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ارتفعت نسبة مستخدمي ، حيث بعض المجاالتتبين اإلحصاءات أن البلدان العربية أحرزت تقدماً مهماً في 
ً في بأربعة أضعاف على امتداد العقد الماضي اإلنترنت ً ملموسا استخدام ، كما حققت بعض الحكومات تقدما

خدمات اإلنترنت النقّالة ذات باألساس إلى تحسين تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحسين خدماتهم. ويعود هذا 
  ونوعية النفاذ إلى اإلنترنت.  النطاق العريض

االتصاالت المعلومات وال يزال هناك ضعف في عرض سلع تكنولوجيا  بالرغم من هذا التقدم، إال أنه
م واعتماد هذه في استخدا وكذلكوخدماتها على المستوى المحلي، ونقص في المهارات والبحث والتطوير، 

 ةإلى إحصاءات موثوقالمنطقة العربية افتقار هذا باإلضافة إلى . عمال االقتصادية والتجاريةالتكنولوجيا في األ
ً سياسات الصياغة ية ليس فقط عمليجعل من الصعب مما بشأن االقتصاد الرقمي     رصدها وتقييمها.عملية  وإنما أيضا

صانعي دعم إلى االقتصاد الرقمي والمفاهيم المتعلقة ب لوح المعرفة تعزيزتهدف هذه الدراسة إلى 
في هذا المجال السياسات وغيرهم من أصحاب المصلحة في المنطقة العربية على تحديد المجاالت ذات األولوية 

في وتحقيق خطط التنمية المستدامة االقتصاد الرقمي نحو  تحولمن أجل دفع ال الوطنية الرقمية األجندات تطويرو
  .البلدان العربية

ول مفاهيم االقتصاد الرقمي والمجاالت ذات يتناول الفصل األ، حيث تنقسم الدراسة إلى خمسة فصول
اً، ليأتي الفصل الثالث ويقيّم الوضع في الصلة. ويقدم الفصل الثاني لمحة عامة عن وضع االقتصاد الرقمي عالمي

البلدان العربية. ويناقش الفصل الرابع دور االقتصاد الرقمي في تحفيز النمو االقتصادي واالندماج، باإلضافة إلى 
يختم الفصل الخامس  ،التحديات المتواجدة في المنطقةمواجهة وبهدف عرض حاالت مختارة من المنطقة العربية. 

باالقتصاد الرقمي والثانية لخاصة ولى بالسياسات العامة امجموعتين من التوصيات، تتعلق األ يمبتقدالدراسة 
 . قياس هذا القطاعباإلحصاءات و

اتصاالً بالموضوع الرئيسي للدورة الثالثين لإلسكوا وسيتم إطالق الدراسة على هامش الدورة الوزارية 
  من خالل عرض أبرز أفكاره وتوصياته.
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