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

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

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

the high standard of living and environmental sustainability.
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المستخلص
شهدت البيئة القتصادية تحولت جذرية في نهاية القرن الماضSي وبدايSة القSSرن الحSSالي , ممSSا أفSرز عنهSSا مفSSاهيم
جديدة وتوقعات ملحوظة في جميع النواحي القتصادية و السياسية و الجتماعية بل وحSSتى السSSلوكية منهSSا . وان
كل من هذه المفاهيم جاءت نتيجة للتطورات المتسارعة في  الفضاء غيSSر المSSادي, اذ ان المنافسSSة لSSم تعSSد تقتصSSر
علSSى مجSSرد امتلك المSSوارد الماديSSة الملموسSSة وانمSSا جSSاءت لنتيجSSة ارتباطهSSا بSSالمحتوى المعرفSSي والتكنولSSوجي
ولمعايير الجودة الشاملة وللسياسات الكفؤة والفعالة من قبل الدول. ومع تزايد وتيرة التنSSامي والتSSداخل فيمSSا بيSSن
القتصادات العالمية اسفر ذلك عن ميلد نظSSام اقتصSSادي جديSSد يقSSوده التطSSور التكنولSSوجي والتحSSرر المSSالي .الSSذي
يدفع باتجSاه الرقمنSSة فSي جميSSع المجSSالت – القتصSادية والجتماعيSة والبيئيSة – ووصSلت الSSدول المتقدمSة لعلSSى
درجات التطور في شتى المجالت وخاصة في قطاع التكنولوجيا المعلومات والتصالت واللكترونيات مقارنة مع
القتصادات الخرى المر الذي سيلبي متطلبات التنمية المستدامة بكافSSة اهSSدافها. ولSSذلك سSSعت هSSذه الدراسSSة إلSSى
مراجعة ما هو معروف حالياا من أجل تطوير تعريف الرقمنة وتميزها عن القتصاد الرقمي وتقSSدير حجSSم تطSSورهم
وتحديد نطاقهم , و الوقوف على هيكلية الرقمنة القتصادية ومعرفة اهم اهSدافها الساسSية والمسSSاعدة. و معرفSة
ماهية التنميSSة المسSSتدامة وكيSSف تSSم تسSSخير الرقمنSSة فSSي تحقيSSق اهSSداف التنميSSة المسSSتدامة, وباسSSتخدام السSSلوب
السSSSSتقرائي فSSSSي تحليSSSSل بعSSSSض مبSSSSادرات دبSSSSي فSSSSي الرقمنSSSSة والSSSSتي عجلSSSSت الخطSSSSى للوصSSSSول الSSSSى التنميSSSSة

بأنالقتصادالمبنيعلىتسSSSSخير التكنولوجيSSSSا الحديثSSSSة لتحقيSSSSق التنميSSSSةمن التحليSSSSل الستقرائيأتضSSSSحالمسSSSSتدامة .و
اذ ان تبني دبSSي للرقمنSSة سSSاهم فSSي ابعSSادنحوآفاقالتكامللعالمي،متجهإلى اقتصادعالمي،يالمستدامة هو اتجاهمتنام

دولة  المارات  العربية المتحدة عن حالة العزلة التي تعاني منها اغلب الدول العربية وذلSSك بغيSSة سSSعيها لمواكبSSة
دعمالتنمية المسSSتدامة مSSن خللضSSرورة تشSSجيعالبحثوالبتكارفيمجالالقتصSSادات المتقدمSSة. واقSSترحت الدراسSSة ب

تكنولوجياالمعلوماتوالتكنولوجياالرقميSSةوزيادة عمليSSات التحSSول الرقمSSي فSSي الصSSناعات التحويليSSة ، مSSعاسSSتخدام 
اعتماد العمالة الماهرة في التوظيف المر الذي سينعكس في زيSSادة الناتSج المحلSSي الجمSSالي ، وارتفSاع المسSSتوى

المعيشي والستدامة البيئية .
الكلمات المفتاحية : الرقمنة ، التنمية المستدامة ، تجربة امارة  دبي

المقدمة
Introduction

لقد زاد الهتمام بموضوع الرقمن�ة ف�ي الون�ة الخي�رة وذل�ك بس�بب التق�دم التكنول�وجي والعولم��ة وزي�ادة الهتم�ام
بالقطاع الخاص حتى يكون له دورا كبيرا في عملية التنمية القتصادية في دول العالم وهو ل��ه اث��ر واض��ح المع��الم
ف��ي بيئة العم��ال ولل��بيئة التنافس��ية للمؤسس��ات المحلي��ة والدولي��ة . وم��ن الملح��ظ ظهوراقتصادجديديتطوربس��رعة

خصائص��هويتجذرفي مبادئه��ال ان��ه لمينللهتمامالك��افي كالقتص��ادالتقليديإلووهيفيمتناهيةوعلىنطاقواسعويتوس��ع 
وتتناول هذه الورقة كيفية تسخير الرقمنة القتصادية في تحقيق التنمية المس��تدامة وذل�ك دعم�االرقمنة القتصادية .

لعملية التنمية القتصادية والجتماعية في الوطن العربي, بغية اعتبارها محركا مهما للنم��و القتص��ادي ع��بر نش�ر
البيئة البداعي��ة ف�ي اس��لوب رقم��ي متط��ور ولكونه��ا الي��ة هام��ة لس��تحداث الفك��ار الجدي��دة والب��داعات البتكاري��ة
ول��دعمها نح��و المش��اريع المس��تحدثة بغي��ة خدم��ة القتص��اد المحل��ي لك��ل دول��ة , مم��ا يس��اهم ذل��ك ف��ي ح��ل المش��اكل
القتصادية التي ت�واجه القتص�اد. كم��ا ان الطبيع��ة المتغي��رة للمنافس��ة العالمي��ة ادت ال��ى زي�ادة الص��عوبات الم�وجه
لصناع السياس��ة القتص��ادية مم�ا جعله�ا اك��ثر تح��ديا نظ��را لزي��ادة متطلب�ات ال��بيئة التنافس��ية العالمي��ة وال��تي تتطل��ب
تنوعا اكبر للتنمية القتصادية مما يزيد من الهمية النسبية لدعم مش��اريع ري��ادة العم��ال ووض��ع التس��هيلت ال��تي

قس��مت ه��ذه الدراس�ة ال�ى ارب��ع مح�اور رئيس��يةويمكن بموجبها للمساعي الريادية المبتك��رة ف��ي ان تنم��و وتزده�ر. 



خصص الول  للمنهجية والثاني الى الطار النظري واستعرض نموذج إمارة دبي  في حي��ن تن��اول الراب��ع بع��ض
.المقترحات 


