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مقدمة

لنقلاالختراعات التكنولوجية الكبرى في مجال ا: موجز تاريخي

Complete

البوصلةالشراعالدوالب/العجلة  عجلة قيادة السفن االسطرالبدفّة التوجيه

أتمتة اإلنتاجاإلنتاج بالسلسلةمحرك االحتراق الداخليالمحرك البخاري

الحاويةالطائرة
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مقدمة

:االقتصاد الرقمي

https://www.youtube.com/watch?v=8WVoJ6JNLO8
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مقدمة

:االقتصاد الرقمي

ي
رقم

صاد ال
إلقت

ا

إبتكارات أساسية، أجهزة 
اإلتصاالت، اإلنترنت و شبكات

التواصل 

قطاع تكنولوجيا المعلومات
و التكنولوجيا الرقمية

المنصات الرقمية
تقديرات حجم االقتصاد الرقميللتجارة والخدمات االلكترونية

15.5%إلى 4.5%تتراوح بين 

ميمن الناتج المحلي اإلجمالي العال
(2019أونكتاد )
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مقدمة

:االقتصاد الرقمي

درجة عالية من التركيز في الواليات المتحدة والصين

(UNCTAD, Digital Economy Report 2019, Value Creation and Capture: 

Implications for Developing Countries) 

https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=2466

https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=2466


محركات التغيير للتحول الرقمي
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محركات التغيير للتحول الرقمي

رةمحركات التّغيير العشرة للثورة التكنولوجية المعاص

الذكاء اإلصطناعي
Artificial Intelligence

إنترنت األشياء
Internet of Things

السلسلة المغلقة
Blockchain

البيانات الّضخمة
Big Data

األتمتة
Automation and Robotics

اإلتّصاالت
Telecommunications

تطبيقات الهواتف المحمولة
Mobile Applications

الّطاقة الّشمسيّة
Solar Energy

الّطباعة ثالثيّة األبعاد
3D Printing

ةالحوسبة السحابيّ 
Cloud Computing
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محركات التغيير للتحول الرقمي

التوائم الخمسة: التكنولوجيات الّرقميّة الحديثة

الذكاء اإلصطناعي
Artificial Intelligence

إنترنت األشياء
Internet of Things

السلسلة المغلقة
Big Data

البيانات الّضخمة
Blockchain

الحوسبة السحابيّة
Cloud Computing
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بناء برامج ذكية: لذكاء االصطناعيا

محركات التغيير للتحول الرقمي

لذكاء ا
االصطناعي

تعلّم 
اآلالت

التعلم
العميق

اآلالت والبرامج القابلة إلتخاذ سلوك ذكي

يشبه القدرات البشرية وأنماط عملها 

رد القدرة على التعلم واالستنتاج و: مثالا )

(الفعل لعدة مواقف

:  من أبرز مظاهر الذكاء اإلصطناعي

، وهي «التعلم العميق»و « تعلم اآلالت»

تؤدي إلى برامج قادرة على التجريب 

والتعلم وتطوير نفسها دون تدخل اإلنسان
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قوم أجهزة االستشعار والمشغالت ت

الشبكية في إنترنت األشياء بمراقبة

موقع وأنشطة األشخاص واألشياء،

ا بمراقبة  حالة عمليات اإلنتاج و أيضا

والبيئة الطبيعية، مما يؤدي إلى 

ءةاستراتيجيات تخطيط وإدارة أكثر كفا

محركات التغيير للتحول الرقمي

:إنترنت األشياء
جهزة التي تجمع البيانات وتتبادلها مع بعضها البع  ومع البشراألجميع أنواع

1992مليون جهاز متصل 

2020مليار جهاز 50
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محركات التغيير للتحول الرقمي

مجموعة بيانات من مصادر مختلفة: البيانات الضخمة

البيانات الضخمة هي أي مجموعة من البيانات بحجم يفوق قدرة أدوات قواعد

البيانات التقليدية من التقاطها، تخزينها، إدارتها وتحليلها

أهميّتها متعلّقة بالحجم الهائل من المعلومات على شبكة اإلنترنت

لحواقع نعيشه، حتى أن قاموس أوكسفورد اعتمد المصطأصبحت البيانات الضخمة

صدق قيمة تغيير سرعة تنوع حجم
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محركات التغيير للتحول الرقمي

: الحوسبة السحابيّة
لنقل ومعالجة وتخزين وحماية البياناتمنخف  قدرة حسابية عالية مع وقت استجابة 

لومات بتحليل المعالّطرفيّةتقوم الحوسبة 

التي تم جمعها من اإلنترنت لألشياء 

الموجودة على مقربة من مصادر 

السحابةالبيانات، قبل إرسالها إلى 

شهدت الحوسبة السحابية أسرع اعتماد من 

ا  بين التقنيات الرقمية األخرى نظرا

إلى ةوصولمألجهزة التكاثرالمستمر للل

نترنت األشياءااإلنترنت

الّطرفيّة

التكنولوجيا السحابية
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Sharing not Copyingالتشارك وليس النسخ : السلسلة المغلقة

ترداخل شبكات الكمبيوماليةقيملمناآلنقلالح سمقاعدة بيانات آمنة ت

محركات التغيير للتحول الرقمي

بث المعاملة إلى شبكة من العقد

توحيد المعاملة مع المعامالت األخرى ككتلة من البيانات

طلب المعاملة 1

وق بهاافة وموثبطريقة شفّ السلسلة المغلقة إضافة الكتلة إلى

ق صحة المعاملة باستخدام الخوارزمياتيتحق

إنهاء المعاملة

2

3

4

5

6



تداخل التأثيرات
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تداخل التأثيرات

الذكاء اإلصطناعي

الذكاء 

اإلصطناعي

إنترنت 

األشياء

السلسلة 

المغلقة

البيانات 

الّضخمة

الحوسبة 

ةالسحابيّ 

د من قيمة العديعامل تمكين و تحسين -

السلسلة المغلقةتطبيقات

إدارة سريعة إلحصاءات بيانات -

خمةإنترنت األشياء و البيانات الضّ 

معالجة البيانات في السحاب-

:نحو األتمتة الكاملة لقطاع النقل

خدمات المعامالت الذاتية -

المركبات ذاتيّة القيادة-

سفن الحاويات ذاتيّة القيادة-

محطات الحاويات كاملة األتمتة-

الذكيّة التكامل بين أنماط النقل واللوجستيات-
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تداخل التأثيرات

إنترنت األشياء

السيطرة عن بعد على عمل مختلف -

.اآلالت والتجهيزات

ي يمكن وليد كمية هائلة من البيانات التت-

.لهامعالجتها وتحلييلذكاء االصطناعل

.الحاجة لحوسبة سحابية-

الذكاء 

اإلصطناعي

إنترنت 

األشياء

السلسلة 

المغلقة
البيانات 

الّضخمة

الحوسبة 

ةالسحابيّ 
التواصل اآلني بين مركبات النقل

الضبط األني لنظم النقل والمرور-

لنقلتّكيف مرن في تلبية الطلب على ا-

(غوغل)تخطيط أمثل لمسارات الحركة -

لقةنظم نقل أكثر كفاءة في استهالك الط-
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تداخل التأثيرات

البيانات الّضخمة

الناشئة منالتعامل مع كمية هائلة من البيانات -

.إنترنت األشياء بطريقة آمنة للغاية

ياإلصطناعالذكاء لدى تسريع منحنى التعلم -

.تالبياناتوفير من خالل 

ود التكامل مع السلسلة المغلقة خالل تمكين وج-
.مغلقةكمية بيانات كبيرة التي تعالجها السلسلة ال

الذكاء 

اإلصطناعي

إنترنت 

األشياء

السلسلة 

المغلقة
البيانات 

الّضخمة

الحوسبة 

ةالسحابيّ 

مصدر آني لبيانات النقل

مينالتعرف الدقيق على سلوك المستخد-

قلمصدر آني للبيانات اإلحصائية للن-

تراجع كلف دراسات تخطيط النقل-
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تداخل التأثيرات

ةالحوسبة السحابيّ 

اء يحتاج لها الذكالبيانات التي بفاظتاإلح-

اإلصطناعي

حل مشكلة عدم كفاية الذاكرة والطاقة -

ءوالموارد الحاسوبية ألجهزة إنترنت األشيا
لتطوير أنظمة توفير المرونة و التدرجية-

البيانات الضخمة

الذكاء 

اإلصطناعي

إنترنت 

األشياء

السلسلة 

المغلقة
البيانات 

الّضخمة

الحوسبة 

ةالسحابيّ 

زيادة كفاءة التعامل مع المعلومات

النقلالتشارك في المصادر المفتوحة لبرمجيات-

ة للنقلالتلقيم عن بعد لنظم المعلومات الجغرافي-

ستياتانفتاح المصادر اإلحصائية للنقل واللوج-
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تداخل التأثيرات

السلسلة المغلقة

ية معالجة تحديات الال مركزية و خصوص

اء البيانات و أمن الشبكات لكل من الذك

رنت اإلصطناعي، البيانات الّضخمة، و إنت

األشياء 

الذكاء 

اإلصطناعي

إنترنت 

األشياء

السلسلة 

المغلقة
البيانات 

الّضخمة

الحوسبة 

ةالسحابيّ 

مدفوعاتهاوتشفير البيانات المتعلقة بعمليات النقل 

يةتجنب التكرارات ونزاعات المدفوعات الرقم-

تسهيل مدفوعات النقل متعدد األنماط-

؟؟استخدام العملة الرقمية في مدفوعات النقل-



:مشتمالت الدراسة

اتتحديات التحول الرقمي في قطاع النقل واللوجستي
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تحّديات التحّول الرقمي في قطاع النقل و اللوجستيات

:  تحديات البنى التحتية-

(تغيّر أنماط وحجوم النقل والتخزين)البنى التحتية لشبكات النقل -

....(الكهرباء أوالا )البنى التحتية لنظم المعلومات واالتصاالت -

تحتية إلى زيادة من التخطيط االستراتيجي للبنى ال)تغيير في قواعد تخطيط النقل واللوجستيات -

(الكفاءة للبنى التحتيّة الحاليّة

:تحديات تكنولوجية-

ارتفاع كلفة التكنولوجيا-

المشاركة في االقتصاد الرقمي/ تحديات المواكبة-

:تحديات اجتماعية -

نصف العالم ليس لديهم دخول لألنترنت-

االختالفات السكانية وعدم مساواة الدخول وبين الجنسين-

(إلغاء المهن الوسيطة، الحاجة إلعادة التأهيل، ظهور مهن جديدة)تغيّر في مهن النقل -

مشتمالت الدراسة
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تحديات التحّول الّرقمي في قطاع النقل و اللوجستيات

(:سياسات، تشريعات ولوائح تنظيمية)تحديات حوكمة -

شهر، بينما عناصر الحوكمة تتطور بشكل خطي18سرعات الحوسبة تتضاعف كل -

المنصات االلكترونية الجديدة تواجه تشريعات تعود لعقود-

أوبر مثاالا : استباق النشاطات غير الشرعية-

(استهالك الطاقة والطاقات البديلة)تحديات بيئية -

.من إجمالي الطاقة الكهربائية في العالم% 10االقتصاد الرقمي يستهلك -

.ألف منزل180يستهلك طاقة مكافئة لـ السحابيالمخّدم -

:السالمة  واألمن-

سالمة نظم النقل والمرور في المرحلة االنتقالية-

الحروب المستقبليّة/ أخطار اإلرهاب التكنولوجي-

مشتمالت الدراسة



:خاتمة مؤقتة

ةمقترحات السادة ممثلي الدول األعضاء لتوجيه الدراس



شكرا  


