة مل يتجاوز  %7منذ عام
 .2013وهذا يعني أن عدد مستخدمي اإلنرتنت يف هذه االقتصادات الستة عرشة يف الفرتة بني العامني  2013و 2018قد زاد سنويًا مبعدل  15مرة أرسع من
متوسط إنتاجية العاملة .ففي حني بلغت نسب النمو يف عدد مستخدمي اإلنرتنت  %9.2يف هذه األسواق ،فإن إنتاجية العاملة يف املقابل زادت مبعدل طفيف
تبي أن هناك تباي ًنا كب ًريا بني القطاعات املختلفة يف معدل تطبيق
بلغ  %0.6وزاد نصيب الفرد من الناتج القومي املحيل مبعدل  %0.1فقطً .
فضل عن ذلكّ ،
الرقمنة (حتى داخل الصناعة نفسها).
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إذا تم االنتقال من مرحلة االنتشار الرقمي إىل تحقيق النمو االقتصادي ،فمن املتوقع أن تُ ْح ِدث التقنيات الرقمية
أث ًرا تحول ًيا يف أسواق االقتصادات الناشئة.
ففي االقتصادات الستة عرشة املعنية ،قد يصل األثر االقتصادي السنوي الذي ُ ْي ِكن تحقيقه عند تفعيل مجموعة من التطبيقات التكنولوجية امل ُ َحدَدة يف عرشة
قطاعات ،ما يصل إىل  3.4تريليون دوال ًرا أمريكيًا بحلول العام ( 2030أي ما يعادل حوايل  35%من الناتج اإلجاميل املحيل لهذه الدول يف عام  .)2018لكن
األمر املثري للدهشة هو أن  %47من إجاميل فرص النمو االقتصادي املحتملة بحلول العام  ،2030وفقًا لتقديرات التقرير ،ت ُسهم بها القطاعات الصناعية
والزراعية وليس الخدمية .من املتوقع أن يسهم قطاع املوارد يف تحقيق منو اقتصادي بنسبة ال تتجاوز  %12من الناتج اإلجاميل املحيل ملجموعة الدول املتسابقة
نحو التحول الرقمي بحلول  ،2030هذا بالرغم من قدرتها عىل خلق  %26من الفرص الرقمية .تنشأ هذه الفجوة من واقع عدم تطبيق هذه القطاعات للرقمنة
سوى عىل نطاق ضيق .إن سد الفجوة يف الرقمنة بني القطاعات املختلفة هو خطوة أساسية لتحقيق العوائد االقتصادية املنشودة من التقنيات الرقمية.

 .1هناك عدد من التفسريات والنظريات ،التي تتناول هذه املفارقة ،يشار إليها باسم “لغز اإلنتاجية” ،وقد تم مناقشتها باستفاضة يف األدبيات السابقة حيث تم تناول النقاط التالية :أ) خطأ قياس املدخالت واملخرجات؛ ب) الفجوة بسبب الحاجة إىل التعلم
والتعديل ،عوائق التطبيق ،وتكاليف التحول؛ ج) إعادة توزيع وتبديد األرباح كام يف مزاحمة اإليرادات الرضورية؛ د) سوء إدارة املعلومات والتكنولوجيا (أي عدم القدرة عىل تسخري التقنيات الرقمية لتحقيق منافع) .ملزيد من التفصيل حول بروز مفارقة
اإلنتاجية مجددًاْ ُ ،ي ِكنك االطالع عىل[ McKinsey & Company (2018), “Is the Solow Paradox back?”, McKinsey Quarterly :ماكينزي آند كومباين (“ ،)2018هل تعود مفارقة سولو مجددًا؟” ،مجلة ماكينزي كوارتيل] .متاح هنا:
https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/is-the-solow

كام ُ ْي ِكنكم أيضً ا االطالع عىل هذا التقرير[ McKinsey Global Institute (2018), Solving the productivity puzzle: The role of demand and the .promise of digitization :معهد ماكينزي جلوبال ( ،)2018حل لغز اإلنتاجية :دور الطلب
واآلمال املرتقبة من الرقمنة ].متاح هناhttps://www.mckinsey.com/featured-insights/regions-in-focus/solving-the-productivity-puzzle :
[ World Bank (2016), World Development Report 2016: Digital Dividends and sources within .2البنك الدويل ( ،)2016تقرير حول التنمية العاملية لعام  :2016العوائد الرقمية ومصادرها ].متوفر عىل:

https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2016

[ McKinsey Global Institute (2018), Solving the productivity puzzle: The role of demand and the promise of digitization .3معهد ماكينزي جلوبال ( ،)2018حل لغز اإلنتاجية :دور الطلب واآلمال املرتقبة من الرقمنة ].متاح عىل:

https://www.mckinsey.com/featured-insights/regions-in-focus/solving-the-productivity-puzzle
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سيتطلب ذلك وضع سياسات أكرث تطو ًرا الستخدام التقنيات
التكنولوجية بشكل مغاير والتحول من الرتكيز عىل زيادة أعداد
مستخدمي اإلنرتنت إىل تطوير االقتصاد الرقمي الناشط الذي
يعتمد عىل “العاملة الرقمية ،واالبتكار الرقمي ،والرشكات الرقمية،
والحكومة الرقمية”.

“

“

ميكن للتكنولوجيات الرقمية أن تكون ً
عامل محف ًزا قو ًيا يسهم يف تحسني مستوى الدخل واإلنتاجية والنمو االقتصادي.
تشري الكثري من األدلة إىل نجاح الدول املتقدمة يف االستفادة من التحول الرقمي فيام يخص إنتاج وتوزيع واستهالك
املنتجات والخدمات .إن التحول الرقمي بصوره املتعددة بد ًءا من تشغيل اإلنسان اآليل ذايت الحركة داخل املصانع،
ووصوالً إىل رشاء مستلزمات البقالة عىل اإلنرتنت ،وحتى الحصول عىل الرتفيه من خالل األجهزة الجوالة ،كلها
ساهمت بشكل كبري يف زيادة مستوى الكفاءة يف جميع أنحاء العامل املتقدم .إال أن الشواهد تفيد أيضً ا أن مجرد
الرتكيز عىل إتاحة الوصول للتقنيات الرقمية كزيادة انتشار اإلنرتنت ليس كاف ًيا لتحقيق الفوائد املرجوة من هذه
التقنيات .وبالتايل ،عىل االقتصادات الناشئة الذهاب إىل ما هو أبعد من التغلغل الرقمي نحو دمج التكنولوجيا
بشكل كامل يف كافة نواحي الحياة واالستفادة قدر اإلمكان منها مبا يعزز النمو االقتصادي .سيتطلب ذلك وضع
سياسات أكرث تطو ًرا الستخدام التقنيات التكنولوجية بشكل مغاير والتحول من الرتكيز عىل زيادة أعداد مستخدمي
اإلنرتنت إىل تطوير االقتصاد الرقمي الناشط الذي يعتمد عىل “العاملة الرقمية ،واالبتكار الرقمي ،والرشكات الرقمية،
والحكومة الرقمية” .يهدف هذا التقرير إىل استكشاف املنافع االقتصادية املتوقعة التي ُيْ ِكن أن تعود إيجا ًبا عىل
عدد من األسواق الناشئة إذا متكنت من االستفادة املثىل من اإلمكانات التكنولوجية ،مع تحديد السياسات التي
تساعد عىل االستفادة بشكل أفضل من هذه اإلمكانات.

ستكون ترجمة التقنيات الرقمية إىل تنمية اقتصادية واسعة النطاق أحد
التحديات الحاسمة لصنع السياسات يف القرن الحادي والعرشين .ميكن أن
يساعد استخدام أدوات السياسة االثني عرش املوضحة يف هذا التقرير يف
توجيه جهود صانعي السياسات بشكل أكرث فعالية .قد يبدو التنفيذ املحدد
لروافع السياسة هذه مختلفًا متا ًما يف كل بلد  ،اعتام ًدا عىل سياق البلد
(مثل العمليات التنظيمية  ،وتاريخ املشاركة مع القطاع الخاص  ،وما إىل
ذلك) .ومع ذلك  ،يوفر بحث  ALPHABETAعد ًدا من أدوات السياسة
املبتكرة وأمثلة أفضل املامرسات العاملية التي ميكن أخذها يف االعتبار يف
“ ”SPRINT DIGITALالجارية يف البلدان.

“

ملزيد من املعلومات التفصيلية حول البحث  ،يرجى الرجوع إىل التقرير الكامل عىل:

“

https://alphabeta.com/our-research/the-digital-sprinters-capturing-a-us34-trillion-through-innovative-public-policy/
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هناك اثنتا عرشة أداة مساعدة للسياسات تندرج ضمن أربع ركائز اسرتاتيجية لالنتقال من االنتشار الرقمي
البحت إىل تحقيق النمو االقتصادي من التقنيات الرقمية.
أسفرت عملية املراجعة الدقيقة ملجموعة من السياسات الرقمية الفعلية االبتكارية عن تحديد عدد من الركائز املهمة التي تسهم يف زيادة فرص النمو
االقتصادي التي تتيحها الرقمنة.

الركيزة االسرتاتيجية األوىل:

الركيزة االسرتاتيجية الثالثة:

القيادة من القمة

تزويد القطاع الخاص مبقومات التحول الرقمي

تركز األدوات املساعدة للسياسات يف هذا اإلطار عىل رسم املسار الصحيح نحو
التحول الرقمي لالقتصاد ،وهذا يستلزم إيالء الرقمنة أهمية كربى ووضعها يف
مقدمة األجندة املحلية ،ووضع خطط عملية عىل مستوى القطاعات لتوجيه
عملية التحول الرقمي ،وتعزيز التنسيق بني الجهات املختلفة .تتسم أدوات
السياسات يف هذا اإلطار – عكس أدوات الركائز الثالث األخرى– مبيزة كونها
مشرتكة بني قطاعات متعددة .تشمل أدوات السياسات يف هذا الجانب ما ييل:
1.قيادة االتجاه .ينبغي أن تحرص الحكومات من البداية عىل وضع خطة واضحة
وخارطة الطريق أو اسرتاتيجية وطنية للرقمنة مع ضامن خضوع املؤسسات
للمساءلة من ِق َبل مستويات اإلدارة العليا يف الحكومة.
2.التنسيق بني الجهات الحكومية .استحداث آليات حكومية للتنسيق بني مختلف
القطاعات فيام يخص السياسات الرقمية بدعم من القطاعني العام والخاص.
3.دعم التكامل الرقمي العاملي .املشاركة الفعالة يف تبادل املعرفة ووضع معايري
وقواعد فعالة للتجارة الرقمية لتعزيز النمو يف القطاعات املختلفة.

الركيزة االسرتاتيجية الثانية:
دفع عجلة التغيري من خالل القطاع العام
تهدف األدوات املساعدة للسياسات يف هذا اإلطار إىل متكني الحكومة من قيادة
التحول الرقمي بشكل مبارش يف القطاع العام مع وضع مجموعة من األنظمة
التي تس ّهل عملية التحول الرقمي عىل كل من القطاع الخاص واملواطنني.
وتشمل أدوات السياسات يف هذا اإلطار ما ييل:
1.إنشاء نقاط تحول من خالل عمليات الرشاء الحكومية .تفعيل املشرتيات
الحكومية الرقمية لتوسيع نطاق التقنيات الرقمية الواعدة لخفض منحنى
التكلفة.
2.رقمنة الخدمات الحكومية بنسبة  .%100االتجاه نحو رقمنة الخدمات
الحكومية (استخدام “الحوسبة السحابية”) ودعم التعامل الرقمي مع
املواطنني فيام يخص الخدمات (رقمنة عملية تحصيل الرضائب ودفع فواتري
املرافق).
3.تحفيز االبتكار يف السياسات من خالل املشاورة الجامهريية .تشجيع
مشاركة البيانات الحكومية وإنشاء منصات تشاورية لتحفيز االبتكار يف
مجال السياسات العامة.

بعدما تم رسم مسار تعزيز التحول الرقمي لتحقيق التنمية االقتصادية من
خالل أدوات السياسات السابقة ،تهدف هذه األدوات إىل متكني القطاع الخاص
من االستفادة إىل أقىص حدود من التقنيات الرقمية .تشمل األدوات املساعدة
للسياسات يف هذا اإلطار ما ييل:
1.صياغة لوائح وقوانني تعزز التحول الرقمي ال التناظري .عدم االكتفاء
بعديل اللوائح وتخصيصها مبا يعزز االقتصاد الرقمي بل تجاوز ذلك وتجربة
نهج تنظيمية جديدة (مثل بيئات االختبار املعزولة  )sandboxesمبا يساعد
الرشكات عىل استكشاف املنتجات والخدمات التكنولوجية الجديدة.
2.تأسيس بنية تحتية رقمية مستدامة مع األخذ يف االعتبار قابليتها للتحديث
والتشغيل البيني .إن عدم االقتصار عىل توفري االتصال عريض النطاق
وتجاوز ذلك إىل دعم االستثامر يف البنية التحتية الحيوية (مبا يف ذلك
شبكات الجيل الخامس) يتطلب تبني أساليب جديدة تركز عىل تطوير
آليات تعزز إنشاء بنية تحتية مشرتكة قابلة للتشغيل املتبادل.
3.تزويد املشاريع الصغرية واملتوسطة والصغرية جدً ا باألدوات الرقمية لدعم
منوها .العمل مع أصحاب املشاريع الصغرية واملتوسطة والصغرية جدًا
ملساعدتهم عىل فهم فوائد التحول الرقمي وإزالة العقبات التي تواجههم
من خالل تبني منوذج مراكز تنمية الكفاءات وبرامج التفاعل االجتامعي.
4.تحفيز االبتكار من خالل تشجيع االبتكار التشاريك ،واقتصاد املشاركة،
والحوافز الرقمية .التعاون مع القطاع الخاص البتكار منتجات وخدمات،
ووضع مناذج تنظيمية لدعم اقتصاد املشاركة ،وإعادة النظر يف حوافز
البحث والتطوير بحيث تواكب العرص الرقمي.

الركيزة االسرتاتيجية الرابعة:
جعل املواطنني محور االقتصاد الرقمي
إعداد املواطنني للعرص الرقمي يتطلب أكرث من مجرد توفري اتصال النطاق
العريض ،بل يجب أن يتجاوز ذلك إىل الرتكيز عىل توظيف طرق مبتكرة
لتزويد األفراد باملهارات الالزمة ودعم تغيري السلوك .تشمل األدوات املساعدة
للسياسات يف هذا اإلطار ما ييل:
1.دعم الفئات التي قد تتأثر بالتحول الرقمي .يتطلب ذلك إعادة النظر
يف آليات الحامية االجتامعية بحيث تحمي املوظفني ال الوظيفة ،وإعادة
توظيف البنية التحتية الحالية لدعم الوصول الرقمي ،واالرتقاء بالحمالت
الدعائية بحيث يتم تجاوز الحمالت التي تعتمد عىل تقديم املعلومات،
فيتم الرتكيز عىل توظيف العلوم السلوكية لتحفيز االتجاه إىل تبني التقنيات
الرقمية وتغيري أمناط االستخدام.
2.تزويد األفراد باملهارات الالزمة للوصول إىل الفرص الرقمية .ربط املناهج
الدراسية باملهارات الرقمية ،واستهداف املواهب من املقيمني بالخارج،
ودمج التكنولوجيا يف الفصول الدراسية ،واستحداث معسكرات التدريب
الرقمية (دورات تدريبية مكثفة قصرية املدى ينظمها أصحاب العمل لسد
الفجوة يف املهارات الرقمية).

