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 وتقدير شكر

حيدر فريحات،  بإشراف السيدهذه النشرة  ت     أعد  
 التكنولوجيا من أجل التنمية في  إدارةمدير 

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
ا، المستشار  ،(اإلسكوا) ار العو                                      وتنسيق السيد نو 

 .اإلقليمي فيها

مجموعة من  تهاومراجعوأسهم في إعداد هذه النشرة 
السيدة نبال إدلبي، والسيد ، وهم اإلدارةالباحثين من 

أيمن الشربيني، والسيد فؤاد مراد، والسيدة ميرنا 
الحاج بربر، والسيدة ليز دينر، والسيدة زهر بوغانم، 

 .ة مايا حمود، والسيد محمد النهاروالسيد

ين            ين الدولي                          بالشكر لكل من االستشاري   اإلدارة وتتوجه
 ،يوسف نصير، والدكتور عبد اإلله الديوه جي الدكتور

على مراجعة محتوى  ،والبروفسورة مارييت عواد
مة.                                    النشرة وإثرائها بمالحظاتهم القي 

                                                 وتتوجه بالشكر أيضا  إلى السيد رامي الزعتري، رئيس 
سكوا، اإلحصاء في اإل إدارةوحدة نشر البيانات في 

والسيدة سكينة النصراوي، مسؤولة الشؤون 
على سكوا، جتماعية في مركز المرأة في اإلاال

مة المتعلقة بالبيانات واإلحصاءات،                                                  مالحظاتهما القي 
.الجتماعي المذكورة في هذه النشرةوقضايا النوع ا
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 تنفيذي موجز

يزداد دور التكنولوجيا واالبتكار في تحقيق أهداف 
                                              التنمية المستدامة وضوحا  مع إطالق األمم المتحدة 
للعديد من المبادرات والمنصات التي ترمي إلى رفع 
مستوى التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية 

واألهلية في استخدام وتطوير األدوات التكنولوجية 
تكنولوجي واالبتكار في المناسبة، وإدراج التطوير ال
تهدف هذه النشرة إلى وخططها التنموية الوطنية. 

وأثرها عرض أهم التوجهات التكنولوجية العالمية 
ل الحكومي، وحيادية على العمل                                     ، واإلدماج والتحو 

التوجهات على  هذهاالنترنت، كما تتطرق إلى أثر 
م      تعظ   التي يمكن أنالسياسات إلى و ،المنطقة العربية

                       حد  من آثارها السلبية.تائدة منها، والف

النشرة التكنولوجيات المتقدمة التي تؤثر  وتتناول
 في االقتصاد الرقمي، مثل إنترنت األشياء،    ة  مباشر

والبيانات الضخمة، والذكاء الصنعي، وسالسل الكتل، 
العالقة بين التكنولوجيا والتوظيف،  وتبحث في

 التي تتيحها هذهوفرص العمل الواعدة 
وتناقش دور التكنولوجيا في تحقيق  التكنولوجيات.

تعرض مفاهيم واإلدماج الرقمي في المنطقة العربية، 
ينطوي والتحديات التي  والفرصالتحول الحكومي، 

هذا التحول. وتتطرق النشرة إلى حيادية  عليها
االنترنت في ظل االنتشار المتزايد للتكنولوجيات 

في إدارة ة االسكوا أنشط عنلمحة  وتعرض ،المتقدمة
 .التكنولوجيا من أجل التنمية

 النشرة: التالية منالتوصيات يمكن استخالص و

 علىفي مجال التكنولوجيات المتقدمة،  •
خطط عمل مناسبة اعتماد الحكومات العربية 

فرص  إلتاحة ،التكنولوجياتهذه للتعامل مع 

وتوفير الحلول المستدامة  ،إنمائية غير مسبوقة
واالستجابة لألولويات الملحة  ،للتحديات اإلنمائية

وعليها . االقتصادي واالجتماعي ينفي القطاع
لالستفادة من أثر التكنولوجيات خطط           أيضا  وضع

وتحسين  ،                                   الحديثة والبازغة في القطاعات كافة  
االستخدام بشرائح المجتمع  وتوعيةاإلنتاجية، 
برامج وضع لتكنولوجيات من خالل اهذه السليم ل

 وتراعي ،تدريبية تتالءم والحاجات المحلية
ضمان وصول عليها و. المعايير األخالقية المطلوبة

إلى هذه ، النساءال سيما كافة شرائح المجتمع، و
 التكنولوجيات؛

الجديدة  تاالستفادة من التكنولوجيافي مجال  •
صياغة سياسات  إيجاد فرص عمل، ينبغيفي 

مرنة تتعامل مع الفرص اإليجابية واآلثار السلبية 
 ، للتكنولوجيا بما فيها تلك المتعلقة بالوظائف

 المطلوبة الجديدة المهارات توفير بما يضمن
 .بهدف رفع اإلنتاجية وخدمة المجتمعات

إعادة التفكير بسياسات سوق  ذلك يتطلبو
 لىعالخريجين  وحث، العمل وإعادة تصميمها

وإدراج تخصصات جديدة لمهن  ،التعلم المستمر
 المستقبل، والعمل في الوقت ذاته على تقليل 

عدد الخريجين في تخصصات لم تعد مهمة لسوق 
العمل أو تم استبدالها بمهن ووظائف جديدة 

إيالء                     . ومن الضروري أيضا  أحدثتها التكنولوجيا
 هتمام لدراسة تأثير التكنولوجيا علىمزيد من اال

ال سيما في عمالة الفئات المهمشة والضعيفة، و
           األقل نموا  الدول الدول ذات الدخل المنخفض و

عمالة  وتوجيه األبحاث نحو                   ألنها األكثر تأثرا ، 
 والتطرق الى أهمية زيادة تخصص ، المرأة
وأثر ذلك على  ،في مجال التكنولوجيا المرأة
 .تشغيلهانسبة 
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وضع معايير ينبغي  في مجال اإلدماج الرقمي، •
 هاتطبيقبلنفاذ الرقمي، وإلزام الجهات الحكومية ل

لنفاذ إلى تكنولوجيا افرص المساواة في لتحقيق 
إدراج النفاذية الرقمية و المعلومات واالتصاالت؛

ضمن السياسات والتشريعات والمعايير وسياسات 
الشراء، وإشراك ذوي اإلعاقة في صنع السياسات؛ 

ت اإلحصائية حول جمع البيانات والمؤشراو
تكنولوجيا المعلومات لذوي اإلعاقة استخدام 
راسمي السياسات في  وزيادة وعي، واالتصاالت
 هذا المجال. 

 ، التحول الحكوميوفي مجال تحقيق  •
من أعلى                                       ال بد من أن تكون عملية التحول مدعومة  

وضع . وينبغي مستويات القيادة في الحكومة

واألهداف من  استراتيجية واضحة تبين الرؤية
ل والوسائل واآلليات    ب       الس   وتوفرعملية التحول، 
بناء قدرات جميع               وينبغي أيضا   ها.الالزمة لتنفيذ

فئات المجتمع على استخدام أو استثمار التكنولوجيا 
 .عمليةهذه الفي                          التي تؤدي دورا  أساسيا  

إيالء أهمية         البد  من ، حيادية االنترنتوفي مجال  •
النمو الواعد ، في ضوء موضوعال كبيرة لهذا

لما له من  ،لتكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة
أهمية في تحقيق المساواة في تعامل مزودي 
دون اإلنترنت والحكومات مع جميع المستخدمين، 

ي تمييز بينهم على اختالفهم أو اختالف أ
ة أو الالمحتوى أو الموقع أو التطبيق أو           منص 

.لاألدوات المستخدمة أو طريقة االتصا
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 مقدمة

يزداد دور التكنولوجيا واالبتكار في تحقيق أهداف 
                                              التنمية المستدامة وضوحا  مع إطالق األمم المتحدة 

لعديد من المبادرات والمنصات التي ترمي إلى رفع ا
مستوى التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية 

واألهلية في استخدام وتطوير األدوات التكنولوجية 
تكنولوجي واالبتكار في المناسبة، وإدراج التطوير ال

 التنموية الوطنية. هاخطط

األمين العام لألمم  أطلق، 2018سبتمبر /ففي أيلول
1"استراتيجية التكنولوجيات الحديثة"المتحدة 

 

 المتحدة األمم بها ستدعم التي الطريقةتحديد  بهدف
 التنمية تحقيق في التكنولوجيات هذه استخدام

مم المتحدة، المستدامة بما يتسق مع ميثاق األ
واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، ومعايير القوانين 

الدولية. وتشير االستراتيجية إلى التزام األمم 
 الدول حكومات إلى المقدم الدعم بتعزيزالمتحدة 
. التكنولوجيات هذه مجال في قدراتها لبناء األعضاء

 استراتيجيةاألمم المتحدة  أطلقت ذاته، الشهر وفي
2030الشباب 

التي تهدف إلى تمكين الشباب من  2
 كمحركاتواالعتراف بقدرتهم  ،تحقيق إمكاناتهم

 اإليجابي في المجتمع. وتتضمن  للتغيير
                                              االستراتيجية عددا  من المجاالت ذات األولوية، مثل 
االلتزام والمشاركة، والتمكين االقتصادي من خالل 

نالعمل الالئق والمنتج،  في  دور التكنولوجيا       وتبي 
  هذين المجالين.

وتسعى االسكوا، وهي إحدى اللجان اإلقليمية الخمس 
لألمم المتحدة، إلى دعم الدول األعضاء في تحديث 
السياسات واالستراتيجيات التنموية على المستوى 

الوطني واإلقليمي، لالستفادة من الفرص المتاحة من 
التكنولوجيا واالبتكار في تحقيق أهداف التنمية 

                                         دامة.  وفي هذا اإلطار، ال بد  من االطالع على المست
التوجهات العالمية لهذه التكنولوجيات الحديثة، وعلى 

الممارسات المثلى في االستفادة منها، كما ال بد من 
العمل على مواءمة تلك السياسات مع األولويات 

 الوطنية في دول المنطقة العربية. 

ة، وهي نشرة وتهدف نشرة التكنولوجيا من أجل التنمي
إعالمية تثقيفية، إلى إطالع القارئ على االتجاهات 

التكنولوجية العالمية والسياسات التي يمكن أن 
لمواجهة التحديات، واالستفادة  العربية تعتمدها الدول

من الفرص الهائلة التي توفرها. وتركز النشرة على 
عدد من التكنولوجيات والمواضيع التنموية، وتتناولها 

  :كما يليمسة فصول في خ

يتناول الفصل األول أبرز التكنولوجيات البازغة التي 
                                           تؤثر مباشرة  في االقتصاد الرقمي. ويتوقف عند 

، مثل الجديدةاالتجاهات العالمية للتكنولوجيات 
 إنترنت األشياء، والبيانات الضخمة، والذكاء 

، (Artificial Intelligence) الصنعي أو االصطناعي
، والفرص الهائلة لتعزيز (blockchain)وسالسل الكتل 

االقتصاد الرقمي. ويسلط الضوء على بعض 
 المبادرات والخطط التي أطلقتها المنطقة العربية 

 في هذا المجال. 

ويركز الفصل الثاني على العالقة بين التكنولوجيا 
                                            والتوظيف. ويتناول السياسات المعتمدة عالميا  

حديات المرتبطة بانتشار للتخفيف من الت
التكنولوجيات الحديثة مثل الروبوتات والذكاء 

، (Cloud Computing)الصنعي، والحوسبة السحابية 
 وتعرض الفرص الواعدة التي تتيحها 

 هذه التكنولوجيات.
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 ويعرض الفصل الثالث دور التكنولوجيا في 
 تحقيق اإلدماج الرقمي في المنطقة العربية. 

 هيم الرئيسية لإلدماج الرقمي، فيتناول المفا
 مع  القضية، هذه مع العالم تعاطي وكيفية

 التركيز على المنطقة العربية من خالل 
 أمثلة مختارة على استخدام التكنولوجيا 

 لتعزيز شمول الجميع.

 ويناول الفصل الرابع الفرص والتحديات 
 التي تنطوي عليها مفاهيم التحول الحكومي، 

 شار على مستوى العالم. ويتوقف اآلخذ في االنت
ذه                                          عند مشروع الحكومة المفتوحة الذي تنف 
                                         اإلسكوا حاليا ، وعند النتائج المتوقعة في 
 مجال التنمية االجتماعية واالقتصادية في 

 المنطقة العربية. 

 االنترنت لحوكمة الخامس الفصلالنشرة  وتخصص
والسيما في ظل االنتشار المتزايد  ،وحياديته

 الفصلهذا  ويتناولللتكنولوجيات المتقدمة. 
  حوكمةالموضوعات الرئيسية التي تتعلق ب

  ستتعامل التي المستقبلية والقضايا اإلنترنت،
 .العربية المنطقة معها

وفي الفصل السادس واألخير تركيز على األنشطة 
ية لغربي آسيا الرئيسية للجنة االقتصادية واالجتماع

في هذه المجاالت، مثل الخدمات  (سكوااإل)
 االستشارية وورش العمل واجتماعات الخبراء، 

عرض لمحة عن منشورات اإلسكوا في مجال        كما ت  
 التكنولوجيا من أجل التنمية. وتتضمن النشرة 

العربية  باللغات                                    مسردا  بأهم المصطلحات الواردة فيها، 
 .والفرنسية واإلنكليزية

  



 التكنولوجيات المتقدمة وأولويات 1.
التنمية المستدامة
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وأولويات التنمية التكنولوجيات المتقدمة  .1

 3المستدامة

 مقدمة .ألف

لح تكنولوجية، ثورة اليوم العالم يشهد         اصط 
 الثورة الصناعية الرابعة ب تسميتها على

(4th Industrial Revolution – 4IR)،  تختلف من حيث
الثورات الصناعية عن الحجم والنطاق والتعقيد 

الحدود  وإزالةتتميز بدمج التقنيات  فهي. السابقة
التي تفصل المجاالت الفيزيائية والرقمية 

إلى مجموعة من  يؤدي بماوالبيولوجية، 
والحديثة التي تؤثر على  البازغةالتكنولوجيات 

. 4التخصصات، واالقتصادات، والصناعات، والحكومات
                 ما تم  تحقيقه في على  التكنولوجيات وتبني هذه

الصناعية الثورة الثورات الصناعية السابقة، وباألخص 
سادت التي  -الثورة الرقمية المعروفة ب – الثالثة
 القرن الماضي.  أواخر

في تحقيق أهداف التنمية  رئيسيوللتكنولوجيا دور 
                                حاليا  متابعة محاور خطة التنمية  تجريالمستدامة. و

في سياق التحول القائم على  2030المستدامة لعام 
التي من المنتظر أن  والبازغةالتكنولوجيات الحديثة 

وأدوار الالعبين  ،نتاجم اإل   ظ               ر عمليات ون       تغي  
 اإلنتاجيةتحديد القطاعات  تعيد وأن، األساسيين

ما يدفع الدول وهذا  .بطريقة جديدة وهندستها نفسها
لقضاء على                   عامال  أساسيا  في اإلى اعتبار التكنولوجيا 

، وإحدى وسائل الفقر وتنمية االقتصاد وحماية البيئة
المتعلق  2030تنفيذ الهدف الخامس من خطة عام 

تأثير  بتحقيق المساواة بين الجنسين. وباإلضافة إلى

فهي على التنمية االقتصادية،  البازغةالتكنولوجيات 
                                     دورا  كبيرا  في تعزيز قدرة المجتمعات  ؤديت

وتلبية العديد من  ،تحسين الخدماتوالحكومات على 
، االحتياجات االجتماعية والبيئية بشكل أفضل وأذكى

د ثار مستدامة بعيدة المدى إذا ما بآ               كما أنها ت ع 
                                       خدمت بالشكل السليم وبناء  على خطط تضمن      است  

 المساواة والعدالة. 

الجمعية العامة لألمم                        وفي السياق نفسه، أك دت
72/242قرارها في  المتحدة

أواخر عام  الصادر في 5
ر التكنولوجي السريع على تحقيق            أثر التغي  " على ،2017

بضـرورة التعاون         مسلمة  ، "أهداف التنمية المستدامة
الدولي القائم على تعدد أصحاب المصلحة لالستفادة 
من الفرص المتاحة والتصدي للتحديات المحتملة. 

على أهمية دور منظومة األمم       أيضا  أكد القرار و
المتحدة في دعم الدول األعضاء في جهودها الرامية 

جديدة للتنمية التكنولوجيات الإلى تسخير 
في معالجة التحديات  االمستدامة، وتعزيز قدراته

 المعيارية والتنظيمية الناشئة عن التقدم التكنولوجي. 

    ا ،عموم                                        يمانا  بالدور الذي تضطلع به التكنولوجياإو
في تعزيز تحقيق         خصوصا ، التكنولوجيا الرقمية و

التنمية المستدامة، أنشأ األمين العام لألمم المتحدة، 
الفريق الرفيع المستوى المعني  2018يوليو /تموز 12في 

، من أجل تقديم مقترحات تهدف 6بالتعاون الرقمي
إلى تعزيز التعاون في الفضاء الرقمي بين الحكومات 

والمجتمع المدني والمنظمات الدولية  والقطاع الخاص
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واألوساط التقنية واألكاديمية والجهات المعنية 
األخرى، باإلضافة إلى رفع التوعية باألثر التحويلي 
للتكنولوجيا الرقمية على مختلف فئات المجتمع 

وقطاعات االقتصاد، والمساهمة في المناقشات العامة 
ي آمن من أجل ضمان مستقبل رقم              األوسع نطاقا  

وشامل للجميع، مع مراعاة معايير حقوق اإلنسان ذات 
من جميع أصحاب                    هذا الفريق أعضاء   ويضمالصلة. 

بصفتهم الشخصية، وليس بصفتهم  ونالمصلحة، يعمل
 ممثلين عن المؤسسات التي ينتمون إليها.

من مساهمات البعض  في هذا الفصلعرض    ت  و
ي ف البازغة تالتكنولوجيامجموعة مختارة من 

                   نظرا  لعدم إمكانية ،تحقيق أهداف التنمية المستدامة
. ومن هذه 7في فصل واحد اإلحاطة بجميعها
 األشياء وإنترنتالبيانات الضخمة التكنولوجيات: 

(IoT)،  أيضا  عرض       . وت  الكتلوسالسل  الصنعي،والذكاء      
 العالمتعامل  كيفيةتطبيقات هذه التكنولوجيات و

ها، باإلضافة إلى بعض األمثلة من الدول العربية. مع
 اإلسكوا تؤديه                     أيضا  إلى الدور الذي  الفصلشير وي

في  في دعم استخدام التكنولوجيا من أجل التنمية
 . الدول األعضاء

ومساهمتها  البازغةالتكنولوجيات  باء.
 في التنمية المستدامة

د شكل العالم  والبازغة الجديدةالتكنولوجيات       تحد 
خاللها آثارها التحويلية الكبيرة على القطاعات  من

االتصاالت  علىاالقتصادية واالجتماعية والبيئية و
بسمتين  البازغةوالخدمات. وتتسم التكنولوجيات 

الهواتف ف. "االتصال"و "الرقمنة"أساسيتين هما: 
 ،األشياء وإنترنت ،والبيانات الضخمة ،الذكية

 واالقتصاد  الصنعي،ذكاء وال ،وسلسلة الكتل
والحوسبة  ،ووسائل اإلعالم االجتماعية ،الرقمي

 والمدن  ،والطابعات ثالثية األبعاد ،السحابية
لتكنولوجيات                    تشك ل مجاالت واعدة لوغيرها  ،الذكية

 في تحقيق أهداف البازغة، وتسهم مباشرة 
 التنمية المستدامة. 

 البيانات الضخمة .1

 التنمية خطة إلى تطبيق 2016 عاممع بداية شرع العالم 
نقص في ال لكن ها.، وتحقيق أهداف2030المستدامة لعام 

وضع سياسات إنمائية وطنية الالزمة لالبيانات 
يشكل أحد أبرز التحديات التي  وإقليمية ودولية

العديد  ر. وتفتقتعترض تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
 ياتمن الحكومات إلى األساليب الصحيحة والمنهج

العلمية للحصول على البيانات الكافية التي تغطي 
، وخاصة الفئات األفراد من الرجال والنساءشؤون 

                                                      األشد فقرا  واألكثر تهميشا . من هنا تأتي أهمية البيانات 
ن صناع القرار والمعنيين     مك  ت ألنهاالضخمة وتحليلها، 

أوجه التفاوت في المجتمع  من رسم سياسات تعالج
أهمية البيانات الضخمة  2ن الشكل      يبي  و بشكل أفضل.
 . السبعة عشر لتنمية المستدامةافي أهداف 

رالبيانات الضخمة  االستفادة منال يمكن و               إذا لم تتوف 
 م اآللي       التعل   غرار على التحليلية للتعامل معها األدوات

(Machine Learning)   م العميق        والتعل(Deep Learning)  .
 ةهذه البيانات العامبعض اإلشارة إلى أن  وتجدر

               ونظرا  ألهميتها  .في مؤسسات القطاع الخاص توفرةم
 اتشراك ال بد من إقامة في تحقيق المصلحة العامة،
 لتوفيرها وإتاحتها، ومن بين القطاعين العام والخاص

وضع أطر تسمح بضمان استدامة هذه الشراكات على 
التي يضطلع بها كل د األدوار      تحد  والمدى الطويل، 

 والتوقعات المرجوة منه.  ،طرف

تضطلع األمم المتحدة مع غيرها من المنظمات و
بدور رئيسي في واألكاديمية  الدولية واإلقليمية

وضع المبادئ والمعايير لتحسين التعاون والعمل 
من للبيانات الجماعي فيما يتعلق باالستخدام اآل

مع األعراف  بما يتوافق ،الضخمة من أجل التنمية
زيادة  هوهذه المعايير  والهدف من وضعالسائدة. 
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 بمزيد منالفائدة من البيانات من خالل إتاحتها 
شفافية، وتجنب التعرض للخصوصيات أو اإلساءة ال

وتقليص التفاوت  ها،استخدام أثناءلحقوق اإلنسان 
ل الحصول عليها واستخدامها. ففي    ب      وس   هافي إنتاج

ومن أجل تحقيق أهداف التنمية  اليوم، عالم الرقميال
الوقاية من سوء استخدام  ينبغيالمستدامة، 

                                           البيانات، وضمان استخدامها استخداما  مسؤوال  
م فريق       ، قد  اإلطارالصالح العام. وفي هذا  يحقق

الخبراء االستشاري المستقل التابع لألمين العام 
والمعني بتسخير ثورة البيانات ألغراض التنمية 

دة بشأن كيفية التصدي             توصيات محد   8،9لمستدامةا

                                            لهذه التحديات، داعيا  لبذل جهود تقودها األمم 
المتحدة الستخدام ثورة البيانات في التنمية 

 المستدامة، من خالل:

 ؛تعزيز وتشجيع االبتكار لسد الثغرات البيانية •
التفاوت بين البلدان النامية  لتقليصتعبئة الموارد  •

بين الشعوب الغنية بموارد وتقدمة، والبلدان الم
 ؛البيانات والشعوب التي تفتقر إليها

القيادة والتنسيق بما يتيح لثورة البيانات  •
االضطالع بدورها الكامل في تحقيق التنمية 

 المستدامة.

 البيانات الضخمة .1 اإلطار

التي يمكن استخراج  المهيكلةالبيانات الضخمة كمية ضخمة من البيانات المهيكلة وشبه المهيكلة وغير بالمقصود 
 3من حوالي                               كمية البيانات المنتجة عالميا  بحاث زيادة                        نموا  كبيرا ، وتتوقع األ المجاليشهد هذا و. أمنها المعلومات

zettabytes  40إلى ما يقارب  2013في عام zettabytes تحسين العمليات وبفضل هذه البيانات، يمكن  .ب2020عام  في
 عدد عالجةم، ومنتجات وخدمات وصناعات جديدة، والتنبؤ بالطلب، وتوقع االضطرابات البيئية إطالقوتسهيل  ،التجارية

                                                            البيانات الضخمة دورا  فعاال  في خلق قيم مضافة في صياغة الرؤى  تؤدي كذلك من المواضيع التنموية الحيوية.
 ،العالقات بين المعنيين بشكل عامعلى و ،ما يؤثر على المنظمات والمؤسسات واألسواقوهذا االستراتيجية والتنموية، 

حول  2018لعام  (داكتأون) مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية تقرير أكدقد وبين الحكومة والمواطن بشكل خاص. و
في )والقضايا العامة الحرجة  تسهم في إدارة أو حل المشكاليتحليل البيانات الضخمة أن  جواالبتكارالتكنولوجيا 

من خالل توفير تدفق للمعلومات في الوقت المناسب والحقيقي، باإلضافة إلى خلق  (الصحة والتعليم والمرور...مجاالت 
بل                                                                    م البيئية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم اتخاذ القرارات من ق     ظ              مراقبة الن  لجديدة واختراقات علمية  ابتكارات

من  تسهم البيانات الضخمة في الحصول على معلومات كذلكصانعي السياسات ورجال األعمال والمجتمع المدني. 
، من خالل الهواتف النقالة االحتياجات الخاصةواألشخاص ذوي  النساء والفتيات وال سيما الخدمات،هذه  المستفيدين من

                                                                                                         وأجهزة االستشعار عن ب عد واإلنترنت. فتحليل أنماط استخدام بيانات الهاتف الخلوي يساعد على توضيح مفهوم الرفاه 
ماكن عد في الكشف عن األ                                                           وأنماط التنقل، والنشاط المالي. وتساعد أجهزة االستشعار عن ب   ،االجتماعي واالقتصادي للمرأة

غير اآلمنة، وتوفر معلومات حول الوصول إلى األسواق والمدارس والعيادات، وغير ذلك من الخدمات األساسية. ويسمح 
استخدام اإلنترنت بالتعبير عن األفكار عبر منصات وسائل التواصل االجتماعي، ويساعد على تحليل الكثير من القضايا 

 .دلصحة العقلية والمشاركة السياسيةالمتعلقة بالمرأة، بما في ذلك في مجالي ا

 .https://searchdatamanagement.techtarget.com/definition/big-data أ.

 IDC (2012). The Digital Universe in 2020: Big Data, Bigger Digital Shadows, and Biggest Growth in the Far East. Available at .ب
www.emc.com/collateral/analyst-reports/idc-the-digital-universe-in-2020.pdf (accessed on 24 July 2018). 

 .http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tir2018_en.pdf ج.

 .https://www.data2x.org/partnerships/big-data-gender/#_ftn1 د.

https://searchdatamanagement.techtarget.com/definition/big-data
file:///C:/RajaaWork/Daily%20Work/Design%20in%20Word/Design%20publications%20A+E%202017+2018+2019/1900034(A)/www.emc.com/collateral/analyst-reports/idc-the-digital-universe-in-2020.pdf
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tir2018_en.pdf
https://www.data2x.org/partnerships/big-data-gender/#_ftn1
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أصدرت مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية إرشادات و
ات بشأن حماية خصوصية البيان 10توجيهية عامة

وتطبيق القواعد األخالقية لدى استخدام البيانات 
          وكيانات           مؤسسات         آنيا   هاالضخمة، التي تجمع

مختلفة من القطاع الخاص في إطار أنشطتها 
ومشاركتها مع  ،وخاصة التجارية منها ،اليومية

أعضاء المجموعة اإلنمائية من أجل تعزيز ودعم 
اف خطة العملية في سبيل تحقيق أهد اتنفيذ برامجه

 التنمية المستدامة.

، 11وفي منتدى األمم المتحدة العالمي األول للبيانات
 ، اجتمع 2017يناير /قد في كانون الثاني        الذي ع  

مستخدم ومنتج للبيانات في  1400ما يزيد عن 

              فضال  عن واضعي  ،القطاعين العام والخاص
السياسيات وممثلين عن القطاع األكاديمي والمجتمع 

البيانات  استخدامل    ب     س   البحث فيالمدني، من أجل 
إلى المنتدى  ص     وخل  ألغراض التنمية المستدامة. 

نتائج مهمة، منها إطالق خطة عمل كيب تاون 
، التي تهدف 12مستدامةال التنميةالعالمية لبيانات 
اء القدرات في مجال اإلحصاءات إلى التنسيق وبن

خطة التنمية  في تنفيذ واستخدامهاوالبيانات 
                            وتأكيدا  على أهمية البيانات  .2030المستدامة لعام 

األمم طلقت                       التنمية المستدامة، ا   تحقيق الضخمة في
مبادرة ابتكارية بشأن علوم البيانات المتحدة 

بض وعالقتها بالتنمية المستدامة بعنوان مبادرة الن
(Global Pulse)العالمي 

13 .

 مبادرة النبض العالمي .2 اإلطار

 األهداف

التنمية المستدامة والعمل  بأهدافالوعي بالفرص التي تتيحها البيانات الضخمة فيما يتعلق  زيادةتركز المبادرة على 
من خالل شبكتها  ،تقدمها للشركاء من األمم المتحدة والحكومات قائمة على تحليالتحلول  وضعاإلنساني، وتهدف إلى 

 .للمراكز االبتكارية لعلوم البيانات

 النشاطات

 المبادرة عدة نشاطات أهمها: أطلقتمن ومسؤول، آ بشكللالستفادة من البيانات 

  أ GROUP)(DATA PRIVACY ADVISORYإنشاء برنامج بشأن خصوصية البيانات، ومجموعة استشارية خاصة  
 عين وممثلين عن القطاع الخاص والوسط األكاديمي       ومشر   ،الخصوصيةالمحافظة على مكونة من خبراء في 

م هذه المجموعة المشورة بشأن تطوير أدوات دتقوالقضايا المتعلقة بالبيانات الضخمة.  فيمن ذوي الخبرة 
 ؛واإلرشادات التوجيهية ،الخصوصية

 وهي  .من أجل فهم المخاطر المرتبطة بالبيانات الضخمةب"األضرار والمخاطرأداة تقييم المنافع و"تطوير  
 لمشاريع التي تعتمد تقييم المخاطر واألضرار في ا علىتتضمن إرشادات توجيهية تساعد المعنيين 

 ؛على البيانات

إلى فهم قدرات  تهدف ،جالتعاون مع منظمات أممية أخرى لتنظيم حلقات عمل خاصة بمختبر االبتكار البياني 
 االبتكار البياني.

 .https://www.unglobalpulse.org/data-privacy-advisory-group أ.

 .https://www.unglobalpulse.org/privacy/tools .ب

 ./https://data-innovation.unsystem.org ج.

https://www.unglobalpulse.org/data-privacy-advisory-group
https://www.unglobalpulse.org/privacy/tools
https://data-innovation.unsystem.org/
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ن أ 14الباحثون فيرىأما على الصعيد اإلقليمي، 
التي تتيحها مكانات اإل استثمارمهمتهم تكمن في 
المنطقة ودفع عجلة التنمية فيها. البيانات لمصلحة 

                                                     لكن الكثير منهم يعتمد حاليا  على البيانات الواردة من 
مدى  من       الحد   هالخارج وخاصة الغرب، وهو أمر يمكن

المالءمة المحلية لنتائج األبحاث. ولتدارك هذا الوضع، 

تعمل بعض الحكومات والمنظمات على إنشاء المزيد 
مراكز وإنشاء ، ة العربيةالمنطقمن قواعد البيانات في 

متخصصة في جمع وتحليل البيانات الضخمة 
من هذه واألهداف التنموية. تحقيق  الستخدامها في

مكتب دبي  عبرالمبادرات، نشاطات مدينة دبي 
Dubai Pulse ونبض دبي ،15الذكية

16. 

 باستضافة من مكتب دبي الذكية 2018المنتدى العالمي للبيانات  .3 اإلطار

اتفاقية شراكة استراتيجية مع مكتب دبي في اإلمارات العربية المتحدة  واإلحصاءوقعت الهيئة االتحادية للتنافسية 
الذي تستضيفه  2018ألمم المتحدة العالمي للبيانات الذكية، وذلك في إطار تعزيز التعاون لدعم الدورة الثانية من منتدى ا

خبير  1500وأكثر من  ،بمشاركة نخبة من القادة وصناع القرار 2018أكتوبر /تشرين األولفي العربية المتحدة دولة اإلمارات 
 في البيانات واإلحصاء من مختلف دول العالم.
أهم تجمع دولي متخصص في البيانات واإلحصاء على مستوى العالم،  2018ويعد منتدى األمم المتحدة العالمي للبيانات 

تحقيق في البيانات واإلحصاءات  دورإرساء بيئة علمية حاضنة لتعزيز  فيويسهم من خالل جلساته النقاشية المتخصصة 
 التنمية المستدامة. أهداف

ب وتبادل األفكار واآلراء ومناقشة أحدث يوفر المنتدى فرصة فريدة لالستفادة من الخبرات واستعراض أفضل التجارو
نجازات التي حققتها دبي في ، كما يوفر منصة يمكن من خاللها استعراض اإلاإلحصائيةالتقنيات ذات الصلة بالمجاالت 

مسيرة التنمية المستدامة، وتوفر رفاهية تدفع المدينة األذكى في العالم، من خالل تطوير حلول  تصبحإطار سعيها ل
 جميع أفراد المجتمع.العيش ل

 
 نبض دبي .4 اإلطار

ستخدم في بناء وتطوير مشاريع وتجارب إنسانية سمتها األساسية:                  أداة مستقبلية ت  ك أأطلقت دبي مبادرة نبض دبي
 ."الفعالية والراحة"

 
المستندات المتعلقة ذلك يح نبض دبي للمقيمين وأصحاب المشاريع الوصول إلى البيانات المفتوحة للمدينة، بما في تت

تتوزع مجموعات البيانات وتفاعلي.  بشكل عرضهايستلمستخدم البيانات التي يريد مشاهدتها وويحدد ا بالخطط والرؤى.
 القتصاد والتمويل، والنقل، والمياه، والصحة، والعمالة، وغيرها.التعليم، وامثل المتوفرة حسب القطاعات التنموية: 

 ./https://www.dubaipulse.gov.ae أ.

https://www.dubaipulse.gov.ae/
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 األشياء إنترنت .2

 وضمان األشياء انترنت استخدامات تنظيم أجل من
العالمي إلى وضع  االقتصادي المنتدى بادر استدامتها،
مالئمة لجميع أصحاب المصلحة في نظام  إرشادات

القطاع الخاص، من  ، ويشمل هؤالءإنترنت األشياء
ذي حلول إنترنت األشياء،                         دي التكنولوجيا إلى منف       مزو  

المحلي واإلقليمي  ياتوالحكومات على المستو
 وكاالت التنمية، والمجتمع المدني،والوطني، و

وغيرها من الجهات الفاعلة غير الربحية، مات         والمنظ  
تهدف هذه و. (ecosystem) البيئة المحيطة في

، إلى تحديد أولويات أهداف االستدامة اإلرشادات

دةتصميم الحلول  وذلك في إطار على إنترنت           المعتم 
واالقتصادي. الجتماعي األثر تعظيم ا بغيةاألشياء، 

لى األبحاث واألفكار التي إوتستند هذه اإلرشادات 
معت مقابلة مع مديرين تنفيذيين  40أكثر من  من      ج 

مة.      منظ   28وخبراء في مجال إنترنت األشياء من 
أصحاب المصلحة  مجموعة من اإلرشاداتد كل     حد  تو

 وتغطيالمعنيين بها.  األساسيين والثانويين
 اإلرشادات ثالثة مجاالت:

  والمواءمة؛ التعاون نماذج .1
 واالستثمار؛ األعمال نماذج .2

 .األثر قياس .3
 

 نترنت األشياءإ .5 اإلطار

تعريفها في  جرى، وكائناتإنترنت األشياء نظام يتألف من أجهزة حوسبة مترابطة، وآالت ميكانيكية ورقمية، وأشياء، 
من دون الحاجة إلى  اإلنترنتالبيانات عبر شبكة  بالقدرة الالزمة لنقلتزويدها      تم  ية، والنظام من خالل أرقام تعريف

 .أ"جهازمع  إنسان"أو  "إنسانمع  إنسان"من نمط تفاعل ال

مراقبة العالم والكائنات ب    ضا  أييسمح  بل ،فحسب إنترنت األشياء مراقبة حالة ونشاط األجهزة المتصلة وإدارتها ال يتيح
ات  ،أجهزة استشعار ذكية مثل أجهزة المراقبة والتصوير في المدن باستخدام نوعية الهواء  لقياس (sensors)          والمحس 

لى شبكة إوغيرها من التكنولوجيات الموصولة  ،في الشبكة الذكية على سبيل المثال والماء واستهالك الطاقة الكهربائية
 الدول ، كما هو الحال فيلجمع المعلومات والبيانات الضخمة إحدى الموارد األساسية اليومتي أصبحت وال ،اإلنترنت
ل       ويقل  تها، ويزيد فعالي ،تحسين مستوى تشغيل وصيانة الموارد الحكوميةويؤدي استخدام إنترنت األشياء إلى . المتقدمة

 الحقيقية للمواطنين.الحتياجات إلى اويستجيب بشكل أفضل  ،الكلفة ونسبة األخطاء

لتحكم في لاألكل والنوم واللياقة البدنية، و، مثل اليومية مختلف جوانب الحياةإنترنت األشياء لمراقبة  ستخدم    وي  
وتشير دراسات المنتدى  .رصد ظروف التربة من أجل تحسين اإلنتاج الزراعي               ستخدم أيضا  في     وي   .األجهزة المنزلية

التنمية  تصب في تحقيقمعالجة مواضيع في من استخدامات إنترنت األشياء هي ي المائة ف 84بأن  باالقتصادي العالمي
 50مليار جهاز اليوم إلى  15عبر إنترنت األشياء في العالم من  ةمتصلالالدراسات ارتفاع عدد األجهزة  وتتوقعالمستدامة. 

 1.7إلى اليوم مليار دوالر  655.8اء العالمي من نمو سوق إنترنت األشي                     ، ومن المتوقع أيضا  2020مليار جهاز بحلول عام 
 .2020تريليون دوالر في عام 

 .https://internetofthingsagenda.techtarget.com/definition/Internet-of-Things-IoT أ.

 .http://www3.weforum.org/docs/IoTGuidelinesforSustainability.pdf .ب

https://internetofthingsagenda.techtarget.com/definition/Internet-of-Things-IoT
http://www3.weforum.org/docs/IoTGuidelinesforSustainability.pdf
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أما على صعيد المنطقة العربية، فال يزال استخدام 
خذة آتطبيقاته  من أن بالرغم         محدودا ،  األشياء إنترنت

في الكبير  االنتشارمع  ،في االنتشار في حياتنا اليومية
 اللبوسةالذكية واألجهزة الهواتف استخدام 

(wearable)  انتشار مثل الساعات الذكية، إضافة إلى
وأنظمة االستخدام األمثل  ،أنظمة األمن والسالمة

 الزراعة.في قطاع للطاقة في المباني والمعامل و

في هذا  المنطقة العربيةاقة في                كانت قطر السب  و
عندما أعلن مركز قطر لالبتكارات المجال، 

عن إطالقه  2016عام في  17(كيومك)التكنولوجية 
تم  ،أول منصة عربية تكنولوجية إلنترنت األشياء

توفر هذه المنصة وتطويرها بشكل كامل في قطر. 
رين،                    دوات والفرص للمطو  األمجموعة واسعة من 
تخدم مختلف  ،والشركات التجارية ،والشركات الناشئة

تسريع عملية تطوير  ، وتهدف إلىالقطاعات واألسواق
ونشر خدمات وتطبيقات جديدة إلنترنت األشياء. 

أحد خدمات  18"مسارك"نظام     د  ع     ، ي  هوفي السياق نفس
 إلنترنتالعيش الذكي المبنية على منصة لبيب 

ز نظام      يرك  و.        سابقا   مركز كيومكالتي طورها  األشياء
على ثالثة قطاعات رئيسية هي النقل  "مسارك"

والسالمة على  ،إدارة الخدمات اللوجستيةوالذكي، 
على المستويين                    هذا النظام رائدا      د  ع             الطرقات. وي  

تطبيقات  وال سيما أنه وضعاإلقليمي والوطني، 
مت ،مة             وخدمات متقد   م                       خصيصا  للمستخدمين في        ص 
  .المنطقة العربية

ل شبكة  2017في عام أطلقت تونس و  إلنترنت          أو 
والتحكم  ،تسمح بتبادل البيانات بين األجهزة ،األشياء
دن الم، مثل مجاالت مختلفةلتطوير حلول و ،الذاتي
ة ،الذكية كمراقبة اآلليات وتحديد )                 والصناعة الذكي 

كالكشف عن )والبيئة الذكية  (أماكن وجود المعدات

مجاالت باإلضافة إلى ، (الحرائق وتحديد أماكنها
ة والنقل والزراعة.                         الصح 

 الصنعيالذكاء  .3

في المنطقة الذكاء الصنعي مجال جديد إلى حد ما 
مفصلة في هذا  ورقة اإلسكوا وضعتالعربية. وقد 

التكنولوجيا من أجل التنمية "حول الموضوع بعنوان 
استحداث فرص العمل الالئق وتمكين  :المستدامة

. ومن أجل االستفادة 19"الشباب في البلدان العربية
، شرعت بعض الصنعيمن الفرص التي يقدمها الذكاء 

عمال والمشاريع المتعلقة بعض األ بإطالقالدول 
الذكاء الصنعي ضمن استراتيجياتها بتكنولوجيا 

  استحدثت ،وفي هذا السياق الوطنية التنموية.
وزارة دولة خاصة المتحدة العربية  اإلماراتدولة 

 بهدف، 2017 أكتوبر/تشرين األولبالذكاء الصنعي في 
من خالل استثمار أحدث  ،األداء الحكومي تحسين

تقنيات وأدوات الذكاء الصنعي وتطبيقها في شتى 
 وطنيةاستراتيجية كما وضعت  ،20ميادين العمل

 للذكاء الصنعي. 

برزت المملكة العربية السعودية في هذا المجال و
 شمال  "نيوم"عندما أطلقت مشروع مدينة 

تعتمد بشكل كبير على هي مدينة و ،غرب المملكة
كيلومتر  26 500ستقام على مساحة و الصنعي،الذكاء 

منحت و .مربع وتمتد إلى أراضي األردن ومصر
في  "اصوفي"لروبوت لالسعودية المملكة الجنسية 

هوية أول روبوت له هوية شبيهة بلتصبح  2017عام 
         قصيرا      ا  نقاش "اصوفي"أجرت وقد اإلنسان. 

 أمينة محمد، نائبة األمين العام السيدة مع 
 لألمم المتحدة.

 

  

http://www.qmic.com/
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 الذكاء الصنعي .6 اإلطار

، أو بمعنى          حاسوبيا  محاكاة السلوك الذكي بيختص  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،فرع من فروع هو الذكاء الصنعي 
الذكاء الصنعي باختصار هو محاكاة عمليات الذكاء البشري بواسطة و .أتقليد السلوك البشري الذكي علىخر قدرة اآللة آ

أي اكتساب المعلومات والقواعد الخاصة  (learning). وتشمل هذه العمليات التعلم األنظمة الحاسوبيةاآلالت، وخاصة 
التصحيح الذاتي و، (دة                                                        أي استخدام القواعد للوصول إلى استنتاجات تقريبية أو محد  ) (reasoning)االستدالل  باستخدام

(self-correction) وتشمل التطبيقات الخاصة بالذكاء الصنعي األنظمة الخبيرة .(expert systems) ،ف الكالم            أنظمة تعر  و
(speech recognition)وغير ذلكالصور ف           أنظمة تعر  و ،، والتعلم اآلليب ،. 

والتكنولوجيين والقادة  والمبتكرينين والعلماء اهتمام الباحثعلى الذكاء الصنعي  استحوذ وفي السنوات األخيرة،
وسرعتها في معالجة البيانات الوفيرة  الحسابيةقدراتها  وزيادة ،ر التكنولوجيات         بعد تطو   والسيماالسياسات، راسمي و

ت شعار الصالح العام، تحوللذكاء الصنعي من أجل تحقيق التنمية ثانية قمة عالمية  فعقدت. الصنعيلتدريب نماذج الذكاء 
مقر االتحاد ، في 2018مايو /أيار 17إلى  15، وذلك في الفترة من "تسريع العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة"

بحثت القمة في تحديد التطبيقات العملية للذكاء الصنعي التي لديها القدرة على دفع . وجالدولي لالتصاالت في جنيف
تقنيات الذكاء الصنعي  تطويرصياغة استراتيجيات لضمان  وفيعجلة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، 

 .بشكل منصف والحصول على منافعها ،موثوق وآمن وشاملبشكل 

 .https://www.merriam-webster.com/dictionary/artificial%20intelligence أ.

 .https://searchenterpriseai.techtarget.com/definition/AI-Artificial-Intelligence .ب

 .https://www.itu.int/en/ITU-T/AI/2018/Pages/default.aspx ج.

 

 الصنعيللذكاء  اإلمارات استراتيجية .7 اإلطار

 ،الجديدة االستراتيجية وتشكل ،2071أول مشروع ضخم ضمن مئوية اإلمارات هي للذكاء الصنعي  اإلماراتاستراتيجية 
اإلمارات العربية بعد الحكومة الذكية، التي سوف تعتمد عليها الخدمات والقطاعات والبنية التحتية المستقبلية في دولة 

 والفضاء. ،والتكنولوجيا ،والتعليم ،والنقل ،: الطاقة، هيهذه االستراتيجية عدة قطاعات. وتغطي المتحدة

 .http://www.uaeai.ae :المصدر

 سلسلة الكتل .4

 البازغةالبحث في تأثير هذه التكنولوجيا         حاليا  يجري 
 ،رف والخدمات واألعمالاعلى قطاعات المال والمص

ودراسة الفرص التي تتيحها في األسواق والقطاعات 
. لها اإلنتاجية، باإلضافة إلى التحديات المصاحبة

تجدر اإلشارة إلى أن هذه التكنولوجيا ال تزال محل و
لعدة أسباب ترتبط وذلك  ،جدل في المحافل الدولية

 . الالزمة غالبيتها بالنواحي القانونية والبنى التحتية

                                                وتجربة الدول العربية محدودة جدا  في هذا المجال، 
التي  21وذلك لألسباب المذكورة أعاله، ما عدا دبي

https://www.merriam-webster.com/dictionary/artificial%20intelligence
https://searchenterpriseai.techtarget.com/definition/AI-Artificial-Intelligence
https://www.itu.int/en/ITU-T/AI/2018/Pages/default.aspx
http://www.uaeai.ae/
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رة، وسمحت للشركات                                              بدأت باختبار العمالت المشف 
بتداولها في بعض المناطق االقتصادية الحرة في 

ن اإل تجربة  9 اإلطار                              مارات العربية المتحدة. ويبي 
برنامج الغذاء العالمي التابع لألمم المتحدة في األردن 

استخدام سلسلة الكتل لتوزيع المساعدات في 
 ،نفقاتالتقليص  ما أدى إلى ،آالف الجئ 10وإطعام 

وتسريع عمليات توزيع المساعدات  ،وتحسين األمن
 .22في المناطق النائية

 سلسلة الكتل .8 اإلطار

  ،"بلوك"على إدارة قائمة متزايدة من السجالت المسماة كتل أو  ذات قدرة ،عة                  قاعدة بيانات موز   هيسلسلة الكتل 
م   منهاكل  لدى  مت سلسلة الكتل بحيث يمكنها المحافظة على البيانات                                          طابع زمني ورابط إلى الكتلة السابقة. ص 

 . أ      الحقا   هايلن معلومة ما في سلسلة الكتلة ال يمكن تعد    خز                                            ها والحيلولة دون تعديلها، أي أنه عندما ت  فينة        المخز  
 عة حول          مات موز        ومخد         للند  -                                                                         تدار قاعدة بيانات سلسلة الكتل بطريقة مستقلة بسبب اعتمادها على شبكة الند  

أو وقت /واألحرف التي تدل على تاريخ و األرقام من سلسلة هي الزمنية والطوابعزمنية. الطوابع ال تستخدمالعالم 
ن.                 وقوع حدث معي 

المنطلق و من أشكال التبادل الدائم والشفاف بين األطراف، ال يعتمد على سلطة مركزية.                  سلسلة الكتل شكال   وتوفر
وسيلة للتحقق من قاعدة البيانات بأكملها،  عندهو ،سلسلة الكتل حق الوصول فيكل طرف لاألساسي من التبادل هو أن 

 باإلضافة إلى تسجيل جميع التعامالت بشكل دقيق على الشبكة.

رة                        بالعملة الرقمية المشف   اشرح عالقته ،2009 عام فيو .2008ناكاموتو سلسلة الكتل في عام  ساتوشياخترع 
 دفتر حسابات عمومي لكافة المناقالت النقدية. إن استخدام سلسلة الكتل في ل الموازية، (bitcoin) "بيتكوين"

نفاق المزدوج. وخالل السنوات القليلة تصميم نظام عملة البيتكوين جعلها أول عملة نقدية رقمية تتفادى مشكلة اإل
 مثل  سيما تلك المرتبطة بالعملة الرقمية المشفرة الوظهر اهتمام ملحوظ بتكنولوجيا سلسلة الكتل،  ،الماضية
رة، غير أن مفهوم سلسلة الكتل  .(Dogecoin) ، ودوج كوين(Litecoin) واليت كوين بيتكوين،                           ال ينحصر بالعمالت المشف 

م مستويات آمنة وسريعة وأكثر كفاءة للتعامالت بين مختلف القطاعات                                 منصة التمكين الرئيسية التي تقد        يعد   إنما
 والحكومات والمنظمات.

عند                                                وهي العقود التي يمكنها دفع المستحقات تلقائيا   ،"العقود الذكية" على سبيل المثال سلسلة الكتل تشمل تطبيقاتو
ها بواسطة شبكة سلسلة الكتل. هذه العقود هي شكل من أشكال طرف ثالث موثوق استيفاء بعض المعايير والتحقق من

                         ستخدم سلسلة الكتل أيضا     ت  ووالتحويالت االجتماعية.  ،وجمع العائدات ،المعامالت مثل الترخيصبعض  ةيمكنه أتمت ،به
مالت الحكومية العقارية، وعلى نحو متزايد في إدارة شؤون األراضي وتسجيل الملكية، وذلك للتحقق من صحة المعا

من االحتيال والتزوير. وما يميز تطبيقات تكنولوجيا سلسلة الكتل هو ارتباط كل المعامالت و ،من األعمال الورقية        والحد  
خز  و .مركزي غيرببعضها في نظام  فإذا ما حاول أحد اختراق  ،في عدة مواقع تن السجل الحقيقي لتفاصيل المعامال      ي 
 محاولة االختراق والتصدي لها. أمكن كشف إحدى المعامالت،

 ./https://ar.wikipedia.org/wiki سلسلة الكتل أ.

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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م .9 اإلطار  لالجئين في األردن يستخدم تقنية سلسلة الكتلا      مخي 

برنامج األغذية  اعتمد، 2017في عام 
نظام سلسلة الكتل لألمم المتحدة  العالمي

في مخيمات الالجئين في األردن. وفي 
ع مساعدات على، 2018 عام مطلع أكثر                  وز 
في المخيمات من خالل  مقيم 100,000من 

 هذه التكنولوجيا وسمحتهذا النظام. 
سجل خاص كامل لكل  بإنشاءبرنامج لل

ر المشاركين التجا من قبلث     حد     ي  معاملة 
مزيد من األمان اليضمن  بمافي التوزيع، 

         ت أيضا  سمحووالخصوصية لالجئين. 
إلى تكاليف البتحسين المطابقة وتخفيض 

رت قد المنظمة كانت حد كبير. و       غي 
        بدال  من ف .2009منذ عام  طريقة عملها

على  اعتمدتتوصيل الغذاء بشكل مباشر، 
ودفع إلى العمل مع البنوك المحلية أو اإلقليمية، ، مما اضطرها تحويل األموال إلى األشخاص الذين يحتاجون إلى الغذاء

 رسوممن الممكن نقل األموال دون دفع  أصبحسلسلة الكتل، . لكن من خالل تكنولوجيا لتحويلطائلة في عمليات اسوم ر
ئة من قيمة افي الم 98سلسلة الكتل استطاعت تخفيض أن تكنولوجيا برنامج هذا الل األوليةالنتائج  وتشير .للبنوك باهظة
 الرسوم.

تطبيق  ويسعى إلى                                                                                           يعمل البرنامج حاليا  على تطوير المرحلة الثانية من هذا المشروع ليشمل جميع الالجئين في األردن. و
لما تؤمنه هذه د وإدارة الهوية الرقمية، مثل عمليات سلسلة التوري ،تكنولوجيا سلسلة الكتل على مجاالت إضافية

 .من فوائدمحايدة ال التكنولوجيا

 استخدامفي  اإلسكوادور  جيم.
التنمية  لتحقيق البازغةالتكنولوجيات 

 المستدامة في المنطقة

نموذج إنمائي جديد في وضع تقوم رؤية اإلسكوا 
 على ركيزتين هماوتحقيق الرفاه في المنطقة العربية 

واالقتصاد القائم على  ،التكنولوجيا الحديثة
التكنولوجيا من أجل التنمية  شعبةم د.  وتق23المعرفة

سد الفجوة لفي اإلسكوا المساعدة للبلدان األعضاء 
الرقمية، وتعظيم االستفادة من التكنولوجيات 

وتحسين الوصول إلى الخبرات  البازغة،والحديثة 
 الفنية والتكنولوجيات اإلنتاجية وتطويرها ونقلها.

       مؤخرا   اإلسكواتحقيق هذا الهدف، عقدت  إطاروفي 
يونيو /حزيران 28إلى  25من  الثالثيندورتها الوزارية 

التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة "عنوان ب، 2018
 الفرصةالدورة  وأتاحت. 24"في المنطقة العربية

لمناقشة اإلجراءات التي ينبغي أن تتخذها الحكومات 
والقطاع الخاص والمجتمع المدني في البلدان العربية 

 ،لمواكبة التكنولوجيات التي تتجدد بسرعة خارقة
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                                            وتجتاح العالم محدثة  تغييرات كبرى في أساليب 
لى االستفادة من عالدورة  وشجعتالعمل التقليدية. 

ه التكنولوجيات إلى أقصى ما يمكن في تحقيق هذ
خفض مخاطر سوء على و ،مستدامةة الالتنمي

 ،من آثار سلبية ذلك وما يمكن أن يرافق ،استخدامها
 وذلك بالتعاون مع الحكومات في المنطقة العربية.

وثيقة  وال سيمامن القرارات،              الدورة عدد   صدر عنو
التنمية  توافق بيروت حول التكنولوجيا من أجل"

المستدامة في المنطقة العربية: التكنولوجيا واالبتكار 
زت على          التي رك   25"للعمل الالئق وتمكين الشباب

م    ظ     ن  وقوية، التكنولوجية الم    ظ     ن  ، هي: المحاور أساسية
اإلدماج وفرص عمل الئق، من أجل متطورة التعليم ال

الحوكمة الداعمة، واالجتماعي باستخدام التكنولوجيا، 
من مخاطر                      درء النزاعات والحد  واالستدامة البيئية، و

الكوارث، وتمويل التكنولوجيا من أجل التنمية 
، ودور التكنولوجيا في تمكين المرأة المستدامة

 وتحقيق المساواة بين الجنسين.

 مالحظات ختامية دال.

يشهده  ما                                   الثورة التكنولوجية دورا  كبيرا  في تؤدي
الت كبرى تطال جميع نواحي                                              العالم اليوم من تحو 

أو  ،في طريقة العيش ، سواءالحياة اليومية لإلنسان
أو حتى التعامل االجتماعي. وهذا ينطبق على  ،العمل

من أجل تعزيز االستخدام السليم والمنطقة العربية. 
في الدول العربية  والبازغةللتكنولوجيات الحديثة 

مها، من                             تطبيقاتها والحلول التي تقد   واالستفادة من
 المهم التركيز على بعض الخطوات:

اعتماد الحكومات العربية لخطط عمل مناسبة  •
 تاحة إل ،للتعامل مع التكنولوجيات الحديثة

وتوفير حلول  ،فرص إنمائية غير مسبوقة
إلى واالستجابة  ،مستدامة للتحديات اإلنمائية

االقتصادي  ينألولويات الملحة في القطاعا
 ؛واالجتماعي

وضع خطط لنقل الخبرات والتكنولوجيا  •
 ،والتعلم من الممارسات الفضلى ،وتكييفها

 الجديدةلالستفادة من أثر التكنولوجيات 
                          في القطاعات كافة  وتحسين  والبازغة

 لصعوبات االجتماعية ا ومواجهةاإلنتاجية، 
، المستدامة التنميةتحقيق أهداف  التي تعيق
 التعلم المرن والمستمر لتهيئة وتحقيق 

 الشباب للتعامل مع المستجدات 
 التكنولوجية؛

من التعاون بين جميع أصحاب المصلحة، تعزيز  •
قطاع أكاديمي، وقطاع خاص، وحكومات، 

وأشخاص ذوي  وشباب ونساءمجتمع مدني، و
، في صياغة الخطط المناسبة احتياجات خاصة

العامة، وتنفيذها بشكل سليم يضمن المصلحة 
وتحديد التطبيقات وبلورة الحلول التكنولوجية 

 ؛المالئمة للمجتمعات العربية

                                         رفع الوعي لدى شرائح المجتمع كافة  وتشجيع  •
وضع االستخدام السليم للتكنولوجيات من خالل 
 وتراعيبرامج تدريبية تتالءم والحاجات المحلية 

             ، وحث  مختلف المعايير األخالقية المطلوبة
                              ى ضمان وصول النساء خاصة  إلى الجهات عل

 ؛هذه التكنولوجيات

 توفير الموارد وتعزيز التعاون اإلقليمي  •
.الالزمةالمالية 
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 أولويات التكنولوجيا والعمل  .2

 26المنطقة العربيةفي 

 مقدمة ألف.

ما ال شك فيه أن للثورة التكنولوجية التي يشهدها  
 الحياة بما فيها نواحيعلى كافة     ا  بالغ    ا  العالم أثر

واإلنتاجية االقتصادية  ،الوظائف وسوق العمل
 ،والخدمات ،والمنتجات ،واألسواق ،واالجتماعية

 وال شك أن. اتد والمجتمعافراألبين وتوزيع الدخل 
د  بفرص كبيرة للجميع ا تنطوي إال أنه ،                                    التكنولوجيا ت ع 

سوق  وال سيما ،تهديدات لمجاالت عديدة          أيضا  على
والوظائف التقليدية  ،وهيكل العمل ،العمل التقليدي

جيا الذكاء د تكنولو     تهد   ،المعروفة. فعلى سبيل المثال
ة، على وظائف البشريالعن بعض  باالستغناء الصنعي

القوة  نحو مماثل لما حدث عند االستعاضة عن
ف العديدالعضلية بتكنولوجيا اآلالت.                  ويتخو 

       محل   الصنعيالروبوتات والذكاء  من أن تحل
ارتفاع ما سيؤدي إلى  ،بعض الوظائف التقليدية

 نة دون غيرهابطالة فئات معي         عموما ، وبطالة ال
على نوعية  السلبية إلى جانب اآلثار،        خصوصا  

المهارات المطلوبة للعمل واإلنتاجية في الشركات 
 الصغيرة والمتوسطة. 

 نعمة أم نقمة؟  :التكنولوجيا باء.

قد تؤدي التكنولوجيات الحديثة والثورية والبازغة 
 بين في ما  التفاوتإلى تفاقم االبتكارية والمزعزعة و

 

بين العمال وأصحاب العمل من و من جهة،العمال 
. ويؤثر ذلك على مجموعات العمل التي جهة أخرى

 إذ ،نت التكنولوجيا من اختراقها أو استبدالها     تمك  
 عدد منعلى      فعال  التأثير ببدأت بعض التكنولوجيات 

ظهور ممارسات فأدت إلى  ،قطاعات العمل وسوقه
العمل  يل المثالمنها على سب ،جديدة تتسم بالمرونة

 (Uber)فسائقو أوبر  آخر. من المنزل أو من أي مكان
من  على سبيل المثال وغيرها (Careem) وكريم

 أو بالسيارات ،خدمات النقلتتعلق ب التي تطبيقاتال
إعادة تعريف هذه المهنة  ، يعملون علىذاتية القيادة

بما يؤثر على ماليين البشر  ،والوظائف المرتبطة بها
الذين امتهنوا قيادة السيارات.  ،لعالمحول ا

لساعات طوال عبر الوسائل التواصل البشري و
                                              التكنولوجية، وصوال  إلى التواصل الدائم على مدى

أصبح من العوامل الضاغطة على هيكل  ،ساعة 24
حصل  ، وقدسوق العمل والوظائف وعمل الشركات

 بفعل التكنولوجيا. كله ذلك 

، العالقة بين العمالة والتكنولوجيافي  وبإمعان النظر
ال تلغي  ،في معظم األحيان ،يتضح أن التكنولوجيا

             مهام  بأخرى، تستبدل بل ،       كامال         إلغاء               مهنا  ووظائف 
هندسة بعض المهام في  في ما يسمى بإعادة

 ،           الطب مثال  مهنة . ففي المهنمن مجموعات 
 (اتومنها تكنولوجيا الروبوت)لم تستبدل التكنولوجيا 

، وإنما أعادت هندسة بعض مهامه مثل        تماما   الطبيب
وغير  ،والمتابعة اإلدارية للمريض ،التصوير باألشعة
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أخذ سيوإنما عمل الطبيب، تقلص ي نل، وعليه .ذلك
يستفيد منها الطبيب فعالية أكبر ، له             شكال  جديدا  
أثرت هذه التكنولوجيا على  ذلكك .             والمريض معا  

 اتالتخصصالعديد من الدراسية في المواد 
بعض المواد المتعلقة إليها  تفيضة، إذ أالجامعي

 وال يمكن اإلنكار أن التكنولوجيا بالتكنولوجيا. 
لجزء من                       لم تكن متوفرة سابقا   أتاحت فرص عمل

27على غرار النساء المجتمع
واألشخاص ذوي  

  .ةاالحتياجات الخاص

ال ينطبق هذا الواقع الجديد على جميع المهن. و
إصدار على التفكير والتحليل و التي تعتمدالمهن ف
    ة  أقل عرضهي م والبديهة واإلقناع واإلبداع احكاأل

مخطط المثل مهنة  ،لأو التهميش أو االستبدا لإللغاء
طفال والرسام. وتشير األم             مبرمج ومعل  الم و   م  مصالو

ليست وحدها المسؤولة  األبحاث إلى أن التكنولوجيا
المهنة أو الوظيفة رأ على عن التغيير الذي يط

                    نظرا  لمساهمة عوامل ،إعادة هندستها ويستدعي
 ،مثل قوى السوق ،أخرى في هذا التغيير وسرعته

ومتطلبات الجدوى  ،وقوى العرض والطلب
 والعوامل االجتماعية  ،االقتصادية والفنية

 وغيرها. ،والنفسية

التكنولوجيا إلى انقراض وظائف أو مهن  وإن أدت
                               تخلق وظائف ومهنا  جديدة لم تكن  فهي، معينة

الالزم البشري الجهد           وإن قل لت.        سابقا  موجودة 
صناعات ومنتجات  فهي توجدلتنفيذ المهام، 

وظائف استحداث وخدمات جديدة تحتاج إلى 
وخفض  ،اإلنتاجية زيادةجديدة. ويؤدي ذلك إلى 

النمو والدخل ة يؤدي إلى زيادوقد الكلف واألسعار، 

تحسين جودة الحياة ورفاه و ،لوطنيالفردي وا
 .في الكثير من الحاالت اإلنسان

 مثل مجلةالمتخصصة من المصادر ويتناول عدد 
)Forbes( األمريكيةفوربس 

المنتدى االقتصادي و، 28
)WEF( العالمي

دولية موضوع التقارير عدد من ال، و29
       ووفقا  . يهاالتكنولوجيا عل وتأثير الوظائف المستقبلية

 الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي فيلتقرير ل
 7دولة متقدمة ونامية ما يقارب  15فقد تس ،2016 عام
ة يعالوظائف ذات الطبعلى غرار  ،ن وظيفةييمال

وسائل يحل مكانها الروبوت ول ،الروتينية أو التكرارية
رير االتق هر هذ    قد  ت وبالمقابل، الصنعي.الذكاء 

 بشكلتبطة وظيفة جديدة مر يمليون استحداث
 مباشر بالتكنولوجيا والرياضيات والهندسة. 

 حقائق وأرقام جيم.

                  ذاته وأخذ مفهوما                              المفهوم العام للوظيفة بحد   ر     تغي  
إلى إعادة  ذلك                                مختلفا ، وفي كثير من األحيان أدى

مهامها ومتطلباتها  وتغيير بعض الوظائفتسمية 
 يوضح وإعادة هندستها. ما اقتضى وهيكلها، 
ر الذي طرأ على الموظف  1 الجدول الوظيفة و                            التغي 

 بتأثير التكنولوجيا.

ظهرت استعراض لوظائف ومهن  2 الجدول وفي
 .المستقبل                   حديثا  أو ستظهر في 

 عطييفأما من ناحية هيكل الرواتب والتعويضات، 
بعض هذه المهن  رواتب فكرة عن 3 الجدول

 .في الواليات المتحدة األمريكية المستحدثة
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 التكنولوجيار الذي طرأ على الموظف والوظيفة بتأثير        التغي   .1 الجدول

 بعد قبل

 يعمل في أي وقت م 5 - ص 9يعمل من 

 يعمل في أي مكان يعمل في مكتب في شركة

 أداة تكنولوجية متوفرة أييستخدم  يستخدم معدات الشركة

 اإلنتاجيركز على  يركز على المدخول

 هب                 يخلق سل ما  خاصا                            يتبع السل م الوظيفي للشركة

 واجبات عمله بنفسه يحدد                          واجبات عمله محددة مسبقا  

 يشارك المعلومات يؤتمن ويحتفظ بالمعلومات

 (صانع قرار)                        بإمكانه أن يصبح قائدا   ال صوت له

 يعتمد على تقنيات التعاون اإللكترونييعتمد على البريد 

 في                      يركز على العمل التكي   يركز على المعرفة الثابتة 

  منفتحة والتعليم بطريقة ديمقراطيةالتعلم  التعلم والتعليم من خالل الشركة

 .       المؤل ف :المصدر

 أمثلة من الوظائف الجديدة والمستحدثة المتأثرة بالتقدم التكنولوجي .2 الجدول

 الوصف الوظيفة الجديدة والمستحدثة

ل العالم  ،2017في عام  App Developerمطور تطبيقات  لومن المتوقع  ،مليار تطبيق 178حم  مليار تطبيق في  222 أن يحم 
 ، في مقابلدأندرويمليون تطبيق ذكي على  2.8 إلى توفر. تشير اإلحصاءات 2022 عام
حاجة واعد، وأن ال التطبيقات الذكيةمجال يعني أن وهذا  .App Store مليون على 2.2

 .أالماليين من مطوري التطبيقات الذكية إلىماسة 

 محلل بيانات/بيانات اختصاصي

Data specialist/ Data Analyst 
مع ازدياد حجم البيانات المتاحة، التي يجري توليدها بفضل إنترنت األشياء والتخاطب 

لتحليل هذه البيانات وبناء تطبيقات  اختصاصيينبين اآلالت، أصبح من الضروري توفير 
ز ذلك توجه الدول في مختلف أر جاء العالم إلى تطبيق مبتكرة باالعتماد عليها. يعز 

 مفاهيم البيانات المفتوحة.

 أمن معلوماتفي  اختصاصي
 

ها لالقرصنة بحاجة إلى مختصين  الطلب في السنوات األخيرة  ازداد. حدوثها ومنعصد 
 ،نترنتاعتماد العالم على التكنولوجيا واإل ازديادالماضية على هذا التخصص بسبب 

 زيادة الهجمات اإللكترونية. و

 في التكنولوجيا النانوية اختصاصي

 
على  ،الصناعية هامن تطبيقاتو. الحديثةالصناعات  معظمفي هذه التكنولوجيا تدخل 

الطب والهندسة تستخدم في ، ووالتلفازشاشات الهاتف، و، الحاسوبذاكرة  ،سبيل المثال
أكثر من مليون موظف إلى تحتاج أمريكا س ،2020في عام ووغيرها.  والزراعيةالصناعية 
 هذهعلى  تعتمد التيالصناعات  تساهم أنقدر وي  . التكنولوجيا النانويةفي علوم 

 .ببحوالي تريليون دوالر التكنولوجيا

من  ،تريليون دوالر سنويا   5.8إلى  3.5 الصنعيالذكاء يولد أن  McKinseyتتوقع شركة  الصنعيذكاء الفي  اختصاصي
بحجم  جديدة قيمة عالميةهذا يعني أنه سيولد صناعة حول العالم. و 19 خالل
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 الوصف الوظيفة الجديدة والمستحدثة

 ومن. مجتمعين (تريليون دوالر 2.6)وبريطانيا  (تريليون دوالر 2.5)فرنسا  ياقتصاد
 .جألف دوالر 140الراتب السنوي لهذا االختصاص  يبلغ أن المتوقع

يتوقع تقرير المنتدى  .نظم الحاسوب محلل  ور البرمجيات، ومطو   المبرمج،هو    الحاسوب اختصاصي
مليون  1.5من  وحدها ستحتاج إلى أكثر المتحدة الوالياتأن االقتصادي العالمي 
 .دفي المائة 24يعني أن هذه الوظائف ستنمو بنسبة ما  ،مهندس برمجيات

 حقائقفي تكنولوجيا ال اختصاصي
  ةفتراضياال

Virtual reality specialist 

تكنولوجيا واعدة تجعل المستخدمين يشعرون بأنهم االفتراضية هي  الحقائقتكنولوجيا 
ممت تكنولوجيا  بفضل حقيقيةفي بيئة   الحقائقالبرمجيات واألجهزة الحاسوبية. ص 

لي يمكن للبشر الولوج إليه عن طريق ارتداء االفتراضية  على هيئة فضاء رقمي تخي 
مك   حاسوبيةأجهزة  رق هم نخاصة، ت  من التعامل مع المعلومات بشكل أسهل، وت وفر ط 

 ع. فعال وسري على نحومختلفة لرؤية واختبار البيانات 

من الخدمات     ا  عدد تتيحوالتي  الشبكة يختص بالموارد واألنظمة الحاسوبية المتوفرة عبر سحابيةالحوسبة في ال اختصاصي
وتشمل  .المستخدمبهدف التيسير على  ،دون التقيد بالموارد المحلية ،الحاسوبية المتكاملة
مساحة لتخزين البيانات والنسخ االحتياطي والمزامنة  الشبكة الموارد المتوفرة عبر

 .عد               والطباعة عن ب   ،وجدولة للمهام والبريد اإللكتروني ،برمجيةالمعالجة للقدرات والذاتية، 
التحكم في هذه الموارد عن طريق واجهة  بالشبكة ويستطيع المستخدم عند اتصاله

رةبرمجية  ـهل الكثير من التفاصيل والعمليات الداخلية.       ميس                                                  ت ـس 

. ويمكنه التواصل مع بقية األجهزة مباشرة اإلنترنتبربط أي جهاز ي  ، إنترنت األشياءفي  إنترنت األشياء في صياختصا
الةمثل الهواتف  ذلك كافة األجهزةويشمل  آالت صنع القهوة، والغساالت، و، النق 

أيضا  على ذلك وينطبق  وغيرها.، والتجهيزات اللبوسةالمصابيح، و ،سماعات الرأسو
مليار جهاز  26ن أكثر من أ(Gartner) غارتنروتتوقع ك الطائرة. محر   مثلنات اآلالت، مكو  

وتشير دراسات أخرى إلى أن العدد سيصل  ،2020باإلنترنت بحلول عام  متصال  سيكون 
 مليار. 100إلى 

لتقديم خدماتها عبر الوسائل التكنولوجية  الحكومات نظام تتبناهالحكومة اإللكترونية  ةلكترونياإل في الخدمات اختصاصي
لألفراد واألعمال والقطاع خدماتها  وإتاحةربط مؤسساتها بعضها ببعض، المتاحة، و

 ،بالسرعة والدقة سمتتصلحة بين أصحاب المخلق عالقة شفافة األهلي. يسمح ذلك ب
 "الحكومة اإللكترونية"عتقد أن أول استخدام لمصطلح األداء. وي   إلى تحسينتهدف و

 .1992 عام بيل كلينتون قد ورد في خطاب الرئيس األمريكي

مالية التكنولوجيا في ال اختصاصي
FinTech Specialist 

مع انتشار اإلنترنت وعمليات الدفع اإللكتروني، أخذت التكنولوجيا المالية بالتطور، 
المالية وضمان استدامتها. ومن هذه  وأصبحت تتطلب توفر اخصائيين لتطوير األنظمة

تقنية واعدة ذات تطبيقات عديدة، تتيح تحقيق  التكنولوجيات سلسلة الكتل وهي
 المزيد من الموثوقية والشفافية في العمليات المالية اإللكترونية.

 .       المؤل ف :المصدر
 ./https://techcrunch.com/2018/05/31/ios-app-store-has-seen-over-170b-downloads-over-130b-in-revenue-since-july-2010 أ.
-https://www.prnewswire.com/news-releases/global-nanotechnology-market-outlook-2015-2020---industry-will-grow-to-reach-us-758 ب.

billion-507155671.html. 
 https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Advanced%20Electronics/Our%20Insights/How%20artificial%20 ج.

intelligence%20can%20deliver%20real%20value%20to%20companies/MGI-Artificial-Intelligence-Discussion-paper.ashx. 
 ./pany-will-be-hiring-for-by-2020ىهفثي‘https://www.weforum.org/agenda/2016/01/8-jobs-every-com د.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%84_%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1992
https://techcrunch.com/2018/05/31/ios-app-store-has-seen-over-170b-downloads-over-130b-in-revenue-since-july-2010/
https://www.prnewswire.com/news-releases/global-nanotechnology-market-outlook-2015-2020---industry-will-grow-to-reach-us-758-billion-507155671.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/global-nanotechnology-market-outlook-2015-2020---industry-will-grow-to-reach-us-758-billion-507155671.html
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Advanced%20Electronics/Our%20Insights/How%20artificial%20intelligence%20can%20deliver%20real%20value%20to%20companies/MGI-Artificial-Intelligence-Discussion-paper.ashx
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Advanced%20Electronics/Our%20Insights/How%20artificial%20intelligence%20can%20deliver%20real%20value%20to%20companies/MGI-Artificial-Intelligence-Discussion-paper.ashx
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Advanced%20Electronics/Our%20Insights/How%20artificial%20intelligence%20can%20deliver%20real%20value%20to%20companies/MGI-Artificial-Intelligence-Discussion-paper.ashx
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Advanced%20Electronics/Our%20Insights/How%20artificial%20intelligence%20can%20deliver%20real%20value%20to%20companies/MGI-Artificial-Intelligence-Discussion-paper.ashx
https://www.weforum.org/agenda/2016/01/8-jobs-every-com'ىهفثيpany-will-be-hiring-for-by-2020/
https://www.weforum.org/agenda/2016/01/8-jobs-every-com'ىهفثيpany-will-be-hiring-for-by-2020/
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 لمهن مستقبلية مختارةفي الواليات المتحدة األمريكية  والتعويضاتهيكل الرواتب  .3 الجدول

 الراتب المتوسط صعوبة التعيين األهمية المستقبلية للوظيفة المهنة

 58,171$ مرتفعة متوسطة مبرمج انترنت

 95,096$             منخفضة جدا   متوسطة التغييردارة مسؤول إ

 66,208$             منخفضة جدا   متوسطة محلل أعمال

 95,714$             منخفضة جدا   متوسطة رقمي تحول استشاري

 110,899$             منخفضة جدا   مرتفعة اآلليمطور التعلم 

 82,240$             منخفضة جدا   مرتفعة مطور ومهندس برمجيات

 108,475$ مرتفعة مرتفعة مصمم ومطور تحليل أعمال

 95,800$             منخفضة جدا   مرتفعة مبرمج ومهندس إنترنت األشياء

 74,360$             منخفضة جدا   مرتفعة برانييمهندس أمن س

 84,175$      جدا   منخفضة مرتفعة مهندس شبكة

 70,043$             منخفضة جدا               مرتفعة جدا   المعلومات أمن إدارة اخصائي في

. https://www.businessinsider.com/8-engineering-and-tech-jobs-with-the-fastest-growing-pay-in-2017-2017-6 المصدر:
https://www.businessinsider.com/highest-paying-tech-jobs-salary-glassdoor-2018-7#1-software-engineering-manager-163500-10. 

 

 ختامية مالحظات دال.

تتطلب                                             تربط العمالة بالتكنولوجيا عالقة  استراتيجية،
 ،نين حكومييمسؤول من ،الجميع تضافر جهود

منظمات الباإلضافة إلى  ،التعليم ين في قطاعومسؤول
مثل اللجان اإلقليمية الخمس اإلقليمية والدولية، 

اليونسكو ومنظمة و ،ومنها اإلسكوالألمم المتحدة 
                                                 العمل الدولية وغيرها. وبدال  من الوقوع ضحية لرهاب 

راسمي السياسات على  ،التكنولوجيا أو تجاهلها
سياسات مرنة تتعامل مع الفرص اإليجابية  صياغة

التقدم ينبغي أال يشكل و .واآلثار السلبية للتكنولوجيا
خاذ موقف الت                                التكنولوجي السريع والمطرد عذرا  

 علىمساعدة للفاعلة سياسات  سلبي منها، فال بد من
بهدف رفع المطلوبة، الجديدة  اتف مع المهار       التكي  

اإلنتاجية وخدمة المجتمعات، وهذا يتطلب إعادة 

 التفكير بسياسات سوق العمل وإعادة تصميمها.
                                           وينبغي أيضا  على راسمي السياسات في المنطقة 

البيئة المحيطة المناسبة  العربية العمل على توفير
(ecosystem)  التي تسمح باالستفادة من التكنولوجيا

 في إيجاد فرص عمل جديدة.

تأثير التكنولوجيا دراسة يجب إعطاء اهتمام أكبر لو
على العمالة والمجموعات المهنية والمهن والمهام 

على الفئات و التي تنطوي عليها كل مهنة، المختلفة
  بالبلدانوكذلك االهتمام  ،المهمشة والضعيفة

 ألنها        نموا   والبلدان األقلذات الدخل المنخفض 
، ودراسة تأثير التكنولوجيا على عمالة              األكثر تأثرا  

 المرأة، والتطرق الى أهمية زيادة تخصص النساء 
 في مجال التكنولوجيا وأثر ذلك على نسبة 

 .عمالة النساء

https://www.payscale.com/research/US/Job=Web_Developer/Salary
https://www.payscale.com/research/US/Skill=Change_Management/Salary#by_Job
https://www.payscale.com/research/US/Job=Business_Intelligence_(BI)_Analyst/Salary
https://www.payscale.com/research/US/Job=Transformation_Consultant/Salary
https://www.payscale.com/research/US/Job=Machine_Learning_Engineer/Salary
https://www.payscale.com/research/US/Job=Software_Engineer/Salary
https://www.payscale.com/research/US/Job=Business_Intelligence_(BI)_Architect/Salary
https://www.glassdoor.com/Salaries/iot-engineer-salary-SRCH_KO0,12_SDAS.htm
https://www.payscale.com/research/US/Job=Cyber_Security_Analyst/Salary
https://www.payscale.com/research/US/Job=Network_Architect/Salary/dc67b3ef/Entry-Level
https://www.payscale.com/research/US/Job=Computer_Security_Specialist/Salary
https://www.businessinsider.com/8-engineering-and-tech-jobs-with-the-fastest-growing-pay-in-2017-2017-6
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التعليم والمناهج في  وعلى واضعي سياسات
تشجيع  ،الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس

إدراج و ،التعلم المستمر مدى الحياة علىالخريجين 
 العمل في الوقتو ،تخصصات جديدة للمستقبل

 على تقليل عدد الخريجين في تخصصات ذاته 

جديدة أحدثتها التكنولوجيا.  بأخرىتم استبدالها 
 أصحاب الشركات ومديري المؤسسات  وعلى

 بما يتناسب  عداد الطالبإلمع الجامعات  التعاون
 توفير من خالل  ،مع متطلبات سوق العمل

.الالزمتدريب ال

 

  



 اإلدماج الرقمي في المنطقة العربية: 3.
من السياسات إلى التطبيق
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 اإلدماج الرقمي في المنطقة العربية:  .3

 30من السياسات إلى التطبيق

 مقدمة ألف.

بعد ثالثة أعوام على بدء تنفيذ خطة التنمية 
التي أقرتها الدول األعضاء في  2030المستدامة لعام 

دت 2015سبتمبر /األمم المتحدة في أيلول                ، والتي تعه 
بعدم ترك أحد خلف الركب، يكتسب موضوع إدماج 
األشخاص ذوي اإلعاقة أهمية خاصة بسبب الفرص 

التي تتيحها التكنولوجيا في تيسير نفاذهم إلى 
وسائل التواصل المرئية والمكتوبة والمسموعة، وتعزز 

بذلك فرص إدماجهم في عملية التنمية المستدامة 
 على المستويين الوطني واإلقليمي.

 القيودكافة  تشملمظلة كمصطلح اإلعاقة  ويستخدم
 وتعيق األنشطة تنفيذ مناإلعاقة  ذوي تمنع التي

 البيئة أم الشخصية ظروفهم بسبب سواء إدماجهم،
 السببين هذينتؤثر التكنولوجيا على و. المحيطة
إذ تتيح تجاوز بعض المعوقات الشخصية          إيجابا ،

 الحتياجات    ال                                     وتعمل على أن تكون البيئة أكثر تقب  
 .األشخاص هؤالء

ورد موضوع اإلدماج الرقمي في اتفاقية حقوق 
ت في المادة    4                                       األشخاص ذوي اإلعاقة، التي نص 

تشجيع البحث والتطوير وإتاحة التكنولوجيات على 
شخاص ذوي اإلعاقة بكلفة الحديثة المناسبة لأل

 .ما يسهل الحياة واالندماج في المجتمعب ،معقولة
ويتضمن ذلك تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 

التنقل،  والوسائل واألجهزة المساعدة على

منها  9المعينة. كذلك نصت المادة والتكنولوجيات 
ألشخاص ذوي اإلعاقة إلى البيئة ا وصولضمان على 

ةالحس)المادية  والنقل وتكنولوجيا المعلومات  (   ي 
 24المادة بالتساوي مع غيرهم، ونصت  واالتصاالت

تشجيع النفاذ إلى التعليم، ويتضمن ذلك أنماط على 
صة     خص  برامج م)االتصاالت، والتكنولوجيا المساعدة 

على نصت  30المادة ، و(للتعليم ومناسبة لذوي اإلعاقة
بصيغة قابلة للنفاذ، تقديم كافة المعلومات واالتصاالت 

 . 31بما فيها المواد الثقافية والتلفزة

وشملت خطة العمل المنبثقة عن القمة العالمية 
قدت في جنيف في عام                           لمجتمع المعلومات، التي ع  

                    ، بنودا  تتعلق بردم 2005، ثم في تونس في عام 2003
 . 32الفجوة الرقمية في حالة األشخاص ذوي اإلعاقة

لدول األعضاء في األمم المتحدة وهذا يشير إلى أن ا
التزمت  وفي اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

بتسخير التكنولوجيا لخدمة األشخاص ذوي اإلعاقة، 
واالستفادة منها في تحسين مشاركتهم في كافة 

الجوانب الحياتية االجتماعية واالقتصادية 
 والسياسية والثقافية.

 اإلدماج الرقمي مجاالت باء.

                                            الرقمي حق  من حقوق اإلنسان، وله أثر مباشر في  النفاذ
تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية. ويؤدي ضعف 
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الناتج  منفي المائة  7.7 الرقمي إلى خسارةالنفاذ 
ورفع معدالت الفقر، وتراجع  ،33اإلجمالي المحلي

الصحة، وانخفاض اإلنجاز التعليمي، ومحدودية 
واالجتماعية والثقافية، ما يزيد المشاركة االقتصادية 

 التبعية االقتصادية على مستوى األفراد.

وفي ما يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة، يؤدي رفع 
مستوى نفاذهم إلى مواقع اإلنترنت والهواتف النقالة 

إيجابية على قطاع العناية  وأجهزة التلفاز إلى آثار
 الصحية، والتعليم االبتدائي والثانوي والمهني، 

ومن ثم على التوظيف. ويساهم في تمكينهم من 
التمتع بحياة مستقلة، واالستفادة من الخدمات 

الحكومية، والمشاركة في الحياة السياسية والشؤون 
 هذا األثر.  4 الجدولالعامة الوطنية. ويلخص 

وتتوفر إمكانات عديدة لتحسين نفاذ األشخاص ذوي 
ي تاإلعاقة إلى التكنولوجيا، حسب نوع اإلعاقة ال

.  ففي حالة األشخاص الذين يعانون من ايعانون منه

إعاقة سمعية، يمكن استخدام عدد من التقنيات مثل 
                                                 التحكم بالوظائف صوتيا ، أو التواصل بالفيديو بدال  
من المحادثة الصوتية، واستخدام الرسائل النصية 

                            ، والتنبيه باالهتزاز بدال  من (SMS/MMS)والفيديوية 
الرنين والنغمات، وإضافة الكتابة أسفل الفيديو 

(subtitling)  طريقة بديلة عن الصوت. ويمكن لتوفير
                                         أيضا  تحقيق التحادث الهاتفي من خالل تطوير 

 . 34خدمات وسيطة

وفي حالة األشخاص الذين يعانون من إعاقة بصرية 
وصعوبة رؤية الشاشة إلرسال واستقبال الرسائل، 

يمكن االعتماد على عدد من التقنيات، مثل المؤشرات 
قبال رسالة أو اللمسية، أو التنبيه الصوتي عند است

انخفاض مستوى البطارية أو غير ذلك، أو استخدام 
تطبيقات قارئ الشاشة الذي يسمح بقراءة النص الظاهر 

                                          صوتيا . ويمكن أيضا  استخدام تطبيقات تحويل 
النصوص إلى كالم، أو االستفادة من المكتبات الرقمية 

 التي توفر ميزة الصوت كبديل عن القراءة بالنظر.

 أثر النفاذ الرقمي في القطاعات .4 الجدول

 
 المواقع الشبكية

خدمات وأجهزة 
 المذياع التقليدي الهاتف النقال

التكنولوجيات 
 البازغة األخرى

 2.7 2.5 3.1 3.3  العناية الصحية
 2.9 2.3 2.6 3.0 التعليم األساسي
 2.8 2.3 3.0 3.4 التعليم الثانوي

التعليم العالي والمهني 
 ومدى الحياة

3.7 3.4 2.4 2.8 

 2.7 2.2 3.3 3.7 التوظيف
 2.8 2.4 4.6 3.4 الحياة المستقلة

 2.6 2.3 3.0 3.5 الخدمات الحكومية
المشاركة في الحياة 
 السياسية والعامة

3.3 3.1 2.5 2.6 

 2.7 2.3 3.2 3.4 المتوسط العام

 .: أثر مرتفع5.0-4.0: أثر متوسط، 3.9-3.0: أثر محدود، 2.9-2.0أثر صغير،  1.9-1.0غير مؤثر،  0.9-0 الداللة:

 . ITU (2013). The ICT opportunity for a disability-inclusive development frameworkالمصدر:
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وفي حالة األشخاص الذين يعانون من إعاقة حركية، 
مثل صعوبة تحريك اليد أو األصابع، يمكن االعتماد 
ف الصوتي، بحيث يجري إصدار األوامر                                             على التعر 

                                                  الالزمة صوتيا  بدال  من الضغط على األزرار ذات الصلة، 
أو تحويل الكالم إلى نصوص، كبديل عن إدخال 

تطبيقات تثبيت الكاميرا                           النصوص يدويا ، أو استخدام
 لتجاوز رجفان اليد والحصول على صور مناسبة. 

 إدراكية،األشخاص الذين يعانون من إعاقة  حالة وفي
م، يمكن تصميم واجهات ابعض المه إنجاز من تمنعهم

  .بدائل عدة بين باالختيارسهلة ومبسطة تسمح 

                                             ومما ال شك فيه أن التكنولوجيا توفر فرصا  مهمة 
لألشخاص ذوي اإلعاقة لتمكينهم من استخدام 
أجهزة االتصال الحديثة، واالستفادة في حياتهم 

 اليومية من مختلف اإلمكانيات التي تتيحها، 
وال سيما في مجاالت التعليم والصحة والعمل 

 والتواصل االجتماعي. 

إلى تكنولوجيا  بعض معايير النفاذ .جيم
 المعلومات واالتصاالت لألشخاص 

 ذوي اإلعاقة

لتيسير نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إلى وسائل 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، جرى تطوير 

 عدد من المعايير التقنية. 

 WCAG 2.0ر المعيا .1

(Web Compatibility Access Guidelines) 

 ، ويجري العمل 2008صدر هذا المعيار في عام 
          . ونظرا  (2.1النسخة )على إعداد إصدار جديد 

النتشاره الواسع فقد جرى اعتماده كمعيار قياسي 
(ISO/IEC 40500:2012) مستويات من  3. يتضمن المعيار

 : (من التوافق األدنى إلى التوافق األعلى)التوافق 
Aو ،AAو ،AAAألشخاص . ويهدف إلى تسهيل نفاذ ا

النظرية، أو السمعية، أو التعلمية، أو )ذوي اإلعاقة 
ويعتمد  اإلنترنت.محتوى  إلى (اإلدراكية، أو الحركية

 في سبيل تحقيق ذلك على المبادئ األربعة التالية:

 للوسائط بدائل –إلدراك: بدائل نصية ا يةقابل •
تمثيل المحتوى بطرق  – الزمن على المعتمدة
 ؛لتمييز بسهولةا إمكانية –مختلفة 

 –لتشغيل: التشغيل من لوحة المفاتيح ا يةقابل •
 عدم –الكافي للقراءة واالستخدام  الوقت توفير

 ؛التصفح ةلوسه –ض يالومستخدام ا

 –النص قابل للقراءة والفهم  جعل لفهم:ا يةقابل •
 –تشغيل الصفحات تصفح و بطريقة التنبؤ

 ؛األخطاء تصحيح في المستخدم مساعدة

ين االستخدام الحالي التوافق بقابلية : يةموثوقال •
بما في ذلك التوافق مع )والمستقبلي 

 .(التكنولوجيات المساعدة

  DAISYالمعيار  .2

(Digital Accessible Information System) 

، ثم تبع 1998 صدر هذا المعيار للمرة األولى في عام
، ISO Z39.86، حمل الرقم 2002ذلك إصدار ثان في عام 
ث في عام  د  2005                   فثالث ح 

35 . 

                                               يشك ل هذا المعيار أداة للنشر اإللكتروني والوصول 
إلى الكتب الرقمية، باالعتماد على تقنيات لغة التأشير 
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ع  لجعل الكتب قابلة . فقد جرى تصميمه (XML)        الموس 
 ضعف)من يجد صعوبة في القراءة المطبوعة لللقراءة 
. يتيح هذا المعيار (النطق تأخر – الحركة – النظر

مزامنة مع النص ، والتضمين ملفات صوتيةإمكانية 
أدوات للتحكم في  باإلضافة إلى توفيره ،المكتوب
 (Braille)من شاشات ملفات تشغيل . ويسمح بالتصفح

 .أو من األجهزة الصوتية

 ePub3.1المعيار  .3

  ، يعتمدمعيار للتبادل الرقمي والتقديم الرقميهو 
ع. ازداد انتشار هذا المعيار  على لغة                                            التأشير الموس 

معظم أجهزة الرقمي، لتصبح  في مجال صناعة النشر
سمات ه. يتميز عن سابقه بمتوافقة معالرقمية القراءة 
لغات وال ،             الصوت المرك بو ،متعلقة بالداللةإضافية 
 العالمية. 

 مؤشرات اإلدماج الرقمي .دال

م في تحقيق  اإلدماج الرقمي على                           لرصد مدى التقد 
                                              المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي، تم  وضع عدد 
مد على المستوى العالمي،                                                 من المؤشرات، بعضها اعت 

 وبعضها مقترح على المستوى الوطني.

التنمية  خطةمؤشرات اإلدماج الرقمي في  .1

 )األمم المتحدة( 2030المستدامة لعام 

تبطة                                      تضمنت هذه الخطة عددا  من المقاصد المر
 4.5، يشير المقصد في مجال التعليمباإلدماج الرقمي. ف

 ،لقضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليما إلى
وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات 

بما في ذلك  ،التعليم والتدريب المهني للجميع
بناء  إلى a.4 . ويشير المقصداألشخاص ذوي اإلعاقة

ة المتوجهة لألطفال وذوي وتحديث المنشآت التعليمي
. اإلعاقة، وتقديم بيئة تعليم شاملة وفعالة للجميع
وفي مجال تحقيق المساواة بين الجنسين، يشير 

تعزيز استخدام التكنولوجيا إلى  b.5المقصد 
التمكينية، وخاصة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 

، ينص في مجال العمل. ومن أجل تعزيز تمكين المرأة
تحقيق توظيف كامل ومنتج وعمل  على 8.5 دالمقص

الئق لجميع اإلناث والذكور والشباب واألشخاص ذوي 
 إلى10.2  ، يشير المقصدفي مجال المساواة. واإلعاقة
اإلدماج االجتماعي واالقتصادي  وتعزيزتمكين 

بصرف النظر عن العمر والجنس  ،والسياسي للجميع
 .واإلعاقة والعرق واألصل والدين

توفير النفاذ  على11.2 ، يدل المقصدجال المدنموفي 
إلى نقل مستدام بتعرفة مقبولة، وتحسين سالمة 
الطرقات، وتوسيع النقل العام مع االهتمام باإلناث 

 . واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن
توفير النفاذ العمومي  على 11.7 كذلك ينص المقصد

العامة الخضراء والسيما  (األماكن)إلى الفضاءات 
في . وطفال وكبار السن وذوي اإلعاقةلإلناث واأل

تعزيز بناء  إلى 17.18 ، يشير المقصدمجال الشراكات
القدرات في الدول النامية لتوفير البيانات العالية 

 لة حسب                      ثة والموثوقة والمفص                 الجودة والمحد  
والعمر والعرق واإلعاقة والموقع  والجنسل الدخ

 .الجغرافي وغيره

ولقياس مدى التقدم المحرز في تحقيق هذه المقاصد، 
 وضعت مؤشرات تتعلق مباشرة باإلدماج الرقمي، منها: 

 نسبة المواقع الحكومية التي تتالءم مع المعيار •
ISO/IEC40500:2012  المتعلق بالنفاذ إلى محتوى

 الشبكة؛
سكان الذين يملكون هواتف نقالة حسب نسبة ال •

 ؛( 10.2المقصد)اإلعاقة 
نسبة الدول التي لديها بيانات عن اإلعاقة خالل  •

 .(17.18المقصد )األعوام الخمسة األخيرة 
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 مؤشرات االتحاد الدولي لالتصاالت .2

                  عددا  من المؤشرات  االتحاد الدولي لالتصاالتوضع 
المؤشرات  . وتغطي هذه36المتعلقة باإلدماج الرقمي

النفاذ إلى الخدمات ، وإتاحة الخدمات والمنتجات
 :هامنو  .التوعية، ووالمنتجات

ل النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  •                                               معد 
– الهاتف)حسب نوع اإلعاقة ونوع التكنولوجيا 

 ؛(العريضة الحزمة – اإلنترنت

تكنولوجيا لقابلية اقتناء األشخاص ذوي اإلعاقة  •
 ؛واالتصاالت المعلومات

نسبة منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات  •
تسمح لألشخاص واالتصاالت التي تتضمن وظائف 

  ؛ذوي اإلعاقة بالنفاذ

النفاذ إلى الخدمات الحكومية من خالل معدل  •
استخدام منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات 

 ؛واالتصاالت

 من خاللالنفاذ إلى الخدمات غير الحكومية معدل  •
ستخدام منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات ا

 ؛واالتصاالت

حسب )ذوي اإلعاقة في صفوف معدل التوعية  •
استخدام تكنولوجيا المعلومات ب (والجنساإلعاقة 

دماج االقتصادي واالتصاالت لتحسين اإل
 ؛واالجتماعي

                                                عدد التشريعات المتعلقة باإلعاقة التي تم  تعديلها  •
المعلومات واالتصاالت في لتضمين تكنولوجيا 

 ؛تعريف النفاذ

ق على البحث نسبة الناتج المحلي اإل • نف                           جمالي الم 
تكنولوجيا المعلومات  في مجالوالتطوير 

 ؛واالتصاالت لألشخاص ذوي اإلعاقة

العدد اإلجمالي من البراءات والتراخيص الممنوحة  •
تكنولوجيا المعلومات  في مجالللحلول المعتمدة 

 .ألشخاص ذوي اإلعاقةواالتصاالت ل

 القطاعية، منها: المؤشرات كذلك جرى اعتماد عدد من 

 الصحةفي مجال  (أ)

 الذين يصلون إلىنسبة األشخاص ذوي اإلعاقة  •
خدمات العناية الصحية باالعتماد على تكنولوجيا 

 ؛المعلومات واالتصاالت

، لبوابات الحكومية الصحيةإلى امستوى النفاذ  •
التقنية المتاحة لنفاذ ذوي لتحديد اإلمكانات 

 اإلعاقة.

 التعليم في مجال  (ب)

برامج ومقررات تدريب المدرسين على عدد  •
 ؛تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 .معدل اإللمام الرقمي لألشخاص ذوي اإلعاقة •

 التوظيففي مجال  (ج)

 ؛معدل اإللمام الرقمي للموظفين ذوي اإلعاقة •

 ؛اإلعاقةمعدل توظيف األشخاص ذوي  •

معدل توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة في  •
 ؛المؤسسات الحكومية

مرافق ل توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة في      معد   •
 ؛العناية الصحية

مجال ل توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة في      معد   •
 ؛التعليم

مجال ل توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة في      معد   •
 ؛الخدمات الحكومية اإللكترونية

ص ذوي اإلعاقة في مجال ل توظيف األشخا     معد   •
 ؛سياسات التوظيف

 الذين يستخدمونل األشخاص ذوي اإلعاقة      معد   •
 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في سوق العمل
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سياسات اإلدماج الرقمي اإلقليمية  .هاء
 والدولية

                                              لتفعيل اإلدماج الرقمي، ال بد  أن تتبنى الحكومات 
سياسات واضحة، وأن تضع خطط عمل لتنسيق 

المبادرات التي تطلقها الجهات المعنية لتحسين نفاذ 
الموارد  توفير من بد والاألشخاص ذوي اإلعاقة. 
 .والمشاريع المبادرات هذهالمادية الالزمة لتمويل 

وينبغي أن تراعي هذه السياسات تحقيق المساواة 
بحيث تتيح للجميع إمكانية النفاذ بيسر، واالستفادة 

من الفرص االقتصادية التي تتيحها تكنولوجيا 
 المعلومات واالتصاالت. 

ضعت استراتيجية للسوق      ، و  37األوروبياالتحاد ففي 
دة في عام  خلق ، لحظت أهمية 2015                        الرقمية الموح 

توفير خدمات ة، ول لألشخاص ذوي اإلعاقفرص عم
، الخدمات العامةلهم، و البصريةوالوسائط السمعية 

اإللكترونية، وتطوير خدمات حكومية التجارة  وإتاحة
مجرى إعداد قانون  كمامناسبة لهم. لكترونية إ       ينظ 

افات       الصر  و ،ظم التشغيل             الحواسيب ون   استخدام
وسائط السمعية خدمات الو ،الهواتف الذكيةو ،اآللية

 ،الخدمات المصرفيةو اإللكترونية،الكتب و ،البصرية
  .اإللكترونيةالتجارة و

توقع أن تؤدي هذه السياسات إلى تحسين الواقع                                                وي 
 1/3 الحالي للنفاذ الرقمي، إذ تشير اإلحصاءات إلى أن

 اإلنترنت، وأنإلى  يصللم  اإلعاقةمن األشخاص ذوي 
اإلعاقة من المواقع غير قابلة لنفاذ األشخاص ذوي  1/3

 .38إليها

المجلس  األمريكية، أصدرالواليات المتحدة وفي 
سياسة اإلعاقة  2016 في عام الوطني لإلعاقة

 ، التي تهدف إلى:39الوطنية

ن المواطن من النفاذ                             توفير التكنولوجيا التي تمك   •
 ؛إلى الفرص كافة

لتكون قابلة  (مواقعمثل ال)تصميم كافة المنتجات  •
 ؛الستخدام الجميع

جودة التجهيزات ضمان و ،النفاذ العمل على إتاحة •
ومحو األمية  ،واالتصال باإلنترنت ،والبرمجيات
النفاذ من مختلف تحقيق االدماج بالحاسوبية و

ومن المتوقع أن تؤدي هذه  ؛المواقع الجغرافية
السياسة إلى رفع مستوى النفاذ الرقمي في 

المدارس  نسبة تالميذ ت المتحدة، إذ أنالواليا
في  في المائة 13 بلغت من ذوي اإلعاقة الرسمية

 في المائة 62 همنسبة تخرج، وبلغت 2013 عام
، كما أن للطالب اآلخرينفي المائة  81 نسبةمقارنة ب

من ذوي هم من طالب التعليم العالي  في المائة 11
 .40اإلعاقة

تكنولوجيا المعلومات  مجلسوفي قطر، وضع 
 سياسة لإلدماج الرقمي  (ICT Qatar)واالتصاالت 

2011في عام 
                           تتضمن هذه السياسة عددا  من . 41
 المحاور، أهمها: 

 ؛تعزيز النفاذ إلى المواقع •

النفاذ إلى خدمات االتصاالت تحسين  •
 ؛والتكنولوجيات الداعمة

 ؛النفاذ إلى المحتوى الرقمي العربيدعم  •

إلى الطرفيات ذات االستخدام العام  النفاذتمكين  •
 ؛(الصرافات اآللية)

 .زيادة استخدام التكنولوجيات المساعدة •

معايير وأشارت هذه السياسة إلى ضرورة اعتماد 
تقنية لتطوير المواقع الشبكية لتمكين نفاذ 
، WCAG 2.0األشخاص ذوي اإلعاقة، وال سيما المعيار 

واعتماد اإلرشادات األمريكية للنفاذ إلى الصرافات 
اآللية. وتبنت السياسة حزمة من المعايير الوطنية 
للتزود بأجهزة االتصاالت المتوائمة مع احتياجات 

دين األشخاص ذوي اإلعاقة. وتلزم السياسة            المزو 
األشخاص الذين تقديم الخدمات الوسيطة لتمكين ب

السمع أو الكالم من بيعانون من إعاقة ذات صلة 
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التواصل عبر شبكات االتصاالت، بما في ذلك 
 IP التي تعتمد على بروتوكول االنترنت شبكاتال

. ويمكن لهؤالء األشخاص 2013             بدءا  من عام 
االستفادة من الخدمات النصية بتعرفة أقل من 

 .التعرفة المعيارية

االتحاد الدولي وعلى المستوى اإلقليمي، أطلق 
 مع مبادرة إقليمية  2016في عام ت لالتصاال

 42مصرفي وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
ترويج قابلية النفاذ إلى تكنولوجيا تهدف إلى 

 ،المعلومات واالتصاالت في المنطقة العربية
دماج وتمكين إومساعدة أصحاب المصلحة لدعم 

 وتقديم أدوات  ،ذوي اإلعاقة عبر التنمية
 للتعديل حسب الطلب تكنولوجية قابلة

(customization) وتهدف المبادرة أيضا  لنفاذلو .                        
رين والمصم  إلى  مين                                     تقديم برامج تدريب للمطو 
 في البرمجيات والتطبيقات والمواقع  لجعل

وضع أطر عمل لسياسات ، وعاقةذوي اإل متناول
 نظمة في أتعزيز النفاذ الرقمي، وقوانين و

 م المبادرة الى تقديتهدف . والمنطقة العربية
جلسات توعية وتبادل معرفة لمتخذي القرار 

 ، وعلى وأصحاب المصلحة في الدول العربية
شطة ومشاريع لألشخاص أن تطوير بوابة لترويج

. ولرفع الوعي في مجال تمكين عاقةذوي اإل
 تنظيم  جرياألشخاص ذوي اإلعاقة، ي

 شخاص البتكار لألإقليمية في مجال امسابقات 
 .عاقةاإل ذوي

 مقترحات ختامية .واو

وسائل إلى األشخاص ذوي اإلعاقة نفاذ  لتعزيز
، يمكن اقتراح تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 اإلجراءات التالية:

إلزام الجهات ، ولنفاذ الرقميلوطنية وضع معايير  •
المساواة في الفرص لتحقيق  هاتطبيقبالحكومية 

 في هذا المجال؛

 من خالل إدراج ،بشكل مناسبتقديم الخدمات  •
السياسات والتشريعات  فيالنفاذية الرقمية 

إشراك ذوي اإلعاقة ، ووالمعايير وسياسات الشراء
 ؛ في صنع السياسات

حول استخدام اإلحصائية جمع البيانات والمؤشرات  •
 ،تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتل اإلعاقةذوي 

 ؛واالستفادة منها في تحديث السياسات

 والتمويل الالزمفير الدعم المادي المناسب تو •
لتوفير التكنولوجيا المساعدة وتعزيز النفاذية 

العام  اتالقطاع، وتفعيل الشراكة بين الرقمية
 ؛والخاص واألهلي

تعزيز البحث والتطوير لبناء حلول تكنولوجية  •
 ؛لتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة

رفع التوعية لدى راسمي السياسات في مجال  •
تكنولوجيا المعلومات لخدام ذوي اإلعاقة است

في مجال النفاذ متخصصة بناء قدرات ، وواالتصاالت
تدريب ذوي اإلعاقة على استخدام ، والرقمي

 .لنفاذ إلى الخدماتلتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
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لتحول الحكومي: التكنولوجيا، واالنفتاح، ا .4

 43واالبتكار

 مقدمة ألف.

                                                 تسعى الحكومات جاهدة  إلى تحقيق التنمية االجتماعية 
واالقتصادية الشاملة والمستدامة، وتعتمد بذلك على 

التكنولوجيا واالنفتاح  هي ثالثة عناصر أساسية
 ،لتحول والتجديدألهميتها في إجراء ا ،واالبتكار
التكنولوجيا فالعالقة بين الحكومة واألفراد.  وتحسين

العامل األساس في تقديم الخدمات اإللكترونية، هي 
االنفتاح يسهم في إتاحة البيانات المفتوحة والمشاركة و

ز تقديم خدماومع المجتمع،  ت جديدة                         االبتكار يحف 
يؤدي التكامل بين هذه وتعتمد على البيانات المتوفرة. 

العناصر إلى تسريع التحول في الحكومة، مما يجعل 
وشريكة حقيقية  ،                                مؤسساتها سب اقة، ومبتكرة، وقائدة
 .هافي تنمية البلدان والشعوب وتطوير

أداة داعمة للتحول  التكنولوجيا باء.
 الحكومي

 تقد أدومل الحكومات، للتكنولوجيا أثر مهم على ع
وزيادة تفاعل الحكومة  ،إلى تطوير الخدمات الحكومية

كان لظهور الحاسوب وتطبيقاته  فقدمع المواطنين. 
المكتبية والحاسوبية أثر مباشر في تحديث طرق إدارة 

المعامالت. وأدت أتمتة اإلجراءات والمعامالت، 
اء بالتزامن مع تطوير األنظمة والشبكات الداخلية وبن
قواعد بيانات مركزية لجمع البيانات الحكومية، إلى 

 . تهاتحسين كفاءة المؤسسات العامة وفعالي

اهم تطور البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات وس
        وال  إلى صوونترنت صال باإلت           بدءا  من اال ،واالتصاالت

بين للعالقة تقديم أنماط جديدة في  ،2.0تقنيات الوب 
ما ساعد  بينهما،الحكومة والمواطنين وزيادة التفاعل 

قيق الحكومة حزيادة المشاركة اإللكترونية وت على
وبالتالي إتاحة الوصول إلى المزيد من  ،اإللكترونية

ساعد انتشار  كذلكالخدمات والمعلومات الحكومية. 
ال على تعميم الخدمات الحكومية                                            الهاتف النق 

في وصولها إلى جميع األفراد في ساهم واإللكترونية، 
 .44والريفية الحضرية ،جميع المناطق

م ميزات  بشكل متسارع،التكنولوجيا  وتتطور              وتقد 
جديدة يمكن استثمارها في العمل الحكومي من أجل 

اليوم  ويشهد العالم .تحسينه وزيادة فعاليته
تكنولوجيات بازغة ومزعزعة مثل الذكاء الصنعي، 

وإنترنت األشياء، والبيانات الضخمة وأدوات تحليلها؛ 
ال ووسائل التواصل و                                             تتنوع تطبيقات الهاتف النق 

بين هذه  يتيح التقاربووالتفاعل االجتماعي. 
مة .                                            التكنولوجيات العديد من االستخدامات المتقد 

فرصة البتكار خدمات ت هذه التكنولوجيا   د      تع  و
تشكل مساحة يمكن االستفادة وومنتجات جديدة، 

منها لتعزيز المواطنة وتفعيل التعاون بين الحكومة 
 وجميع أصحاب المصلحة بهدف تحقيق مستقبل

 قدرةأفضل. ويشير الكثير من الخبراء إلى 
حل العديد من المشكالت المزمنة، على التكنولوجيا 

عرف  ،المجتمع على جميع مستوياتوذلك                 لبلوغ ما ي 
2.0بالحكومة 

45.
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 مؤشر تطور الحكومة اإللكترونية في المنطقة العربية .10 اإلطار

مالمح، ال أصبح العالم قرية الكترونية واضحة وبالفعلقرية الكترونية. إلى ن العالم سيتحول إالقرن الماضي  قيل في
وإذا كان عدد البلدان                                                                             الحكومات دورا  قياديا  في جلب وطرح وتطوير أنواع جديدة من المعامالت والخدمات.  فيهاتؤدي 
مت في عام  التي دولة  148 أصبحت 2016عام ففي  ،دولة 33 ال يتجاوزمنصات للمعامالت والخدمات اإللكترونية  2003             قد 

هتمام بتطوير الحكومات اإللكترونية، ألنها اال. فالعالم أجمع يولي أية                                               تطرح على األقل نوعا  معينا  من المعامالت اإللكترون
         منطلقا  زيادة الخدمات الحكومية وتحسين نوعيتها. ومن الجدير بالذكر أن الحكومات اإللكترونية باتت تشكل  السبيل إلى

 ركية مع المواطنين.للحكومات المفتوحة التي تهدف إلى زيادة الشفافية والمساءلة، وتحسين التفاعل والتشا

الحكومة اإللكترونية المتكاملة، في حين ما  لتحقيقهذا الواقع، ووضعت استراتيجيات إلى تنبهت بعض الدول العربية و
عرض  (5الجدول )                                                                                            زال البعض اآلخر بعيدا  نسبيا  عن هذا التوجه بسبب الحروب والنزاعات القائمة. وفي الجدول التالي 

ويمكن مالحظة تراجع  .2018-2016لعامي  (EGDI)                                                             ترتيب الدول العربية عالميا  وفق مؤشر تطور الحكومة اإللكترونية ل
، (مرتبة 20التي قفزت )مان، والجزائر        طنة ع  معظم الدول العربية وفق هذا المؤشر ما عدا اإلمارات العربية المتحدة، وسل

 وجيبوتي وموريتانيا.

  UN-DESA E-Government Survey 2016, 2018 .أ

 EGDIمؤشر تطور الحكومة اإللكترونية  .5الجدول 

ر في الترتيب العالمي 2018 الترتيب العالمي 2016 الترتيب العالمي الدولة                            التغي 
 8+ 21 29 العربية المتحدة اإلمارات

 2- 26 24 البحرين

 1- 41 40 الكويت

 3- 51 48 قطر

 8- 52 44 المملكة العربية السعودية

 3+ 63 66 مان         سلطنة ع  

 8- 80 72 تونس

 7- 98 91 األردن

 26- 99 73 لبنان

 25- 110 85 المغرب

 6- 114 108 مصر

 20+ 130 150 الجزائر

 22- 140 118 ليبيا

 15- 152 137 الجمهورية العربية السورية

 14- 155 141 العراق

 8+ 179 187 جيبوتي

 19- 180 161 السودان

 1+ 183 184 موريتانيا

 12- 186 174 اليمن

 0 193 193 الصومال
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م حلوال   ومما ال شك فيه                                  أن التطور التكنولوجي يقد 
 منتحديات مختلفة، على       أيضا   ينطويإال أنه  ،مبتكرة

األفراد  التي يوليهابرانية، يأهمها ظهور الجرائم الس
                                     قدرا  كبيرا  من االهتمام، ويعملون على الحكومات و

تطوير وسائل جديدة لحماية  مواجهتها من خالل
البنى األساسية التحتية والمنظومات الحاسوبية 

                                   حفاظا  على معلومات الحكومة واألفراد  ،المختلفة
 األفرادوضمان أمنهم، دون أن ينتقص ذلك من حقوق 

في الوصول إلى المعلومات والخدمات والتطبيقات 
برانية إلى يالتكنولوجية. وقد أدى ظهور الجرائم الس

ة لتطوير تقنيات جديدة، وإنشاء                                              بروز حاجة ملح 
 .تهامؤسسات وأقسام حكومية خاصة لمواجه

 الحكومة المفتوحة لدعم جيم.
 الشفافية والتشاركية

ل ال خدمات اإللكترونية التي طورتها الحكومات         تسه 
تواصل ال وتتيحالوصول إلى الخدمات والمعلومات، 

، تلقي اقتراحاتهم لتحسين هذه الخدماتلمع األفراد 
                                            ووسائل للمتابعة والتقييم، يجب أن تكون جزءا  

عد  لخدمات الحكومية                        أساسيا  من تصميم أنظمة ا          . وي 
                                             مصطلح االنفتاح مصطلحا  عاما  يمكن استخدامه في 

في السياق الحكومي يشير إلى  هسياقات متعددة، لكن
إلى و ،لمعلوماتإلى اقيود على حق الوصول ال انعدام

 وقبول التغيير واألفكار الجديدة. ،الشفافية

 

https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2018-Survey/E-Government%20Survey%202018_FINAL%20for%20web.pdf
https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2018-Survey/E-Government%20Survey%202018_FINAL%20for%20web.pdf
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أدى االنفتاح إلى ظهور مفهوم الحكومة المفتوحة، و
 ،مساءلةالو ،رئيسية مثل الشفافية مبادئلذي يشمل ا

               االنفتاح أساسا   ويشكلوتحسين مشاركة المواطنين. 
الحكومة  أيللتشارك والتعاون بين أصحاب المصلحة، 

والقطاع الخاص والمجتمع المدني واألفراد، 
لبيانات المفتوحة التي في مجال ا               خطوة  رئيسية  و

ز االبتكار وتسهم في طرح وتبني أفكار وحلول  ،             تحف 
التي المحلية وجديدة لمواجهة التحديات الوطنية 

التنمية االجتماعية  تحول دون تحقيق
ي حكومة هالحكومة المفتوحة ف .46واالقتصادية

أعمالها  في أداء واجباتها، تتسم وذات كفاءةفعالة 
للمساءلة، ويمكن للجميع الوصول  وتخضعبالشفافية 
إلى الحكومة المفتوحة تستجيب وا. إلى خدماته

خبرتهم ومعرفتهم  من                        احتياجات مواطنيها، وتث  
مشاركتهم في صنع القرار، كما أنها تعتمد على و

 .47الحديثة والبازغة لتعزيز حوكمتها التكنولوجيات

شير العديد من الدراسات إلى أن الحكومات لن وت
  بمفردها،تستطيع حل جميع المشكالت التنموية 

التعاون والتشارك مع القطاع الخاص  حتم عليهاما ي
األفراد لمواجهة وومنظمات المجتمع المدني 

              بد  للمواطنين  الوالتحديات وإيجاد حلول ناجعة لها. 
من التعبير عن احتياجاتهم االجتماعية واالقتصادية 

واإلسهام بتحديد األولويات  ،والسياسية للحكومة
عد  رف ااألفكار والمع تبادل                        الوطنية والمحلية. وي 

المواطنين والحكومة بين والخبرات والتجارب 
التعاون الحر ويجاد الحلول وتنفيذها. إل         أساسيا  

والمفتوح بين الحكومة والمواطنين على جميع 
 مختلف القطاعات يؤدي إلى في المستويات و

 ويكرس الشفافية والمساءلة مؤسسات قوية،  بناء
ترسيخ  من اإلسراع في            فال بد إذا  القطاع العام.  في

الحكومة المفتوحة التي تسمح بتدفق المعلومات 
والتعاون  ،والخبرات والتجارب بكال االتجاهين

 مجتمعات شاملة  إلنشاءومشاركة المسؤولية، 
التي تواجهها  تحدياتالقادرة على معالجة 

 .48        مستقبال  

خطت بعض الدول العربية خطوات ملموسة نحو وقد 
                             الحكومي، وخاصة  من خالل تنفيذ تحقيق االنفتاح 

بحسب ) مبادرات البيانات المفتوحة، وهذه الدول هي
، اإلمارات العربية المتحدة، و: األردن(الترتيب الهجائي

المملكة ، والمغرب، وقطر، ومان   ع  ، وتونس، والبحرينو
العربية السعودية. وبعض هذه الدول كاألردن والمغرب 

راتيجيات للوصول                             وتونس وضعت بالفعل خططا  واست
أجرت اإلسكوا ، 2017في عام وإلى الحكومة المفتوحة. 

حددت الدول األعضاء من خالله المواضيع           استبيانا  
التي تشملها سياسات الحكومة المفتوحة وتطوير 
القطاع العام والديمقراطية ومكافحة الفساد وحق 

 .49لمعلوماتإلى االوصول 

ضمن السياق  حتجدر اإلشارة إلى أن فكرة االنفتاو
التكنولوجي تبلورت منذ عدة سنوات في البرمجيات 

 علىن ومفتوحة المصدر، إذ تعاون الخبراء والمبرمج
تطوير تقنيات وحلول برمجية متقدمة مثل أنظمة 

، (Mozilla)، والمتصفح (Linux)تشغيل الحاسوب 
المتعددة. إن طريقة العمل على  داألندرويوتطبيقات 

البرمجيات مفتوحة المصدر هي مثال عما يمكن 
تحقيقه من خالل التعاون في بيئة تتسم باالنفتاح 

والتشاركية. ويتيح استنساخ مثل هذه التجربة على 
خطط  وضعصعيد التنمية االجتماعية واالقتصادية 

                                               أو حلول أو برامج أو أنشطة مصممة خصيصا  لمعالجة 
بمساهمة جميع أصحاب  ،ديات التنمية المستدامةتح

المصلحة من حكومة ومجتمع مدني وأكاديمي 
 وقطاع خاص وأفراد.

االبتكار للوصول إلى حكومة  دال.
 المستقبل

 (frontier technologies)التكنولوجيات الرائدة  تتيح
خدمت في بيئة منفتحة،                                            للحكومات، إذا ما است 

وكمة، ورفع مستوى إمكانيات زيادة فعالية الح
، االبتكار أماالمشاركة، وتحسين الشفافية والمساءلة. 
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تطبيق طريقة أو وسيلة جديدة للحصول  قصد به    في  
 يؤديأو أداء عمل أفضل. وقد /على نتائج مرغوبة و

تغيير في النظام إلى               جديد كليا  أو  إلى نظاماالبتكار 
ن تطبيق ما هو موجود بالفعل في مكاإلى الحالي، أو 

                                                       آخر تطبيقا  وطنيا  أو محليا ، سواء أكان ذلك منتجا ، أم 
 . 50برنامج عمل مخدمة، أم سياسة، أ

 من خاللفي تحفيز االبتكار،  رئيسي دور وللحكومات
  له،وضع سياسات االبتكار وتهيئة البيئة المناسبة 

ز االبتكار في  وال سيما وضع                                  قوانين وتشريعات تحف 
دعم البحث العلمي في القطاعين العام والخاص، و

في القطاع  كمامراكز البحوث والمؤسسات العلمية 
مؤسساتها  وإتاحة التمويلالخاص، وتوفير 

ومختبراتها للمبتكرين ورواد األعمال، ودعم تبني 
الحلول التكنولوجية الجديدة في القطاع العام، 
وإيجاد طرق جديدة إلدارة األعمال الحكومية 

على سبيل المثال، قامت بعض والتفاعل مع األفراد. ف
الحكومات بدور المبتكر من خالل تطوير اإلنترنت، 

 Global Positioning)لتحديد المواقع  العالمي نظامالو

System) رة، باإلضافة إلى                                   ، والطائرات المسي 
بدأ تطوير هذه التكنولوجيات وتكنولوجيات أخرى. 

 لت إلى تكنولوجيات                             بمبادرة حكومية أوال ، ثم تحو  
وأحدثت تغييرات جذرية في  ،مؤثرة في المجتمع
نت ،جميع القطاعات أعمال الحكومة والقطاع        وحس 

 .51الخاص وحياة الناس

التطور المتسارع في  وأدت بعض العوامل، على غرار
التكنولوجيا اليوم، وازدياد مطالبة المواطنين 

عوامل ووالتوجه نحو االنفتاح بشكل أكبر،  ،بالشفافية
طة باألزمات االقتصادية والتغييرات أخرى مرتب

الحكومات نحو  إلى دفعالديمغرافية والقيود المالية، 
التحول الحكومي ضرورة ملحة.  ليصبحاالبتكار، 

ويؤدي هذا التحول إلى إجراء تغييرات أساسية في 

خدمات الحكومة، وإدارتها، وطرق تخطيطها، وعملية 
رقمية                                       اتخاذ القرار، خاصة  في عصر البيانات ال

 .52المفتوحة

وال ،          ليس سهال  االبتكار الحكومي  ومما ال شك فيه أن
لمبادرات التي تتطلب التعاون في إلى ابالنسبة  سيما

آلية عمل ال إلى تحتاج وصياغة السياسات العامة، 
المركزية في اتخاذ مع تتوافق مع التسلسل الهرمي، و

الممكن القرار. لذلك ينبغي أخذ جميع نماذج االبتكار 
 ، وال سيما تلكاعتمادها من قبل الحكومة بالحسبان

التي تساعد في التحول الحكومي. وقد أصدرت 
2017اإلسكوا في عام 

دراسة حول االبتكار في  53
نتالقطاع العام  من خاللها العديد من عمليات       بي 

الحكومات،  أن تعتمدهامكن تي يال هاالبتكار ونماذج
التعاوني، والمفتوح، مثل االبتكار االحتوائي، و

 .ذلك والقاعدي، والمستدام، وغير

لالبتكار في  صحيحة واحدةطريقة  وفي الواقع، ما من
 ،حالةال يختلف حسب الطريقةالقطاع العام. فاختيار 

  .54والهدف المطلوب ،مساحة االبتكارووالتطبيق، 
تطبيق االبتكار على المستوى الوطني، أو ضمن  ويمكن
                                      مؤسسات الحكومة، كما يمكن تطبيقه أيضا   عدد من

كبلديات األرياف  ،على عناصر أصغر في الحكومة
أساسية  البتكار المجتمعي أهميةولوالمدن الصغيرة. 

إلى دور الحكومة  حيث يتحول على المستوى المحلي،
يعطي هذا النوع من و                           داعم وراع  لعملية االبتكار.  دور

حلية للمشاركة بشكل االبتكار الفرصة للمجتمعات الم
أكبر في تطوير ذاتها، في حين تقوم الحكومة بمراقبة 

ق في                                             هذه النشاطات التي يمكن أن يكون بعضها قد طب  
يمكن للحكومة االعتماد على و. 55مجتمعات أخرى

لجمع األفكار من  (crowdsourcing) "اإلنتاج التشاركي"
المواطنين حول تطوير مستقبلهم ومجتمعهم 

  .56المحلي
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 دليل اإلسكوا حول تعزيز االبتكار في القطاع العام .11 اإلطار

إرشادات لتعزيز "             دليال  بعنوان  2017نشرت اإلسكوا في عام 
 ."االبتكار في القطاع العام في المنطقة العربية

 ، ويعرضالقطاع العام يركز هذا الدليل على االبتكار في
أمثلة ونماذج مختلفة تساعد الحكومات والمؤسسات 

نماذج        أيضا   ويقدموالمكاتب العامة على تحفيز االبتكار. 
ممت  في اختيار وتصميم وتنفيذ  ةمساعدلل             متعددة ص 

في  الممارسات والمبادرات االبتكارية في القطاع العام
ج ناجحة من الدول يتضمن الدليل نماذكذلك العربية.  البلدان

  . االقتداء بها والبناء عليهاالعربية يمكن

يوضح الجهود التي بذلت في مجال االبتكار في القطاع العام، والفجوات في أنماط  2018                        وسينشر دليل ثان  في عام 
                                          في تطوير االبتكار في القطاع العام، ومن ثم   استخدامها                                                           االبتكار حاليا . ويشكل الدليالن معا  أداة قوية يمكن للحكومات 

 قيادة التحول الحكومي، وتوظيف التكنولوجيات ونماذج االبتكار بشكل يتناسب مع احتياجاتها.

على ذات صلة معلومات أخرى  وعلى "تعزيز االبتكار في القطاع العام في المنطقة العربية"لى دليل عول جصيمكن الو
 .https://www.unescwa.org/guideline-public-sector-innovation-arab-region الرابط التالي:

 .ESCWA (2018). Fostering Open Government in the Arab Region المصدر:

 

 محميات األخطبوط في مدغشقر :تصاعدي     هج     ن   في االبتكار .12 اإلطار

. لكنه في مدغشقر Andavadoaka أندافادوكا األخطبوط سلعة محلية مهمة في الصيد واالقتصاد المحلي لقرية يشكل
العيش بل        على س  و ئه                 ؤثر سلبا  على بقاي ، ماالصيد التجاري عليه وبالتالي زيادة أنشطةالطلب  ارتفاع يشكو اليوم من

 المتاحة للمجتمع.

بحرية  محميةالحكومة، على تخصيص وبالتعاون مع معهد مدغشقر للعلوم البحرية  ،أقدم أعيان المجتمع المحلي للقرية
مستدامة بل عيش                                              تطوير حلول وخيارات أخرى من أجل الحفاظ على س        أيضا  المشروع  ويشملحماية األخطبوط. ل

 المجتمع المحلي. بإدارة (ecolodge)مساكن بيئية  إنشاء ، باإلضافة إلىلبيئيةللمواطنين المحليين مثل السياحة ا

الجهات ذات الصلة من  تتمكنوفي إطاره، . (bottom-up)    ا  تصاعدي    ا  مثال على االبتكار الذي يعتمد نهجهو هذا المشروع و
سن قوانين محلية خاصة من  ،الحكومةبدعم من  المجتمع المحلي والمؤسسات البحثية ومنظمات المجتمع المدني،

مل أعيان المجتمع المحلي بالتعاون ع، 2008في عام والعمل على قضايا التنمية المستدامة. ووتخصيص محميات بحرية، 
                               أنواعا  أخرى من األحياء البحريةوقرى إضافية  مشروع ليشملاللقرى األخرى على توسيع نطاق اشركائهم و مع

 United Nations (2008). Innovation for Sustainable Development: Local case studies from Africa. April. Available from المصدر:
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/publication.pdf. 

https://www.unescwa.org/guideline-public-sector-innovation-arab-region
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/publication.pdf
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 مكن للحكومات أن تستخدم طرق االبتكار ي
 حث المواطنين ل (grass-root innovation) القاعدي

 تحقيق في منها الستفادةوا همعلى تقديم أفكار
 المبادرات المفتوحة، كالبيانات ف. 57ميةنتال

ية والمساءلة ففي زيادة الشفا تسهمال  ،المفتوحة
إلى خدمات  تؤدي رل منصة لالبتكاكفحسب، بل تش

لمنظمات استخدم المواطنون وفيديدة. جومنتجات 
لهاتف لبتكار تطبيقات جديدة ال                  هذه البيانات مثال  

CityMapperال مثل قالن
  طريق عن وذلك ،58

  بقطاع الخاصةاستخدام البيانات المفتوحة 
 إلى مصادر أخرى مثل النقل باإلضافة 

Google وOpenStreetMaps .،ساعد ت وبالتالي 
منتجات  تطوير على ،ة المفتوحةيالبيانات الحكوم

حقيق التنمية توخدمات جديدة تساعد في 
 المستدامة وذلك من خالل مشاركة المواطنين 

في التنمية االجتماعية واالقتصادية والبيئية في 
 .59مجتمعاتهم وبلدانهم

 قيادة التحول الحكومي هاء.

رقمي والمفتوح للتحول الحكومي في عالمنا ال
 تبني من الو دعمال من أبرزهامتطلبات عديدة، 

أعلى مستويات القيادة في الحكومة. فقادة الصف 
هم المعنيون بدفع وتحفيز  اتاألول في الحكوم

          سواء  على  ،التغيير في مؤسسات وهياكل الحكومة
ويتطلب هذا التحول لي. الصعيد الوطني أو المح

تبين الرؤية واألهداف وضع استراتيجية واضحة 
 جميع األطراف المعنية.  منه، على أن تتبناها

بل والوسائل          وضع الس        أيضا  يتعين على الحكومة و
تحسين العمل الحكومي ل ،واآلليات الالزمة للتنفيذ

 ،للتغيير كأساساالبتكار  على عتمادالوا ،وتطويره
 لتحقيق  جديدة    ج     ه                 االعتماد على ن  وكذلك 

 وأثبتت التجارب  .التنمية الشاملة والمستدامة
 بأن التحول الحكومي لن يؤتي ثماره من دون 

 . 60قيادة فعالة

وتسليط الضوء  ،ويكمن دور القيادة في تحديد الرؤية
                                                   على أهداف التحول ابتداء  من الوضع الحالي وانتهاء  

وتجدر اإلشارة  .بو إليهالذي تص بالوضع المستقبلي
من خالل تشكيل وذلك  ،إلى أهمية االلتزام بالتغيير

فريق القتراح وتنفيذ نشاطات ومبادرات تحقق الرؤية 
، على أن يضم خبراء ومواطنين من 61الحكومية

يجب مختلف الفئات إلى جانب الجهات الحكومية. و
على          ت بناء  التحوالالعمل  فريقأن يواكب 

بما فيها تحقيق نموية للمجتمع المحلي االحتياجات الت
 . أهداف التنمية المستدامة

 التغيير لثقافة الترويج                            ويقع على عاتق الحكومة أيضا  
 في خاصة ،االنفتاح والمشاركة       وتقب ل المجتمع، في

 هذين تطبيق إلى تحتاج التي العربية، المجتمعات
 القطاع في للعاملين سواء اليومية الحياة فيالمبدأين 

ويمكن أن تؤدي المنظمات غير   .المواطنين أو العام،
والحاضنات والمسرعات  ،الجامعاتالحكومية، و
      دورا    (incubators and accelerators)التكنولوجية

                                             محوريا  في ثقافة التغيير، من خالل عقد ورش عمل 
توعوية لفئات المجتمع المختلفة. كذلك يتطلب 

قدرات جميع  لبناء جالتحول الحكومي وضع برام
                                               الفئات، كل واحدة وفقا  لحاجتها، على استخدام أو 

في                                              استثمار التكنولوجيا التي تؤدي دورا  أساسيا  
 عملية التحول.  

                                                ومن الممكن أيضا  أن تؤدي المنظمات الدولية دورا  
، عملية التحول الحكوميفي في دعم الحكومات       مهما  

من  أو ،نماذج وأفكار وأطر عمل سواء من خالل طرح
 بناء القدرات.بناء ثقافة التغيير وفي  خالل اإلسهام

مشروع اإلسكوا حول الحكومة  واو.
 المفتوحة

               مشروعا  بعنوان  2016عام في أطلقت اإلسكوا 
ج التشاركية من أجل    ه                              التطوير المؤسسي لتعزيز الن  "
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. 62"تحقيق أهداف التنمية المستدامة في غربي آسيا
بناء قدرات البلدان األعضاء يهدف هذا المشروع إلى و

في اإلسكوا على استخدام التكنولوجيا لزيادة 
ج  تشاركية أكثر                                                  الشفافية والمساءلة، واعتماد ن ه 

التكنولوجيا من أجل  شعبةركز تفعالية وكفاءة. و
على عدة وقسم االبتكار التابع لها  في اإلسكوا التنمية

 فامن أجل تحقيق أهد ،توجهات تكنولوجية حديثة
منها البيانات المفتوحة ووسائل التواصل  ،المشروع

ذ اإلسكوااالجتماعي.   في إطار المشروع المذكور              وتنف 
دعم المؤسسات تهدف من خاللها إلى أنشطة محددة 

العامة والحكومية في المنطقة العربية، مع التركيز 
على أهمية الحكومة المفتوحة كمفتاح للتحول 

طة اجتماعات وورش الحكومي. وتتضمن هذه األنش
حول البيانات عمل وإرشادات ومواد تدريبية 

 ة.المفتوحة والمشارك

ولعل النشاط الرئيسي في هذا المشروع هو تطوير 
إطار عمل لتطبيق الحكومة المفتوحة في الدول 

ومالءمته مع مستوى استثمار تكنولوجيا  ،63العربية
 المعلومات واالتصاالت فيها، ومع وضعها في الحكومة
اإللكترونية، وكذلك مع الوضع التشريعي والتنظيمي 
في المؤسسات الحكومية. ويتوافق هذا اإلطار مع 
ثقافة المجتمع العربي ومع مستوى التفاعل بين 

          نموذجيا         دليال                                  المواطنين والقطاع العام. ويشك ل
وطنية للتحول نحو الحكومة  عمل خطة لوضع

 والمؤسسات اتالمفتوحة، يمكن أن تعتمد عليه اإلدار
 وفق من أجل تطبيق الحكومة المفتوحة الحكومية
ويمكن تطبيق هذا اإلطار بشكل  منطقي. تسلسل
بحيث يطبق في )أو أفقي  (على مراحل) عامودي

مثم      أوال  بعض المؤسسات   . (جميعالعلى       يعم 

أساسية باإلضافة إلى  اإلطار من أربع مراحل ن      يتكو  و
مراحل تمهيدية ذات أهمية بالنسبة إلى الدول العربية 

بعد أي خطوة نحو التحول إلى الحكومة               التي لم تخط  
قبل الشروع في تطبيق الحكومة المفتوحة. ف

 تشرح "مفاهيم ورقة" من إعداد                 المفتوحة، ال بد  

معناها، ونشرها وتوزيعها على أوسع نطاق. وال بد 
 معلنة "وثيقة سياسات"ن أن تضع الحكومة        أيضا  م

 للحكومة العام الوطني اإلطار ترسم بموجبها
المفتوحة، وتحسين البنى التحتية لتكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت، وتطوير التشريعات المالئمة 
 للحكومة المفتوحة. 

من  "االنفتاح" مرحلة وهي ،األولى المرحلة تهدفو
ى نشر البيانات الحكومية ، إلتعزيز الشفافية أجل

 يوه الثانية المرحلة وتهدف على أوسع نطاق.
التفاعل بين اإلدارات  ثقافة تعزيز إلى "المشاركة"

، وتشجيع المواطنين على الحكومية والمواطنين
 إبداء رأيهم بسياسات الحكومة وقراراتها وخدماتها. 

، فتهدف "التعاون" مرحلة المرحلة الثالثة وهي أما
 تعزيز التعاون المفتوح بين اإلدارات الحكوميةإلى 

والمواطنين ومنظمات المجتمع  من جهة،
من جهة أخرى.  األهلي والقطاع الخاص/المدني
تحقيق مرحلة وهي  ،المرحلة الرابعة وتهدف

التشارك بين جميع أصحاب  إلى "اإلشراك الناجز"
المصلحة في وضع السياسات واتخاذ القرارات 

، بما يتالءم مع تحقيق أهداف توتطوير الخدما
 .التنمية المستدامة

، أي وضع إطار عمل لتطبيق هذا النشاط      وشك ل
نشطة األ لعدد من حجر األساس الحكومة المفتوحة،

 قد   ع  مثل اجتماع الخبراء الذي األخرى في المشروع: 
2017أبريل /في نيسان

تدريبية لبناء وإعداد مواد ، 64
البيانات " يفي مجالالعاملين في الحكومة قدرات 

 ."التشاركية والتعاون واإلشراك الناجز"و "المفتوحة
                                           ويتضمن المشروع أيضا  ورش عمل إقليمية وأخرى 
وطنية حول تطبيق إطار عمل اإلسكوا للحكومة 

ناتها األساسية، وخدمات استشارية                                                المفتوحة، ومكو 
 للدول األعضاء في مجال الحكومة المفتوحة. 

وتجدر اإلشارة إلى أن الدراسة المرجعية لإلسكوا 
، "تعزيز الحكومة المفتوحة في المنطقة العربية"حول 
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مفاهيم ونماذج الحكومة  (1)تتضمن ثالثة أجزاء: 
واقع الحكومة المفتوحة في المنطقة  (2)المفتوحة، 
إطار عمل اإلسكوا لتطبيق الحكومة  (3)العربية، 

عبر المفتوحة. ويمكن االطالع على هذه الدراسة 
-https://www.unescwa.org/studyالرابط التالي: 

fostering-open-government-arab-region.

 

اإلسكوا حول تعزيز الحكومة المفتوحة في دراسة 
 المنطقة العربية

 

 إطار اإلسكوا لتطبيق الحكومة المفتوحة في المنطقة العربية

 

 

https://www.unescwa.org/study-fostering-open-government-arab-region
https://www.unescwa.org/study-fostering-open-government-arab-region
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 65وكمة االنترنت والتكنولوجيا المتقدمةح .5

 مقدمة ألف.

قصد دي تعامل االنترنت بحيادية      ي  خدمات        مزو 
المتدفقة عبر الشبكة المحتويات االنترنت مع كافة 
مسارات "يقتضي ذلك عدم توفير وبالطريقة نفسها. 

بعبارة أخرى، لبعض البيانات دون غيرها. و "سريعة
دة بخدمات االنترنت يجب أال تكون الشركات                          المزو 

لى خدمة من الوصول إ المستخدمين قادرة على منع
 .66معينة، لدفعهم نحو أسلوب آخر في االستخدام

أمضت لجنة مريكية، وفي الواليات المتحدة األ
في ظل إدارة بوش  ،االتصاالت الفيدرالية سنوات

حماية حيادية لوأوباما، في محاولة لفرض إجراءات 
، بعد سلسلة من 2015في عام  ثم تمكنتالشبكة. 

مات النطاق مزودي خدعمليات األخذ والرد مع 
نظام حيادي صارم. لكن لجنة ، من إصدار العريض

 التحكيم الفيدرالية صوتت للتخلي عن هذا النظام 
 مزودي ل أتاح، ما 2017ديسمبر /كانون األولفي 

خدمات النطاق العريض حجب المحتوى أو خنقه 
 حسب أولوياتهم. 

! باء.                        حيادية اإلنترنت مجددا 

حيادية "األخيرة حول حتدم الجدل في اآلونة ا
والالفت هو اهتمام األوساط الرفيعة  ."اإلنترنت

المستوى في الواليات المتحدة األمريكية بهذا 
تقرير  2018يونيو /حزيران 11فقد صدر في  .الموضوع

يشير إلى إلحاح اإلدارة األمريكية على إعادة النظر 

هل ستكون الخطوة ف. 67"حيادية اإلنترنت"بمبدأ 
 زمام األمور لقوى السوق؟     رك  التالية ت

أن هذا النقاش يتزامن مع  هوما يثير االستغراب 
أحداث عالمية تاريخية، ليست الواليات المتحدة 
المعنية بها فحسب، بل جميع دول العالم: كالحرب 

التجارية مع الصين ومجموعة الدول الصناعية السبع 
رت بما فيها المكسيك وكندا، والقمة التاريخية التي ج

في سنغافورة بين الواليات المتحدة األمريكية وكوريا 
ألعاب كأس العالم والشمالية حول نزع السالح النووي، 

قد ألغت هيئة االتصاالت الفيدرالية وفي روسيا. 
األمريكية القوانين المتعلقة بحيادية اإلنترنت، التي 

دي خدمة اإلنترنت توفير النفاذ                                           تطلب من مزو 
                              محتويات الشبكة، ون قل عن رئيس المتساوي لجميع 

تعيق  نهاإ 68"حيادية اإلنترنت" عنالهيئة قوله 
ضعت بناء  على مخاطر إاالبتكار، و                                  ن القوانين و 

افتراضية وتوقعات خيالية. وبالفعل، بعد سنوات 
عديدة من الجدل حول حوكمة اإلنترنت، تم التعامل 

لك مثل الكهرباء والمياه، يم "مرفق عام"على أنه  همع
                                               الجميع الحق في النفاذ إليه نفاذا  عادال  وبجودة 

خدمات متساوية. إال أن المعركة مستمرة كما اتضح 
2018يونيو /حزيران 22في 

، وذلك بعد عشرة أيام 69
فقط من اإللغاء المذكور. وبالفعل، قامت وزارة العدل 
األمريكية بتقديم شكوى على والية كاليفورنيا بعد أن 

على  2018سبتمبر /أيلول شهرالية في وافق محافظ الو
قانون يثبت حيادية االنترنت، وقال نائب رئيس 

ن العمل على مستوى الوالية مهما كبرت إ AT&Tشركة 
أو الدولة كالواليات المتحدة األمريكية ال يكفي وغير 

ضم شبكات عالمية تتيح يألن االنترنت عالمي و ،عملي
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خدمات بدون الوصول إلى المعلومات والمحتوى وال
 .70االعتراف بحدود جغرافية

التي يعاني منها مستخدم  المشاكلوعلى الرغم من 
في دول المنطقة، مثل الموثوقية المتدنية اإلنترنت 

للشبكة وسعر الحزمة العريضة المرتفع بالنسبة للدخل 
وعدم تجانس خدمات  ،                         مقارنة  بدول العالم األخرى

ضمن البلد  اإلنترنت ونوعيتها بين منطقة وأخرى
                                                  الواحد، ال شك أن الدول العربية تتأثر بشكل  أو بآخر 

بالمناقشات الجارية في الواليات المتحدة 
 ككذل .كية حول حوكمة اإلنترنتيوبالتشريعات األمر

مئات الماليين من مستخدمي  تؤثر هذ التطورات على
خاصة أن معظم  ،اإلنترنت في دول العالم األخرى

 تداروفي البلدان المتقدمة  موجودةمراكز البيانات 
هذه القضايا المتعلقة بالبيانات وتنظيم حركة و. منها

االتصاالت سواء في المؤسسات أو في البنية 
دي خدمة اإلنترنت، عابرة للحدود،                                              األساسية لمزو 

                                              وت عد  اليوم جزءا  من االقتصاد الرقمي العالمي.

دي خدمة اإلنترنت بتضييق الخناق                                               إن السماح لمزو 
على الخدمات وتغيير جودتها باالعتماد على الموقع 

، للجدلالجغرافي أو الوضع االقتصادي هو أمر مثير 
فالبلدان والمجتمعات  .على األقل من المعيار األخالقي

                                            األقل حظا  تنتظر فرصة الوصول إلى هذه الخدمات 
سر الفجوة المعرفية من أجل ردم الثغرات و                      ج 

واالقتصادية والصحية والرقمية الموجودة، ليس فقط 
 ، بل ما بينها والعالم المتقدم.حدودهاضمن 

ومع أن معظم معوقات النفاذ إلى اإلنترنت في دول 
القرارات فالمنطقة تعود إلى أسباب تنموية محلية، 

عون في الواليات المتحدة تؤثر                                                التي يتخذها المشر 
إذ يتعذر اليوم عزل  ،العالم وشعوبها على دول

المجتمعات عن بعضها، وال سيما في ظل الحروب 
والنزاعات واإلرهاب والهجرة، والسياحة، وإغراق 

القضايا المتعلقة باإلنترنت. فالعالم اليوم والسوق، 
قرية صغيرة مترابطة، وعليه، من المتوقع أن تطلب 

تصاالت الشعوب والهيئات الحكومية من شركات اال
 حركة البيانات على  معوالمعلومات أن تتعامل 

 .71شبكاتها بحيادية

المقابل، تدعم تشريعات حيادية اإلنترنت  فيو
       سلبا  االبتكار، في حال تنظيمها بإتقان. وهي ال تؤثر 

 (التحتية)على االستثمار في البنية األساسية 
ز هلإلنترنت، بل على العكس، تشجع كما أنها  ،72ه      وتحف 

                                         تحد  من المنافسة الحرة في السوق للمنتجات ال 
األخرى المعتمدة على اإلنترنت. وقد يكمن البديل 

دي المحتوى وخدمة اإلنترنت                                                  المثالي في السماح لمزو 
بالمنافسة والتجربة باستخدام نماذج تجارية متنوعة، 

تاركين الخيار للمستهلكين بانتقاء ما يناسبهم وما 
  .73يفضلون من خدمات

إنترنت األشياء والتكنولوجيات  جيم.
 الرائدة األخرى: من الحيادية إلى االنفتاح

عدد من األسباب إلى تطور مفهوم حيادية  أدى
. "إدارة اإلنترنت المفتوح"اإلنترنت إلى مفهوم 

التصور الذي يعتبر أن جميع البيانات تعالج ف
ربالتساوي، وهو  يدعم حيادية اإلنترنت بطبيعة       تصو 

. 74قد تعيق االنفتاح ،استجابة مبالغ بها يشكلالحال، 
عصر الثورة الصناعية الرابعة العالم اليوم عيش وي

المتمثلة بالذكاء الصنعي وتحليل البيانات الضخمة 
وإنترنت األشياء والمدن الذكية، وهذا بالضرورة 
 يستوجب تنظيم وإدارة حركة بيانات اإلنترنت 

إعادة النظر في  بعدوبما يتناسب مع الصالح العام. 
مبدأ التعامل العادل مع جميع مستخدمي اإلنترنت 

إدارة اإلنترنت " اصبحت، ياتهمحتو وجميع
 "الموازن أو المكافئ االجتماعي"بمثابة  "المفتوح

                                        لجميع الفئات وخاصة  المبتكرين الرقميين، 
الحفاظ بمخاوف المرتبطة لاالستجابة المالئمة لو

 واالستفادة منه  هتعلى ديمومة االبتكار وقيم
 لصالح المجتمع.



53 

الفجوة الرقمية تحولت منذ  على أحد أن ال يخفىو
مجرد فتسعينيات القرن الماضي إلى فجوة معرفية. 

                                                النفاذ لم يعد كافيا  للمشاركة الفعالة في الثورة 
الصناعية الرابعة المتاحة بفضل تكنولوجيات 

هذه  يتطلب جني ثماروالمعلومات واالتصاالت، 
توفير النفاذ إلى اإلنترنت بشكل أوسع  مشاركةال

أن توفير  ومما ال شك فيه. 75وبسعر مناسب للجميع
لالنضمام إلى االقتصاد     ا  مسبق       شرطا   أصبحالنفاذ 

لجميع ه الرقمي، إذ ينبغي بذل مجهود أكبر لتوفير
المناسبة التي  وإتاحة البيئة التمكينيةاألفراد، 

فوائد التقنيات من خاللها جني الجميع ستطيع ي
 .76الرقمية

عد  مبدأ و            غريبا  على  "إدارة اإلنترنت المفتوح"             ال ي 
دي خدمة اإلنترنت وأصحاب                                             صانعي السياسات ومزو 
 -المصلحة اآلخرين، إذ استفاد رواد األعمال الرقمية 

 وأصبحمن اإلدارة المفتوحة.  -األيام األولى  ذومن
اد اليوم   ال وهم كيفالنقاش؛  يقودون                   هؤالء الرو 

ضعت . من خالل انفتاح اإلنترنت حققوا النجاح           لقد و 
طالق اإلنترنت منذ عقود مضت، إلالمبادئ األساسية 

قدرة مستخدمي اإلنترنت على النفاذ وال سيما 
واكتشاف محتوى اإلنترنت والتطبيقات التي 
دي هذه المحتويات                                        يختارونها، وقدرة مزو 

ين بدون لمستخدمإلى اوالتطبيقات على الوصول 
لي الشبكات ومن دون الحاجة لدفع                                              تصريح من مشغ 

من     ا  عشرين عام بعد                  ومن المنطقي جدا ،  .77المال
التطوير والتنمية، أن يتغير تعريف اإلنترنت عما سبق 

من الضروري وسواء كمنتج أو خدمة أو بيئة أو فضاء. 
                                          إذا  إدارة انفتاح اإلنترنت ضمن سياقات فنية 

شريطة  ،لصالح العامما يحقق امحددة، وبوقانونية 
عدم التمييز، مع تسليط الضوء على تطور 

إلى التكنولوجيات واالحتياجات المختلفة. أما بالنسبة 
لشركات المطالبة بترك الحوكمة لقوى وحركة ا

األسواق، فيجدر تذكيرها بالفوائد التي جنتها من 
فقد سمحت  "انفتاح إدارة اإلنترنت في البدايات، 

، Skypeإلنترنت المفتوح للشركات الناشئة مثل إدارة ا

Yahoo! ،Spotify ،YouTube ،Google ،Facebook بالنمو ،
 .78"                               واالنتشار على نطاق واسع عالميا  

تنادي منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ومن جهتها، 
بتطبيق إدارة اإلنترنت المفتوح لتحفيز النمو على 

الن عنه في                              مستوى عالمي، وخاصة  ما تم اإلع
أن  الذي رأى ،2016عام في االجتماع الوزاري للمنظمة 

تدفقات البيانات مهمة للتجارة وريادة األعمال واالبتكار 
أن تحفيز اإلدارة المفتوحة ، ووالنمو والرفاه االجتماعي

لإلنترنت وتشجيع التعاون بين أصحاب المصلحة 
المختلفين هو أمر أساسي للحفاظ على تدفقات 
 .79البيانات وتسخيرها بشكل يحقق االستفادة منها

دي التكنولوجيا، إلى  ويدعم هذا الرأي                                   العديد من مور 
جانب حشود المستخدمين، متخذين مواقف داعمة 

إدارة "لإلنترنت ومطالبين بتطبيق  "لحيادية متوازنة"
على سبيل المثال، دعمت شركة ف. "اإلنترنت المفتوح

Ericsson 2017ديسمبر /في كانون األول
إطار وضع ، 80

عمل لحيادية اإلنترنت يعطي المستخدمين الحق في 
النفاذ إلى المحتويات والتطبيقات والخدمات التي 

زويريدونها،  االستثمار المستمر  ، في الوقت نفسه،     يحف 
أن  ضرورةشددت على وز واالبتكار.                  والتجربة والتمي  

لين بتق ديم                                         تسمح إدارة اإلنترنت المفتوح للمشغ 
ب ر مميزة للمستخدمين بحسب                                     تجارب وع 

في عصر إنترنت  ،من الضروري اليومو .81"أولوياتهم
ية في إدارة حركة البيانات واألول إعطاء ،األشياء

لألجهزة التي ال تحتمل التأخير، مثل السيارات ذاتية 
                                              القيادة، والتطبيقات التي تهتم بالصحة عن ب عد، 

م على سبيل المثال                            مقارنة  بتحميل ومشاهدة األفال
يناسب بروتوكول شبكات الجيل . و82وليس الحصر

متطلبات األجهزة والمدن الذكية، من  (5G)الخامس 
إلى شرائح  (slicing)خالل السماح بتقطيع الشبكة 

د العدادات الذكية مثال  بشريحة                                                 متنوعة بحيث ت زو 
خاصة تعتمد على تفضيل دقة البيانات على سرعتها، 

ضل شريحة أخرى لبعض األلعاب           في حين ت ف
 .83اإللكترونية سرعة البيانات على دقتها
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أن جميع األطراف بفي النهاية، يمكن االستنتاج و
 ونستفيديبسلسلة القيمة على اإلنترنت س ينالمعني

من إدارة اإلنترنت المفتوح الذي يتوافق مع االبتكار، 
ز، لكن دون تمييز. والسؤال األهم على  ي  م                                                   ويدعم الت 

المحلية  الشواغلمستوى الدول العربية وفي ظل 
واإلقليمية للشعوب وأصحاب العالقة والحكومات، هو 
ما مدى انطباق هذه القضايا المهمة بالنسبة للواليات 

يكية والالعبين الرئيسيين من الدول المتحدة األمر
المتقدمة على واقع اإلنترنت والحريات المتاحة في 

  . التواصل في دول المنطقة

 اإلنترنتاإلسكوا وحوكمة  دال.

بالتعاون مع جامعة ، 2012في عام  اإلسكواأطلقت 
، اإلنترنتالمنتدى العربي لحوكمة  ،الدول العربية

الذي  اإلنترنتكمة على غرار المنتدى العالمي لحو
 2006أطلقه األمين العام لألمم المتحدة في عام 

                 حاليا  على تحديد  اإلسكواوتعمل  .لخمس سنوات
اإلطار العام لمبادرة الحوار العربي حول حوكمة 

ه. أما وأهداف هومبادئ 2020 حتى عام اإلنترنت
األساسية الواجب توفرها في شبكة  السمات
 فهي قة العربية على مستوى المنط اإلنترنت

 :84ما يليك

 الحوكمة الديمقراطية والتشاركية؛  •

 وظيفية الشبكة وأمنها واستقرارها؛ •

 االبتكار؛ •

 األطر القانونية والتنظيمية؛ •

 المعيرة والتوافقية؛ •

  ؛المساءلةعدم  •

 . اإلنترنتلى إ النفاذعالمية  •

وقد جرى تحديد أربعة أهداف للمنتدى في المرحلة 
 هي: (2017-2020)منه  الثانية

في  اإلنترنتالمساهمة في تطوير مجاالت حوكمة  •
 البلدان العربية؛

راء توحيد اآل                            تقريب وجهات النظر وصوال  إلى  •
وآليات  اإلنترنتعربية حول أولويات حوكمة ال

االستجابة لالحتياجات الخاصة بالدول العربية بما 
 التنمية المستدامة؛ تحقيق يساعد على

نقل المنظور العربي إلى المستوى العالمي ودعم  •
الدور العربي في وضع السياسات الدولية العامة 

 ؛اإلنترنتلحوكمة 

 اإلنترنتالسعي نحو تطوير اآلليات الدولية لحوكمة  •
يضمن المعاملة الالتمييزية لجميع الدول بشكل  ابم

مصالح الدول العربية بشكل خاص، وبما يعزز وعام، 
 وأمنها واستقرارها. اإلنترنتالنفاذ إلى شبكة 

 



األنشطة الرئيسية لشعبة التكنولوجيا 6.
 من أجل التنمية في اإلسكوا 

في مواضيع النشرة
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 ألنشطة الرئيسية لشعبة التكنولوجيا ا .6

 في اإلسكوا في  من أجل التنمية

 مواضيع النشرة

 شعبةأهم األنشطة التي تولت  في هذا الفصل      ت عرض 
في اإلسكوا تنفيذها في من أجل التنمية تكنولوجيا ال

، 2017أكتوبر /الفترة الواقعة بين تشرين األول
 .2018أغسطس /وآب

اجتماعات الخبراء وورش العمل  ألف.
 اإلقليمية

مت شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية عددا  من                                                 نظ 
اجتماعات الخبراء وورش العمل اإلقليمية، جمعت 
ممثلين من الدول األعضاء وخبراء من المنطقة 

العربية ومن خارجها. وتعرض هذه الفقرة أهم هذه 
 االجتماعات. 

ورشة عمل بشأن تعزيز االبتكار في القطاع  .1

 31-30القاهرة، العام في البلدان العربية )

 (2017تشرين األول/أكتوبر 

مت  في اإلسكوا شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية       نظ 
بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح 

اإلداري في جمهورية مصر العربية ورشة عمل حول 
، تعزيز االبتكار في القطاع العام في المنطقة العربية

أكتوبر /تشرين األول 31و 30في القاهرة يومي  وذلك
ورشة إلى اطالع صانعي القرار هذه الهدفت و. 2017

في المنطقة على أهمية االبتكار في القطاع العام، 
تعزيز االبتكار في القطاع  إرشادات"             استنادا  إلى 

ز المشاركون على      ورك   .التي أعدتها اإلسكوا "العام
أهمية الحكومة اإللكترونية ضمن أدوات االبتكار في 

على أهمية إعادة التصميم داخل و ،القطاع العام
الحكومة وزيادة التفاعل بين األوساط األكاديمية 

االبتكار في القطاع  تشجيعوالقطاع العام من أجل 
 العام.

مكن اإل طالع على وثائق                              ولمزيد من المعلومات، ي 
الورشة على الرابط التالي: 

https://www.unescwa.org/events/fostering-public-

sector-innovation-arab-region. 

اجتماع فريق الخبراء بشأن االبتكار  .2

والتكنولوجيا من أجل تحقيق خطة التنمية 

كانون  7-5)بيروت،  2030المستدامة لعام 

 (2017األول/ديسمبر 

مناقشة لخبراء من الفريق ل    ا  عقدت اإلسكوا اجتماع
دور االبتكار والتكنولوجيا لتحقيق خطة التنمية 

 

https://www.unescwa.org/events/fostering-public-sector-innovation-arab-region
https://www.unescwa.org/events/fostering-public-sector-innovation-arab-region
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في بيت األمم  ، وذلكالمستدامة في البلدان العربية
كانون  7 إلى 5الفترة من  فيالمتحدة في بيروت 

  .2017ديسمبر /األول

وناقش الخبراء مواضيع تتعلق بمنظور االبتكار 
، واالبتكار المجتمعي 2030عام  فيتكنولوجيا وال

والصناعي، والتجارب اإلقليمية والدولية في التحول 
ج متكاملة                               . وأوصى المجتمعون باتباع ن ه  الرقمي

التعليم لتحقيق التنمية المستدامة، والتركيز على 
التكنولوجيا الرقمية، وعلى تعزيز والبحث والتطوير، 

االبتكار بأهمية الرابعة، و الثورة الصناعيةالتوعية بو
وضرورة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في دعم 

مكن  حصاءات التكنولوجيا واالبتكار.جمع ونشر إ        وي 
على الرابط وتوصياته االطالع على وثائق االجتماع 

-https://www.unescwa.org/events/sdgالتالي: 

innovation-technology-arab-region. 

ورشة عمل تدريبية حول سياسات االبتكار  .3

لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في 

ان،   (2018نيسان/أبريل  19-15                        المنطقة العربية )عم 

مت اإلسكوا بالتعاون مع المجلس األعلى للعلوم                                               نظ 
دن ورشة تدريبية حول والتكنولوجيا في األر

سياسات االبتكار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 
ان، من  . عقدت الورشةفي المنطقة العربية  15             في عم 

بهدف تعريف المشاركين  ،2018أبريل /نيسان 19إلى 
واإلطار  ،: السياسات، وهيبالجوانب الخمسة لالبتكار

واالبتكار من أجل  ،المفاهيمي للعلم والتكنولوجيا
 ،والتصميم والتنفيذ ،أهداف التنمية المستدامة

التأسيسية،  الورشةعتبر هذه     وت  . المراقبة والتقييمو
مالتي  للمرة األولى على مستوى العالم في       تنظ 

المنطقة العربية، أول برنامج تدريب متخصص من 
وكاالت لألمم المتحدة على  7، إذ تعاونت حيث هيكلها

من  ويمكن االطالع على المزيد وتنفيذها. تنظيمها

المعلومات حول ورشة العمل على الرابط التالي: 
https://bit.ly/2HeoEdR. 

حفل إطالق دراسة اإلسكوا تعزيز الحكومة  .4

 28المفتوحة في المنطقة العربية )بيروت، 

 (2018حزيران/يونيو 

حول تعزيز الحكومة المفتوحة  ةدراسأطلقت اإلسكوا 
، خالل 2018يونيو /حزيران 28 فيفي المنطقة العربية 

ملقاء  الوزارية الثالثين التي  تهاعلى هامش دور      ن ظ 
قدت في بيت األمم المتحدة في بيروت ، بعنوان                                   ع 

التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في الدول "
ر التكنولوجيا أجمع المشاركون على دوو . "العربية

كأداة لتحقيق الحكومة المفتوحة وإتاحة الوصول إلى 
وشددوا على أهمية استقالل القضاء  ،البيانات

ومحاربة الفساد، وعلى ضرورة وضع التشريعات 
المالئمة وآليات قياس أداء الحكومة في تعزيز 

 وللمزيد من المعلومات حول اللقاء والدراسة الشفافية.
: اإللكترونية يمكن زيارة الصفحة

https://www.unescwa.org/events/launch-fostering-

open-government-arab-region. 

اجتماع حول التكنولوجيات الرائدة واألجندة  .5

 في المنطقة العربية 2030

التكنولوجيات "سكوا اجتماع الخبراء حول عقدت اإل
في المنطقة العربية: آثارها على  2030الرائدة واألجندة 

 22-21بيروت، ) "توظيف وتمكين الشباب
                                . وبناء  على حوار الخبراء، اتفق (2018يونيو /حزيران

 أهمها:  المشاركون على عدد من الرسائل

ضرورة توفير المنظومة المناسبة للتكنولوجيا  •
 الرائدة مع التركيز على الموارد البشرية والتعليم؛ 

https://www.unescwa.org/events/sdg-innovation-technology-arab-region
https://www.unescwa.org/events/sdg-innovation-technology-arab-region
https://bit.ly/2HeoEdR
https://www.unescwa.org/events/launch-fostering-open-government-arab-region
https://www.unescwa.org/events/launch-fostering-open-government-arab-region
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أهمية وضع التشريعات لتسهيل عمل الشركات  •
ودعم االستثمار وتعزيز النفاذ إلى األسواق 

 المختلفة؛
تخصيص جزء من موازنة الحكومات لدعم  •

رة، واالستثمار ا لمحلي في                                        المشاريع الناشئة المبتك 
 مجاالت العلوم واالبتكار؛

رات القادمة مع التكنولوجيات                    االستفادة من التغي   •
 .الرائدة، بالنسبة لفرص العمل الجديدة والمتطورة

 ويمكن االطالع على المزيد من المعلومات عبر الرابط:
https://www.unescwa.org/events/frontier-

technologies-agenda2030-arab-region  

االجتماعات التحضيرية للمنتدى العربي  .6

 اإلنترنتالخامس لحوكمة 

 المشاوراتعقدت اإلسكوا وجامعة الدول العربية 
 المتعددة االستشارية اللجنة  اجتماعو المفتوحة
، في الفترة اإلنترنت لحوكمة العربي للمنتدى األطراف

                ، وذلك تحضيرا  2018يوليو /تموز 19إلى  16من 
 .لالجتماع الخامس للمنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت

اقتراح خمسة مواضيع  هذه الفعاليات ونتج عن
محورية لبرنامج عمل المنتدى الخامس وتحديد عدد 

 :على الشكل التالي من المواضيع المشتركة

 المواضيع المحورية المقترحة (أ)

إلنترنت من أجل اإلدماج إلى االنفاذ المجدي  •
 والتنوع؛ 

 براني والخصوصية والثقة والسالم؛ ياألمن الس •

 التحول الرقمي واقتصاد اإلنترنت؛  •

                                              المشاركة في صنع السياسة العامة لإلنترنت دوليا   •
            وإقليميا ؛ 

 التأثير االجتماعي والبشري لإلنترنت. •

 المواضيع المشتركة (ب)

 ؛المرأةالمساواة بين الجنسين وتمكين  •

 ؛التنمية البشرية وبناء القدرات •

 .األطر التشريعية •

 ويمكن االطالع على المزيد من المعلومات عبر الرابط:
https://www.unescwa.org/open-consultations-arab-

multistakeholder-advisory-group  

المشاورات حول التكنولوجيات الرقمية من  .7

 أجل التنمية في المنطقة العربية

عقدت اإلسكوا جلسة للمشاورات حول التكنولوجيات 
الرقمية من أجل التنمية وأطر العمل اإلقليمية، وذلك 

أعمال منتدى القمة العالمية لمجتمع  على هامش
مارس /آذار 19 في ي جنيففقد         الذي ع  المعلومات، 

حول اإلسكوا دراسة  ت في الجلسةعرضواست .2018
فاق العربية التكنولوجيا الرقمية من أجل التنمية: اآل

2030في عام 
85
وأبرز التوصيات  (باإلنكليزية) 
تقرير دوري جديد  أشير إلى إصدارالمقترحة، كما 

يتناول التكنولوجيات والتنمية الرقمية في المنطقة 
عقدت اإلسكوا جلسة حوار حول . كذلك العربية

الدراسة نفسها وذلك على هامش القمة العالمية 
 .2018فبراير /شباط 11و 10في للحكومات، في دبي، 

 اجتماع مجلس مديري الحكومة  .8

 اإللكترونية العرب

، وبالتعاون 2018فبراير /شباط 13عقدت اإلسكوا في 
مع الهيئة العامة لتنظيم االتصاالت في دبي، ومؤسسة 
القمة العالمية للحكومات، االجتماع السادس لمديري 
برامج الحكومة اإللكترونية العرب. ناقش االجتماع 

أنشطة اإلسكوا في مجال االقتصاد الرقمي والحكومة 
مجال المفتوحة، وأنشطة التعاون الفني في 

https://www.unescwa.org/events/frontier-technologies-agenda2030-arab-region
https://www.unescwa.org/events/frontier-technologies-agenda2030-arab-region
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
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https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
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https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
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https://www.unescwa.org/open-consultations-arab-multistakeholder-advisory-group
https://www.unescwa.org/open-consultations-arab-multistakeholder-advisory-group
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التكنولوجيا الرقمية والتحول الرقمي. وأوصى 
المشاركون في االجتماع بالتعاون مع اإلسكوا 

، 2019و 2018الستكمال الدراسات المقررة في عامي 
                                              التي تتضمن استبيانات مختلفة وتقييما  لإلنجازات 

 الرقمية في المنطقة العربية.

بناء القدرات على لورش عمل  باء.
 المستوى الوطني

شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية  أنشطة شملت
                                                عددا  من ورش العمل في إطار برنامج التعاون الفني 

وتعرض هذه  .الذي تنفذه اإلسكوا مع الدول األعضاء
الفقرة بعض هذه األنشطة، مبوبة وفق الدول التي 

ويمكن االطالع على تفاصيل هذه   استضافتها.
األنشطة عبر الرابط التالي: 

http://tcportal.escwa.org.lb/default_ar.aspx  

: بالتعاون مع وزارة تكنولوجيا المعلومات األردن
واالتصاالت في المملكة األردنية الهاشمية، نظمت 

اإلسكوا ورشة عمل لبناء القدرات على تطوير 
استراتيجيات الحكومة اإللكترونية، ووضع خريطة 
طريق لالستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية في 

ان يومي  تشرين  7و 6                                    المملكة. وعقدت الورشة في عم 
 . 2017نوفمبر /الثاني

: بالتعاون مع وزارة الخارجية في مملكة البحرين
البحرين وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، عقدت 

اإلسكوا ورشة عمل في فندق كراون بالزا في المنامة 
حول التنويع االقتصادي  2018مارس /آذار 12في 

وأوصى   .باالعتماد على التكنولوجيا واالبتكار
شاركون في الجلسة الختامية بالعمل على مراجعة الم

نات المختلفة للبيئة المحيطة بالتكنولوجيا                                                 المكو 
واالبتكار، وتعزيز االهتمام بالتعليم والبحث العلمي، 
والتدريب واكتساب المهارات باإلضافة إلى تشجيع 
القطاع الخاص على االستثمار في البنية التحتية 

لية واالستفادة من الفرص لمواجهة التحديات المستقب
الواسعة المتاحة من التكنولوجيات البازغة في إيجاد 

 فرص عمل للشباب. 

مت اإلسكوا بالتعاون مع المركز القومي السودان                                          : نظ 
للمعلومات في جمهورية السودان ثالث ورش عمل 

في مجال الحكومة اإللكترونية ومؤشرات 
 15ذلك من التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة، و

 .2018أبريل /نيسان 19إلى 

قدت ورشة العمل األولى حول سياسات وتطبيقات                                             ع 
والية غرب )الحكومة اإللكترونية في مدينة الجنينة 

، وناقشت 2018أبريل /نيسان 15في  (دارفور
الممارسات المثلى والتوجهات الحديثة في 

استراتيجيات الحكومة الرقمية. أما الورشة الثانية، 
 17قدت في برج االتصاالت في الخرطوم في     فع  

بالتعاون بين شعبة التكنولوجيا من  2018أبريل /نيسان
أجل التنمية وشعبة اإلحصاء في اإلسكوا، وعرضت 

فيها مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
ثم عقدت  ومؤشرات االبتكار والتنمية المستدامة.

جيا من أجل بالتعاون بين شعبتي التكنولو)اإلسكوا 
ورشة تدريبية للعاملين في  (التنمية واإلحصاء

 19و 18مجاالت اإلحصاء والبيانات وذلك يومي 
في برج االتصاالت في المركز  2018أبريل /يسانن

القومي للمعلومات في الخرطوم. وناقشت الورشة 
مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 

 التنمية المستدامة.والحكومة اإللكترونية، واالبتكار، و

مت اإلسكوا، بالتعاون مع مدينة أفريقيا                                               كذلك نظ 
التكنولوجية في جمهورية السودان، ورشة عمل 

لمناقشة اإلطار القانوني والبنية المقترحة لمكتب نقل 
التكنولوجيا في السودان. عقدت الورشة في 

. وأوصى 2017ديسمبر /كانون األول 27الخرطوم في 
جلسة الختامية بإنشاء مكتب نقل المشاركون في ال

التكنولوجيا وفق الخطوات المقترحة، وبمواصلة 
التعاون مع اإلسكوا في مراحل اإلنشاء، من أجل بناء 

http://tcportal.escwa.org.lb/default_ar.aspx
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قدرات العاملين في هذا المكتب في مجاالت العمل 
 التي سيضطلع بها. 

عقدت اإلسكوا ورشة عمل في فندق إيمان : موريتانيا
حول تطوير  2018س مار/آذار 6في نواكشوط في 

الحاضنات التكنولوجية في موريتانيا. وأوصى 
المشاركون في الجلسة الختامية بالعمل على إنشاء 
حاضنة تكنولوجية بالتعاون بين الوزارة والمجلس 

األعلى للشباب والجامعات الموريتانية، وبالشراكة مع 
 القطاع الخاص، وفق الخطوات المقترحة من اإلسكوا. 

عقدت اإلسكوا بالتعاون مع وزارة الصناعة : المغرب
واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي، ووزارة 

 الشغل واإلدماج المهني في المملكة المغربية 
ورشة عمل حول سياسات وتطبيقات الحكومة 

، 2018يوليو /تموز 10الرقمية. نظمت الورشة في 
وناقشت الممارسات المثلى والمؤشرات الدولية 

يمية والتوجهات الحديثة في استراتيجيات واإلقل
 الحكومة الرقمية. 

ورشة عمل  2018يوليو /تموز 12وعقدت اإلسكوا في 
ظم                                               بالتعاون مع وزارة الشغل واإلدماج المهني حول ن  
معلومات سوق الشغل. وناقشت الورشة المفاهيم 

ظم معلومات سوق العمل، وأفضل                   األساسية لتطوير ن  
ة والدولية ذات الصلة، باإلضافة الممارسات اإلقليمي

إلى مقترح اإلسكوا لتطوير نظام المعلومات في 
 المملكة المغربية.

مت اإلسكوا بالتعاون مع وزارة التضامن والمرأة                                                  ونظ 
واألسرة والتنمية االجتماعية في المملكة المغربية في 

عمل لبناء رشة و 2017نوفمبر /تشرين الثاني 29
تكنولوجيا من قبل األشخاص القدرات في استخدام ال

ذوي اإلعاقة، ولتفعيل الخطة الوطنية في تعزيز نفاذ 
األشخاص ذوي اإلعاقة إلى تكنولوجيا المعلومات 

وأوصى المشاركون في الجلسة الختامية . واالتصاالت
بوضع خطة عمل لتفعيل نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة 

إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وباستمرار 
 التعاون مع اإلسكوا في تطوير هذه الخطة. 

 الخدمات االستشارية جيم.

تعرض هذه الفقرة بعض الخدمات االستشارية التي 
تها شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية لصالح                                                نفذ 

 الدول األعضاء.

 6                                      : عقدت اإلسكوا عددا  من االجتماعات يومي األردن
ارة مع ممثلي وز 2017نوفمبر /تشرين الثاني 7و

التخطيط، ووزارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 
وبنك األردن المركزي، والمركز الوطني لتكنولوجيا 

                                               المعلومات تمهيدا  إلعداد تقرير استشاري عن سياسة 
التحول الرقمي في المملكة. ويتضمن التقرير أمثلة 
عن سياسات مماثلة من المنطقة العربية وغيرها، 

كلية السياسة الوطنية التي يمكن ومقترح اإلسكوا لهي
 إعدادها من خالل تأليف فريق وطني لهذا الغرض.

                                          : بناء  على الطلب المرسل من المركز القومي السودان
مت اإلسكوا                                             للمعلومات في جمهورية السودان، قد 

                                         تقريرا  استشاريا  حول إنشاء مرصد لمؤشرات 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في السودان، بعد 

عقد عدد من االجتماعات مع الجهات الوطنية المعنية 
بمجال مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 

. 2017ديسمبر /كانون األول 26وذلك في الخرطوم في 
ن التقرير أفضل الممارسات العربية والدولية،                                                    وقد بي 
                                                واقترح عددا  من التدابير إلحداث المرصد في المركز 

 القومي للمعلومات.

      عددا   2018يوليو /تموز 11: عقدت اإلسكوا في المغرب
من االجتماعات مع ممثلين من وزارة الصناعة 

واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي، ووزارة 
السكنى وسياسة المدينة، ووكالة تقنين المواصالت، 

وممثلين عن مبادرات المدن الذكية في المغرب 
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الذكية. وجرى  لمناقشة خريطة طريق لتطوير المدن
                                            بناء  على ذلك إعداد تقرير استشاري تضمن أفضل 

الممارسات في المنطقة العربية وخارجها في تطوير 
 المدن الذكية، واقترح خطة الطريق.

                                   : عقدت اإلسكوا، بناء  على طلب وزارة موريتانيا
التشغيل والتكوين المهني وتقنيات اإلعالم واالتصال، 

                   ا  من االجتماعات مع ، عدد2018مارس /آذار 5في 
ممثلي وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة 
اإلدارة، واإلدارات الفرعية في وزارة التشغيل 

والتكوين المهني وتقنيات اإلعالم واالتصال، لتحديد 
أولويات االستراتيجية الجديدة في التحول الرقمي. 

ت اإلسكوا تقريرا  استشاريا  تضمن أفضل                                              ثم أعد 
ت العربية والدولية في تطوير سياسات الممارسا

                                               التحول الرقمي، ومقترحا  زمنيا  لتطبيق ما يناسب 
 منها في موريتانيا.

 دراسات وتقارير دال.

إرشادات من أجل تعزيز االبتكار في القطاع  .1

 العام في المنطقة العربية

نأصدرت اإلسكوا دليل إرشادات           وأمثلة      ا  أنماط       يتضم 
 لمساعدة ،مختلفة على االبتكار في القطاع العام

الحكومات والمؤسسات والهيئات العامة على تحفيز 
أهداف التنمية المستدامة هذا الدليل يدعم . واالبتكار

المتعلق ببناء المؤسسات عشر والسيما الهدف السادس 
التحديات التي تواجه الحكومات ويستعرض . القوية

والعوامل الدافعة  ،تكاراتفي تعزيز مثل هذه االب
مكن أن تساعد في التغلب عل        والمحف    .يها                                    زات التي ي 

مكن االطالع على اإلرشادات على الرابط التالي:                                               وي 
https://www.unescwa.org/guideline-public-sector-

innovation-arab-region. 

تقرير حول االبتكار المجتمعي لتحسين  .2

 الرفاه االجتماعي

 فياالبتكار والتكنولوجيا إلى دور هذا التقرير  يتطرق
والقضايا التنموية وتحسين الرفاه  تحل المشكال

أهمية  االجتماعي في المجتمعات المحلية. ويوضح
 ،إشراك أصحاب المصلحة على مستوى المجتمع

 (والمجتمع المدني)لمجتمعات المحلية ل ويقدم
اقتراحات حول األدوات والممارسات المبتكرة التي 

مكن أن تساعد في إيجاد حلول للمشكال  ،التنموية ت                                   ي 
ف يوتحس عر                                            ن الرفاه االجتماعي. وفي هذا السياق، ي 

وعالقته بالتنمية التقرير االبتكار المجتمعي 
ل. ويوأهدافها المختلفةالمستدامة،  أنواع االبتكار      فص 

ويدعم المجتمعي، ودوافعه، والعوائق التي تواجهه، 
 دراسات الحالة. النظريات التي يطرحها بعدد من

مكن االطالع على التقرير على الرابط التالي:                                              وي 
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/fil

es/page_attachments/community-based-innovation-

agenda-2030-en.pdf. 

تعزيز الحكومة المفتوحة في  حولدراسة  .3

 المنطقة العربية

سكوا دراسة حول تعزيز الحكومة المفتوحة أعدت اإل
ضمن  . تندرج هذه الدراسةفي المنطقة العربية

 ل من حساب األمم المتحدة للتنمية               المشروع الممو  
التطوير المؤسسي لتعزيز تقديم الخدمات " بعنوان

الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في 
الذي بدأ تنفيذه في النصف الثاني من  "غربي آسيا

للسياسة العامة     ا  توفر الدراسة إطارو .2016عام 
مع التركيز على  ،للحكومة المفتوحة في الدول العربية

استخدام التكنولوجيا لتطوير مؤسسات عامة قوية، 
تحفيز ووتعزيز مساءلة القطاع العام، وشفافيته، 

م                          المشاركة اإللكترونية الفع   كن االطالع على          الة. وي 

https://www.unescwa.org/guideline-public-sector-innovation-arab-region
https://www.unescwa.org/guideline-public-sector-innovation-arab-region
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/community-based-innovation-agenda-2030-en.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/community-based-innovation-agenda-2030-en.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/community-based-innovation-agenda-2030-en.pdf
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الرابط التالي:  عبرالدراسة 
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/fil

es/page_attachments/preliminary-study-fostering-

open-government-arab-region-ar_1.pdf 

لتطوير المنتدى العربي  2020نتائج مبادرة  .4

 لحوكمة اإلنترنت

لتطوير المنتدى العربي لحوكمة  2020دف مبادرة ته
قت دراسة اإلنجازات إلى اإلنترنت  في            التي حق 

 ءضوفي  (2012-2015)لمنتدى من االمرحلة األولى 
؛ وتقييم أثر المنتدى على 2010أهداف خريطة الطريق 

سياسات حوكمة اإلنترنت في المنطقة العربية؛ وبحث 
األولى؛ واقتراح  ةمرحلالالتحديات التي واجهت 

وتحديث خريطة الطريق  ،الثانية ةمرحللتحسينات ل
 العربية لحوكمة اإلنترنت. 

التكنولوجيا الرقمية من أجل حول دراسة  .5

  2030العربية في عام  اآلفاقالتنمية: 

في إطار العمل على تعزيز الجهود اإلقليمية لتطوير 
 لتحقيقسياسات استخدام التكنولوجيا الرقمية 

أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، 

أعدت اإلسكوا دراسة حول التكنولوجيا الرقمية من 
 2030فاق العربية في عام أجل التنمية: اآل

ن الدراسة .86(باإلنكليزية) تسخير لحات مقتر                وتتضم 
 ،تعزيز عملية التنمية المستدامةلهذه التقنيات 

في التنمية االجتماعية  التي تتيحهاوتعظيم الفرص 
 .واالقتصادية والبشرية

دراسة حول آفاق االقتصاد الرقمي في  .6

 المنطقة العربية

آفاق االقتصاد الرقمي اإلسكوا دراسة حول أطلقت 
وذلك على هامش  (باإلنكليزية) 87في المنطقة العربية
 28 في في بيروت المنعقدة ثالثيندورتها الوزارية ال

جلسة  . وناقش المشاركون خالل2018يونيو /حزيران
في ما  الواردة في الدراسة مقترحاتالحوار أهم 
من                الدراسة عددا   وتتناوللمنطقة العربية. يتعلق با

القضايا الرئيسية واالتجاهات الهامة المتعلقة 
 ،باالقتصاد الرقمي على المستويين العالمي واإلقليمي

ودعم  ،االقتصاد الرقميبهدف إلى تعزيز الوعي وت
صانعي السياسات وغيرهم من أصحاب المصلحة في 

ذات األولوية تحديد المجاالت  فيالمنطقة العربية 
وتطوير األجندات الوطنية الرقمية من أجل الصلة، 

دفع التحول نحو االقتصاد الرقمي والمجتمعات 
 الذكية في البلدان العربية. 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/preliminary-study-fostering-open-government-arab-region-ar_1.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/preliminary-study-fostering-open-government-arab-region-ar_1.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/preliminary-study-fostering-open-government-arab-region-ar_1.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/arab-horizon-2030-digital-technologies-development-en.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/arab-horizon-2030-digital-technologies-development-en.pdf
https://www.unescwa.org/publications/perspectives-digital-economy-arab-region
https://www.unescwa.org/publications/perspectives-digital-economy-arab-region
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تهدف هذه النشرة إلى عرض أهم التوجهات التكنولوجية العالمية وأثرها على العمل واإلدماج 
والتحّول الحكومي وحيادية اإلنترنت، كما تتطرق إلى أثرها على المنطقة العربية وإلى 

السياسات التي يمكن وضعها لتعظيم الفائدة منها والحّد من آثارها السلبية. وتتضمن النشرة 
فصاًل عن عدد من التكنولوجيات المتقدمة التي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على االقتصاد الرقمي، مثل 
إنترنت األشياء، والبيانات الضخمة، والذكاء الصنعي، وسالسل الكتل، وفصاًل عن العالقة بين 

التكنولوجيا والتشغيل وفرص العمل الواعدة التي توفرها هذه التكنولوجيات.

وتبحث النشرة دور التكنولوجيا في تحقيق اإلدماج الرقمي في المنطقة العربية وتعرض 
مفاهيم التحّول الحكومي من ناحية المزايا والتحديات التي تواجه تنفيذ هذا التحّول. 

وتتطرق إلى حيادية اإلنترنت في ظل االنتشار المتزايد للتكنولوجيات المتقدمة، كما تلقي 
نظرة عامة على أنشطة اإلسكوا المتعلقة بالمواضيع السابقة الذكر.
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