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 �نفيذي موجز

خطة الدخول في السنة الخامسة من اقتراب مع 
          ً        ، يبرز جليا  الدور 2030 لعام التنمية المستدامة

    ً   عموما ، التكنولوجيا المتعاظم الذي تؤديه 
تحقيق أهداف                          ً      والتكنولوجيا الرقمية خصوصا ، في 

         ً               أضحى لزاما  صياغة سياسات  فقد. التنمية المستدامة
بغية وخطط وطنية تواكب هذا التقدم التكنولوجي، 

تطويعه في تحقيق التنمية والرفاه لكل أفراد 
إلى  سكواإلتسعى اوفي هذا الخصوص، المجتمع. 

الدول  السياسات فيصانعي وصانعات إطالع 
وإلى تقديم المتوفرة على التكنولوجيات األعضاء 

الوطنية تحديث السياسات واالستراتيجيات الدعم ل
 . تحقيق التنميةالمتعلقة بها لالستفادة منها في 

تهدف نشرة التكنولوجيا من أجل التنمية، وهي نشرة 
العالمية التوجهات على  اإلضاءةإعالمية تثقيفية، إلى 

في مجال التكنولوجيا واالبتكار، واقتراح توصيات 
اتباعها في المنطقة العربية لالستفادة مكن يسياساتية 

ضمن يتو. التكنولوجيا من الفرص الكبيرة التي تتيحها
التكنولوجيات  :هيفصول  أربعةهذا اإلصدار 

، وحوكمة واإلدماجالجديدة، والتكنولوجيا 
، وأنشطة االبتكار على االقتصاد ثرأو التكنولوجيا

في مجال التكنولوجيا من أجل التنمية منذ سكوا إلا
 . صدور العدد السابق من النشرة

 هايشهدإن المحرك الرئيسي للتحوالت الجذرية التي 
عميقة على   ً ا  آثار تركتوالعالم منذ بضع سنوات 

هو  ،شتى المستويات الحياتية واالقتصادية والفردية
التكنولوجيات الجديدة التي تم تطويرها في العقود 

. السابقة وأهمها التكنولوجيات الرقمية والنانوية
يتناول  الجديدة، تالتكنولوجياحول  األول، الفصل

البيانات الضخمة في ظل دور البيانات المفتوحة و

الحكومة المفتوحة والفرص التي تتيحها هذه 
شياء ألنترنت اإو ؛البيانات في تنمية المنطقة العربية

والبيانات الحكومية المفتوحة للبحث في أثر 
استخدام هذه التكنولوجيا على المؤسسات 

وسياسات المدن  ؛الحكومية وإتاحة البيانات فيها
الجة الزيادة السكانية في على مع هاالذكية وأثر

عناصر التكنولوجيا النانوية الواردة و ؛المدن العربية
 .للعناصر الدوري الجدولفي 

تحديد النمو  يجري                           ً   انتشار الثورة الرقمية عالميا ،  معو
ومكاسب اإلنتاجية والتنمية البشرية من خالل 

مستويات االندماج في االقتصاد الرقمي. وهنا تبرز 
وخاصة في البلدان  ،تحديات جديدة لكل المجتمعات

لحماية مواطنيها ومؤسساتها من أشكال عدم  ،النامية
 عرف بالفجوات                              ُ المساواة الجديدة، والتي باتت ت  

، واإلدماجالتكنولوجيا حول ، ثانيال الفصل. الرقمية
تها أهميوشمول المالي الرقمي تكنولوجيات ال يتناول

الفجوة الرقمية في و ؛في الوصول إلى الجميع
دور و ؛في المنطقة العربية المساواة بين الجنسين

االبتكار المجتمعي في تعزيز المنعة من األزمات 
سيما في ظل ما شهدته المنطقة العربية  اإلنسانية، وال

 من نزاعات وحروب. وال تزال تشهده 

   ُ ثه   ِ د   ْ ح   ُ ت  يمكن أن الذي الملموس     ً       ونظرا  لألثر 
التكنولوجيا واالبتكار على التنمية االقتصادية 

سيما في إطار العولمة المرافقة  واالجتماعية، وال
ص النشرة   الفصل                            ّ         للثورة الصناعية الرابعة، تخص 

االبتكار على  ثرأحوكمة التكنولوجيا ول الثالث
نترنت في ظل إلدور حوكمة ا تناولي الذي، االقتصاد

المجاالت واألثر االقتصادي لالبتكار و ؛العولمة
                                 ً       ً   المستفيدة من تعزيز االبتكار عالميا  وعربيا . 
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أنشطة النشرة بعض  عرضت الرابع الفصل وفي
سيما                                ً     المتعلقة بالمجاالت المذكورة آنفا ، وال سكواإلا

التي قدمتها للدول األعضاء، الخدمات االستشارية 
واجتماعات الوطنية واإلقليمية وورشات العمل 

الدرسات والتقارير التي التي نظمتها، والخبراء 
 . منذ صدور العدد السابق من النشرة هاتصدرأ

 الموجهة تخلص النشرة إلى عدد من التوصيات و
 في الدول السياسات  إلى صانعي وصانعات

 أهمها:و، األعضاء

 :في مجال التكنولوجيات الجديدة •
o في التنمية وتعزيز الشفافية  بياناتال إتاحة

والمساءلة ومشاركة األفراد في السياسات 
العامة، وصياغة سياسات وطنية واضحة 

البيئة توفير ، والجهات المعنيةلتحديد أدوار 
 لذلك؛ ةالمناسبالتشريعية والتنظيمية 

o في ودورها لبيانات المفتوحة ا تأكيد أهمية
فرص  إيجادوتعزيز االبتكار وريادة األعمال 

من النساء  سيما للشباب جديدة، وال عمل
 ؛والرجال

o تشريعي لتطبيق الطار اإل استكمال أو تحديث
الحكومة المفتوحة ومبادرات البيانات 

في المنطقة العربية  المفتوحة والضخمة
األفراد وحماية خصوصية لضمان الحفاظ على 

  ؛الشخصية همبيانات
o  ل إلى المدن             ّ سياسات التحو   صياغةالعمل على

الذكية في المنطقة العربية لتعزيز االستفادة 
من التكنولوجيا الرقمية في مختلف نواحي 

دعم االبتكار والتي من شأنها  ،حياة األفراد
ووضع األفراد في محور  ،واالستثمار
براني وحماية ياألمن الس ، مع دعمالتخطيط

 ؛البيانات والخصوصية
o ستثمار مخرجات بية الدعم الجهود العر

األبحاث المتعلقة بالتكنولوجيا النانوية وتوفير 

المناسبة لها، بحيث تغدو قادرة  البنية التحتية
 .على المنافسة واالبتكار

 :واإلدماجفي مجال التكنولوجيا  •
o  نحو التكنولوجيات  التوجهالتوعية بأهمية

يتماشى مع التطورات الرقمية المالية بما 
 خطة التنمية المستدامة العالمية ومع 

 ؛2030لعام 
o يتالءم  للشمول الرقمي المالي عامإطار  تطوير

 ؛مع احتياجات المنطقة العربية
o  لمواكبةلالتصاالت  األساسيةالبنية تحديث 

 ؛تطورات التكنولوجيا المالية
o  دعم عملية ل اتالتشريعوتحديث القوانين

 ؛ل المالي الرقمي وحماية المستخدم     ّ التحو  
o  بين إيالء االهتمام الكافي بالفجوة الرقمية

عند صياغة السياسات الوطنية ذات الجنسين 
الصلة، وإدراج مبادرات ومشاريع في خطط 

العمل الوطنية لتحسين المساواة بين الجنسين، 
ويشمل ذلك األطر القانونية، وحمالت التوعية، 

 والتعليم واألنشطة االقتصادية؛
o موثوقة وعالية  التركيز على جمع بيانات

فة بحسب الجنس، تسمح بدعم           � الجودة مصن  
تطوير السياسات المتعلقة بتقليص الفجوة 

، واالستجابة لمتطلبات بين الجنسينالرقمية 
ً       ً نساء  ورجاال   الشباب  ؛   

o  باالعتماد على صوغ آليات وتطوير خدمات
نسان، إللحماية حقوق االتكنولوجيا واالبتكار 

ائية والفقيرة سيما في المناطق الن وال
 ضة لألزمات؛       � والمعر  

o  المجتمع( ةر      ِ المبتك  الجهات بناء الشراكات بين( 
الحكومة ومؤسسات القطاع األهلي، والمنظمات و

اإلنسانية، للعمل على تطوير حلول مبتكرة 
 أثر النزاعات واألزمات اإلنسانية؛ لتخفيف

o نات األساسية      ّ المكو   ضمنالبتكار ادراج إ
تقليص الحكومية الهادفة إلى سياسات لل

 .مخاطر األزمات
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 االبتكار  ثرأالتكنولوجيا و حوكمةفي مجال  •
 :على االقتصاد

o  تعزيز أثر االبتكار في الجوانب االقتصادية 
من خالل تطوير البيئة المحيطة المناسبة 

  شاملة للجميعوالسياسات العادلة وال
 تراعي المخاطر والتحديات الناجمة التي 

ع                                ّ  عن االبتكارات التكنولوجية، وتشج 

الحكومات والقطاع الخاص على االستثمار 
ز التنافس والتطوير، و البحث في ّ           تحف     

ص االحتكار والعوائق في وجه الشركات     ّ وتقل  
             ً  الناشئة خصوصا ؛

o  الحد  من اآلثار السلبية التي يمكن أن تنشأ عن                                        ّ    
نولوجيا الرائدة، مثل زيادة االبتكار في التك

 .حاالت عدم المساواة بين الدول
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 مقدمة

خطة الدخول في السنة الخامسة من اقتراب مع 
          ً        ، يبرز جليا  الدور 2030 لعام التنمية المستدامة

                                    ً   المتعاظم الذي تؤديه التكنولوجيا عموما ، 
                         ً                  والتكنولوجيا الرقمية خصوصا ، في تحقيق أهداف 

التنمية المستدامة. إذ بدأت تطبيقات الثورة 
الصناعية الرابعة بالتكامل مع مخلتف مناحي الحياة 

اليومية، وبدأ األفراد يمارسون طرائق جديدة 
لعيش في التنقل، واللحصول على الخدمات العامة، و

ت ننترإلمناطق تعتمد على التطبيقات النقالة وا
جازات       ً        ً                 اعتمادا  متزايدا . وفي ظل هذه اإلن

                     ً                    واالبتكارات، أضحى لزاما  صياغة سياسات وخطط 
وطنية تواكب هذا التقدم التكنولوجي، بغية تطويعه 

في تحقيق التنمية والرفاه لكل أفراد المجتمع. 
عة لن    ِ زعز     ُ الم  الناتجة عن التكنولوجيا رات       � فالتغي  

          ً                           ً     ً      تستثني أحدا ، وسيكون اللحاق بالركب أمرا  صعبا  إذا 
ُ            لم ت تخذ التدابي ر الالزمة لتوفير مناخ مناسب وآمن    

بما الجديدة تنمو فيه التطبيقات التكنولوجية 
 ينسجم مع األهداف الوطنية. 

استراتيجية األمين العام لألمم المتحدة وفي إطار 
طلقت في          � ، والتي ا  لتكنولوجيات الجديدةبشأن ا
سكوا، وهي إحدى إلتسعى ا ،2018سبتمبر /أيلول

اللجان اإلقليمية الخمس لألمم المتحدة، إلى إطالع 
السياسات في الدول األعضاء على وراسمات راسمي 

هذه التكنولوجيات وإلى تقديم الدعم لتحديث 
السياسات واالستراتيجيات الوطنية المتعلقة بها 

مية. ومن هنا أهمية لالستفادة منها في تحقيق التن
تسليط الضوء على التوجهات العالمية للتكنولوجيا 

المتبعة لتسخيرها من أجل  الجيدةوالممارسات 
أهداف التنمية المستدامة، وإبراز األثر المحتمل لها 

 على المنطقة العربية.

تهدف نشرة التكنولوجيا من أجل التنمية، وهي نشرة 
ى التوجهات العالمية عل اإلضاءةإعالمية تثقيفية، إلى 

في مجال التكنولوجيا واالبتكار، واقتراح توصيات 
مكن اتباعها في المنطقة العربية لالستفادة يسياساتية 

يتضمن هذا اإلصدار ومن الفرص الكبيرة التي تتيحها. 
هي التكنولوجيات الجديدة، فصول أربعة 

 أثرالتكنولوجيا و وحوكمة، واإلدماجوالتكنولوجيا 
في هذه وأنشطة االسكوا  ،ر على االقتصاداالبتكا

 . المجاالت منذ صدور العدد السابق من النشرة

ومنها التكنولوجيات    ً                             نظرا  ألهمية التكنولوجيا الرائدة، و
وتطبيقاتها الواسعة في ، يةتكنولوجيا النانوالالرقمية و

س  ّ   المؤسسات الحكومية وفي الحياة اليومية، ك ر  ُ                                       
دور  ، وهو يتناولالجديدة تاألول للتكنولوجياالفصل 

البيانات المفتوحة والبيانات الضخمة في ظل الحكومة 
المفتوحة والفرص التي تتيحها هذه البيانات في تنمية 

الحكومية  شياء والبياناتألنترنت اوإ ؛المنطقة العربية
 ؛على المؤسسات الحكومية هاأثر استخداموالمفتوحة 

على معالجة الزيادة  هاوسياسات المدن الذكية وأثر
التكنولوجيا عناصر و ؛السكانية في المدن العربية

همية أو النانوية الواردة في الجدول الدوري للعناصر
 على استخدامه.  ً ا  عام 150هذا الجدول بعد مرور 

                   ً                   ثورة الرقمية عالميا ، يجري تحديد النمو ومع انتشار ال
ومكاسب اإلنتاجية والتنمية البشرية من خالل 

مستويات االندماج في االقتصاد الرقمي. وهنا تبرز 
تحديات جديدة لكل المجتمعات وخاصة في البلدان 

 شكالاألالنامية لحماية مواطنيها ومؤسساتها من 
بالفجوات                       ُ    المساواة، والتي باتت ت عرف عدمل الجديدة
الثاني، التكنولوجيا  وهذه هي مواضيع الفصلالرقمية. 
المالي  لشمولاتكنولوجيات  الذي يتناول، واإلدماج

https://www.un.org/ar/newtechnologies/
https://www.un.org/ar/newtechnologies/
https://www.un.org/ar/newtechnologies/
https://www.un.org/ar/newtechnologies/
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في الوصول إلى الجميع، بما في ذلك  تهاأهميوالرقمي 
المناطق النائية، مع عرض إطار عام لتطبيق هذه 

الفجوة الرقمية و ؛التكنولوجيات في المنطقة العربية
ترتيب الدول في المنطقة العربية و بين الجنسين

بعض التوصيات السياساتية والعربية في هذا المجال 
لعالمي       ً             انسجاما  مع التوجه اتقليص هذه الفجوة ل

لالستفادة من التكنولوجيات الرقمية في تعزيز مشاركة 
دور االبتكار المجتمعي في تعزيز و ؛النساء في التنمية

سيما في ظل ما  المنعة من األزمات اإلنسانية، وال
وال تزال شهدته المنطقة العربية في اآلونة األخيرة 

 من نزاعات وحروب. تشهده 

ه  ُ ث   ِ د   ْ ح         ُ كن أن ت      ً                      ونظرا  لألثر الملموس الذي يم
التكنولوجيا واالبتكار على التنمية االقتصادية 

 سيما في إطار العولمة،  واالجتماعية، وال
ص النشرة   حوكمة لالثالث  الفصل   ّ         تخص 
 وهو يتناول، االبتكار على االقتصاد التكنولوجيا وأثر

 سيما  نترنت في ظل العولمة والإلدور حوكمة ا
      ً           تماشيا  مع الثورة  4.0بعد إطالق مصطلح العولمة 

 ثر االقتصادي األومالمح  ؛الصناعية الرابعة
المجاالت المستفيدة من تعزيز االبتكار ولالبتكار 

       ً      ً   عالميا  وعربيا . 

المتعلقة  سكواإلاأنشطة بعض  الفصل الرابع يعرضو
والتي تم تنفيذها منذ  لتنميةتكنولوجيا من أجل ابال

الخدمات  منها، وصدور العدد السابق من النشرة
الوطنية واإلقليمية االستشارية وورشات العمل 

سات والتقارير. االدروواجتماعات الخبراء 
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 التكنولوجيات الجديدةاألول.  الفصل 

يشهد العالم منذ بضع سنوات تحوالت جذرية لها آثار 
، واالقتصاديةعميقة على شتى المستويات الحياتية 

المحرك الرئيسي لهذه التحوالت ووالفردية.  العامة
التكنولوجيات الجديدة التي تم تطويرها في  وه

العقود السابقة وأهمها التكنولوجيات الرقمية 
جهزة فائقة الدقة أوالنانوية. وبسبب تطوير 

والكفاءة، قادرة على التقاط أنواع عديدة من 
ازدادت كميات  فقد ،متدنية ةاإلشارات وبكلف

نة. وبات ا ّ           البيانات المخز  ختصاصيون في هذا ال             
. "تسونامي البيانات الضخمة" المجال يصفون ذلك بـ
دراسة كيفية االستفادة  إلىوهذا ما دعا الباحثين 

من البيانات الضخمة لتحسين حياة اإلنسان وأداء 
المؤسسات وزيادة القدرات البشرية على تلبية 

بفعل االنفجار السكاني وانحسار الحاجات المتزايدة 
الموارد الطبيعية. فقاموا بتطوير تقنيات مبتكرة 

لتحليل البيانات  عيانطصاالتعتمد على الذكاء 
ستخدم                                   ُ الضخمة بشكل فعال وسهل االستعمال. وت  

هذه التقنيات في عمليات اتخاذ القرار ورسم 
نها تسهم إسهامات أالسياسات العامة والحكومية كما 

حاسمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهذا 
البيانات  ولناتي إذ ،هذا الفصلما يتطرق إليه 

المفتوحة والبيانات الضخمة ودورها في الحكومة 
يانات الحكومة إنترنت األشياء وبو ؛المفتوحة
السياسات والمبادرات المتعلقة بالمدن و ؛المفتوحة

 يةالنانو تكنولوجياوال ؛الذكية في المنطقة العربية
وأهمية جدول العناصر الدوري.
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 ال�يانات الضخمة ال�يانات المفتوحة و .1
 1الحكومة المفتوحةفي ظل 

 استثمار "ثورة ال�يانات"  .ألف

نعيش اليوم في عالم مترابط تطغى عليه المالمح 
الرقمية الحديثة. فطبيعة حياة الناس وتحركاتهم 

وتفاعالتهم، وتطور تكنولوجيا االتصاالت وطرق 
 التواصل والمعامالت اإللكترونية المختلفة، 

ّ                   باإلضافة إلى األشياء بحد  ذاتها التي أصبحت                       
 سات ، ناهيك عن األبحاث العلمية والدرا"ذكية"

جريها الجامعات ومراكز األبحاث المختلفة       ُ التي ت  
  مستمر،حول العالم، كلها تنتج بيانات بشكل 

                   ً                     بحيث باتت تشكل منجما  يستدعي التنقيب فيه 
              ً                            وتوظيفه إيجابيا  في أهداف مختلفة، سواء على 

 مستوى األفراد أو المؤسسات أو الحكومات. 
 لذلك يطلق البعض على هذه البيانات تسمية 

 ."النفط الجديد"

البيانات بحد ذاتها ليست بالشيء الجديد، وإنما 
 هاالتطور التكنولوجي الذي بإمكانه أن يزيد فهم

في العالم  تظهرهو الجديد، حيث  هاوتوظيف هاوتحليل
توجهات جديدة وأفكار عديدة في التعامل مع 

البيانات واستثمارها، مثل االعتماد عليها في تصميم 
، وعلوم عيانطصاالالذكاء ، وتطبيقات المدن الذكية

تحليل البيانات الضخمة، وإنترنت األشياء، والبيانات 
 .)1الشكل (المترابطة 

 توجهات حالية ومستقبلية في عالم ال�يانات  .1الشكل 

 
 .https://datos.gob.es/en اإلسبانية للحكومة المفتوحة البيانات مبادرة :رالمصد

  

الحكومة المفتوحة، 
 والشفافية، والمساءلة

البيانات الضخمة، 
البيانات، وتدفقات 

 والبيانات الحينية

البنية التحتية 
 للبيانات وحوكمتها

البيانات المترابطة 
 وشبكة البيانات

الذكاء االصطناعي، وتعليم 
 اآللة، والخوارزميات

العلوم المفتوحة 
 والوصول المفتوح

المدن الذكية وقطاع 
 البيانات

العرض من خالل 
 البيانات

البيانات الشخصية 
 لخصوصيةوا

https://datos.gob.es/en
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وإليضاح قيمة البيانات في العصر الحالي، بإمكاننا 
 70                     ً    التي تقدر قيمتها حاليا  ب  Uberالنظر إلى شركة 

                                  ً              مليار دوالر. يعود السبب في ذلك نسبيا  إلى امتالكها 
كمية كبيرة من بيانات النقل الشخصية. ففي 

مليارات  10، أنجزت الشركة 2018يونيو /حزيران
رحلة، وبالتالي تمكنت عبر تحليل بيانات ماليين 

حول       ً ن رؤى                                  � الرحالت في المدينة الواحدة أن تكو  
، مثل الوقت الذي حالة ونمط النقل في تلك المدينة

يستغرقه االنتقال من منطقة إلى أخرى وأنماط السفر 
في أوقات مختلفة من اليوم، أو في أيام األسبوع أو 

. كما سمحت هذه البيانات بتحديد 2األشهر من السنة
بين الجنسين في األجور التي تدفعها الشركة،  الفجوة

إذ تبين أن السائقين يحصلون على دخل أعلى بنسبة 
 .3في المائة من السائقات 7

 ال�يانات المفتوحة وال�يانات الضخمةباء.  

  ،في سياق تعزيز مفاهيم الحكومة المفتوحة
 متعددة التوجهات اثنين من اليمكن التطرق إلى 

 في ما يتعلق بالبيانات، وعرضهما وتحليلهما. 

 ال�يانات المفتوحة 

هي مجموعات من البيانات تنشرها مؤسسات مختلفة 
وتدعى (   ً                                   وريا  وبانتظام، سواء المؤسسات الحكومية د

أو أي مؤسسة  )حينها البيانات الحكومية المفتوحة
أخرى، بحيث يستطيع أي فرد الوصول إليها، 

واستخدامها أو إعادة استخدامها ونشرها. وتكون 
مة تقنيا ، وقابلة للقراءة آليا ،                  ّ       ً                     ً   هذه البيانات منظ 

قة بترخيص ، ومرف)في أغلب األحيان(ومجانية 
نشرها بطريقة عشوائية  جريإلعادة استخدامها، وال ي

. قد تكون هذه البيانات 4بل تنظمه معايير ومقاييس
إحصائية، أو متعلقة بالتعليم أو الصحة أو النقل أو أي 

قطاع آخر. ويمكن استثمارها لزيادة الشفافية 
والمساءلة في العمل الحكومي من جهة، وإليجاد 

دة على البيانات  ِ                 فرص جديدة لألعمال الريادية المعتم                                 

من جهة أخرى. على سبيل المثال، في المجال 
مي، قررت وزارة التعليم في إيطاليا فتح التعلي

البيانات المتعلقة بالمدارس ضمن مشروع أسمته 
RomaScuola فأصبح بمقدور المواطنين والمواطنات ،

البحث بسهولة عن المدرسة األفضل لألوالد عن طريق 
نت  ّ    مقارنة البيانات الخاصة بالمدارس، والتي تضم                                           

سين أو                       � مة مثل نسبة غياب المدر            � معلومات قي  
سات، وقابلية النفاذ إلى اإلنترنت في المدرسة،       �                                            المدر 

 . 5وغيرها من المعايير المهمة للطالب والطالبات

 ال�يانات الضخمة 

                ً                         هي كمية كبيرة جدا  من البيانات ذات األنماط 
المختلفة، والتي تنشأ من مصادر متنوعة، وتتراكم 

بسرعة عالية وبشكل لحظي، بحيث يتطلب تحليلها 
عالجات مست ُ        ويات متقدمة من الخوارزميات والم                                

. ومن هذه 6المتطورة، ويسفر تحليلها عن قيمة كبيرة
البيانات تلك التي تمتلكها المؤسسات المختلفة حول 

زبائنها وعمالئها، أو البيانات الضخمة المتولدة من 
اإلنتاج واالستخدام المتزايد لإلعالم ووسائل 

ات واألجهزة                            ُ التواصل االجتماعي، أو من الم   س   ِ ّ           ح 
اإللكترونية المختلفة، أو من مواقع األخبار 

واإلعالنات والمنشورات والمنتديات، أو البيانات 
الناتجة عن التعامالت اإللكترونية المالية وخدمات 
االتصاالت الحديثة، أو حتى نتائج مدخالت البحث 

أن  األمم المتحدة. وتتوقع 7على محركات البحث
، إلى قرابة 2020حجم البيانات، مع حلول عام يصل 

في المائة من  90                      ً     تريليون جيغا بايت، علما  أن  44
                     �                         حجم هذه البيانات قد ا نتج في السنتين األخيرتين، 

    ً   سنويا .  المائة في 40ومن المتوقع أن تزيد بنسبة 
على سبيل المثال، تقوم إدارة جامعة أالباما في 

ألف تلميذ  38الواليات المتحدة بتحليل بيانات 
وتلميذة لالستفادة منها بتطوير العمليات اإلدارية 

  في      ً ممكنا  ، بعدما لم يكن 8والتوظيف وغيرها
ن البيانات عبر م الكم هذا مثل تحليل السابق

 التقليدية.الوسائل 

https://www.un.org/en/sections/issues-depth/big-data-sustainable-development/index.html
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في حين تشكل البيانات المفتوحة مادة جاهزة 
                           ّ                   لالستعمال ومتاحة للجميع، تشك ل البيانات الضخمة، 

سواء أكانت مفتوحة أو غير مفتوحة، مادة خام 
رة ثم البناء على هذا  ّ                      تتطلب تحليال  بأدوات متطو             ً           

                                       ً          التحليل. والبيانات المفتوحة تنشرها غالبا  مؤسسات، 
مة فتولدها مؤسسات أو أفراد أو أما البيانات الضخ

أشياء كأجهزة االستشعار واألجهزة الذكية. وثمة 
تقاطعات بين البيانات المفتوحة والبيانات الضخمة، 

مثل مجموعات البيانات الضخمة التي تتضمنها 
األبحاث العلمية حول العالم. فالبيانات الضخمة ليست 

الطابع كلها مفتوحة، وإنما تضفي البيانات المفتوحة 
الديمقراطي على البيانات الضخمة وتجعلها أكثر فائدة 

بعض الدراسات يعتبر . 9   ّ                      وتقل ل من خطورتها المحتملة
ن من البيانات  أن ّ               البيانات المفتوحة جزء مكو                          

الضخمة، فقد تسهم البيانات المفتوحة في تغذية 
                                              ً  البيانات الضخمة، إال أنهما مساران منفصالن تنظيميا  

 اول البيانات الحكومية المفتوحة.وخاصة عند تن

مفهوم الحكومة المفتوحة شامل ويحتوي على العديد 
والمواطنات من المفاهيم المتعلقة بإشراك المواطنين 

فت اإلسكوا، في دراسة  ّ                     في العمل الحكومي. فقد عر                         
 تعزيز الحكومة المفتوحة في المنطقة العربيةبعنوان 

، الحكومة المفتوحة بأنها 2018صدرت في عام 
حكومة تتسم أعمالها بالشفافية والمساءلة، وتعتمد 

على البيانات الحكومية المفتوحة، وتشارك المواطنين 
بعملية صنع القرار، وهي كفؤة في اعتماد والمواطنات 

التكنولوجيا المتقدمة لتقديم خدماتها. هذا التعريف 
عد  واسعا ، لذلك اقترحت اإلسكوا ف ّ      ً                       ي  ي تلك الدراسة ُ  

    ً                                             إطارا  لتطبيق الحكومة المفتوحة في المنطقة العربية 
يتألف من أربع مراحل رئيسية هي االنفتاح والمشاركة 

 من مرحلة إلىوالتعاون واإلشراك الناجز، باإلضافة 
 .التمهيدية الخطوات

 الضخمة مع عمل الحكومة المفتوحة ال�ياناتتقاطع مجاالت ال�يانات المفتوحة و.  2الشكل 

 
 .Joel Gurin, “Big data and open data: how open will the future be”, Journal of Law and Policy, vol. 10, No. 3 (2015) المصدر:

 الحكومة المفتوحة

 برامج إشراك المواطنين
مجموعات بيانات 

 ضخمة حكومية
بيانات حكومية 

سواء على مستوى 
الدولة أو البلديات، 

مثال: بيانات 
 الميزانية

مجموعات بيانات 
ضخمة ناتجة عن 

نتائج البحث العلمي 
 وغيره

 البيانات الضخمة

البيانات الخاصة التي 
ممكن أن تستخدم 

ألغراض تسويقية، أو 
 تحليل األعمال، أو األمن

 المفتوحة البيانات

البيانات البيئية واالجتماعية، أو 
البيانات من وسائل التواصل 

 االجتماعي وغيرها

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-2018
https://kb.osu.edu/bitstream/handle/1811/75424/1/ISJLP_V10N3_691.pdf
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ز مفهوم الحكومة المفتوحة                    � على ذلك، فإن ما يمي        ً وبناء  
هو التركيز المباشر على التشاركية والتعاون وإشراك 

في عملية صنع القرار الحكومي والمواطنات المواطنين 
ودعم أبعاد الحوكمة الرشيدة كافة. ولكن  )2الشكل (

باإلمكان تسخير البيانات المفتوحة والبيانات الضخمة 
                                   ً  في غايات مختلفة، كما هو مذكور الحقا . 

ُ                                                وت عتبر البيانات المفتوحة والبيانات الضخمة أداتين   
فعالتين بنسب مختلفة في تعزيز مفاهيم الحكومة 

بشكل مباشر  المفتوحة. فالبيانات المفتوحة تسهم
ال في تحقيق الشفافية وإتاحة المساءلة، وهما  ّ                                            وفع    

من مبادئ الحكومة المفتوحة، كما تسهم البيانات 
والمواطنات الضخمة في تعزيز مشاركة المواطنين 

عبر استخدام  قتراحات للحكومةاالو ءرااآلوإبداء 
 التكنولوجيات المتقدمة لتحليلها.

ل�يانات دور ال�يانات المفتوحة واجيم.  
 الضخمة في تع��ز الحكومة المفتوحة

مباشرة                                          � لتطبيق البيانات المفتوحة آثار متعددة تصب  
في تطبيق مبادئ الحكومة المفتوحة كتحسين 

، ودعم والمواطنات الحوكمة، وتمكين المواطنين
االبتكار، وخلق الفرص، وحل المشكالت والتحديات 

فساد عبر العامة، ومساعدة الحكومات على مكافحة ال
زيادة الشفافية والمساءلة والمحاسبة. ففي غياب 

آليات المحاسبة المؤسساتية يبقى عمل الحكومات 
ف مع عصر                                  � عرضة للتحجر وعدم القدرة على التكي  

بات شديد التحول أو عرضة لعدم االستقرار. على 
سبيل المثال، أدى تطبيق البيانات المفتوحة في كندا 

، وذلك لمجرد كنديليار دوالر م 3.2إلى توفير حوالي 
فتح البيانات المتعلقة بالضرائب، األمر الذي ساعد 

 .10على زيادة الشفافية ومواجهة التهرب الضريبي

ولنشر البيانات المفتوحة أثر مباشر على دعم النمو 
دراسة االقتصادي وخلق فرص العمل. فقد توقعت 

أن الحجم  2015أجرتها المفوضية األوروبية في عام 

ادية لسوق البيانات المفتوحة التراكمي للقيمة االقتص
سيصل إلى  2020-2016في االتحاد األوربي للفترة 

مليار يورو، وأن عدد فرص العمل التي  325حوالي 
 ستخلقها البيانات المفتوحة للفترة نفسها سيصل 

ألف فرصة عمل. هذه األمثلة تبين أهمية  100إلى 
                                               ً تطبيق البيانات المفتوحة في تعزيز االبتكار وأيضا  

في زيادة الشفافية وما يترتب عليها من زيادة 
المساءلة ومتابعة األعمال الحكومية، ومن ثم يبدأ 

بالمشاركة الفعالة واالنخراط والمواطنات المواطنون 
في العمل الحكومي، وهذا ما يتمحور حوله مبدأ 

 الحكومة المفتوحة.

أما البيانات الضخمة فيمكن تسخيرها لتحقيق فهم 
ة عيش أو سلوك األفراد، وبالتالي تمكين أفضل لطريق

راسمي وراسمات السياسات من تحسين عملية صنع 
                                   ً         القرار ورسم السياسات والتخطيط. فمثال  تبين أن 

تحليل البيانات التي تم جمعها من وسائل التواصل 
نات والحوارات اإللكترونية                 �                         االجتماعي والمدو 

أعطى وغيرها، ومن ثم تحليل اآلراء أو المشاعر، 
مؤشرات مبكرة قبل ثالثة أشهر، عن زيادة البطالة 

. كما أن التحليل التلقائي لمقاالت 11في آيرلندا
الصحف واألخبار يعطي فكرة عن التحوالت في 

اهتمامات اإلعالم. فعلى سبيل المثال، يمكن تحليل 
ن مثل األمن الغذائي،                          �                    كل المقاالت تحت عنوان معي 

ن حيث الزمان والمكان ومن ثم تصنيفها وتبوبيها م
جد أن  ُ       وذلك بشكل مبرمج. في إندونيسيا مثال ، و    ً                                 

عدد التغريدات على تويتر المتعلقة بأسعار األرز 
ً              مطابقة إلحصائيات التضخم، معطية  بذلك مؤشرات                              

على كيفية استثمار حجم التعليقات والمحادثات 
. 12على تويتر في تصوير آراء ومخاوف المواطنين

أسعار المنتجات المختلفة الموضوعة كما يمكن تتبع 
على اإلنترنت وعلى صفحات الويب بشكل لحظي 

ومقارنتها بالبيانات الرسمية لألسعار مثل سعر الخبز، 
على التضخم. كل ما سبق يوضح             ٍ اللتقاط مؤشر  

كيفية استثمار البيانات الضخمة في تعزيز مشاركة 
ت قتراحااالو ءرااآلوإبداء والمواطنات المواطنين 

https://www.europeandataportal.eu/en/highlights/creating-value-through-open-data
https://www.europeandataportal.eu/en/highlights/creating-value-through-open-data
https://www.europeandataportal.eu/en/highlights/creating-value-through-open-data
https://www.europeandataportal.eu/en/highlights/creating-value-through-open-data
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                                        ً  للحكومة لتطوير الخدمات، وهذا ما يشكل بعدا  
      ً                            مباشرا  من أبعاد الحكومة المفتوحة.

من جهة أخرى، ال يزال دور الحكومة المفتوحة في 
تمكين المساواة بين الجنسين في البدايات. ويتزايد 
االهتمام على المستوى الدولي بتسليط الضوء على 

ية هذا الجانب، وقد بدأ بعض المؤسسات البحث
بالحصول على تمويل للعمل على تقليص الفجوة 

 .13المعرفية بين الجنسين في هذا المجال

 نظرة تش��عيةدال.  

عد  قانون حق الوصول إلى المعلومات قانونا  أساسيا   ّ                                     ً       ً  ي    ُ
في تطبيق الحكومة المفتوحة والبيانات المفتوحة 

، إذ على الرغم من تطوير منصات 14على حد سواء
البيانات المفتوحة، ال يزال نشر البيانات المفتوحة 
على نطاق واسع يواجه حواجز كبيرة، أهمها عدم 

ف األطرا لكل الحماية تؤمنتوفر منظومة قانونية 
وتضمن عمليات التبادل، أو ضعف هذه المنظومة إذا 

جدت. فتطبيق الحكومة المفتوحة يتطلب مجموعة  ُ                                          و 
متكاملة من التشريعات السيبرانية التي تنظم 
االتصاالت والمعامالت اإللكترونية، والتجارة 

اإللكترونية وحماية المستهلك، وتضبط الجرائم 
السيبرانية، وتنظم حقوق الملكية الفكرية، باإلضافة 

إلى حماية الخصوصية والبيانات ذات الطابع 
د  قانون حق الوصول إلى ال          ُ الشخصي. وي   ّ                        ع  معلومات َ 

     ً                                         أساسيا  في تنظيم البيانات المفتوحة، ولكن ينبغي 
سن مجموعة من التشريعات لتنظيم الحق في إعادة 

                                             ً  استعمال البيانات ونشر البيانات وتصنيفها، وأيضا  
 لحماية الخصوصية والبيانات الشخصية.

أما البيانات الضخمة، فال يزال معظم دول العالم 
الخصوصية يتعامل معها تحت قانون حماية 

والبيانات الشخصية، ويرى البعض ضرورة توسيع 
قانون حماية البيانات الشخصية ليشمل نواحي 

متعلقة بالبيانات الضخمة على وجه الخصوص. وقد 
ناقش بعض الدول تضمين التشريعات المتعلقة 

بالبيانات الضخمة ضمن تشريعات البيانات 
لنبض . بالمقابل، وبحسب تحليل لمبادرة ا15المفتوحة

، Global Pulseالعالمي التي أطلقتها األمم المتحدة، 
ُ                                             ً  ت عتبر غالبية البيانات الضخمة التي تجمعها حاليا  

المؤسسات المختلفة بيانات ناتجة عن آثار رقمية 
هنا وهناك عبر  والمستخدماتكها المستخدمون يتر

ل تعامال عبر أو الرقمي العالم فيتفاعالت المختلفة ال
مع الهواتف النقالة واألجهزة الذكية األخرى. وبما أن 

البيانات الضخمة ناتجة عن أنماط مختلفة من 
سلوكيات األفراد، فقد يكون نزع البيانات الشخصية 

، إذ قد يسفر جمع البيانات عن         ً         ٍ       فقط أمرا  غير كاف 
نتائج يترتب عليها إعادة تعريف أو تحديد هوية 

األشخاص أو المجموعات، وهذا ما يستدعي النظر في 
حماية الخصوصية واألخالقيات المرافقة في هذا 

 اإلطار بشكل أدق.

توظيف الحكومة المفتوحة هاء.  
 لل�يانات المفتوحة وال�يانات الضخمة 

 مية المستدامةفي تحقيق أهداف التن

ن  ّ   يبي  الحكومة المفتوحة، عبر  تسهم كيف 1الجدول   
االعتماد على البيانات المفتوحة وتسخير تقنيات 

تحليل البيانات الضخمة، في تحقيق كل هدف من 
أهداف التنمية المستدامة.

  

https://www.un.org/en/sections/issues-depth/big-data-sustainable-development/index.html
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 في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المفتوحةمساهمة الحكومة .  1الجدول 

هدف التنمية 
 المستدامة

 إسهام الحكومة المفتوحة في تحقيق الهدف باالعتماد على البيانات المفتوحة والبيانات الضخمة

 : القضاء 1الهدف 
 على الفقر

إلى  الجميعية، وتحسين وصول ضمان إنفاق األموال العامة على أولويات المجتمع عبر زيادة الشفاف
الخدمات والمنتجات الحكومية من خالل نشر البيانات عنها، واستخدام هذه البيانات في تحليل أنماط 

 اإلنفاق في خدمات معينة كمؤشرات لمستوى الدخل.

: القضاء التام 2الهدف 
 على الجوع

ومعالجة والمزارعات تعزيز كفاءة برامج القضاء على الجوع وحماية المستهلك وزيادة وعي المزارعين 
المشاكل الزراعية المحلية، عبر زيادة الشفافية والمشاركة الشعبية التي تتيحها البيانات الزراعية 

ذائي في وقت شبه حقيقي ع أسعار األغذية الموضوعة على اإلنترنت، ومراقبة األمن الغ    � وتتب   المفتوحة؛
 عبر تحليل البيانات الضخمة.

: الصحة 3الهدف 
 الجيدة والرفاه

لخدمات الصحية، وزيادة ل ةد   � مزو  الجهات التقديم خدمات صحية بجودة أكبر والربط بين المرضى و
نظمة خدمات بفضل ما توفره البيانات المفتوحة من شفافية وإمكانية لمساءلة أتقديم هذه الالكفاءة في 

 الخدمات الصحية؛ والتنبؤ بمحيط انتشار األوبئة بفضل البيانات الضخمة.

: التعليم 4الهدف 
 الجيد

وتحديد المؤسسات  المشكالتعلى تشخيص                                                 ً إعادة صياغة الخطط الحكومية في قطاع التعليم بناء  
سسات، والمرافق ذات األداء الضعيف باالعتماد على البيانات المفتوحة، ما يحسن جودة عمل هذه المؤ
 والمواطناتالتابعة لها، وإدارة عملياتها؛ واستثمار البيانات الضخمة في تحليل بالغات المواطنين 

 المستمرة عن جودة التعليم.

: المساواة 5الهدف 
 بين الجنسين

تلبية الكشف عن حاالت عدم المساواة والخدمات التي يحق للمرأة المشاركة فيها والتباينات في طرق 
م التعليمية والصحية والخدمية للنساء والفتيات، بفضل البيانات المفتوحة؛ ومعرفة أنماط اإلنفاق  ُ ظ     ُ الن  

لدراسة اآلثار المختلفة لألزمات االقتصادية على الرجال والنساء من خالل تحليل البيانات الضخمة 
توفير البيانات المتعلقة بالجنسين، الناتجة عن المعامالت اإللكترونية. ومن المبادرات التي ترمي إلى 

 .Equal Measures 2030مبادرة 

: المياه 6الهدف 
النظيفة والنظافة 

 الصحية

التخطيط التشاركي لتحسين رسم خرائط المياه وتوزيع ومراقبة الموارد المائية، باعتماد البيانات 
حسات الموصولة                             ُ تحليل البيانات الضخمة من الم   عبرع حجم الوصول إلى المياه النظيفة    � تتب  والمفتوحة؛ 

 إلى مضخات المياه.

: طاقة نظيفة 7الهدف 
 وبأسعار معقولة

م االحتياجات وكفاءة االستخدام، واالستفادة من البيانات المفتوحة توجيه السياسات ال              �                                                            عامة بشكل يقي 
، وفهم االستخدامات وإعادة والمستخدمات عن خدمات مرافق الطاقة لتحديد أفضل سعر للمستخدمين

لغاز الخدمة؛ وزيادة أو تخفيض تدفق الكهرباء أو الماء أو اب ةد    � لمزو  للجهات االتخطيط وتوزيع الشبكات 
 تقليل الهدر وتحقيق التوزيع المناسب في أوقات الذروة.       ّ ومن ثم  عبر تحليل بيانات العدادات الذكية، 

: العمل الالئق 8الهدف 
 ونمو االقتصاد

تعزير االستقرار والنمو االقتصادي ودعم االبتكار من خالل ما تتيحه البيانات المفتوحة من شفافية 
المالية العامة والمؤسسات المالية واألجهزة التنظيمية، وتيسير انطالق الشركات الناشئة لمساءلة اإلدارة 

التي تعتمد على هذه البيانات كمادة خام؛ وتكوين مؤشر مبكر عن البطالة من خالل تحليل بيانات 
 التواصل االجتماعي المتعلقة بالعمل والبطالة كالحوارات وغيرها.

: الصناعة 9الهدف 
كار والهياكل واالبت

 األساسية

كشف االحتيال والهدر في تخطيط وبناء البنية التحتية ل والمواطنات للمواطنين الرقابة فرصة توفير
لمناطق الحضرية االتكاليف، وإعادة تخطيط  خفضزمن البناء و تقصير إلى يؤدي ماالعامة والرقمية، 

 الضبط المروري والنقل العام. وتحسينوالمدن الذكية، 

https://www.equalmeasures2030.org/who-we-are/our-approach/
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هدف التنمية 
 المستدامة

 إسهام الحكومة المفتوحة في تحقيق الهدف باالعتماد على البيانات المفتوحة والبيانات الضخمة

: الحد من 10هدف ال
 أوجه عدم المساواة

، ما يزيد المساواة في الفرص ويحد من غياب للناس في القرارات الحكومية التأثيرإفساح مجال 
عيش قرب أو تحت خط الفئات التي تالعدالة، ومساعدة التنظيمات االقتصادية واالجتماعية على فهم 

تمتع بالرفاه، من خالل تحليل البيانات المفتوحة؛ والحد من أوجه عدم المساواة عن ت تيال تلكالفقر و
 المناسبة. الخطواتلمحتوى اإلذاعة أو التلفاز واتخاذ  )نص-إلى-مالكال(طريق تحليل البيانات الضخمة 

: مدن 11الهدف 
ومجتمعات محلية 

 مستدامة

وضع السياسات واتخاذ القرارات لتعزيز االستجابة ومساءلة الحكومة المحلية عبر زيادة الشفافية 
ع التعدي                               � بواسطة البيانات المفتوحة؛ وتتب  والمشاركة العامة ألفراد المجتمع، وإدارة األزمات والمخاطر، 

عية انطصعلى األراضي أو المساحات العامة بواسطة تكنولوجيا االستشعار عن بعد عبر األقمار اال
 .)السواتل(

: االستهالك 12الهدف 
 واإلنتاج المسؤوالن

ع، عبر تحليل البيانات ع أسعار االستهالك والكشف المبكر ألي نقص في إنتاج المنتجات الهامة للمجتم   � تتب  
المفتوحة؛ وتحديد وتيرة التحول إلى منتجات تستخدم الطاقة بكفاءة عبر تحليل ما توفره البيانات 

 الضخمة من أنماط البحث على اإلنترنت، أو المعامالت التجارية اإللكترونية.

: العمل 13الهدف 
 المناخي

ر المناخ                       � مراقبة سياسات تمويل تتب   وضمان المساءلة، ومساعدة المدن والبلدان على أن               �        ع المناخ وتغي 
رات المناخ والفيضانات والجفاف وغيرها من األحداث الشديدة،                              � تصبح أكثر مرونة في مواجهة تغي  

عية انطصتعقب إزالة الغابات أو األحراج بجمع البيانات من األقمار االوبتحليل البيانات المفتوحة؛ 
ة. ّ   والمشاهدات الحي                 

: الحياة 14الهدف 
 تحت الماء

تمكين المجتمعات من اإلشراف المستدام على المحيطات، ومكافحة الصيد الجائر، واكتشاف مصادر 
الطاقة البحرية واستخدامها على نحو أفضل، بواسطة البيانات المفتوحة؛ والكشف عن أنشطة صيد 

 ع السفن البحرية.       � نات تتب  غ عنها بواسطة بيا  � بل                                            ُ األسماك غير القانونية وغير المنظمة وغير الم  

: الحياة في 15الهدف 
 البر

تقييم خيارات استخدام الموارد على نحو فعال، وحماية التنوع البيولوجي، وإنشاء حقوق ضمان 
األراضي، وتوزيع عائدات استخراج الموارد على نحو عادل عبر انفتاح المؤسسات الحكومية، وزيادة 

الممارسات السيئة في المناجم والتعدين وصناعات الطاقة؛ وتحليل البيانات الشفافية والحد من 
الضخمة من وسائل التواصل االجتماعي لتحسين إدارة األزمات عبر معلومات لحظية عن موقع الضرر 

 وشدة الحدث.

: السالم 16الهدف 
والعدل والمؤسسات 

 القوية

                                          ً                                                   ضمان عدم فساد الحكومة، وتحقيق المساءلة وفقا  ألعلى المعايير، وتسخير التكنولوجيا الجديدة لتعزيز 
في العمل المؤسساتي من  والمواطناتالحكم الرشيد، وتعزيز الشفافية والمشاركة األكبر للمواطنين 

مساعدة الموظفين خالل البيانات المفتوحة حول الميزانية والتعاقدات الحكومية واالنتخابات؛ و
الحكوميين وصانعي وصانعات القرار على فهم آراء المواطنات والمواطنين وميولهم ومعنوياتهم من 

 خالل تحليل بيانات وسائل التواصل االجتماعي.

: عقد 17الهدف 
الشراكات لتحقيق 

 األهداف

معنية من الحكومات تحسين اإلدارة الحكومية عبر صياغة شراكات عالمية بين العديد من الجهات ال
والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وإيجاد حلول مفيدة على الصعيد الدولي، كإدارة المعونات من 

البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية؛ وتحسين فهم ما يعيشه العالم المترابط بشكل شبه لحظي من خالل 
 البيانات اإلحصائية وبيانات الهاتف النقال واإلنترنت.

 . 2019، دليل تنمية القدرات في مجال البيانات المفتوحة؛ و2018، تعزيز الحكومة المفتوحة في المنطقة العربيةالمؤلف، باالعتماد على دراستين لإلسكوا:  لمصدر:ا

 

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-2018
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9
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 وتوصياتمالحظات ختامية واو.  

وردت أعاله بعض األفكار واألمثلة التطبيقية على 
تسخير البيانات المفتوحة والبيانات الضخمة في خدمة 

الحكومة المفتوحة، بهدف تسليط الضوء على بعض 
الجوانب المهمة لالستفادة منها، وفك خيوط االلتباس 
 ما بين مفهومي البيانات المفتوحة والبيانات الضخمة.

عنى مباشرة  فالحكومة ال ً  مفتوحة هي مفهوم واسع ي            ُ                      
بزيادة الشفافية والمساءلة، وإشراك المواطنين 

في عملية صنع القرار، وتعزيز مبادئ والمواطنات 
، آليات الشفافية والمحاسبةو الحوكمة الرشيدة

. تحقيق ذلكوتسخير التكنولوجيات المتقدمة في 
ّ          هذه المعايير وتفعيلها، ال بد  من توظيف طبيقولت كل                            

األدوات والوسائل المناسبة، من بينها البيانات 
بنى عليه  ُ          المفتوحة التي تعتبر الجزء الحيوي الذي ي                                        

محور الشفافية وما يتبعه من مساءلة؛ والبيانات 
الضخمة باعتبار تقنيات تحليلها من التكنولوجيات 

المتقدمة وعناصر الثورة الصناعية الرابعة التي 
                           ً  ن استثمارها وتسخيرها إيجابيا  نعيشها اليوم، فال بد م

 في تعزيز التشاركية وتطوير الخدمات الحكومية. 

وفي ما يلي بعض التوصيات الموجهة إلى صانعي 
وصانعات القرار بشأن تطبيق الحكومة المفتوحة 

 واستثمار البيانات المفتوحة والبيانات الضخمة:

توفير نظام متكامل لتطوير برامج الحكومة  •
بيانات المفتوحة، وتحقيق التشاركية المفتوحة وال

بين مختلف الجهات المعنية من القطاعين العام 
والخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، مع 

قيام اإلسكوا بتقديم الدعم الفني الالزم للدول 
 األعضاء لتطوير مثل هذه البرامج؛

وضع إطار تشريعي متكامل يشكل المظلة  •
مة المفتوحة ومبادرات القانونية لتطبيق الحكو

البيانات المفتوحة والبيانات الضخمة، مع ضرورة 
حماية الخصوصية والبيانات الشخصية، وأخذ 

د  ّ   المجاالت التشريعية التي تصن ف البيانات وتحد                 ّ                          
على دواع                                     ً ما ينبغي فتحه وما ال ينبغي فتحه بناء  

أمنية، في الحسبان، مع إسهام اإلسكوا في 
هذه األطر القانونية إذا  تحديث أو مراجعة مثل

 رغبت الدول األعضاء بذلك؛
دراسة التكنولوجيات المتقدمة في استخدام  •

البيانات المفتوحة والبيانات الضخمة بشكل معمق 
لتحديد الفوائد اإليجابية التي يجدر استثمارها في 

تطوير العمل الحكومي، وتجنب اآلثار السلبية 
 2019 عام في سكواإلا أعدت وقد. المحتملة

تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة  ألثر دراسة
 . العربية المنطقة على

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/impact-fourth-industrial-revolution-development-arab-region-english.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/impact-fourth-industrial-revolution-development-arab-region-english.pdf
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إ�ترنت األشياء وال�يانات الحكومية  .2
 16المفتوحة

 مقدمة.  ألف

ج كميات كبيرة من البيانات  َ                           في عصر اإلنترنت، ت نت    ُ                 
على مدار الساعة. ولذلك، فإن  17الزيتابايتبرتبة 

المعرفة التي نشأت في بضعة عقود من عصر اإلنترنت 
فاقت المعرفة التي نشأت ما قبله على مدى آالف 

السنين. وتشكل إنترنت األشياء ظاهرة جديدة 
تستخدم بروتوكول اإلنترنت كمنصة للتفاهم بين 

توليد  األجهزة والمعدات المتصلة بالشبكة، ما يتيح
كمية هائلة من البيانات والمعلومات والمعرفة التي 

ر قواعد اللعبة لألفراد والمجموعات وحتى     �                                      تغي 
م  ّ   الحكومات. ويقد  ل.     ً      وصفا  لمثل 3الشكل               ّ    هذا التحو           

وبعدما كان البشر هم وحدهم القادرين على إنتاج 
البيانات، أصبحت األجهزة واألشياء تشاركهم في 

إنتاجها، وبكميات أكبر بكثير مما اعتاد عليه البشر. 
لة من البيانات، ولكن         ّ                   لطالما ول د العالم كميات هائ

عمليات جمعها وتخزينها كانت صعبة ومكلفة. أما اليوم، 
ات والكاميرات  ّ س   ِ ح                           ُ وبفضل األجهزة الحديثة والم  

واألشياء، فأصبح باإلمكان جمع وتخزين كميات ضخمة 
من البيانات والمعلومات الصوتية والنصية والمرئية 
ام وغيرها من عناصر المعرفة. ولكن كيف يمكن استخد
هذه البيانات الضخمة؟ وماذا عن استخدام البيانات 

 الضخمة التي تنتجها الحكومات؟

يسلط هذا القسم الضوء على البيانات التي تنتجها 
إنترنت األشياء التابعة لألجهزة الحكومية ودور هذه 

تها الحكومات للعموم، في تعزيز  ْ     َ                              البيانات، إن  فتح             
لخاص في إحداث التنمية ودعم دور األفراد والقطاع ا

هذه التنمية. ويشير إلى المخاطر الناتجة عن فتح 
م توصيات حول السياسات  ّ                       البيانات الحكومية، ويقد                        

التي يمكن اعتمادها على المستوى الوطني لتعزيز 
 التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 إ�ترنت األشياء باء. 

رت شبكة اإلنترنت  ّ                 لقد غي  التي نشأت في أوائل (     
العالم، بحيث يصعب  )ات من القرن العشرينيالتسعين

ل العالم  2000على األجيال التي ولدت بعد عام     �         تخي 
بدون اإلنترنت. واليوم، قد تكون إنترنت األشياء هي 

ر العالم مرة أخرى.                             �                   الموجة الجديدة التي سوف تغي 
فمع إنترنت األشياء، بدأ الكوكب األزرق الكبير في 

صبي االفتراضي الذي تمر به كميات تطوير نظامه الع
هائلة من البيانات الجاهزة ليستخدمها صانعو 

وصانعات القرار واألفراد والقطاع الخاص والمجتمع 
 األهلي وغيرهم.

ُ                                          ت عتبر إنترنت األشياء شبكة عمالقة يتصل عبرها 
األجهزة، وتتيح  )وفي القريب العاجل مليارات(ماليين 

ات جمع ومشاركة البيانات بين  حس  ُ   ّ   األجهزة والـم             
م هذه  ّ       وغيرها من أدوات توليد البيانات وتخزينها. وتقد                                              

ات باستمرار بيانات حول حالة عمل األجهزة  حس  ُ   ّ                                       الـم     
والمناطق المحيطة بها وحتى السلوك البشري 

والطبيعي حولها. كما توفر إنترنت األشياء منصة 
ر عددها خالل  قد  ّ             مشتركة لجميع هذه األجهزة، ي    ُ                          

سيطة بالمليارات. لذا، ففي يوم مثالي، سنوات ب
                                            ً     يستيقظ المرء في الصباح فينطلق منبه النوم آليا  في 

ص جدول  )شيء(الوقت المناسب ألنه جهاز         �       آخر تفح 
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ر  ها/وعرف موعد اجتماعه ها/مواعيده ّ   األول، وقر          
ف على موعد وصول الحافلة  ّ                         تشغيل آلة القهوة وتعر                      

، والوقت الذي تحتاجه لذلك. وبالتالي، سيكون ةناسبالم
ن حياتنا                                         ّ         لدينا أنظمة مستقلة تبحث نيابة عنا، وتحس 

اليومية، وتساعد على أداء وظائفنا ومهامنا بشكل أكثر 
مة بعناية. ومع مر ّ                  كفاءة من خالل خوارزميات مصم  ور                          

الوقت، يجري دمج هذه األشياء في منظومة متكاملة 
فتصبح لدينا أنظمة يتحدث بعضها مع البعض اآلخر 

وتتصرف بشكل أذكى بهدف خدمة األفراد واألعمال. 
ربط أجهزتنا معا  لتناسب احتياجاتنا وتعمل  ُ               ً                          وست    

                                            ً  بطريقة أكثر فعالية. وتشكل إنترنت األشياء أساسا  
وخاصة المدن الذكية التي لعدد من األفكار الناشئة 

تساعد اإلدارات العامة على تقديم خدمات أكثر كفاءة 
وفعالية. وتدمج المدن الذكية التكنولوجيات المختلفة 

في منظومة من األشياء، لتحسين جودة وأداء 

الخدمات العامة مثل النقل والطاقة والمياه، وتقليل 
 التكاليف اإلجمالية لتقديمها.

 الحكومية المفتوحةجيم.  ال�يانات 

الحكومة الذكية أو الحكومة الرقمية هي جيل من 
أجيال التطور الحكومي الذي يتميز بإنتاج البيانات 

من خالل إنترنت األشخاص وإنترنت األشياء. تتولد 
لدى الحكومات مجموعة كبيرة من البيانات 

والمعلومات، منها بيانات التعداد السكاني والبحث 
ُ        الصحية، والبيانات التي ت جمع من  العلمي والرعاية                        

ادات ذات  سات والكاميرات وأجهزة القياس والعد  ح  ّ          الم                                   ِ  ُ   
القراءة اآللية وإشارات المرور وسجالت األرتال في 

المؤسسات الحكومية وسجالت المعامالت الحكومية 
 والقضائية والتشريعية وما إلى ذلك.

 المعلومات�تاج إالتحول الزمني في   .3الشكل 

 
 .https://www.nap.edu/read/25038/chapter/5#79 .2017سبتمبر /أيلول 14عرض مقدم من مايكل ريتشي، شركة بوينغ،  المصدر:

 

 المعلوماتنتاج إالتحول الزمني في 

 عصر ما بعد المعلومات
تخفيض الحواجز أمام 

األسواق، والمواهب، 
 والمعلومات

                  ً  الوظائف تتغير حاليا  
ر التكنولوجيا           �             بسرعة تغي 

 الثورة الصناعية
 اإلنتاج الصناعي

 المعلوماتعصر 
 البيانات الرقمية –الحوسبة 

1440-1900 

المعرفة 
في  تضاعفت

 سنة 400

1900-1950 

المعرفة 
في  تضاعفت

 سنة 50

1950-1970 

المعرفة 
في  تضاعفت

 سنة 20

1970-1980 

المعرفة 
في  تضاعفت

 سنوات 10

1980-2000 

المعرفة 
في  تضاعفت

 سنوات 8

2017 

المعرفة 
 كل ضاعفتت

     ً شهرا   13

2020 

أن تؤدي  IBM تتوقع شركة
إنترنت األشياء إلى مضاعفة 

 ساعة 12المعرفة كل 

https://www.nap.edu/read/25038/chapter/5#79
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وبالتالي، ظهرت مفاهيم جديدة مثل الحكومة 
المفتوحة، والبيانات الحكومية المفتوحة، والسحابة 

ية الضخمة، والبيانات الحكومية، والبيانات الحكوم
الحكومية الضخمة المفتوحة، وما إلى ذلك. وأصبحت 

الحكومات على مفترق طرق تنظر في ما إذا كان من 
مصلحتها فتح بياناتها للجمهور أم ال. وفي حين يعتبر 

الجمهور، ومعظمه يدفع الضرائب، أن له الحق في 
الوصول إلى البيانات الحكومية، تعطي الحكومات 

لألمن القومي والخصوصية واألمن الشخصي،  أولوية
ولذلك، يحتاج واضعو وواضعات السياسات الحكومية 

إلى إجراء مقايضات للتسوية بين هذين الهدفين 
ّ                              المتعارضين. فال بد  من إطالق عمليات حوار تشاركية                  

عة على المستوى الوطني  وليس في دوائر (   ّ                      موس 
قة أو غرف مغلقة ّ                ضي  ية قابلة للوصول إلى حلول عمل ) 

للتنفيذ وتحقيق مواقف مريحة للجانبين، والحيلولة 
دون سعي كل طرف إلى تحقيق أقصى قدر من 

المكاسب على حساب الطرف اآلخر. ومن الضروري، 
                          ً                     في هذه الحالة، االتفاق وطنيا  على تصنيف البيانات 

ية. كما يجدر التوضيح أن البيانات  ية وغير سر  ّ                                  إلى سر            ّ      
ً       الحكومية عادة  ما تك  تبرزون مهيكلة بطريقة             

البيروقراطيات العميقة للدولة، وفي حال قرار الفتح، 
رة والمشوهة  ّ             يجب مراجعة البيانات الزائدة والمكر                                   

التي تنتجها البيروقراطية الحكومية ومواءمتها مع 
البيانات التي تنتجها األشياء الحكومية المربوطة على 

  الشبكة الحكومية أو شبكة اإلنترنت نفسها.

عد  فتح البيانات الحكومية ظاهرة لها أبعاد اجتماعية  ّ                                                 ي    ُ
واقتصادية، وربما فلسفية، وليس مجرد ظاهرة 

ُ                         وتولد إتاحة  هذه البيانات للمواطنين  تكنولوجية.           
والمواطنات والشركات وحتى الحكومات العديد من 

الفوائد. فهي تتيح للعموم استخدام األرقام والبيانات 
ز االبتكار وخلق األعمال،      ّ            والتعل م منها مما  ّ                        يعز    

والمشاركة مع الحكومة في وضع السياسات ودعم 
الخدمات الحكومية مثل السالمة العامة، وتحليل 

البيانات الحكومية الستنتاج رؤى جديدة أفضل في 
حل المشكالت المستعصية. كما تتيح للشركات 

واألعمال االستناد إلى البيانات الحكومية الموثوقة 
القرارات المناسبة، وللشركات الناشئة الحصول التخاذ 

 على بيانات مجانية لالنطالق بكلفة أقل. 

من جهة أخرى، يمكن للبيانات الحكومية المفتوحة أن 
تسهم في تطوير تطبيقات مبتكرة لتعزيز المساواة 

 .بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات

 العالقة �ين ال�يانات المفتوحة   .4الشكل 
 الفساد مكافحةو

 
 Transparency International; and Open Knowledge المصادر:

Foundation. 

كما تستفيد الحكومات نفسها من إتاحة البيانات 
الحكومية، وذلك في جعل مؤسساتها أكثر رشاقة 

خدمة        ّ ومن ثم                          ً   وكفاءة وشفافية وأقل فسادا ، 
المواطنين والمواطنات بشكل أفضل وتحسين نوعية 

حياتهم. على سبيل المثال، يمكن أن يساعد نشر 
ات الحكومية في تخفيض سجالت العقود والعطاء

د   ُ  َ التكاليف وم  د التعاقد وتوضيح مسارات العمل           
م عطاءات للمناقصات  ّ                    للشركات المتنافسة التي تقد                           

الحكومية. وبفتح البيانات الحكومية الناتجة عن 
إنترنت األشياء الحكومية، يصبح اختيار موقع إلنشاء 

                    ً                           مستشفى في الجوار مثال  عملية تشاركية بين الحكومة 

ر األفعا  ل     �       المطه 
 الفساد والبيانات المفتوحة
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ن  جتمعلموا الواضحة  العالقة 4الشكل             �  المحلي. ويبي 
 بين البيانات المفتوحة ومكافحة الفساد.

إ�ترنت األشياء و�يانات الحكومة .  دال
 المفتوحة

تؤدي إنترنت األشياء والبيانات الحكومية المفتوحة 
ي إلى فتح باب االبتكار في الممارسات الحكومية ف
القطاعات المختلفة مثل الصحة والتعليم واألمن 

والتجارة وغيرها من شؤون المواطنات والمواطنين 
المعيشية واألمنية. وهناك عدد غير محصور من 

التطبيقات التي يمكن استخدام أجهزة إنترنت األشياء 
                   ً                            الحكومية بها.  فمثال  يمكن استخدام إنترنت األشياء 

لمياه عن طريق العدادات في إدارة قطاعي الطاقة وا
الذكية، وهذا ما يؤدي إلى تقليل هدر الطاقة والمياه، 
كما يسهم اتخاذ قرارات آلية دون تدخل بشري حول 

مواعيد وأماكن إطفاء األنوار في تقليل تكاليف 
الحكومة وتحديد الحاجة إلى الصيانة وتحسين 

اإلضاءة بعد تحليل أنماط البيانات، وذلك عن طريق 
صل مع األجهزة األخرى. وتستخدم إشارات التوا

المرور الذكية البيانات الشيئية لتحليل أنماط المرور 
بغية تحسين تدفقات حركة المرور وتقليل الحوادث 

والمخاطر المرورية. ويمكن تحسين جمع القمامة 
باستخدام بيانات اإلبالغ عن حالتها والتي تبثها 

ات المزروعة في صناديق القما حس  ُ   ّ                           الم   مة.  

ومع ذلك، فإن التوسع في بناء منظومات إنترنت 
األشياء وربطها بالبيانات الحكومية المفتوحة له 

حدود ومحاذير، مثل األمن الرقمي، والحقوق 
الشخصية، ومخاطر الخصوصية. وتشمل مجاالت 

عمليات تقييم السياسات  ةالمعنيالجهات اهتمام 
ية العالمية الحالية والتوسع في استخدام المعايير الفن

وبناء معايير وطنية وتقييم الحاجة من الموارد 
لتحقيقها. ويتطلب ذلك تحديد احتياجات إنترنت 

األشياء من البنية األساسية وتكييف سياسات االبتكار 
وتشجيع ابتكار القطاع الخاص وبناء الثقة في 

البيانات الحكومية الناتجة عن إنترنت األشياء. وفي 
إنترنت  يجب تقييم حوكمة مرحلة نضج معينة،

األشياء بعناية ألسباب تتعلق باألمان والخصوصية 
والحقوق واالقتصاد والمجتمع وغيرها من المواضيع 

 )أي القطاع الخاص(الحياتية. كذلك، ينتج طرف ثالث 
بعض بيانات إنترنت األشياء الحكومية، مثل البيانات 

ت التي الناتجة عن مواقع التواصل االجتماعي والبيانا
دالجهات النتجها ت ّ  مزو   خدمات الهاتف النقال. ل ة  

 مالحظات ختامية وتوصيات.  هاء

سيكتسب موضوع إنترنت األشياء والبيانات 
الحكومية المفتوحة المزيد من اهتمام جميع الجهات 

المعنية في المستقبل. لذلك، فإن التنور واالطالع 
 .أمر ضروري للجهات الحكومية المسؤولةوالمشورة 

ولتقديم المشورة السياساتية حول هذا الموضوع 
أن تكون الهام، على الحكومات في المقام األول 

دة  ّ    متحمسة لفكرة فتح بياناتها وتشجيع الجهات المزو                                              
من موظفي وموظفات الحكومة أو أي جهة (للخدمات 

على فتح البيانات  )ثالثة تعمل لحساب الحكومة
الناتجة من إنترنت األشياء الخاصة بها. ويؤدي ذلك 

إلى إشراك المزيد من المواطنين والمواطنات والقطاع 
احبات األعمال في صنع القرار الخاص وأصحاب وص

الحكومي والمجتمعي وخلق تآزر بين البشر وبيئتهم 
 التكنولوجية والطبيعية. 

وفي ما يلي بعض التوصيات الموجهة إلى صانعي 
تحقيق  ات القرار في الدول األعضاء بشأنوصانع
من إنترنت األشياء والبيانات الحكومية  الفوائد

 المفتوحة: 

ية أكثر علمية وموضوعية اتخاذ قرارات حكوم •
 ورشاقة؛

 تعزيز كفاءة العمليات الحكومية؛ •
 تحسين وضع الميزانيات الحكومية وتنفيذها؛ •
 ضمان الشفافية الحكومية وتقليل الفساد؛ •
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 تحسين الخدمات الحكومية؛ •
 رفع نوعية حياة السكان. •

اتي للدول تستطيع اإلسكوا تقديم الدعم السياس
وزيادة قدرتها على اتخاذ  المجالالعربية في هذا 

القرارات وصياغة السياسات المتعلقة بإنتاج البيانات 
الحكومية عبر إنترنت األشياء وفتحها، ومساعدة 

ع في يضاالحكومات في صياغة مواقفها من هذه المو
شر ظاهرة إنترنت األشياء نتأقرب وقت قبل أن ت

وقبل أن تبدأ التطورات  أوسععلى نطاق  الحكومية
على أرض الواقع بفرض نفسها. عندئذ، ستكون 
السياسات الحكومية في هذا الموضوع دفاعية 

وتشوبها تعقيدات كثيرة وتتطلب تكلفة عالية، وهي 
جوانب يمكن االستغناء عنها اآلن. 
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المنطقة العر�ية:  في المدن الذكية .3
 18السياسات والمبادرات

 مقدمةألف.  

           ً                                        يزداد عالميا  توجه األفراد لالستقرار والعيش في المدن، 
ل سكان المدن  توقع أن يمث  ّ              وي             ُ في المائة من سكان  68 

              ً       في المائة حاليا ، وأن  54مقابل  2050العالم في عام 
في المائة من  70تعادل األنشطة االقتصادية في المدن 

تفرض هذه الزيادة تحديات . 19الناتج المحلي اإلجمالي
ة على المستويين االقتصادي واالجتماعي، منها جديد

زيادة الطلب على الخدمات الحكومية العامة، وحركة 
النقل والمواصالت داخل المدن وفي ما بينها، ورفع 

نسبة التلوث في الهواء، وازدياد الطلب على مياه 
الشرب ومياه االستهالك، وتعقيد إدارة النفايات، 

وازدياد المخاطر األمنية  وارتفاع الطلب على الكهرباء،
 والتجاوزات إذا لم تتخذ الجهات الحكومية المعنية 

ّ                             ما يلزم من إجراءات للحد  من الجرائم وإنفاذ القانون.                        
كما ستفرض هذه الزيادة السكانية ضرورة إيجاد فرص 

تخفيف اآلثار االجتماعية لعمل إضافية في المدن 
 واالقتصادية الناجمة عن البطالة.

ة هذه التحديات وإيجاد حلول مناسبة ولمواجه
ومستدامة، تلجأ الحكومات إلى التكنولوجيا واالبتكار. 

ل إلى ما يسمى  ّ               ويتمثل ذلك في التحو  المدن "                  
د للمدينة الذكية، وقد "الذكية                     ّ                      . وال يتوفر تعريف موح 
ف  المدينة الذكية  االتحاد الدولي لالتصاالت  �  عر 

مدينة مبتكرة تقوم على استعمال " بأنهاالمستدامة 
تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت وغيرها من 

الوسائل لتحسين نوعية الحياة وكفاءة العمليات 
والخدمات الحضرية والقدرة على المنافسة مع ضمان 

  في والمقبلة الحاضرةتلبية احتياجات األجيال 
 .  "وانب االقتصادية واالجتماعية والبيئيةبالج يتعلق ما

 العناصر األساسية للمدن الذكية.  باء

 تشمل تطبيقات المدن الذكية عناصر عدة، منها:

ع معلومات النقل العام والمالحة في  لية:     � التنق   •    �                                 تتب 
الزمن الحقيقي، وتشغيل العربات الذاتية القيادة 

واإلشارات الذكية ومواقف السيارات الذكية، 
 ع الطرود الذكية؛                          � والتشارك في السيارات، وتتب  

ُ     متابعة الصحة العامة من ب عد،  العناية الصحية: •                        
ُ                   ومراقبة المرضى من ب عد، واستخدام األجهز ة                   

، وتقديم معلومات عن جودة الهواء لالرتداءالقابلة 
 في الزمن الحقيقي، ومراقبة انتشار األوبئة؛

أتمتة المباني والمنازل لتوفير استهالك  الطاقة: •
ع استهالكها، وتطبيق اإلنارة الذكية،            � الطاقة وتتب  

 وإتاحة التسعير الديناميكي للكهرباء؛
ع استهالك المياه، وا المياه: • ب المياه    �                   تتب  ّ          كتشاف تسر          

 والتحكم به، ومراقبة جودة المياه؛
ع الجريمة في الزمن الحقيقي، واعتماد  األمن: •    �                                    تتب 

بكر  ُ ظ                             ُ المراقبة الذكية، واستخدام ن   ُ     م اإلنذار الم             
 الحماية المنزلية؛   ُ ظم             ُ بالكوارث ون  

   �                                تتب ع حركة النفايات واستمثال مسارات  النفايات: •
 للتخلص منها؛وتطبيق الدفع الرقمي جمعها، 

تقديم الخدمات اإللكترونية،  الحكومة الذكية: •
 وإتاحة الدفع اإللكتروني، وتوفير خدمات 

 األعمال الذكية؛

https://www.itu.int/ar/ITU-T/focusgroups/ssc/Pages/default.aspx
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ء السياحيين،  الثقافة والمجتمع: •           ّ             توفير األدال 
 الذكية؛  تبراتوالمخم المكتبة الذكية  ُ ظ          ُ وتطبيق ن  

إتاحة مشاركة األفراد  االلتزام والمشاركة: •
 اإللكترونية ومنصات التواصل الرقمية.

يسهم تطوير المدن الذكية في تحقيق أهداف التنمية 
المدن " 11الهدف ، وال سيما 20المستدامة

. وتتعلق بعض "والمجتمعات المحلية المستدامة
ل إلى المقاص ّ       د الواردة في هذا الهدف مباشرة بالتحو                                     

 المدن الذكية، مثل:

توفير مساكن وخدمات أساسية مالئمة وآمنة  •
 وميسورة التكلفة؛

م نقل مأمونة  ُ ظ                        ُ ضمان وصول الجميع إلى ن   •
 وزهيدة؛

التقليل إلى درجة كبيرة من عدد الوفيات وعدد  •
 األشخاص المتضررين؛

وإدارة نفايات  إيالء اهتمام خاص لنوعية الهواء •
 البلديات؛

استفادة الجميع من مساحات خضراء وأماكن عامة  •
 آمنة وشاملة للجميع.

يتطلب تطوير المدن الذكية استراتيجية شاملة مع 
دة قابلة للقياس، تقودها إدارة متحمسة.  ّ                                       أهداف محد          

وينبغي أن تتكامل هذه االستراتيجية مع 
األساسية التكنولوجية، استراتيجيات أخرى للبنية 

والخطط التنفيذية والتنموية في مختلف المجاالت 
ل إلى المدن الذكية  ّ                    ذات الصلة. كما يتطلب التحو                           

تطوير تطبيقات في مجاالت الحياة اليومية لألفراد، 
وإشراك الجهات المعنية المختلفة مثل مراكز االبتكار 

والبحث العلمي، ومؤسسات التمويل، والمؤسسات 
 جتماعية والسياسية، والقطاع الخاص.اال

عوامل  ستةفي مشاريع المدن الذكية، جرى تحديد 
 :، وهي)5الشكل (العمل عليها مباشرة أساسية، ينبغي 

دوات والتطبيقات إتاحة األ الحوكمة الذكية: •
دة على البنية األساسية التكنولوجية  ِ                                   الالزمة المعتم              
 للسماح للجهات العامة بإدارة المدينة بطريقة الئقة؛ 

تمكين المؤسسات واألعمال من  االقتصاد الذكي: •
تطوير واستثمار تطبيقات المدينة الذكية، بما 

يسمح بإيجاد فرص عمل جديدة وتحقيق زيادة 
 لي اإلجمالي؛في الناتج المح

لية الذكية: • م النقل والمواصالت  ُ ظ         ُ توفير ن        �           التنق 
الذكية التي تسمح برفع جودة خدمات النقل 
وتحسين كفاءتها وضمان سالمة األفراد على 

 الطرقات؛
توفير حزمة التطبيقات التكنولوجية  البيئة الذكية: •

واإلجراءات ذات الصلة التي تؤدي إلى خفض 
ثة و ّ     االنبعاثات الملو  تحسين جودة الموارد               

 الطبيعية؛
تأهيل الموارد البشرية  :"األذكياء"األشخاص  •

القادرة على تطوير التطبيقات وتحسينها بشكل 
ومستخدمات  يمستخدم جميعمستمر، لتمكين 

ال، وذلك  ّ          هذه التطبيقات من استثمارها بشكل فع                                   
ّ                                الحد  األدنى من المهارات والتوعية في  توفيرب    

 مجال التكنولوجيا؛
توفير التطبيقات والخدمات الذكية  الحياة الذكية: •

دة على البنية األساسية المالئمة واإلطار       ِ المعتم  
     ً نساء   ،ألفراداالقانوني المناسب، لرفع جودة حياة 

وقت الذي الوالسماح باالستفادة المثلى من       ً ورجاال ،
ص  )مثل العمل(في المجاالت االقتصادية  رفُ  ي 

 .)مثل األسرة(واالجتماعية 

             ّ                              هذه العوامل كل ها تتطلب توفر البنية األساسية 
المناسبة، واإلطار القانوني المالئم، ومواجهة التحديات 

المرافقة الستخدام التكنولوجيا في البنى األساسية 
                                        ً         الحرجة، وفي مقدمتها األمن السيبراني. ونظرا  لترابط 

 تتضمن أن من   ّ بد   ال المتبادل، وتأثيرهاهذه المجاالت، 
 مقاربات الذكية المدينة واستراتيجيات سياسات
 .المذكورة األبعاد مختلف تشمل متكاملة

https://www.un.org/sustainabledevelopment/cities/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/cities/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/cities/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/cities/
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 األبعاد الرئيسية لتط�يقات المدينة الذكية  .5الشكل 

 
 Rasoul Adnan Abbas, A Comparison of Smart City در:المص

Indicators for Three Top-ten US Cities (Arlington, 
University of Texas, 2017). 

طبقات  ثالثيجري تطوير المدينة الذكية وفق 
 هي: )6الشكل (

البنية األساسية التكنولوجية: تشمل الشبكات  •
ات المختلفة،  حس  ُ   ّ             الحاسوبية لربط التجهيزات والم                              

 وتوفير التخاطب في ما بينها؛
التطبيقات الذكية: تتضمن إمكانات تحليل البيانات  •

 سية التكنولوجية؛التي توفرها البنية األسا
: يقود تطبيق المدينة الذكية عتماداالستخدام واال •

     ً                                   عموما  إلى قرارات أفضل وتغيير في السلوك.

 متطلبات تطو�ر المدن الذكية.  جيم

لإلسراع في تطوير المدن الذكية، ينبغي توفير 
 المتطلبات األساسية التالية:

ضمان  اإلدارة العليا والترتيبات التنظيمية: •
اد اإلدارة الحكومية العليا لالنطالق في استعد

على هذه اإلدارة مشروع المدينة الذكية وقدرة 

مواجهة التحديات أثناء التنفيذ، وتوفير البنية 
المؤسساتية الالزمة لضمان حسن إدارة المشروع 

 والتنسيق بين الجهات المعنية المختلفة؛
وضع خطة استراتيجية تتناسب مع  :االستراتيجية •

السياسات المختلفة للمدينة الذكية بما يضمن 
بين السياسات واالستراتيجيات والبرامج  واءمةالم

 وخطط التنمية؛
توفير البنية التكنولوجية  البنية األساسية: •

 المناسبة للتطبيقات والمبادرات؛
تحديد الخدمات التي تسهم في  رفع جودة الحياة: •

ة حياة المواطنين والمواطنات والبدء رفع جود
 بتقديمها؛

بناء المهارات الالزمة لتطوير التطبيقات  المهارات: •
دة على البيانات وصيانة البنية األساسية       ِ المعتم  

 التكنولوجية وتوسيعها؛
وضع مواصفات خاصة للتخطيط  :التخطيط •

العمراني والسكاني تتناسب مع الخطة األساسية 
ضمن التوافق والتشغيل البيني للمدينة الذكية وت

 للخدمات والتطبيقات؛
إتاحة البيانات لتمكين  البيانات المفتوحة: •

 المواطنين والمواطنات من المشاركة الفاعلة 
 في المجتمع؛

وضع اإلطار القانوني المناسب  :21اإلطار القانوني •
لتطوير المدن الذكية عبر إتاحة الشراكة بين 

فيذ تطبيقات ومبادرات القطاعين العام والخاص لتن
 المدينة الذكية مثل تطبيقات إنترنت األشياء، 

وما يرافق ذلك من مخاطر وتحديات تتعلق 
بالخصوصية وحماية البيانات الشخصية واالختراق 

السيبراني وانتحال الشخصية؛ وتحديث التعاريف 
المستخدمة في التشريعات السيبرانية، بحيث 

يا المتعلقة بالبيانات القضا "البيانات"يشمل تعريف 
الضخمة التي يمكن تخزينها لدى المؤسسات 

الحكومية أو الخاصة أو األفراد؛ ومراجعة تعريف 
األمن السيبراني، وتعريف البيانات الخاصة بما 

يناسب تطبيقات المدينة الذكية؛ وتحديد آليات جمع 
النافذة التي لم يعد  "الخطية"البيانات والموافقات 

االقتصاد 
 الذكي

األشخاص 
 االذكياء

الحوكمة 
 الذكية

التنقلية 
 الذكية

البيئة 
 الذكية

 المعيشة
 الذكية

https://rc.library.uta.edu/uta-ir/bitstream/handle/10106/26843/ABBAS-THESIS-2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://rc.library.uta.edu/uta-ir/bitstream/handle/10106/26843/ABBAS-THESIS-2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://rc.library.uta.edu/uta-ir/bitstream/handle/10106/26843/ABBAS-THESIS-2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://rc.library.uta.edu/uta-ir/bitstream/handle/10106/26843/ABBAS-THESIS-2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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حصول عليها إال بالطرق اإللكترونية، باإلمكان ال
وضوابط جمع البيانات في الزمن الحقيقي، بما في 

 ذلك البيانات المرتبطة بالموقع. 

 األثر المتوقع للمدن الذكية.  دال

ل إلى المدن الذكية على أبعاد  توقع أن يؤثر التحو  ّ                              ي                    ُ
التنمية المستدامة الثالثة: االقتصادية واالجتماعية 

والبيئية، وأن يسهم في تحقيق معظم أهداف التنمية 
ويمكن تلخيص أهم مالمح ذلك األثر  المستدامة.

األفراد من الرجال  ىبزيادة مستوى السعادة لد

والنساء ورفع جودة الحياة، وتحسين مستوى النقل 
وتوفير معلومات النقل بالزمن والترابط داخل المدينة 

ر  .الحقيقي  صدرت دراسة في McKinsey معهد   �  وقد 
توفير وقت ، أن المدينة الذكية تسمح ب2018 عام في

 أسابيع  ثةثال(            ً دقيقة يوميا   15-30التنقل بنحو 
شخص  300إلى  30صون حياة من ، و)         ً عمل سنويا  

تقليص نسبة الجرائم بمقدار ، ونسمة  يينمال 5لكل 
ّ                  الحد  من األوبئة بنسبة في المائة، و 40-30 في  15-8   

 في اليوم بنحوستهالك الفردي للماء االتوفير ، والمائة
زيادة سرعة االستجابة للحاالت الطارئة ، وليتر 25-80

 .)7الشكل ( في المائة 20-35بنسبة 

 بنية المدينة الذكية  .6الشكل 

 
 .Mckinsey Global Institute analysis: صدرالم

  

 االعتماد العام

 التطبيقات

 القاعدة التكنولوجية

 الرضا االستخدام التوعية

 التنمية االقتصادية  المنافع التنقلية
 والسكن وااللتزام

 الصحة األمن

 بوابة البيانات المفتوحة

 طبقة التواصل

 طبقة االستشعار

https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/smart-cities-digital-solutions-for-a-more-livable-future
https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/smart-cities-digital-solutions-for-a-more-livable-future
https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/smart-cities-digital-solutions-for-a-more-livable-future
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 األثر المتوقع للمدن الذكية  .7الشكل 

 في المائة 35-20 80-25 30-15 في المائة 15-8 في المائة 30-40 30-300
حياة مصانة في 
السنة في مدينة 
 5يبلغ عدد سكانها 

 ماليين شخص

تقليص نسبة 
 الجرائم

ّ     في الحد  من        
 األوبئة

دقيقة توفير في 
وقت التنقل 

 اليومي

ليتر توفير في 
ستهالك الفردي اال

 للماء في اليوم

زيادة في سرعة 
االستجابة للحاالت 

 الطارئة

 . Jonathan Woetzel and others, Smart Cities: Digital Solutions for a More Livable Future المصدر:
(McKinsey Global Institute, 2018). 

 

ل إلى المدن الذكية، إيجاد  ّ                           ومن النتائج المهمة للتحو                         
فرص عمل جديدة وزيادة التوظيف، بصرف النظر عن 

 تقرير األمم المتحدةالواقع الحالي للمدينة. وبحسب 
، سيرتفع 2019اف التنمية المستدامة لعام عن أهد

مليون شخص خالل  700 يقاربعدد سكان المدن بما 
السنوات العشر القادمة. وسيكون من الضروري توفير 

شخص بحلول  اتمليار 3المكان المناسب الستيعاب 
ألف مدينة  40منتصف القرن الحالي، ما يتطلب إنشاء 

لمدينة الذكية جديدة عبر العالم. ويمكن لتطبيقات ا
م وبرمجيات  ُ ظ                                   ُ اإلسهام في تعزيز اإليرادات من خالل ن  

ّ                         التحصيل اإللكتروني، والحد  بذلك من الفساد والتهرب                         
                            ً      ً              من الرسوم، وهذا ما يشكل رافدا  ماليا  يمكن توظيفه 

في التوسع في تطبيقات المدينة الذكية. كما تسمح 
 بإتاحة البيانات الحكومية مبادرة المدينة الذكية

وتمكين األفراد من المشاركة المجتمعية بشكل فاعل، 
واالرتباط بإدارة المدينة، واإلسهام في اتخاذ القرارات 
ذات الصلة. وتوفر هذه التطبيقات معلومات وبيانات 

وإحصاءات في الزمن الحقيقي عن التفاعل القائم بين 
تقليص  يسهمالحكومة والمجتمع. وفي هذا السياق، 

التحول إلى المدن  بتفعيل الجنسين بين الرقميةالهوة 
 . 22الذكية

 مؤشرات المدن الذكية.  هاء

 تشمل مؤشرات المدن الذكية مؤشرات 
المدخالت، ومؤشرات العمليات، ومؤشرات 

                                       ً المخرجات، ومؤشرات األثر. وقد جرى إقليميا  
      ً                                 ودوليا  تطوير عدد من المؤشرات التي يمكن 
ل إلى  ّ       االستفادة منها في قياس مدى التحو                                 

 المدن الذكية. 

 يجري تطويره بالتعاون  مؤشر دبي الذكية: •
 مع االتحاد الدولي لالتصاالت، وهو يقيس 
األبعاد الستة لدبي الذكية وهي: الحوكمة، 

لية والبنية األساسية،                � االقتصاد، والتنق  و
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والبيئة، 

ن  ّ   والحياة. ويبي   اإلطار المفاهيمي  8الشكل             
 الرئيسية لهذا المؤشر، ومؤشرات األداء 

 التي يقوم بقياسها. ومع أن هذا المؤشر 
 قد جرى تطويره لتقييم مشروع دبي الذكية، 

 امه لتقييم مشاريع مدن من الممكن استخد
 ؛ذكية أخرى

 CIMI(Cities in(مؤشر المدن المتحركة  •

Motion Index:  يقيس استدامة المدن وجودة
حياة األفراد، ويهدف إلى مساعدة الحكومات 

والجهات العامة على فهم أداء األبعاد المختلفة 
 مدينة من  165للمدينة. ويغطي هذا المؤشر 

بعاد التالية في القياس دولة ويتضمن األ 80
: الموارد البشرية؛ واالتساق )9 الشكل(

االجتماعي؛ واالقتصاد؛ والحوكمة؛ والبيئة؛ 
لية والمواصالت؛ والبيئة الحضرية؛       � والتنق  

 لدولية؛ والتكنولوجيا.والتوعية ا

https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/smart-cities-digital-solutions-for-a-more-livable-future
https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2019.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2019.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2019.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2019.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2019.pdf
https://media.iese.edu/research/pdfs/ST-0471-E.pdf
https://media.iese.edu/research/pdfs/ST-0471-E.pdf
https://media.iese.edu/research/pdfs/ST-0471-E.pdf
https://media.iese.edu/research/pdfs/ST-0471-E.pdf
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 اإلطار المفاهيمي لمؤشر دبي الذكية  .8الشكل 

 

 Fadi Salem, A Smart city for Public Value: Digital المصدر:
Transformation through Agile Governance-the Case of 

“Smart Dubai” (Dubai, Mohammed Bin Rashid School of 
Government, 2016). 

 اإلطار المفاهيمي لمؤشر المدن المتحركة  .9 الشكل

 
 ,IESE Business School, University of Navarra المصدر:

“Cities in Motion Index 2018” (2018). 

لقياس هذه األبعاد المختلفة، يعتمد مؤشر المدن 
    ً      ً                   مؤشرا  فرعيا . وقد جرى وفق هذا  83المتحركة على 

المؤشر تقييم عدد من المدن العربية، مثل الرباط، 
ان، والكويت،                     � والقاهرة، وتونس، وعم   والدار البيضاء،

والمنامة، والدوحة، والرياض، وأبو ظبي، ودبي. 
ن  ّ   ويبي  بعض المدن العربية وفق ترتيب  2 الجدول   

 هذا المؤشر.

وضع االتحاد  :شرات االتحاد الدولي لالتصاالتمؤ •
الدولي لالتصاالت مؤشرات األداء الرئيسية للمدن 

مؤشر، وهي  100الذكية ويبلغ عددها اإلجمالي 
عة على األبعاد التالية: ّ                       موز     

o تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 ؛)األساسيةالشبكة (الشبكة والنفاذ  •
خدمات (والمعلومات منصة الخدمات  •

ات تكنولوجيا المعلومات  ّ                        ومعد     
 ؛)واالتصاالت

حماية (أمن المعلومات والخصوصية  •
 ؛)الخصوصية

إرشادات (المجال الكهرومغناطيسي  •
 ؛)التعرض

o االستدامة البيئية 
انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، والتلوث  •

الداخلي، وطاقة الماء، ونوعية الهواء، 
 والتربة والضوضاء؛

o نتاجيةاإل 
االستثمار، والتوظيف، والتضخم، والتجارة،  •

االستيراد، /واالدخار، والتصدير
استهالك األسرة، واالبتكار، واقتصاد /ودخل

 المعرفة؛
o نوعية الحياة 

 األمن، والراحة؛/التعليم، والصحة، والسالمة •
o العدالة واالندماج االجتماعي 

 ك الستهالا/لدخلافي التفاوت  •
 ؛)Giniمؤشر (

شروط ازدهار 
 المدينة

 االستدامة

صالية
االت

 

 االبتكار

كفاءة 
استخدام 

 الطاقة

 االتصاالت

الصالت 
 الدولية

 التكنولوجيا

القطاع  المواهب
 الخاص

األنشطة 
 االبتكارية

القيم 
 الديمقراطية

الصحة 
 والسالمة

روح 
 الجماعة

 التنوع

الكثافة 
 المالئمة

النمو 
 المدمج

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2733632
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2733632
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2733632
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2733632
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2733632
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2733632
https://media.iese.edu/research/pdfs/ST-0471-E.pdf
https://media.iese.edu/research/pdfs/ST-0471-E.pdf
https://media.iese.edu/research/pdfs/ST-0471-E.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPacific/Documents/Module%203%20Smart%20Sustainable%20Cities%20KPIs%20Draft%20H.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPacific/Documents/Module%203%20Smart%20Sustainable%20Cities%20KPIs%20Draft%20H.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPacific/Documents/Module%203%20Smart%20Sustainable%20Cities%20KPIs%20Draft%20H.pdf
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 الجنسين بين الفجوةوالتفاوت االجتماعي  •
 في النفاذ إلى الخدمات والبنية األساسية؛

o البنية التحتية المادية 
أنابيب المياه وأنظمة الصرف الصحي  •

والكهرباء وإدارة النفايات والبنية األساسية 
المعرفية والصحية والنقل والطرق 

 .والمباني
: يقيس هذا المؤشر، الذي المؤشر العالمي للمدن •

األمريكي، أداء المدن  ATKearneyطوره معهد 
عا  على  27باالعتماد على  ّ  ً      معيارا  موز  أبعاد،  ةخمس     ً    

، والرأسمال )المائة في 30(وهي: نشاط األعمال 

 ، وتبادل المعلومات )في المائة 30(البشري 
، )المائة في 15(، والتجربة الثقافية )في المائة 15(

. ويترافق نشر )في المائة 10(وااللتزام السياسي 
هذا المؤشر مع مؤشر آخر في تقرير المدن العالمية، 

 بلية للمدن، ويهدف إلى يسمى النظرة المستق
تعيين المدن القادرة على أن تصبح األكثر هيمنة. 

ن  ّ   ويبي   ترتيب بعض المدن العربية  3 الجدول   
ُ                وفق مؤشر المدن العالمية. وت جمع بيانات هذا                            

المؤشر من مصادر مختلفة كالسجالت الرسمية 
 المنشورة، ومنصات البيانات المفتوحة، 

والدراسات االستشارية. 

 ترتيب بعض المدن العر�ية وفق مؤشر المدن المتحركة  .2 الجدول

 االقتصاد المدينة
الموارد 
 البشرية

االتساق 
 االجتماعي

 الحوكمة البيئة
التخطيط 
 الحضري

التوعية 
 الدولية

 التكنولوجيا
النقل 

 لية      � والتنق  
 القيمة

 60 102 4 13 112 33 151 44 130 54 دبي

 111 126 11 88 117 124 150 46 145 30 الدوحة

 128 130 35 118 154 108 142 65 153 93 الكويت

 134 146 149 139 140 129 58 113 146 136 تونس

 139 160 64 138 149 106 115 103 157 145 ان  � عم  

 144 95 58 151 165 145 159 41 142 90 المنامة

الدار 
 البيضاء

134 164 131 130 159 150 110 102 147 148 

 153 135 54 128 158 80 164 112 155 85 الرياض

 155 156 155 158 151 157 112 150 158 147 الرباط

 157 159 128 86 119 162 154 158 137 129 القاهرة

 .IESE Cities in Motion Index, Business School University of Navarra, 2018 :المصدر
https://media.iese.edu/research/pdfs/ST-0471-E.pdf. 

 

https://www.atkearney.com/documents/20152/1136372/2018+Global+Cities+Report.pdf/21839da3-223b-8cec-a8d2-408285d4bb7c
https://media.iese.edu/research/pdfs/ST-0471-E.pdf
https://media.iese.edu/research/pdfs/ST-0471-E.pdf
https://media.iese.edu/research/pdfs/ST-0471-E.pdf
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 لمدنترتيب بعض المدن العر�ية وفق المؤشر العالمي ل  .3 الجدول

 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2018-2012الفرق  المدينة

 28 28 28 26 27 29 1 دبي

 63 63 65 66 64 - - الدوحة

 65 62 53 50 49 50 15- القاهرة

 66 65 66 65 65 - - الرياض

 77 82 82 83 - - - الكويت

 96 99 91 90 81 - - تونس

 97 101 90 91 78 - - الدار البيضاء

 109 125 - - - - - مسقط

 129 126 123 121 - - - الخرطوم

 .ATKearney, “2018 Global Cities Report: Learning from the East-insights from China’s Urban Success” (Korea, 2018) :المصدر

 

 أمثلة لتطو�ر المدن الذكية .  واو
 من المنطقة العر�ية وخارجها

 برشلونة 

مشروع المدينة  2007اعتمدت برشلونة منذ عام 
، الذي هدف إلى بناء بنية أساسية تكنولوجية الذكية

                                    ً            على نطاق واسع في المدينة تتضمن أنواعا  مختلفة من 
ات لتوفير بيانات في الزمن الحقيقي عن جودة  حس  ُ   ّ                                          الم    

ّ        قة وإدارة النفايات. وتم  تطبيق الهواء والضجيج والطا                       
شبكة السلكية مجانية للنفاذ إلى اإلنترنت في المدينة 

           ً                                 فأصبحت مكانا  الختبار مشاريع التطبيقات الذكية 
رف بها كمدينة ذكية في عام  ُ                           واعت  . وتتبع المدينة 2014   

في  ون والمواطناتاليوم منهجية محور المواطن
 كى. استخدام التكنولوجيا لجعل المدينة أذ

ومن النتائج التي حققها هذا التحول: تقليص الهدر 
ّ                          في الماء، والحد  من التلوث، وتحسين النقل                

والمواصالت العامة، وزيادة الشفافية في الحكومة، 
، 2014وتطوير منصة مفتوحة للبيانات. وبحلول عام 

               ً            مليون دوالر سنويا  من مبادرة  58كانت برشلونة توفر 
ادت إيرادات مواقف السيارات المياه الذكية، وقد ز

مليون دوالر، وتم توفير  50المتعددة الطوابق بمقدار 
 . 23وظيفة 47000

ولكن المدينة تواجه تحديات متعددة، منها ضرورة 
توفر استراتيجية شاملة للمدينة الذكية تغطي جميع 

ك جميع الجهات المعنية، على  ِ ر   ْ ش                  ُ مناطق المدينة وت  
جي، وتسمح بتحديد المستويين الداخلي والخار

أهداف واضحة وتوفير إطار عمل لترتيب أولويات 
 األعمال وتنسيق الجهود بين هذه الجهات.

 مونبلييه 

 2012في عام  ةمشروع مدينة مونبلييه الذكي �    ا طلق 
هذه المدينة الفرنسية تتسم بموقع ريادي،  وأصبحت

https://www.atkearney.com/documents/20152/1136372/2018+Global+Cities+Report.pdf/21839da3-223b-8cec-a8d2-408285d4bb7c
https://www.australiansmartcommunities.org.au/s/Barcelona.pdf
https://www.australiansmartcommunities.org.au/s/Barcelona.pdf
https://www.youbuyfrance.com/medias/press/afrenchexperienceofsmartcities_gb_15nov_18_10_16_13_06.pdf
https://www.youbuyfrance.com/medias/press/afrenchexperienceofsmartcities_gb_15nov_18_10_16_13_06.pdf
https://www.youbuyfrance.com/medias/press/afrenchexperienceofsmartcities_gb_15nov_18_10_16_13_06.pdf
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إذ اختارتها الجمعية األمريكية الحتضان األعمال 
(National Business Incubation Association-

NBIA)  كأفضل حاضنة في العالم. وكانت هي الحاضنة
حاضنات في  10الوحيدة التي برزت في قائمة أفضل 

 UBIوفق مؤشر الحاضنات  2012العالم في عام 
)University-linked Business Incubators( فقد .

اتبعت المدينة منهجية تعتمد على البحث والتطوير، 
وإقامة منصة لتبادل المعلومات المتعددة الخدمات، 
واالستثمار بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. 

                 ً                       ويشمل المشروع عددا  من الجهات المعنية من 
سات العامة والجهات التشغيلية للخدمات، المؤس

ومؤسسات البحث والتطوير واالبتكار، باإلضافة إلى 
 .)القطاع الخاص(القطاع االقتصادي 

يهدف المشروع إلى دعم التنمية االقتصادية من 
خالل تزويد الشركات بمجموعة من البيانات لتصميم 

خدمات جديدة، وتحقيق أنماط حياة أفضل. 
منطقة مستدامة  خصيصى ذلك، جرى توباإلضافة إل

من أجل اختبار  ،هكتار 2500تمتد على مساحة 
ّ                        الشركات، وهي ت عد  المحور الرئيسي لتطوير  ابتكارات   ُ              

مدينة مونبلييه الذكية. ومن المتوقع أن تساعد 
البيانات المتاحة على تحسين الخدمات الحضرية 

الطبيعية المختلفة وتحقيق وفر في استهالك الموارد 
 وتعزيز جاذبية المنطقة.

 دبي 

وضعت اإلمارات العربية المتحدة رؤية للتحول الذكي 
االرتقاء بتنافسية اإلمارات من "تنص على ما يلي: 

خالل ممارسات عالمية المستوى في كافة مجاالت 
في  "دبي الذكية". وأسست "الحكومة اإللكترونية

مدينة في العالم  "أسعد"لجعل دبي  2014عام 
، بالعمل على المحاور الثالثة التالية: األطر )10الشكل (
قانونية، والحوكمة، والمنصات التمكينية. ويتضمن ال

خدمة ذكية. ويعود هذا التحول  1000ذلك تقديم 
بالنفع على كل من األفراد، والحكومة، والبنية 

، أنشئ مكتب 2015األساسية، واألعمال. وفي عام 
                   ً           ، وهو مؤسسة تعد جزءا  من حكومة "ةدبي الذكي"

الذكية بشكل اإلمارة إلدارة جميع مبادرات المدينة 
، قام المكتب 2016سبتمبر /              ً          مركزي. واعتبارا  من أيلول

خدمة ومبادرة ذكية. وجرى بناء  500بتوثيق أكثر من 
هي:  دبي الذكية باالعتماد على أربع طبقات مترابطة

؛ واالتصاالتالبنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات 
 وتنسيق البيانات؛ والتمكين؛ والتطبيقات.

ومن أهم ركائز المدينة الذكية إتاحة البيانات التي يتم 
توليدها من خالل أنشطة المدن الذكية، بحيث يتمكن 

الجميع، من القطاعين العام والخاص، من الوصول 
، وفي 2014ديسمبر /إليها بسهولة. في كانون األول

كلت                  ً                        ُ    مرحلة مبكرة نسبيا  من مشروع دبي الذكية، ش 
بيانات بهدف تحديد لجنة دبي المفتوحة لل

استراتيجية لسياسة البيانات المفتوحة، واعتماد 
تحليالت البيانات الضخمة لتحسين أداء الحكومة 

رين  ّ     وفتح البيانات للمطو  ً       ً نساء  ورجاال  (                   القادرين على  )   
 االستفادة منها بشكل جيد.

، صدر عدد من التشريعات لتعزيز 2015وفي عام 
الذكية بهدف تمكين البنية التنظيمية لمبادرة دبي 

مكتب المدينة من تنفيذ المشاريع والمبادرات مع 
الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات الدولية 

 "دبي الذكية"واألهلية. هذه التشريعات تجعل مكتب 
المسؤول عن قاعدة البيانات المركزية لمبادرات 
التحول الذكية وتكلفه بمراقبة مؤشرات األداء 

يم تنفيذ السياسات ذات الصلة. كما الرئيسية لتقي
تطلب من المكتب العمل على تعزيز ثقافة البيانات 
وطرح دليل لبيانات دبي. ويجري العمل على نشر 

                 ً                            ثقافة التعاون بدال  من التنافس بهدف التشارك في 
 البيانات والمعلومات واألفكار.

https://www.smartdubai.ae/
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 مبادرة دبي الذكية  .10الشكل 

 
 .Techpolis, Smart cities in the GCC: Smart Transport and Smart Lighting (2017) المصدر:

 

 بنغ��ر 

، منها المبادرات الذكية               ً     أطلق المغرب عددا  من 
مشروع المدينة الذكية في بنغرير. يتبع هذا المشروع 
شركة التخطيط والتنمية الخضراء وهي شركة عامة، 

ولكنها تعمل وفق أسلوب القطاع الخاص، وتستمد 
رى تمويلها من المكتب الشريف للفوسفاط. وقد ج
اختيار الموقع بسبب مكانه بين مراكش والدار 

. وتهدف المدينة إلى إيواء )قربه من المناجم(البيضاء 
 1000، وتبلغ مساحتها 2040ألف نسمة في عام  100

ألف طالب  20هكتار، وسيصل عدد الطالب فيها إلى 
ّ  وطالبة. تعتمد هذه المدينة على المعرفة، فقد تم                                               

يمكنها  2013نيات في عام إنشاء جامعة متعددة التق
                    ً     طالب وطالبة وتضم عددا  من  6000استيعاب 

ز المهني، باإلضافة                         ً       � المختبرات البحثية، ومركزا  للتمي  
إلى حاضنة تكنولوجية متاحة ألصحاب وصاحبات 

األفكار المبدعة بدون رسوم، وحديقة تكنولوجية 
الستقطاب الشركات واألعمال. كما تتضمن المدينة 

هو األكبر في (            ً           رقمية، ومركزا  للبيانات  تبراتمخ

أفريقيا ويمكنه استضافة البيانات الحكومية كنوع 
من الخدمات التي يقدمها المركز إلى الجهات 

       ً                         ، وفندقا . ويجري العمل على توسيع )الحكومية
 المساكن الخاصة باألساتذة والطالب والعاملين 

في شركة التخطيط والتنمية من النساء والرجال 
لخضراء. ولتكون هذه المدينة ذكية، جرى تزويدها ا

ببنية أساسية متقدمة مبنية على األلياف الضوئية، 
ّ                                              وتم  تطوير عدد من التطبيقات الذكية، وهي: اإلضاءة،    

والفضاءات الخضراء، والنقل، والنفايات، والماء، 
ر الشركة أن نسبة اإلنجاز  ّ                         والكهرباء، واألمن. وتقد                       

 ، 2018لمائة في عام في ا 60-65وصلت إلى 
وأن من الممكن تكرار هذه المبادرة في أماكن أخرى 

 من المغرب. 

وفي مجال الحوكمة، يجري العمل وفق مرحلتين: 
المرحلة االنتقالية تعمل فيها شركة التخطيط والتنمية 

الخضراء مع الجهات الحكومية على إدارة مرافق 
هات المدينة، والمرحلة النهائية تتولى فيها الج

 الحكومية وحدها مسؤولية اإلدارة.

ل الر ّ      خطوات التحو   قمي في دبي          

2000 2009 2013 2014 2015 2016 

مبادرة الحكومة 
 اإللكترونية لدبي

إدارة الحكومة 
 اإللكترونية لدبي

اللجنة العليا 
دبي "لتنفيذ 

 "الذكية

 اللجنة التنفيذية 
 "دبي الذكية"لـ 

لجنة البيانات 
 المفتوحة

قانون دبي 
للبيانات 
 المفتوحة

دبي "مكتب 
 "الذكية

مؤسسة دبي 
 المستقبل

https://techpolis.com/wp-content/uploads/2017/04/GCC-SmartCities-for-web-site.pdf
https://www.e-madina.org/activites/projets/
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 مراحل مقترحة لتطو�ر سياسة .  يزا
 المدن الذكية

مدن ذكية،  إلى حوللتنسيق الجهود الهادفة إلى الت
 : نها   ً               عددا  من المحاور، مل     ّ لتحو  اخطة  أن تتضمنيمكن 

: توفير الشبكات توسيع النفاذ والبنية األساسية •
مركز البيانات، ومعايير الحكومية اآلمنة، وتفعيل 

التشغيل البيني، وتوسيع شبكات النفاذ، والشبكات 
الخلوية، واستكمال اإلطار التشريعي والقانوني 

المالئم للتحول الرقمي والمدن الذكية والنفاذ إلى 
البيانات، وحماية الخصوصية، والجرائم 

 برانية؛يالس
: تطوير خدمات متمحورة حول تمكين األفراد •

ً       ً نساء  ورجاال ، األفراد، من خالل قنوات  هاوتقديم    
وبناء  ؛ات النقالة            ّ نترنت والمنص  إلمتعددة مثل ا

القدرات وتعزيز التدريب والتكوين المهني في 
واستخدام التطبيقات  ؛مجال التكنولوجيا الرقمية

 وتحقيق اإلدماج الرقمي لكافة األفراد؛ ؛الرقمية
بيانات وتحسين : إدارة التوفير وإتاحة البيانات •

ف الرئيسي على اشراإل مهمةحداث استإتاحتها و
آليات جمع البيانات ونشرها  البيانات وتحسين

عبر الوسائل التكنولوجية وإعادة استخدامها 
 المختلفة؛

: تعزيز التنافسية وتشجيع االبتكار وريادة األعمال •
تأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز 

ر آليات التمويل الالزمة يفريادة األعمال، وتو
للمشاريع االبتكارية، وتفعيل الشراكة بين القطاعين 

 العام والخاص؛
: تحديد القطاعات الخدمات والتطبيقات الذكية •

المطلوب تحسينها من خالل استخدام التكنولوجيا، 
وتوفير الخدمات والتطبيقات الذكية الكفيلة 

قطاعات، بمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه ال
 مثل الصحة والتعليم؛

: بناء قدرات العاملين الحوكمة والمؤسسات •
في المؤسسات الحكومية في مجال والعامالت 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتعزيز استخدام 
 ،األدوات والتجهيزات الرقمية في العمل المؤسسي

باإلضافة إلى وضع اآلليات المؤسسية المناسبة 
في مشروع  ةالرئيسي هات المعنيةالجللتنسيق بين 

 المدينة الذكية؛
: تطوير إطار للرصد والتقييم والربط آليات القياس •

 مع الخطط الوطنية.

 مالحظات ختامية وتوصيات.  حاء

ل إلى                                     ّ يتضح مما سبق دور وأهمية سياسات التحو  
تعزيز االستفادة من المدن الذكية في المنطقة العربية ل

 فيحياة. والالتكنولوجيا الرقمية في مختلف نواحي 
ما يلي بعض التوصيات الموجهة إلى صانعي 

وصانعات القرار في الدول األعضاء بشأن اعتماد 
 :ل إلى المدن الذكية            ّ سياسات التحو  

اتباع نهج األنظمة المفتوحة لدعم االبتكار  •
  واالستثمار؛

ً    ، نساء  وروضع األفراد • في محور التخطيط،     ً جاال ،     
  في المدينة؛ ةحياالواستخدام التكنولوجيا لتعزيز 

  ؛لجميعالمهارات وبناء القدرات ل دريب علىتال •
براني وحماية البيانات يإيالء األمن الس •

                            ً         والخصوصية االهتمام الكافي نظرا  الزدياد 
  المخاطر؛

تعزيز الصناعات وتوجيهها لتلبية متطلبات مشاريع  •
الذكية، وتطوير المنظومات البرمجية المدن 

  المرافقة لذلك.

ويمكن لإلسكوا تقديم الدعم الفني للدول األعضاء في 
وضع خريطة طريق إلعداد مثل هذه السياسات 

 الوطنية وفق الممارسات الجيدة اإلقليمية والدولية.
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عناصر للتكنولوجيا  الجدول الدوري للعناصر: .4
 24الرائدة

 مقدمة.  ألف

عد  الجدول الدوري للعناصر  ّ                        ي  أكثر األدوات  إحدىُ  
ً        ً العلمية المتوفرة مرونة  وتطورا   وفر ي . هذا الجدول                     

                                            ً   المزيد من المعلومات عن العناصر المعروفة سابقا ، 
. المكتشفة جديدةالعناصر هو قادر على استيعاب الو

التشابه بسيط بين التصور الذي كان ديمتري 
 1869مندلييف قد وضعه لهذا الجدول في عام 

ع ذلك فالجدول األولي ينطوي والجدول الحالي، وم
على قدر كبير من الترابط والمواءمة مع التقدم 

التكنولوجي الحالي، وخاصة التكنولوجيا النانوية. 
    ً                                          ونظرا  ألهمية هذا الجدول ومكانته العلمية، أعلنت 

   ً      ً                عاما  دوليا  للجدول الدوري  2019اليونسكو عام 
             ً                              ، وذلك احتفاال  بالذكرى المائة والخمسين لهذا ناصرللع

 اإلنجاز العلمي المهم.

قبل التطرق إلى تطبيقات جدول العناصر في 
شارة إلى تجدر اإلاالتجاهات التكنولوجية الحديثة، 

األسباب التي تجعل من الجدول الدوري أداة علمية 
يصف التركيب الذري                             ً مفيدة. فالجدول الدوري أساسا  

ّ   العناصر المعروفة بوضوح وإيجاز، إذ يصن ف  لجميع                                     
بحسب  "دورات"العناصر المتشابهة في مجموعات و

م المجموعات والدورات في الجدول  ُ   �                               تكوينها. ت نظ           
الدوري في صفوف وأعمدة تسمح بصياغة افتراضات 
ن بحسب موقعه في                         �                صحيحة عن خصائص عنصر معي 

د المجموعات والدورات عدد  ّ                          الجدول. كما تحد                
لمدارات الخارجية للعناصر وكذلك عدد اإللكترونات ا

الموجودة فيها. ولهذه الخصائص أهمية كبرى في 

دراسة التفاعالت الكيميائية، المبنية على تداول 
 اإللكترونات بين مدارات العناصر عند خلطها. 

                                           ً  وعند التدقيق في خانات الجدول المرتبة تصاعديا  
ن الحصول على بحسب الكتلة الذرية للعناصر، يمك

معلومات متعددة عن العنصر، مثل الرقم الذري، أي عدد 
البروتونات في النواة، وكذلك الكتلة الذرية للعنصر 

واالسم الكيميائي. ولم يتضمن جدول التصنيف الدوري 
                      ً                        لمندلييف سوى ستين عنصرا ، وهي العناصر المكتشفة 

عت فيه خانات فارغة  ض  ُ  ِ                   في ذلك الوقت، ولكن و                     
                                      ّ     التي لم يكن قد تم اكتشافها بعد، ما يدل  على  للعناصر

ر بنية الجدول وقدرته على استيعاب العناصر  ّ                                          تطو    
ّ                      الجديدة. يضم  الجدول الدوري اليوم      ً  عنصرا   118           

                           �        . وكانت أربعة عناصر جديدة ا درجت في )11الشكل (
بعد قبول االتحاد الدولي  2015الجدول في عام 

 International Union of)للكيمياء البحتة والتطبيقية 

Pure and Applied Chemistry-IUPAC)  األعداد
 )13الشكل ( 118و 117و 115و 113الذرية 

 . 25الستكمال الصف السابع من الجدول

هذه األداة العلمية، التي قد تبدو بدائية للوهلة األولى، 
ُ              قع أداة ديناميكية، ت ستخدم لتحسين هي في الوا                    

وصقل المعرفة المتزايدة حول العناصر. فتلك العناصر 
كتشف إال باستخدام أحدث  ُ                       الجديدة مثال  لم تكن لت           ً           

صادم الهيدرونات الكبير  ُ                        التقنيات كم            (Large Hadron 

Collider-LHC) .يمكن تصنيف هذا النوع من و
التكنولوجيا النانوية، وذلك ألنه التكنولوجيا ضمن 

عنى بالعناصر وفق المقياس الذري. ُ                                ي 

https://www.iypt2019.org/
https://www.iypt2019.org/
https://www.iypt2019.org/
https://www.iypt2019.org/
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 2018للعناصر  الدوريالجدول   .11الشكل 

  
 

 .International Union of Pure and Applied Chemistry, “IUPAC periodic table of elements” (accessed on 10 July 2019) المصدر:

 خانة العنصر في الجدول الدوري للعناصر  .12الشكل 

 
 . International Union of Pure and Applied Chemistry :المصدر

https://iupac.org/what-we-do/periodic-table-of-elements/
https://iupac.org/what-we-do/periodic-table-of-elements/
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درجتأربعة عناصر جديدة   .13الشكل   من الجدول الدوري للعناصر في الصف السابع ُ     أ 

 
         ً                                                                 ، استنادا  إلى الجدول الذي أصدره االتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية.Sciencemagمنظمة موقع  :درالمص

 

 التكنولوجيا النانويةباء.  

                           ً                       التكنولوجيا النانوية، تعريفا ، هي التحكم في المادة 
للمبادرة                               ً  على نطاق ذري أو جزيئي، وهي وفقا  

فهم المادة " الوطنية األمريكية للتكنولوجيا النانوية
التحكم فيها وفق مقياس حوالي واحد إلى مئة و

                                ً      ً  . تتأثر التكنولوجيا الحالية تأثرا  كبيرا  "نانومتر
وتطبيقاتها في مجاالت شتى  يةتكنولوجيا النانوالب

مثل الهندسة والطب والبيئة المستدامة والحوسبة. 
            ً                                    ففي الطب مثال ، يمكن استخدام التكنولوجيا النانوية 

ية عن طريق حقن في تطبيقات إيصال األدو
نوية النا التوهجات؛ وفي 26الجسيمات النانوية

وفي األلياف النانوية لعالج  ؛27للكشف عن السرطان
          ً  بالفعل دورا   يةتكنولوجيا النانوال. وقد أدت 28الجروح

أجهزة الحاسوب، كرقائق نات    ّ مكو  في تصنيع   ً ا  بارز

السيليكون للمعالجات. كما تشمل التطبيقات 
المستقبلية للتكنولوجيا النانوية نقل اإلشارات 
 ،29                  ً                      باستخدام الضوء بدال  من اإلشارات الكهربائية

وزيادة تخزين الذاكرة باستخدام الجزيئات النانوية 
السمة األهم التي تجعل من ولعل . 30المغناطيسية

 تهاقدر ومواتية هيالتكنولوجيا النانوية أداة قوية 
تكارات التكنولوجية على التغلغل في جميع االب

 الحالية وتحسين مواصفاتها وأدائها. 

والتكنولوجيا النانوية ال تخدم صناعة معينة، ولكنها 
أداة قادرة على النهوض بجميع الصناعات التطبيقية. 

بعنوان  2017 وقد أبرزت ورقة بحثية صدرت في عام
الفرص الواعدة لمشروعات التكنولوجيا النانوية في "

والتي أعدتها اإلسكوا  "ه والطاقة الشمسيةتحلية الميا
المنظمة العربية للتنمية الصناعية  بالتعاون مع

https://www.sciencemag.org/news/2016/12/four-new-elements-officially-added-periodic-table
https://www.sciencemag.org/news/2016/12/four-new-elements-officially-added-periodic-table
https://www.sciencemag.org/news/2016/12/four-new-elements-officially-added-periodic-table
https://www.nano.gov/nanotech-101
https://www.nano.gov/nanotech-101
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أهمية  غزالة، والتعدين ومجموعة طالل أبو
تحلية المياه والتكنولوجيا النانوية في تطبيقات تنقية 

وتسخير الطاقة الشمسية. وألن المسألتين تحظيان 
هم وضع المبادرات بأولوية في المنطقة العربية، فمن الم

المناسبة لتمكين التكنولوجيا النانوية من المساعدة في 
 التنفيذ الفعال ألهداف التنمية المستدامة.

التكنولوجيا النانوية والتنمية جيم.  
 المستدامة

 169على  2030خطة التنمية المستدامة لعام نصت 
تي وال    ً                   هدفا  للتنمية المستدامة 17 ـ    ً       ً   مقصدا  مقترنا  ب

من المفترض تنفيذها من أجل مستقبل أفضل 
ليست أهداف التنمية المستدامة مرتبطة  .ومستدام

مباشرة، إال أن  باالبتكار أو التنفيذ التكنولوجي
معظمها يمكن تحقيقه بشكل أكثر فعالية من خالل 

تطبيقات التكنولوجيا النانوية في مختلف المجاالت. 
نقية المياه على سبيل المثال، ترتبط عمليات ت

من أهداف التنمية  6وتقطيرها مباشرة بـالهدف 
المستدامة وهو توفير المياه النظيفة والنظافة 

وهو توفير  3الصحية، وبشكل غير مباشر بالهدف 
وهو توفير مدن  11الصحة الجيدة والرفاه والهدف 

ومجتمعات محلية مستدامة. وهذا مثال جيد على 
جيا النانوية لبلوغ مدى األثر اإليجابي للتكنولو

 األهداف المنشودة للتنمية المستدامة.

ّ                                    وت عد  تحلية المياه باستخدام أغشية طبقات    ُ  رافينغال 
)Graphene( ، مثال ، تقنية واعدة لتنقية مياه البحر                                ً   

بتكلفة متدنية واستهالك منخفض للطاقة لكل متر 
اة ّ   مربع من المياه المصف  ستخدم  رافينغال .                    ُ       مصطلح ي        

ّ                   لوصف ذرات الكربون المرت بة في شبكة سداسية                        
الشكل بسماكة ذرة واحدة. وهذه المادة هي نتيجة 

تكنولوجيا المباشرة للبحث والتطوير في مجال 
بين أنها مفيدة للغاية وفعالة في        َ ، وقد ت  يةالنانو

 تطبيقات متنوعة.

وفي مجال آخر، تساعد التكنولوجيا النانوية في 
راع في بلوغ أهداف التنمية المستدامة بتوفير اإلس

الة والمضمونة للجميع، والتي ترتبط  ّ                                   الطاقة الفع            
وهو توفير طاقة نظيفة  7      ً       ً         ارتباطا  مباشرا  بالهدف 

وهو توفير مدن  11وبأسعار معقولة، والهدف 
ومجتمعات محلية مستدامة. فأنابيب ثاني أوكسيد 

لخاليا الشمسية التيتانيوم النانومترية تقنية واعدة ل
الضوئية بكفاءة تحويل عالية، بحيث يمكن تصنيعها 

بسهولة وبتكلفة منخفضة. وعلى الرغم من أن 
التكنولوجيا األساسية لكل من هذين المثالين كانت 

معروفة منذ سنوات عديدة، فإن تعديالت التكنولوجيا 
النانوية على تقنيات تنقية المياه والخاليا الشمسية 

 رها في تحقيق التنمية المستدامة. قد أحيت دو

من أهداف التنمية  قليللم نتطرق إال إلى عدد 
يجدر التنويه بقدرة ولكن ، ةمثلاألالمستدامة في 

على تعديل المواد على المستوى  يةتكنولوجيا النانوال
لها للتطبيق في جميع أهداف  ّ                           الجزيئي. وهذا ما يخو                     

تكارات، التنمية المستدامة. وفي مقدمة هذه االب
في مجال الطب في  يةتكنولوجيا النانوالتطبيقات 

 رصد وتشخيص وعالج األمراض. فالبلدان النامية 
بسبب  معينةأوبئة انتشار زال تواجه إلى اليوم ت ال

الطبية والمعرفة  األساسيةاالفتقار إلى البنية 
االجتماعية في مجال الوقاية من األمراض، إلى جانب 

 تدني مستويات المعيشة، وهذا االكتظاظ السكاني و
ي األمراض.  هذه البلدانما يجعل معظم           ّ          عرضة لتفش 

إمكانية تطوير أجهزة  يةتكنولوجيا النانوالتوفر 
تشخيص وأجهزة استشعار رخيصة وسهلة االستخدام 

للسيطرة على تفشي األوبئة ومنعها. فاختبار مرض 
السل، وهو مرض منتشر في البلدان النامية واألقل 

 ً                                  وا ، يستغرق حوالي أسبوعين في الظروف نم
يمكن بتطوير مستشعرات النانو الخالية والمخبرية. 

من الملصقات اكتشاف المرض في مدة زمنية أقصر 
، ما يتيح مجاالت تطبيق واسعة في تلك قلوبتكلفة أ

 . 31بلدانال

https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals/
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 يةتكنولوجيا النانوال على إسهامومن األمثلة األخرى 
الفاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التأثير 

في الصناعة الزراعية بزيادة المحاصيل ورفع جودتها. 
 وهو 2بالهدف فقط                    ً       ً  وال يرتبط ذلك ارتباطا  مباشرا  

وتوفير األمن الغذائي والتغذية  القضاء على الجوع
، بل يتعداه إلى المستدامة نة وتعزيز الزراعة     ّ المحس  

                           ً         تنمية المستدامة األخرى تقريبا  كالهدف كافة أهداف ال
 ،بجميع أشكاله في كل مكان وهو القضاء على الفقر 1

هدف وهو توفير الصحة الجيدة والرفاه، وال 3هدف وال
،   َ  ول يناالستهالك واإلنتاج المسؤ ضمان وهو 12
ر    � تغي  لللتصدي وهو اتخاذ إجراءات عاجلة  13هدف وال

في عدد سكان العالم  الزيادة لقد أدتالمناخ وآثاره. 
خالل هذا القرن إلى زيادة كبيرة في الطلب في 

لتربة ا توسع مساحاتالقطاع الزراعي، باإلضافة إلى 
التي تعاني من نقص المغذيات، وهذا ما أدى إلى 

والكمية اإلجمالية من  الغذاءانخفاض جودة 
تجري دراسة األسمدة وفي هذا المجال، المحاصيل. 

لزيادة كفاءة التربة وقدرتها على النانوية كوسيلة 
إيصال التغذية للبذور، وذلك حتى يتمكن المزارعون 

من تحسين إطالق العناصر الغذائية والمزارعات 
للبذور المزروعة لزيادة الجودة واإلنتاج الكلي 

 .32،33للمحصول

تم اقتراح ثالث فئات رئيسية من األسمدة النانوية: 
المحتوية على المغذيات، واألسمدة األسمدة النانوية 

التي تحتوي على إضافات نانوية، والطالء النانوي 
. عند الجمع بين هذه األنواع من 34لألسمدة التقليدية

األسمدة، يمكن التحكم الكامل في اإلنتاجية، وهذا من 
شأنه زيادة إجمالي اإلنتاج الغذائي، في ظل تعثر 

منطقة قاحلة أو  الزراعة في المنطقة العربية لكونها
عد  هذا النوع من  ّ               شبه قاحلة. وي    ُ  "نظام التسليم الذكي"            

أحد االبتكارات المذهلة التي تمكنت التكنولوجيا 
 النانوية من توفيرها في التكنولوجيا الحالية.

تشجيع الباحثات والمهندسات  أهميةتأكيد  منال بد و
على المشاركة بفاعلية في أنشطة البحث والتطوير 

فالمتطلبات المخبرية  ،النانوية تكنولوجياالفي 
محدودة وسهلة التنفيذ، وال تستوجب بنية تحتية 

كما يمكن دعم تطبيقات التكنولوجيا  .35ضخمة
النانوية في معالجة بعض األمراض المتعلقة بالنساء 

 .36      ً تحديدا  

التط�يقات المشبوهة المحتملة دال.  
 للتكنولوجيا النانوية

المختلفة يمكن  يةتكنولوجيا النانوالتطبيقات  مع أن
أن تساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، يجب 

الحذر واختبار اآلثار الخطرة المحتملة  توخي
يمكن تقسيم الجسيمات النانوية وللجزيئات النانوية. 

، )طارئة(ضية   َ عر  وإلى ثالث مجموعات: طبيعية، 
الجسيمات . 37)ةالمصنوعة بطريقة هندسي(سة      َ ومهند  

المواد النانوية التي تحدث  النانوية الطبيعية هي
بشكل طبيعي في الطبيعة، مثل رذاذ المحيطات، 

والرماد البركاني، والبكتيريا المغناطيسية، والمركبات 
ضيةالمعدنية وغيرها. و َ    الجسيمات النانوية العر  هي                       

غير مقصودة (جة كنتيجة                        َ الجسيمات النانوية المنت  
بعض العمليات الصناعية أو جزيئات النفايات. ل )عادة

سة هي الجزيئات المرتبطة                         َ الجسيمات النانوية المهند  و
 .يةتكنولوجيا النانوالب

قائمة اآلثار الخطرة المحتملة للجسيمات في صدارة 
الحظ أن دراسة  الحالةالنانوية تأتي  ية، وي  ُ              السم        ّ    

ية الجسيمات النانوية معقدة جدا  وذلك ألن  ّ                              ً          سم   
سة يمكن أن تكون أكثر أو الج َ                         سيمات النانوية المهند                      

ية من الجسيمات النانوية الطبيعية أو  ّ                                     أقل سم       
ضية، اعتمادا  على النوع والتكوين، وأيضا  ألن  َ            ً                          ً     العر     

التأثير السام يعتمد على النوع. على سبيل المثال، قد 
                         ً                   يكون تأثير نوع واحد مختلفا  على البشر مقارنة 

 سماك.بالفئران والكالب واأل

تكنولوجيا الفي الوقت الذي تزدهر فيه تطبيقات و
في       ً وأيضا  ، 39والزراعة 38الغذاء مجاالت في يةالنانو
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 إهمالعدم خاليا الوقود، ومعجون األسنان، ينبغي 
ية الجسيمات النانوية الناتجة، والتي يمكن أن   ّ سم  

، وتحفيز 40تظهر على البشر كإصابة الخاليا والرئة
وتثبيتها في  البلعومااللتهابات، وتثبيط وظيفة 

                ً  يجب أن تدرس جيدا . ، بلالرئتين

األخرى إمكانية  يةتكنولوجيا النانوالتشمل اهتمامات 
وضع زرعة  ومنها تطبيق ،41التطبيقات العسكرية

زيادة و ،42للجندي وغيرها من الوسائل لتعزيز الجندي
ستشعار النانوية قدرات المراقبة من خالل أجهزة اال

تم إجراء  ،. إلى اآلن43وحتى الزرعات داخل الجسم
القليل من األبحاث حول اآلثار القانونية واألخالقية 

 واإلنسانية المحتملة لمثل هذه التطبيقات.

ن من تطوير المواد    ّ تمك   يةتكنولوجيا النانوالوألن 
الكيميائية على مستوى الذرة فما فوق، فإن هناك 

تمال استخدامها في صنع أسلحة من اح  ً ا  خوف
ية ئايالقلق حيال األسلحة الكيم ، ويزداد44كيميائية

قد تكون أكثر  إذرة من الجسيمات النانوية      ّ المطو  
 خطورة من األسلحة الكيميائية الحالية.

 يةلتكنولوجيا النانواوعلى الرغم من كثرة تطبيقات 
تحقيق بعض أهداف التنمية المستدامة، في المفيدة 

تحسين األدوية وعالج بعض األمراض، وتحسين  مثل
المحاصيل وجعل الغذاء أكثر وفرة، وحتى في بعض 

التطبيقات العسكرية الجيدة مثل الكشف المتطور 
 االهتمامبات الكيميائية، ينبغي                       ّ للمواد المتفجرة والمرك  

دون رقابة. وينبغي  هاترك وعدمالتطبيقات المقلقة ب
العمل االتفاق مع سياسات وصانعات على صانعي 

بشأن االستخدام المسؤول لهذه  ةع     ّ المصن  الجهات 
الجامعات والمنظمات التعاون مع  وبشأنالتكنولوجيا، 

المبادئ وتطوير المزيد من النماذج على غير الحكومية 
، يجب أن تكون عملية  ً ا  والطرق األفضل للعمل. أخير

وتحديد  يةتكنولوجيا النانوالإجراء البحوث المتعلقة ب

ة عملية مفتوحة مع إعطاء الفرص ياتجاهاتها السياس
 للجمهور إلبداء الرأي.

التكنولوجيا النانوية والتصنيف هاء.  
 الدوري للعناصر

من خالل اعتماد  للعناصر تبرز أهمية الجدول الدوري
إذ  ،على النطاق الذري والجزيئي يةتكنولوجيا النانوال

                  ً  مجال النانو ارتباطا   يرتبط الكثير من االبتكارات في
     ً                                          مباشرا  بزيادة المعرفة بخصائص العناصر في الجدول 

د البحث في الكربون  ّ                    الدوري. على سبيل المثال، مه                            
رافين غالوخصائصه الطريق أمام استخدام أنابيب 

(graphene) النانوية والفوليرين (fullerene) وهي ،
من  هياكل في غاية األهمية، في مجموعة واسعة

ُ       إذ ت ستخدم  ،يقات في كل من الهندسة والطبالتطب    
رافين النانوية في تخزين الطاقة، غأنابيب ال

وأجهزة االستشعار للكهرباء  الموصلة والدهانات
 . 45التطبيقاتوغيرها من  ،الكيميائية

عنصر آخر تسمح تطبيقاته  (palladium)الديوم االب
زات الكيميائية  ّ                النانوية باستخدامه في المحف                            

وأجهزة االستشعار، وفي عالج السرطان بالحرارة 
                                     ً  . تتميز أشباه المعادن، والتي تشغل قسما  46الضوئية

    ً                                 صغيرا  من الجدول الدوري، بخصائص كل من 
تقنية النانوية الطريق الالمعادن وغير المعادن، فتمهد 

وجية، وبخاصة الستخدامها في التطبيقات التكنول
عد  بالفعل أحد العناصر األساسية  ّ                             السيليكون، الذي ي    ُ                 

في تطبيقات الهندسة الكهربائية. تستخدم السيارات 
، 47    ً                  عنصرا  في الجدول الدوري 30الحديثة حوالي 

وتحتوي الهواتف الذكية الحديثة على ما يصل إلى 
، بعضها غير 48    ً        ً عنصرا  معروفا   118من أصل  75

أي بدائل وظيفية، كما يرتبط متجدد ويفتقر إلى 
                                  ً           تطور هذه المنتجات التكنولوجية فعليا  بـالمواد 

المستخدمة في تصنيعها.
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 العناصر المستخدمة في صناعة السيارات الحديثة  .14الشكل 

 
 .Daniel Patrascu, “Here are the top periodic table elements used in cars”, 16 February 2018 المصدر:

 الهوا�ف الذكيةالعناصر المستخدمة في صناعة   .15الشكل 

 
 .Compound Interest, “The chemical elements of a smart phone”, 19 February 2014 :المصدر

 الجسم/الهيكل
 الجسم، السوائل/الهيكل

 الجسم، األثاث الداخلي/الهيكل
 الكهربائية/لكترونيةإلالنظم ا

 الكهربائية، األمان/النظم اإللكترونية

 السوائل، التجميع
 السوائل، الطالء
 السوائل، األمان
 الطالء

 الكهربائية، السوائل/الطالء، النظم اإللكترونية
 األمان، التجميع

 مفاتيح ألوان العناصر

 المواد اإللكترونية الشاشة

 الغالف البطارية

أكسيد قصدير اإلنديوم هو خليط من أكسيد 
اإلنديوم وأكسيد القصدير، وهو مستخدم في 
األفالم الشفافة في الشاشات الناقلة للكهرباء. 

 يسمح ذلك للشاشة بالعمل كشاشة لمسية.

الزجاج المستخدم في معظم الهواتف الذكية هو زجاج 
ن  ل م  َ   مؤ  ْ  َ . يتألف من خليط من )مخلوط باأللمنيوم( 

. SiO2 تومن السيليكا Al2O3أكسيد األلمنيوم 
                     ً                        يحتوي هذا الزجاج أيضا  على شاردات البوتاسيوم 

 التي تساعد في تمتينه.

ستخدم عدد من العناصر األرضية النادرة   ُ                                     ي 
بكميات قليلة لتوليد األلوان في شاشات الهواتف 

ُ                ّ       ً         الذكية. ت ستخدم بعض المرك بات أيضا  لتقليص          
 .اختراق األشعة فوق البنفسجية إلى الهاتف

عد   ّ  النحاس مستخدم لألسالك في الهاتف. وي    ُ                                 
 النحاس والذهب والفضة من المعادن الرئيسية 

نات الكهربائية الصغرية.  التي ّ                         ت صنع منها المكو                ُ
Tantalium  فات ن الرئيسي للمكث  ّ     هو المكو                 ّ        

 .الصغرية

صوات وفي الوصالت الكهربائية.  ِ                             النيكل مستخدم في الم                     
 prassodymiumتتضمن الخالئط عناصر مثل 

جهار  neodymiumو gadolimiumو ِ      في مغانط الم             
صوات. وت ستخدم العناصر التالية:  ِ        ُ                        والم     neodymium 

 في وحدة االهتزاز. dysprosiumو terbiumو

النقي مستخدم في تصنيع الرقاقات في  نالسليكو
الهواتف. وتجري أكسدته للحصول على مناطق غير 

          ُ                                  ناقلة، ثم ت ضاف إليه عناصر أخرى لجعل الرقاقة 
 .ناقلة للكهرباء

                            ِ             القصدير والرصاص مستخدمان في ل حام العناصر 
اإللكترونية في الهاتف. وتستخدم بعض أجهزة اللحام 

            ً                               الجديدة موادا  خالية من الرصاص بخلط القصدير 
 والنحاس والفضة.

خرات شاردات الليثيوم، التي تتخذ  ّ                                 معظم الهواتف تستخدم مد                       
 )الكربون(                             ً       ً           من أكسيد كوبالت الليثيوم لبوسا  موجبا  والغرافيت 

خرات تستخدم معادن أخرى مثل المنغنيز  ّ                                     لبوسا  سالبا . بعض المد            ً      ً    
خرة من األلمنيوم صنع غالف المد  ّ                بدال  من الكوبالت. وي              ُ                ً   . 

    ّ                        بمرك بات أخرى عند صنع األغلفة  مُ        ّ             ت خلط مرك بات المغنيزيو
الخارجية للهواتف في حين أن بعضها يعتمد على 

                  ً     ّ           يتضمن البالستيك أيضا  مرك بات مقاومة  البالستيك.
، في حين يمكن أن تتضمن األغلفة نلالشتعال، مثل البرومي

 .عنصر النيكل لتقليص التداخل الكهرطيسي

https://www.autoevolution.com/news/here-are-the-top-periodic-table-elements-used-in-cars-123571.html
https://www.compoundchem.com/2014/02/19/the-chemical-elements-of-a-smartphone/
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 مالحظات ختاميةواو.  

                   ً            الدوري للعناصر حاليا  من القدرة تنبع أهمية الجدول 
على التحكم في العناصر الحالية في مقياس ما دون 

الذرة، وهذا ما يقود إلى إنشاء بنى وتطبيقات جديدة. 
ويعتمد االبتكار في هذا المجال على قدرة 

التكنولوجيا النانوية على االستفادة من العناصر 
المذكورة في الجدول الدوري والتحكم فيها في 

 قياس ما دون الذرة.م

وقد صادقت جامعة الدول العربية على االستراتيجية 
العربية للعلوم والتكنولوجيا وأطلقت مبادرة إقليمية 
للتكنولوجيا النانوية والتقنيات المتقاربة مع مجلس 
المستشارين ذوي الصلة، كما تولت المنظمة العربية 

ه المبادرة للتنمية الصناعية والتعدين األمانة العامة لهذ
ّ                     للسنوات األربع الماضية. إال أن  معظم الدول العربية                              

زال في بداية الطريق الستثمار مخرجات األبحاث يال 
المتعلقة بالتكنولوجيا النانوية وتوفير البنية األساسية 

المناسبة لها، بحيث تغدو قادرة على المنافسة 
ّ                                 . لكن  بعض الدول العربية بدأت في اتخاذ49واالبتكار      

مبادرات في التعليم العالي والمؤسسات األكاديمية 
والبحثية. على سبيل المثال، تحتل المملكة العربية 

     ً                       عالميا  في براءات االختراع في  16 السعودية المرتبة
مجال التكنولوجيا النانوية، وتقع مصر والجزائر في 

على التوالي. ومن األمثلة على هذه  46و 34المرتبتين 
المؤسسات، مركز جامعة الملك عبد العزيز للتكنولوجيا 

النانوية في المملكة العربية السعودية، ومركز 
ة للعلوم في التكنولوجيا النانوية في جامعة خليف

اإلمارات العربية المتحدة، ومركز مصر للتكنولوجيا 
 النانوية، ومعهد التكنولوجيا النانوية في األردن.

يمكن إذن تلخيص أهمية التكنولوجيا النانوية في أنها 
أداة قادرة على التعامل مع عناصر الجدول الدوري على 

جيا المستوى ما دون الذري للصناعة المبتكرة. وللتكنولو
الرقمية أهميتها في تنفيذ التكنولوجيا النانوية، إذ تتيح 

رات في المستوى الذري في                     � معالجة ومراقبة التغي  

المواد. في الواقع، يتكامل تطور التكنولوجيا النانوية 
مع التقدم في التكنولوجيا الرقمية، مثل تطوير 
الكاميرات وأجهزة االستشعار والمجاهر الرقمية 

يح هذه األدوات تطوير تطبيقات وغيرها. وتت
التكنولوجيا النانوية في مختلف الصناعات المتصلة 

نات التكنولوجيا الرقمية المتقدمة  ّ                                  بتطوير مكو           
ومنتجاتها. ولعل تطور الترانزستور المستخدم في 

الدارات الكهربائية مثال واضح على ذلك، إذ أتاحت 
   ً  حجما  التكنولوجيا النانوية استخدام ترانزستور أصغر 

وأكثر مرونة، وهذا ما أتاح بدوره تطبيقات هائلة في 
 . 50قطاع التكنولوجيا الرقمية

يتضح مما سبق دور التكنولوجيا النانوية وتطبيقاتها 
في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن المهم 

تمييز كيفية تأثير خصائص المجموعات األولية في 
في بلوغ هذه األهداف. للعناصر الجدول الدوري 

فالمعادن االنتقالية هي أكبر مجموعة في الجدول 
م البيئية المائية  ُ ظ       ُ ي الن  الدوري وهي ملوثات معروفة ف

يجري البحث في إمكانية استخدام ووالبرية. 
ثات األولية                                        ّ التكنولوجيا النانوية في إزالة هذه الملو  

من البيئة، وفي بعض األحيان تطبيقها بطريقة آمنة. 
المواد النانوية إلزالة حديثة بعنوان  تطرقت دراسةو

ثات            ّ إزالة الملو   إلى ،المعادن الثقيلة من مياه الصرف
من مياه الصرف الصحي، والتي تمثل مشكلة معقدة 

من دور التكنولوجيا النانوية في ذلك. ووفي العالم، 
ر الجدول    ّ تطو   يةيا النانوتكنولوجالأن تساند  المهم

الدوري للعناصر، واالستفادة منه في الحصول على 
معلومات أوفر عن العناصر ونطاق استخدامها بهدف 

 تعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

، ولالستفادة من الجهود البحثية على ما سبق      ً وبناء  
والمبادرات التطبيقية المبذولة في مجال التكنولوجيا 

 ر                  � من المستحسن أن تيس  النانوية في الدول العربية، 
الجهات الحكومية تحويل تلك األبحاث إلى تطبيقات 

فعلية تعالج المشكالت والتحديات التي تواجهها 
الصناعة الوطنية في الدول العربية.

https://www.researchgate.net/publication/331711994_Nanomaterials_for_the_Removal_of_Heavy_Metals_from_Wastewater
https://www.researchgate.net/publication/331711994_Nanomaterials_for_the_Removal_of_Heavy_Metals_from_Wastewater
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 التكنولوجيا واإلدماج.  الثانيالفصل 

              ً                   الرقمية عالميا ، يجري تحديد النمو انتشار الثورة  مع
ومكاسب اإلنتاجية والتنمية البشرية من خالل 

مستويات االندماج في االقتصاد الرقمي. وهنا تبرز 
تحديات جديدة لكل المجتمعات وخاصة في البلدان 
النامية لحماية مواطنيها ومؤسساتها من أشكال عدم 

ت الرقمية،                              ُ            المساواة الجديدة، والتي باتت ت عرف بالفجوا
أي عدم المساواة في الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت. ولهذه الفجوات عدة أبعاد، منها الجغرافي، 
أي عدم التساوي بين الدول، ومنها بين الجنسين، ومنها 

االقتصادي بين مختلف طبقات المجتمع ومستويات 
الدخل والتحصيل العلمي. لذلك، فإن معالجة الفجوات 

لرقمية أمر مهم في سياق أهداف التنمية المستدامة. ا
وعليه، يتعين على الحكومات اتخاذ اإلجراءات المالئمة 

لسد هذه الثغرات وهذا ما يتناوله الفصل الثاني من عدة 
جوانب. يتناول القسم األول الشمول المالي الرقمي، 

والقسم الثاني للفجوة الرقمية بين الجنسين في 
ية وطرق سد هذه الفجوة، والقسم الثالث المنطقة العرب

نعة والصمود خالل                                  ِ دور االبتكار المجتمعي في زيادة الم  
 األزمات اإلنسانية.

المالي الرقمي إلى استخدام الخدمات الشمول يشير 
المالية الرقمية للوصول إلى المنتجات والخدمات 

يساعد هذا الشمول  المالية المفيدة بتكلفة منخفضة.
ا  دوابع                    ُ إلى األفراد الذين است   في الوصول ً   مسبق  من    

يسرع التقدم ف، هاوإعادة دمجهم في عمليات التنمية
 نحو تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة.

،  ً ا  وفي سياق تحقيق أهداف التنمية المستدامة أيض
ضرورة بين الجنسين يصبح سد الفجوة الرقمية 

إلى  2018عام صادرة في  تشير دراسات إذ ،قصوى
كبر على األ هيالمنطقة العربية هذه الفجوة في  أن

حرم المنطقة من أكثر من يما وهذا مستوى العالم، 
 نصف مواردها البشرية.

ويتطلب سد هذه الفجوة اتخاذ إجراءات وسن 
تشريعات لتعزيز المساواة بين الجنسين، وضمان 

معلومات وصول النساء والفتيات إلى تكنولوجيا ال
واالتصاالت بأسعار معقولة، وخاصة في المناطق 

الريفية، ودعم النساء والفتيات في المجاالت 
 التعليمية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 

 وعلوم التكنولوجيا والهندسة والرياضيات، 
 وبناء مهاراتهن الرقمية، وتعزيز مشاركة المرأة 

 في قطاع التكنولوجيا.

ز االبتكار المجتمعي الحلول المستدامة  ّ                                     ويعز      
 نعة المجتمع وصموده. صحيح                 ِ المحلية لتعزيز م  

ّ  أن االبتكار المجتمعي ليس هو الحل الوحيد للحد                                             
من مخاطر الكوارث والصراعات واالضطرابات 

المدنية، لكنه آلية مهمة يمكن أن تساعد في جعل 
مواجهة الكوارث والمخاطر تتناسب مع  طرق

احتياجات السكان حسب المنطقة. وهذا بدوره 
يمكن أن يساعد في تخفيف بعض الضغوط على 

المنظمات اإلنسانية.
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 51الشمول المالي الرقمي .1

 مقدمةألف.  

أصبحت مجاالت البحث المتخصصة في الشمول 
الرئيسية  اتالمالي وتطوير القطاع المالي من السياس

ل ل ّ   تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي ظل التحو                                            
االقتصادية ه القطاعات تالرقمي المتسارع الذي شهد

األعوام القليلة السابقة، ظهرت مجموعة في  والمالية
إلى زيادة فرص الحصول على  ةدفاهالمن المبادرات 

المالي، كما تسارعت وتيرة  الشمولالتمويل وزيادة 
تطور هذه المبادرات لتواكب التطورات التكنولوجية 

المالي الرقمي من  بالشمولالحديثة، وبرز ما يسمى 
ج خدمات مالية رقمية ميسورة التكلفة، خالل إدرا

  فعالة وآمنة للجميع.

الة،                    ّ الشاملة النقود النق   الخدمات المالية الرقمية منو
المدفوعات ولكترونية، إلالحسابات اوبطاقات الدفع، و

قراض، باإلضافة إلى إلالتأمين واواإللكترونية، 
، FINTECHالتكنولوجيا المالية  مجموعة تطبيقات

ف إلى الوصول لألشخاص الذين كانوا التي تهد
، إلعادة مستبعدين في السابق من عملية التنمية

 قادرة على. هذه التكنولوجيات المالية إدماجهم فيها
تطوير هيكلية الخدمات المالية وتحسين ظروف 

تاحة والشمولية من حيث السرعة والكلفة واإل تقديمها
 مس لديهلي السكان الذينلتطال الشرائح المهمشة من 

بشكل  ونتعامليحسابات مالية في المصارف وال 
 رسمي مع القطاع المالي.

تتخطى آثار الشمول المالي الرقمي، عندما يتم توفيره 
مة بشكل                                    ّ        بطريقة مسؤولة ومستدامة في بيئة منظ 

جيد، تحقيق النمو لتصل إلى تسريع التقدم في 
 من أهداف التنمية المستدامة.  يدتحقيق العد

لبعض المفاهيم األساسية: تعريفوفي ما يلي 

، هو توفير إمكانية وصول األفراد والشركات إلى منتجات البنك الدوليبحسب  :)Financial Inclusion(المالي  الشمول •
وخدمات مالية مفيدة وبأسعار ميسورة، ومقدمة بطريقة مسؤولة ومستدامة تلبي احتياجاتهم من معامالت تشمل 

 وخدمات االئتمان والتأمين.  المدفوعات والمدخرات
 تعزيز أجل من وترويجها الرقمية المالية الخدمات استخدام هو: (Digital Financial Inclusion) الرقمي المالي الشمول •

 يستخدمها التي واألجهزة الرقمية، المعامالت منصات: الرقمي المالي للشمول األساسية وناتالمك ومن. المالي الشمول
 يوفرون الذين التجزئة وكالء إلى باإلضافة المالية، معامالته إنجاز أجل من المنصات بهذه          ً إلكترونيا   لالتصال العميل

 .المالية والخدمات المنتجات من واسعة مجموعة
 واالئتمان كالمدفوعات المالية الخدمات من واسعة مجموعة هي: (Digital Financial Services) الرقمية المالية الخدمات •

 اإلنترنت شبكة هي الرقمية والقنوات. الرقمية القنوات خالل من إجراؤها يتم التي والتأمين والتحويالت والمدخرات
 البيومترية، واألجهزة         ً  إلكترونيا ،      ّ  الممك نة والبطاقات والرقائق البيع نقاط ومحطات اآللي الصراف وأجهزة النقالة والهواتف
 وسطاء وشبكات آخرين وكالء الرقمية المالية الخدمات نماذج تستخدم ما وعادة .آخر رقمي نظام وأي اللوحية واألجهزة

 .للخدمات اإلجمالية التكلفة وخفض الوصول إمكانية لتحسين )ثالث طرف(
 بما المالية، الخدمات تقديم في ُ      ت ستخدم التي المبتكرة األعمال ونماذج التكنولوجيا هي :)FINTECH( المالية التكنولوجيا •

 انتشار ومع. المشفرة العمالت وحتى واالستثمار المصرفية والخدمات التجزئة تجارة مجال في االبتكارات ذلك في
 .والتجاري الشخصي التمويل نطاق في التكنولوجيا هذه استخدام توسع النقال، الهاتف عبر اإلنترنت شبكة استخدام

http://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview
https://www.afi-global.org/sites/default/files/publications/2016-08/Guideline%20Note-19%20DFS-Terminology.pdf
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التمو�ل الرقمي وتحقيق أهداف باء.  
 نمية المستدامة: االهتمام الدوليالت

     ً                                             إيمانا  بالدور الكبير الذي تؤديه الثورة الرقمية في 
تنمية المستدامة، تحويل العمليات التمويلية ودعم ال

فرقة  2018أنشأ األمين العام لألمم المتحدة في عام 
العمل المعنية بالتمويل الرقمي ألهداف التنمية 

بهدف تسخير إمكانات التكنولوجيا  امةالمستد
والتمويل الرقمي في تحقيق أهداف التنمية 

             ُ                                  المستدامة. وك لفت هذه الفرقة بتحديد األطر الالزمة 
إلعادة تنظيم التمويل من خالل الرقمنة واقتراح 

أفضل الطرق لدعم تمويل أهداف التنمية المستدامة. 
                   ً                    وتتألف من عشرين عضوا  وعضوة من القطاعين 

رئيسات شركات /العام والخاص، بما في ذلك رؤساء
fintech  ومؤسسات مالية تجارية ومصارف تنموية

صاحبات األعمال، /وجمعيات أصحاب
حاكمات بنوك مركزية، /وزيرات، وحاكمو/ووزراء

رئيسات وكاالت في األمم المتحدة، /ورؤساء
 خبيرات./وخبراء

مهام الفرقة في  وثيقة إطار عمل الفرقةوحددت 
 دراسة المسائل األساسية التالية:

الواقع الحالي لتسخير رقمنة التمويل في تحقيق  •
 أهداف التنمية المستدامة؛

فرص تأثير التمويل الرقمي في تحقيق أهداف  •
 التنمية المستدامة، اليوم وفي المستقبل؛

ذه الفرص العوائق الرئيسية أمام تحقيق ه •
 ل التغلب عليها؛ ُ ب                           ُ والمخاطر المرتبطة بها، وس  

اإلجراءات التي تحتاج إلى اتخاذها الجهات  •
الفاعلة، بما في ذلك األمم المتحدة، للتغلب على 

 العوائق وتحقيق الفرص المحددة.

، 2020تضع فرقة العمل توصياتها النهائية مطلع عام 
                             ً       ً     على أن تقدم لألمين العام تقريرا  مرحليا  في 

، قبيل انعقاد القمة الرفيعة المستوى 2019يوليو /تموز

سبتمبر /وقمة المناخ، في أيلول التنميةبشأن تمويل 
في نيويورك بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة  2019

 لألمم المتحدة.

لتي                        ً                     وفي السياق نفسه، وتأكيدا  على األهمية الكبرى ا
يوليها المجتمع الدولي للتمويل الرقمي في تسريع 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ركز التقرير السنوي 
األخير للمستشارة الخاصة لألمين العام لشؤون 

التمويل الشامل من أجل التنمية، الصادر في 
الشمول المالي: عنوان ب 2018سبتمبر /أيلول

على أهمية  ،التكنولوجيا واالبتكار والتقدم
التكنولوجيا واالبتكار والشمول المالي الرقمي في 

 .والتقدم في تحقيق أهدافها 2030تنفيذ خطة 
من تجارب استخدام            ً  التقرير عددا  واستعرض 

حاء الخدمات المالية الرقمية الناجحة من مختلف أن
العالم في دعم المشاريع اإلنمائية وتوفير الخدمات 

                   ً                لألفراد األكثر تهميشا  وخاصة النساء. 

عن  2018سبتمبر /أيلول 18من جهة أخرى، صدر في 
مكتب المستشارة الخاصة لألمين العام لشؤون 

التمويل الشامل من أجل التنمية، بالتعاون مع تحالف 
 (The Better Than Cash Alliance)أفضل من النقد 

الذي يستضيفه صندوق األمم المتحدة لتنمية رأس 
-United Nations Capital Development)المال 

UNCDF) دفع التقدم "، والبنك الدولي، تقرير بعنوان
في أهداف التنمية المستدامة من خالل الشمول 

 Igniting SDG Progress Through) "المالي الرقمي

Digital Financial Inclusion) وتضمن هذا التقرير .
صانعات القرار في الدول /دعوة عامة لجميع صانعي

والحكومات وفي قطاع األعمال والمجتمع المدني 
العتبار الشمول المالي الرقمي أولوية، والعمل إما على 

ساسية الرقمية تخصيص التمويل الالزم لبناء البنية األ
الضرورية، أو لرقمنة المدفوعات والمعامالت المالية، 

أو إلصدار القوانين واللوائح الالزمة لكسب ثقة 
المواطنات وضمان استخدام الجميع /المواطنين

                                            ّ  للخدمات المالية الرقمية بشكل آمن وموثوق. ورك ز 

https://www.un.org/sg/en/content/sg/personnel-appointments/2018-11-29/task-force-digital-financing-sustainable-development
https://www.un.org/sg/en/content/sg/personnel-appointments/2018-11-29/task-force-digital-financing-sustainable-development
https://www.un.org/sg/en/content/sg/personnel-appointments/2018-11-29/task-force-digital-financing-sustainable-development
https://www.un.org/sg/en/content/sg/personnel-appointments/2018-11-29/task-force-digital-financing-sustainable-development
https://www.un.org/sg/en/content/sg/personnel-appointments/2018-11-29/task-force-digital-financing-sustainable-development
https://digitalfinancingtaskforce.org/wp-content/uploads/2019/03/Attachment-1.pdf
https://www.unsgsa.org/files/1715/3790/0214/_AR_2018_web.pdf
https://www.unsgsa.org/files/1715/3790/0214/_AR_2018_web.pdf
https://btca-prod.s3.amazonaws.com/documents/346/english_attachments/SDG_Compendium_Digital_Financial_Inclusion_September_2018.pdf?1564162236
https://btca-prod.s3.amazonaws.com/documents/346/english_attachments/SDG_Compendium_Digital_Financial_Inclusion_September_2018.pdf?1564162236
https://btca-prod.s3.amazonaws.com/documents/346/english_attachments/SDG_Compendium_Digital_Financial_Inclusion_September_2018.pdf?1564162236
https://btca-prod.s3.amazonaws.com/documents/346/english_attachments/SDG_Compendium_Digital_Financial_Inclusion_September_2018.pdf?1564162236
https://btca-prod.s3.amazonaws.com/documents/346/english_attachments/SDG_Compendium_Digital_Financial_Inclusion_September_2018.pdf?1564162236
https://btca-prod.s3.amazonaws.com/documents/346/english_attachments/SDG_Compendium_Digital_Financial_Inclusion_September_2018.pdf?1564162236
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التقرير على كيفية االستفادة من الثورة الرقمية، حيث 
الة واإلنترنت  التزايد ّ              اليومي الستخدام الهواتف النق                            

والخدمات الرقمية بين جميع فئات المجتمع، لتعزيز 
وتسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

ومن أجل تبادل الخبرات على نحو أفضل، قدم التقرير 
أمثلة وقصص نجاح تتعلق باستخدام الخدمات 

ل هدف من أهداف الرقمية المالية لتوسيع تحقيق ك
 التنمية المستدامة. 

ويشير التقرير إلى الفرص التي توفرها الخدمات 
المالية الرقمية لتعزيز أهداف التنمية المستدامة، 

 بعض هذه الفرص. 4 الجدولويلخص 

 الفرص التي توفرها الخدمات المالية الرقمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة  .4 الجدول

 الفرص التي توفرها الخدمات المالية الرقمية الهدف التنموي

 

توفر الخدمات المالية الرقمية لألسر ذات الدخل المنخفض إمكانية الوصول إلى األدوات 
 والخدمات الميسورة التكلفة والتي يمكن أن تساعد في زيادة فرصها االقتصادية.

ل  ُ ب                                            ُ الجمع بين الخدمات المالية الرقمية وتعزيز س   يسهمما يتعلق باألسر الفقيرة للغاية،  فيو
 على المدى الطويل.  ةمعيشالمستوى  في تعزيزالعيش وشبكات األمان والتوجيه 

 

ما يتعلق  خاصة فيإلى حد كبير،  والمزارعات تساعد الخدمات المالية الرقمية المزارعين
وذلك بكلفة أقل، مما يسهم  محصول،النتاج واإليادة لز الالزمةبتسهيل الوصول إلى األموال 

 بشكل مباشر في زيادة إجمالي اإلنتاجية الزراعية.

هم الخدمات المالية الرقمية في توفير منصات مالئمة للتحويالت من جهة أخرى تس
 .وموثوقية                                    ً وذلك بطريقة فعالة، أسرع وأكثر أمانا   ،االجتماعية لمن يعانون من سوء التغذية

 

توسيع خدمات الرعاية الصحية في المناطق الريفية في  المدفوعات الرقمية والتمويل تساعد
 منخفضة الكثافة.ال

التعامل بشكل أفضل مع حاالت الطوارئ الصحية دون إلزامها بيسمح التمويل الرقمي لألسر و
جهة نفقات الرعاية الصحية غير موابألسر ل    ً مثال  المدخرات الرقمية والتأمين  وتسمحبالفقر. 

 المتوقعة.

 

 ،يساعد التمويل الرقمي األسر ذات الدخل المنخفض في التحكم بشكل أفضل بنفقات التعليم
والمدارس وأنظمة التعليم الوطنية في تحسين إدارتها المالية، مما يسمح بتوفير الموارد 

ن نتائج يؤدي إلى تحسالتي تالمواد التعليمية والتقنيات توفير ووالمعلمات لدعم المعلمين 
 التعليم. 

لألسر االدخار ودفع تكاليف التعليم وتمنح النظام التعليمي تتيح المدفوعات الرقمية 
والمدارس والحكومة رؤية أفضل وإمكانية التنبؤ بالتدفقات النقدية ونماذج األعمال األكثر 

 استدامة.
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 الفرص التي توفرها الخدمات المالية الرقمية الهدف التنموي

 

تمكن الخدمات المالية الرقمية النساء من كسب المزيد وبناء الموارد واألصول. ويشكل تعزيز 
المساواة بين الجنسين ودفع النمو  في تحقيق  ً ا  أساسي     ً عامال  لنساء لالمالية  درةالق

تتيح الخدمات المالية الرقمية للمرأة فرصة التحكم بمواردها المالية، بما في و االقتصادي.
 ذلك الوصول اآلمن والحكيم والمستتر إلى حساباتها المصرفية. 

تساعد القنوات الرقمية على جمع بيانات مفيدة عن صاحبات األعمال، مما يؤدي إلى فهم و
جمع بيانات مصنفة حسب الجنس  كما أناالئتمانية.  نوتقييم أفضل لجدارته ناحتياجاته

الجهات ، وتراعي احتياجات النساءسياسات  وضعالسياسات على  صانعات/يساعد صانعي
 .ناحتياجاتهتراعي لنساء ول موجهةتصميم منتجات مالية رقمية  علىلخدمات ل ةمقدمال

 

يؤدي استخدام القنوات الرقمية للقياس والفوترة والدفع إلى خفض نفقات التشغيل وتأمين 
إمدادات وإتاحة  الخدمات في توسيع خدماتهل ةمقدمالجهات المما يساعد  ،التدفقات النقدية

 أوسع للمياه المأمونة للعمالء في الريف.

 

التشغيلية وبالتالي زيادة إمكانية توسيع  التكاليفنظمة الدفع الرقمية في تقليل أتسهم 
 الوصول إلى الطاقة وزيادة االستثمار في هذا القطاع.

 

شركائها التجاريين قنوات مباشرة للشمول المالي من وتقدم الشركات لموظفيها وعمالئها 
 بات والمدفوعات التجارية، مما يزيد من الفرص االقتصادية والمرونة.                ّ خالل رقمنة المرت  

كما تتيح الخدمات المالية الرقمية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم تخفيض تكلفة 
 التعامل مع النقود وزيادة فرص الحصول على التمويل.

 

النمو واالبتكار والنفاذ إلى أسواق جديدة، مما    ّ                                    يمك ن التمويل الرقمي الشركات الصغيرة من 
وتساعد الخدمات المالية الرقمية الشركات الصغيرة  يدفع عجلة نمو االقتصاد الرقمي.

والمتوسطة على بناء أرشيف أو تاريخ لمدفوعاتها ودرجات االئتمان التي حصلت عليها، مما 
 التمويل في المستقبل.يشكل ضمانة لها ويساهم في زيادة فرص الحصول على 
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 الفرص التي توفرها الخدمات المالية الرقمية الهدف التنموي

 

في الحد من أوجه عدم المساواة، حيث يوفر لألسر ذات الدخل  دورللتمويل الرقمي 
المنخفض أدوات جديدة لزيادة دخلها، وتحسين المرونة المالية والوصول إلى الفرص 

 االقتصادية واالجتماعية الجديدة.

 األسر اإلنتاجية ودخل األسر الريفية من خالل ربط تمعداللخدمات المالية الرقمية ا وتزيد
 مجتمعات الريفية الضيقة.البالفرص االقتصادية خارج 

 

الذين يعيشون في  السكانعلى  ،مع توفير خدمات رقمية للمدفوعات ،لرهون الصغيرةا تسهل
 مستوطنات غير رسمية االستثمار فيها من أجل الحصول على السكن المناسب.

 

يساعد التمويل الرقمي األفراد والمجتمعات والشركات والحكومة على مكافحة اآلثار الضارة 
 .الستثمارات المستدامةالمرونة وتحفيز ا تعزيزر المناخ واالستعداد لها، ال سيما من خالل     � لتغي  

 

، وإليها تحسن أنظمة المدفوعات الرقمية بشكل كبير شفافية المعامالت من الحكومات
ساعد في رفع مستوى المساءلة حول استخدام الحكومات لألموال العامة، مما يسمح تو
 زيادة األموال المتاحة للخدمات العامة الحيوية واالستثمارات والتحويالت. ب

مما  ،السجالت التي تنشأ من المعامالت الرقمية أكثر شفافية وأكثر قابلية للمراجعة وتكون
 ألطراف األخرى عن استخدام األموال العامة.يساعد في مساءلة الحكومات وا

 

المبادرة العالمية للشمول طلقت في هذا المجال   � وا  
ذ على مدى 2017يوليو /في تموز المالي          �          ، وهي تنف 
سنوات بالشراكة بين مجموعة البنك الدولي ثالث 

ولجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق واالتحاد 
الدولي لالتصاالت، بتمويل من مؤسسة بيل وميلندا 

غيتس، وذلك بهدف دعم وتسريع تنفيذ إجراءات 
لتحقيق أهداف الشمول اإلصالح التي تقودها الدول 

وهو  العالمي الهدف                   ً         المالي الوطني تمهيدا  لتحقيق 

 ة بحلول عامالماليالجميع إلى الخدمات  وصول
                    ً            تعمل هذه المنظمات معا  على إجراء  .2020

ية أجل تقديم حلول تنفيذ الموضعية من التحليالت
ومقترحات عملية لتمكين السلطات الوطنية في 

األسواق النامية والناشئة من االستفادة بشكل أفضل 
من إمكانات التكنولوجيا الرقمية للشمول المالي، 

وإدارة المخاطر المرتبطة بها. وتستند عملية تصميم 
البرامج الوطنية إلى إطار عمل ومبادئ توجيهية، 

https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/brief/figi
https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/brief/figi
https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/brief/achieving-universal-financial-access-by-2020
https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/brief/achieving-universal-financial-access-by-2020
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مساعدة التقنية للسلطات              ً      ً   وتتضمن برنامجا  شامال  لل
الوطنية تقودها مجموعة البنك الدولي، مع مدخالت 

من االتحاد الدولي لالتصاالت. ويستفيد من هذه 
المبادرة ثالث دول هي مصر والمكسيك والصين 
ممت لها برامج شاملة للمساعدة التقنية        ُ                                     التي ص 

تتضمن: التقييمات المناسبة، والخدمات االستشارية، 
الفنية، وبناء القدرات، باإلضافة إلى والمساعدة 
ج المبتكرة ذات الصلة بالشمول المالي  ُ ه             ُ مبادرات الن  

الرقمي، مع التركيز على تحسين اإلطار القانوني 
والتنظيمي والبنية التحتية لألسواق المالية. كما 
م االتحاد الدولي لالتصاالت المشورة التقنية  ّ                                         يقد    

واالتصاالت بشأن تنظيم تكنولوجيا المعلومات 
واإلشراف عليها ومعايير الشبكة في كل ما يتعلق 

بالخدمات المالية الرقمية. وتغطي هذه البرامج 
ر الشمول المالي  نات التي تيس  ّ             �                الوطنية بعض المكو                  

كتصميم المنتجات المالية، بما في ذلك المدفوعات 
الرقمية والخدمات المالية األخرى، ومحو األمية 

 ي.المالية ورفع الوع

 للشمولالشراكة العالمية ، اعترفت 2016وفي عام 
مة ابالحلول المالية الرقمية كأدوات ه  ً ا  رسمي المالي

في تسهيل الشمول المالي العالمي، وأدخلت إلى 
 للشمول (G20)مبادئ مجموعة العشرين برنامجها 
، التي تهدف إلى تشجيع الحكومات بتكاريالمالي اال

المالي وتساعد في  للشمولج الرقمية  ُ ه     ُ الن   اعتمادعلى 
قمية الخاصة بها، ليس فقط تصميم وتنفيذ الحلول الر

إلى         ً بل وصوال   العشرين مجموعةفي دول 
 .52االقتصادات النامية والناشئة

 الشمول المالي الرقمي جيم.  
 في المنطقة العر�ية

قاعدة بيانات المؤشر العالمي ل 2017 عاميركز تقرير 
قياس مستوى الشمول المالي للشمول المالي بعنوان 

على الشمول المالي  ،وثورة التكنولوجيا المالية
الرقمي، ويعرض بعض النتائج الرئيسية من قاعدة 

لنتائج    ً              بلدا . وتشير هذه ا 140البيانات التي تشمل 
                           ً             إلى أن حكومات عدة لجأت مؤخرا  إلى اعتماد 
 سياسات وطنية لتوسيع نطاق الشمول المالي، 

ما أدى إلى تقدم مؤشراتها وخاصة تلك التي 
استخدمت أنظمة الدفع الرقمي وأطلقت السياسات 
                                 ً     ً     الحكومية في هذا النطاق وأصدرت جيال  جديدا  من 

الل الخدمات المالية يمكن الوصول إليها من خ
 الهواتف النقالة وشبكة اإلنترنت. 

وعلى الصعيد العالمي، أحدثت التكنولوجيا الرقمية 
تقرير     ً                                تحوال  في خريطة األنظمة المالية، فبحسب 

قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي لعام 
شخاص البالغين في المائة من األ 52، قام 2017

بإرسال أو تلقي مدفوعات رقمية خالل العام الذي سبق 
في عام  المائة في 42مقابل  (2016)إعداد التقرير 

. وقد دخلت المؤسسات التكنولوجية العمالقة 2014
في المجال المالي لتقديم طائفة واسعة من الخدمات 

                ً     ظهر المؤشرات أيضا  أن                            ُ عبر منصاتها التكنولوجية. وت  
مليون شخص من البالغين من مختلف أنحاء  515

، إما 2017و 2014العالم فتحوا حسابات بين عامي 
في مؤسسات رسمية كالمصارف أو من خالل شركات 

                                              ً      تقديم الخدمات المالية عبر الهاتف النقال، وحاليا  تصل 
في المائة  69                  ً                  نسبة من يمتلك حسابا  من البالغين إلى 

في المائة في  51و 2014في المائة في عام  62مقابل 
. إال أن الفوارق ما بين المناطق واألقاليم ال 2011عام 

تزال واسعة، ففي البلدان المرتفعة الدخل تصل هذه 
في المائة  63في المائة بينما ال تتجاوز  94النسبة إلى 

في البلدان النامية، باإلضافة إلى تفاوت كبير بين بلد 
رجل والمرأة، إذ وآخر في المنطقة الواحدة وبين ال

من الرجال حسابات مالية، مقابل  المائة في 72يملك 
نقاط  7المائة من النساء، أي بفجوة قدرها  في 65

 مئوية ولم تتغير عبر السنين.  

      ً                            ً       ً          إقليميا ، شهدت المنطقة العربية تقدما  ملموسا  منذ عام 
ل أدنى المستويات في 2011                     ّ                    ، إال أنها ال تزال تسج 

تقرير                 ّ                      العالم في ما يخص  الشمول المالي، فبحسب 

https://www.gpfi.org/
https://www.gpfi.org/
https://www.gpfi.org/publications/principles-and-report-innovative-financial-inclusion
https://www.gpfi.org/publications/principles-and-report-innovative-financial-inclusion
https://www.gpfi.org/publications/principles-and-report-innovative-financial-inclusion
https://www.gpfi.org/publications/principles-and-report-innovative-financial-inclusion
https://globalfindex.worldbank.org/
https://globalfindex.worldbank.org/
https://globalfindex.worldbank.org/
https://globalfindex.worldbank.org/
https://globalfindex.worldbank.org/
https://globalfindex.worldbank.org/


51 

قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي لعام 
في المائة فقط من البالغين  37، يمتلك نحو 2017

معدل العالمي الذي وصل حسابات مصرفية مقارنة بال
 16الشكل ، ويقدم 2017عام  فيفي المائة  68.5إلى 

نسب البالغين الذين يمتلكون حسابات مالية في عدد 
 من المناطق.

بية تعاني من فوارق كذلك ال تزال المنطقة العر
ملموسة مقارنة مع المناطق األخرى وال سيما في فئة 

سنة،  24و 15الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 
إذ تتدنى نسبة من يملكون حسابات مالية منهم إلى 

  الدولي البنك بيانات قاعدةفي المائة بحسب  21
Global Findex وهي أدنى نسبة في العالم. أما المرأة ،

                           ً                     في المنطقة العربية، فهي أيضا  تعاني من اإلقصاء في 
ما يتعلق بالتعامالت المالية والمصرفية، حيث لم 

 26  ً ا                              ً       بة النساء اللواتي يملكن حسابا  مصرفيتتجاوز نس
. ومن أهم 2017لعام            ً دنى عالميا  ألفي المائة، وهي ا

معالجته  ينبغيما  وهو ،الثقافي العاملذلك،  أسباب
 لتمكين المناسبة األدوات وتوفير التوعية خالل من

 .المالي الشمول خدمات كافةعلى  الحصولمن  اإلناث

واقع وفي المجال نفسه، شرح اتحاد المصارف العربية 
  الشمول المالي ودور التكنولوجيا المالية في تقريره

ر 2019يناير /الثاني كانونالصادر في  ّ   ، أهمية تطو            
ع في عمليات الدفع عبر                       ّ                      الحلول الرقمية والتوس 

الهاتف النقال وشبكة اإلنترنت، واعتماد الحكومات 
م دفع الرواتب والمعاشات ومستحقات  ُ  ُ                                 سياسات ون ظ          
الضمان االجتماعي من خالل التحويل المصرفي، في 
ن الشمول المالي على مستوى العالم ككل وفي     ّ                                         تحس 

ة العربية بشكل خاص. ويشير التقرير إلى المنطق
ارتفاع نسبة البالغين الذين قاموا بإجراء عمليات دفع 

في  26إلى نحو  2014عام  المائة في 20رقمية، من 
في المنطقة العربية، إال أن هذه  2017المائة عام 

                         ً  النسبة تبقى األدنى عالميا .

 مقارنة إقليمية لنسب مالكي حسابات مالية من البالغين  .16الشكل 

 
 .2017تقرير قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي، على              ً اإلسكوا، بناء   در:المص

 

دول منظمة التعاون والتنمية 
 في الميدان االقتصادي

https://globalfindex.worldbank.org/
https://globalfindex.worldbank.org/
https://globalfindex.worldbank.org/#GF-ReportChapters
https://globalfindex.worldbank.org/#GF-ReportChapters
http://www.uabonline.org/ar/magazine/158315851575158715751578/16081575160215931575160415881605160816041575160416/61165
http://www.uabonline.org/ar/magazine/158315851575158715751578/16081575160215931575160415881605160816041575160416/61165
http://www.uabonline.org/ar/magazine/158315851575158715751578/16081575160215931575160415881605160816041575160416/61165
http://www.uabonline.org/ar/magazine/158315851575158715751578/16081575160215931575160415881605160816041575160416/61165
https://globalfindex.worldbank.org/
https://globalfindex.worldbank.org/
https://globalfindex.worldbank.org/
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وأظهر تقرير اتحاد المصارف العربية المبني على تحليل 
، أن 2017 لعام بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي

في المائة من البالغين الذين لديهم حسابات  15.2نسبة 
مصرفية في المنطقة العربية قد استخدموا الهاتف 

النقال أو اإلنترنت للنفاذ إلى حساباتهم المصرفية في 
في المائة فقط من البالغين قاموا بدفع  9و ،2017عام 

ق عبر اإلنترنت. وتبقى هذه النسب  ّ                                الفواتير أو التسو                  
 36.4هي األدنى مقارنة بالمعدل العالمي الذي سجل 

لت دول منظمة                                   ّ             في المائة، وبالمناطق األخرى حيث سج 
                                        ً      التنمية والتعاون في الميدان االقتصادي مثال  نسبة 

 . المائة في 69.8

 باإلضافة إلى ذلك، ذكر تقرير اتحاد المصارف 
العربية أن دول الخليج كانت السباقة في تسجيل 

أعلى النسب في ما يتعلق باستخدام البالغين 
للهواتف النقالة وشبكة اإلنترنت للنفاذ إلى حساباتهم 

 المصرفية، فسجلت اإلمارات العربية المتحدة 
لمملكة العربية ، تليها ا)المائة في 52.9(أعلى نسبة 
 ، فالبحرين )المائة في 35.7(السعودية 

، )المائة في 29.8(، فالكويت )ةالمائ في 34.9(
 . وتبقى الصورة )المائة في 25.2(فالعراق 

ق  ّ   نفسها في ما يتعلق بدفع الفواتير أو التسو                                          
 عبر اإلنترنت.

 مبادرات لتع��ز الشمول المالي الرقمي في المنطقة العر�ية  .1 اإلطار

 اإلمارات العربية المتحدة

 

 e-Dirham الدرهم اإللكتروني

منظومة الدرهم اإللكتروني أحدث التقنيات وتوفر  تستخدم
الفعالية في الدفع من األمان و  ً ا  وعالمي   ً يا  مستوى عال

مما يجعلها منظومة  ،تضمن تغطية مثلى وواسعةاإللكتروني، و
 متكاملة في اإلمارات العربية المتحدة.

سهولة والمواطنات يعمل النظام الجديد على منح المواطنين 
مما يسهل تحصيل رسوم  ،ز المعامالتوراحة في إنجا

 الخدمات الحكومية وغير الحكومية، من خالل:

                                          ً  نظام الدفع المتكامل للبطاقات المدفوعة مسبقا   •
 والبطاقات االئتمانية؛

 ؛EFTPOSنقاط البيع والتحصيل اإللكترونية  •
 ؛EIPGالدفع عبر اإلنترنت والتجارة اإللكترونية  •
 ؛eVouchersالبطاقات الورقية  •
 التحويل والحسم المباشر من الحسابات البنكية  •

eDebit & eDirect؛ 
 ؛eMobileالدفع بواسطة الهاتف النقال  •
 ؛eKiosksالدفع بواسطة األكشاك اإللكترونية  •
الدفع بواسطة المحفظة اإللكترونية االفتراضية  •

eWallets. 

 

https://globalfindex.worldbank.org/
https://globalfindex.worldbank.org/
https://www.edirhamg2.ae/ar/Homepage.html
https://www.edirhamg2.ae/ar/Homepage.html
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 Emirates Digital Walletمحفظة اإلمارات الرقمية 

الستبدال األموال     ٍ كحل  محفظة اإلمارات الرقمية   �    ا نشئت
والتحويالت المالية    ّ                     تمك ن من إتمام المدفوعات وهي النقدية. 

باستخدام الهواتف الذكية واألجهزة النقالة األخرى وتدعم بذلك 
 مبادرة الحكومة الذكية في اإلمارات العربية المتحدة.

 ،    ً                            مصرفا  في اإلمارات العربية المتحدة 16 المحفظة تجمع منصة
وبهذا، تمهد الطريق للتعامالت المالية غير النقدية من الصرف 

والعاملين، والمقيمات دخار المال لجميع المقيمين والحواالت وا
حيث تجمع المحفظة خبرات وممارسات مجموعة والعامالت 

مع احتياجات  يتالءم                                      ً كبيرة من أنظمة الدفع العالمية وتقدم حال  
 وبيئة اإلمارات المحلية.

                                  ً       ً           ال تتطلب محفظة اإلمارات الرقمية حسابا  مصرفيا ، وهذا ما 
  ً                                  ليا  للسكان ويدعم هدف المصرف المركزي        ً     ً     يمثل حال  ماليا  مثا

لتخفيض تداول النقد وإزالته في النهاية، وتقليل المخاطر 
 المالية واالحتيال.

 المملكة العربية السعودية

 

 للمدفوعات الرقمية "ساما"

ساما للمدفوعات "أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي خدمة 
بالدفع  "ساما"تسمح و .2018أغسطس /آب 26في  "الرقمية

اإللكترونية. والشراء عبر الهواتف الذكية من خالل المحفظة 
تأتي هذه الخطوة لدعم تطوير قطاع التجارة اإللكترونية في 

                    ً                                    المملكة وتمكينه رقميا ، وذلك بالتعاون ما بين مؤسسة النقد 
 العربي السعودي ووزارة االتصاالت وتقنية المعلومات.

عت مؤسسة النقد العربي السعودي في  ّ                                  كما وق       25 
فوعات الفورية عقد تطوير منظومة المد 2019أبريل /نيسان

، ومن المخطط إطالقها في VocaLinkوشركة  IBMمع شركة 
، بالتعاون مع المصارف القائمة في المملكة، 2020نهاية عام 

بهدف تطوير البنية التحتية للقطاع المالي. وستمكن هذه 
المنظومة الجديدة البنوك وشركات التقنية المالية في هذا 

ّ                   لب ي احتياجات العمالء القطاع من تقديم خدمات مبتكرة ت  
ع أن ت حقق هذه الخطوة ثمرات اقتصادية  توق  ّ      ُ                               والعميالت. وي     ُ            
على المدى القريب، وذلك بزيادة المدفوعات الرقمية بنسبة 

مليار ريال من تكاليف  16، وتوفير ما يقارب المائة في 15
                                                 ٍ     التعامالت النقدية، ومعالجة أكثر من مليار عملية دفع  خالل 

 األولى من التشغيل.السنوات الخمس 

http://www.edw.ae/
http://www.edw.ae/
http://www.edw.ae/
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/News/Pages/news25042019.aspx
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 مصر

 

 "ميزة"بطاقة 

، بطاقة 2019يناير /كانون الثاني 10بنك مصر في  صدرأ
المحلية للدفع اإللكتروني، كأول بطاقة مدفوعات  "ميزة"

لشرائح تصدر                   ً  مدفوعة القيمة مسبقا   ةبطاق هيذكية. و
على في إصدارها، وتم االعتماد  .المختلفةوالعميالت العمالء 

م العالمية  ُ ظ      ُ والن   e-financeالبنية التحتية القوية لشركة 
التي توفر المناخ اآلمن للقيام الحديثة التي تقوم عليها و

ية.                           ً                           بعمليات توريد البطاقات طبقا  للمواصفات القياسية العالم
ويعد هذا الحدث أحد أهم اإلنجازات في مجال الشمول 

من خالل  "ميزة"المالي حيث يمكن الحصول على بطاقة 
 .شبكة فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية

في معامالت الشـراء من خالل نقاط البيع  البطاقة ستخدم ُ ت  و
، أو "ميزة"في كافة المنافذ التجارية التي تحمل عالمة 

 ATM 123لصرف النقدي من خالل آالت الصرف اآللي ا
إصدار    ّ عد                                              ُ وتجهيزات الصراف اآللي للبنك في كل المناطق. وي  

خدمات الدفع اإللكترونية ل       ً استكماال   "ميزة"بنك مصر لبطاقة 
 BM WALLETالكثيرة التي يقدمها، ومنها محفظة بنك مصر 

 "ميزة"للدفع عن طريق الهاتف النقال والتي يمكن ربط بطاقة 
من  يةالتجارالجهات خدمات تحصيل المدفوعات لدى وبها، 

 وعبر شبكة اإلنترنت. POSخالل آالت البيع الطرفية 

 البحرين

 

 BenefitPay برنامج

، هي برنامج BenefitPayلمحفظة الوطنية اإللكترونية للهواتف ا
لتسهيل عمليات الدفع في البحرين، من خالل السماح للزبائن 

الدفع من دون الحاجة والتجار على حد سواء بالقيام بمعامالت 
تحميل البرنامج على  جردمبإلى حمل أوراق نقدية أو بطاقات. ف

إرسال أو استالم المبالغ بشكل يصبح باإلمكان هواتف الذكية ال
من خالل استخدام  BenefitPayآمن وسريع. يعمل تطبيق 

. يتم (QR code)تكنولوجيا مسح رمز االستجابة السريعة 
د إنشاء الحساب وتسجيل بطاقة الصراف اإلعداد لمرة واحدة عن

                ُ                             اآللي ومن بعدها ت حفظ بيانات البطاقة بشكل آمن.
 

 

http://www.banquemisr.com/ar/aboutus/press/Pages/Mezza.aspx
https://www.benefit.bh/AR/Services/BenefitPay/
https://www.benefit.bh/AR/Services/BenefitPay/
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أما السبب األساسي وراء تقدم دول الخليج في هذا 
المجال، فيعود إلى استخدام التكنولوجيا في 

المالية واعتماد الحكومات سياسات تقديم العمليات 
ع في عمليات الدفع عبر                       ّ                      الحلول الرقمية والتوس 

الهاتف النقال وشبكة اإلنترنت وتفعيل العديد من 
 الخدمات المالية اإللكترونية.

  ّ                                       شك ل قطاع التكنولوجيا المالية خالل السنوات 
ً                         القليلة الماضية ثورة  في مجال األنظمة المالية                     

ّ             العربية، حيث بات يلب ي الكثير من العالمية و                    
الحاجات والخدمات المتعلقة بالعمليات المالية 
المختلفة وبطرق متقدمة تنافس إلى حد كبير 

الخدمات المالية التقليدية من حيث السرعة 
والتكلفة. ونجحت الشركات الناشئة في مجال 

التكنولوجيا المالية في تقديم حزمة متنوعة من 
تتضمن المدفوعات والعمالت  الخدمات المالية

الرقمية وتحويل األموال وكذلك اإلقراض والتمويل 
الجماعي وإدارة الثروات باإلضافة إلى خدمات 

التأمين. وللتكنولوجيا المالية قدرة على تغيير هيكل 
                                             ً  الخدمات المالية، وجعلها أسرع وأرخص، وأكثر أمنا  

ي             ً                               وإتاحة، خصوصا  للشريحة الكبيرة من السكان الت
ال تتعامل مع الجهاز المصرفي. ومن المنتظر أن تسهم 

هذه التكنولوجيا وما تقدمه من ابتكارات مالية في 
 تعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية التي 

                                    ً        ال تزال تعاني من أدنى المستويات عالميا . وسوف 
تؤدي االبتكارات في مجال التكنولوجيا المالية، 

ف الذكية وتغلغل اإلنترنت، وانتشار استخدام الهوات
ً     إلى تسهيل الحصول على الخدمات المالية، خاصة  في                                           

ً             المناطق النائية، وللفئات األكثر إقصاء  مثل المرأة.                                     

               ً                         والعمل جار حاليا  للتركيز على أبرز خصائص 
ال في رفع  ّ           التكنولوجيا المالية ومساهمتها بشكل فع                                      

 كفاءة الخدمات المالية وتعزيز مستويات الشمول
وتطبيقها  (Blockchain)المالي، ومنها سالسل الكتل 

على (المحتمل لزيادة شفافية المدفوعات وكفاءتها 
، وقدرتها )سبيل المثال في سياق التحويالت الدولية

على تعزيز أمن المعامالت، وتحليل البيانات الضخمة 
لما لها من أهمية في عمليات التصنيف االئتماني، 

ات البيومترية لتعزيز وزيادة باإلضافة إلى التقني
. وهنا ال بد من "إعرف عميلك"كفاءة إجراءات 

الذي  إطار العمل للتحول المالي الرقمياإلشارة إلى 
 Alliance)المالي وضعه التحالف من أجل الشمول 

for Financial Inclusion-AFI)  لتهيئة البنية األساسية
والبيئة السياساتية والتنظيمية المواتية لدعم التحول 
المالي الرقمي، وذلك باالعتماد على عدد من التجارب 

 من البلدان النامية والمتقدمة. 

 إطار العمل للتحول المالي الرقميدال.  

أهمية اتباع  إطار العمل للتحول المالي الرقمييؤكد 
نهج على مراحل، يقضي بدعم البنية التحتية وتوفير 

البيئة التنظيمية والسياسية من أجل تطوير نظام مالي 
القتصادات على تعظيم فوائد رقمي متطور يساعد ا

التكنولوجيا المالية في الشمول المالي وتوفير التوازن 
المالئم بين االستقرار المالي وحماية المستهلك 
 والنزاهة. ويشمل هذا اإلطار أربع ركائز أساسية:

بناء نظام تحديد الهوية الرقمية  الركيزة األولى:
تسهيل ، و(e-KYC)        ً  إلكترونيا   "إعرف عميلك"ونظام 

عمليات فتح الحسابات المالية لجميع المؤسسات 
 ، ً   والشركات والشركاء والعمالء واألفراد، رجاال  ونساء       ً                                       

             ً      ً                              مما يوفر أساسا  متينا  ليس فقط للشمول المالي، ولكن 
   ً                                       أيضا  لتعزيز االقتصاد الرقمي على نطاق أوسع. 

ن أن الهوية، وال سيما الهوية الرقمية،              �                                     فالتجارب تبي 
ّ      عد  هذا                              ُ ي في الشمول المالي الرقمي. وي  أمر أساس  

             ً                              الموضوع تحديا  خاصة في البلدان النامية حيث 
                               �              ال تملك شرائح كبيرة من السكان أي  شكل من أشكال 

الهوية الرسمية. وتجدر اإلشارة إلى أن الهوية 
                             �                     القانونية الرسمية للجميع قد ا درجت كركيزة من ركائز 

عد عدم تحديد  ُ              تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وي                                  
           ً      ً                           الهوية عائقا  واضحا  للوصول إلى النظام المالي 

سياق المعايير الدولية المتعلقة وخدماته، ال سيما في 

https://www.g24.org/wp-content/uploads/2018/09/G-24-AFI_FinTech_Special_Report_AW_digital.pdf
https://www.g24.org/wp-content/uploads/2018/09/G-24-AFI_FinTech_Special_Report_AW_digital.pdf
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العميلة من أجل العناية /بضرورة تحديد هوية العميل
ها. وتلحظ أرقام قاعدة بيانات /بها وحمايته/به

أن السبب  2017المؤشر العالمي للشمول المالي لعام 
والبالغات الرئيسي لعدم امتالك عدد كبير من البالغين 

إلى عدم توفر حسابات مالية، يعود بالدرجة األولى 
الوثائق الالزمة. وهذا ما يشير إلى أهمية تحديد 

لي، لدرجة                                           �          الهوية الرقمية لما لها من تأثير كبير وتحو 
               ً                             أنها أصبحت أساسا  في جميع استراتيجيات الشمول 

المالي الرقمي، إذ تسمح لألشخاص أو الشركات 
الصغيرة والمتوسطة بفتح حسابات دون الحاجة إلى 

ً                                  ا ، خاصة في البلدان التي ليس لديها التواجد شخصي
 شبكات فروع مصرفية واسعة النطاق.

توفير البنية التحتية الالزمة  الركيزة الثانية:
والضرورية للدفع اإللكتروني وتطوير أنظمة الدفع 

اإللكترونية المفتوحة، وتطوير البيئة التمكينية 
التنظيمية والسياساتية التي تيسر التدفق الرقمي 

ال في االقتصاد المحلي بين جميع الوسطاء في لألمو
القطاع المالي التقليدي وتفتح مداخل نحو أسواق 

جديدة. وتشكل األنظمة غير الفعالة لنقل األموال 
وتسديد المدفوعات وعدم القدرة إلى الوصول إلى 

هذه األنظمة عوائق أساسية أمام الشمول المالي 
لدان النامية، والنمو االقتصادي. وفي العديد من الب

   ّ                                        ً  تشك ل أنظمة الدفع التقليدية غير الفعالة حاجزا  
ّ              رئيسيا  للنشاط االقتصادي. ولذا، ت عد  أنظمة الدفع    ُ                          ً     

َ                                          البنية  األساسية لتدفق األموال عبر أي اقتصاد، وهي       
ضرورية للشمول المالي والتنمية االقتصادية. وقد 
أثمرت الجهود في ذلك وأضحت خدمات التمويل 

بر الهواتف النقالة، بما في ذلك تلك التي المقدمة ع
                         ً       ً             تقدمها شركات االتصاالت، جزءا  رئيسيا  من الحل في 

 سبيل بلوغ الشمول المالي الرقمي. 

التوسع في االستخدام ورقمنة  الركيزة الثالثة:
مدفوعات الحكومة وتوفير الخدمات. تعتمد هذه 

الركيزة على تعزيز مبادرات فتح الحسابات والوصول 
ليها، باإلضافة إلى تطوير وتوفير الخدمات الحكومية إ

        ً                               إلكترونيا ، وخاصة كل ما يتعلق بالتحويالت 
والمدفوعات العامة، من أجل زيادة استخدام التمويل 
الرقمي والخدمات ذات الصلة. فال شك أن الركيزتين 

األولى والثانية هما األساس للوصول إلى الخدمات 
الرقمية، خاصة وأن عمليات المالية واألنظمة المالية 

تحديد الهوية الرقمية وتسهيل فتح الحسابات تشكل 
األساس في الشمول المالي، باإلضافة إلى آليات معالجة 

المخاوف المتعلقة بسالمة السوق وتوفير البنية 
م  ُ ظ                                         ُ األساسية للدفع الرقمي واإلطار التنظيمي لن  

اسعة المدفوعات اإللكترونية، وهذا ما يدعم مجموعة و
من التطبيقات ويعزز قدرة الوصول بسرعة إلى القطاع 

المالي واستخدام آليات الدفع. ومع ذلك، فقد أظهرت 
التجارب عدم كفاية هاتين الركيزتين وحدهما وحاجة 
الناس إلى تطبيقات مفيدة أو ضرورية، وأفضل مثال 

لذلك هو رقمنة المدفوعات الحكومية، وعمليات تحويل 
ية في الحسابات المصرفية وغيرها من الرواتب الحكوم

 .والمواطنات التطبيقات التي تشمل غالبية المواطنين

توسيع نوعية الخدمات ونطاقها، من  الركيزة الرابعة:
خالل تصميم البنية التحتية للسوق المالية وأنظمتها. 

وتعتمد هذه الركيزة على الركائز الثالث األولى 
ويل واالستثمار، لتحقيق الوصول األوسع إلى التم

ودعم حاالت االستخدام بما في ذلك تداول األوراق 
المالية والمقاصة والتسوية والوظائف المالية األخرى 
          ً                                      األكثر تطورا . تتمثل هذه الركيزة في تصميم الهياكل 

األساسية المناسبة للسوق المالية الرقمية واألطر 
السياساتية والتنظيمية التي تدعم مجموعة واسعة 

الخدمات والمنتجات المالية ذات القيمة المضافة،  من
مما يدعم الوصول المالي واالستخدام واالستقرار، 
         ً                                  ويتيح فرصا  أوسع لالستثمار في األسواق المالية 

 وأسواق األسهم والسندات الحكومية.

 مالحظات ختامية وتوصياتهاء.  

جل خالل األعوام                                   ُ              على الرغم من التطور الكبير الذي س 
القليلة الماضية في ما يتعلق بالتحول المالي الرقمي، 
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وخاصة بيئة التكنولوجيا المالية في المنطقة العربية، 
وذلك بدعم من الحكومات بهدف تحسين الحلول 

المالية، وتعزيز إمكانية الوصول إليها وبأسعار معقولة، 
نطقة تعاني من مشكالت عدة في مجال ال تزال الم

الشمول المالي، من حيث نسبة البالغين الذين يملكون 
حسابات مصرفية والفجوة بين الجنسين في ملكية 
الحسابات. وفي ما يلي بعض التوصيات التي يمكن 

 لصانعي وصانعات السياسات في الدول األعضاء 
 النظر فيها لتعزيز الشمول الرقمي المالي في 

 منطقة العربية:ال

رسم رؤية وتوجهات استراتيجية واضحة وتحقيق  •
التماسك ما بين السياسات لضمان التقدم في هذا 

المجال والتماشي مع التطورات العالمية ومع خطة 
 ؛2030التنمية المستدامة لعام 

 إطار العمل للتحول المالي الرقمياالستناد إلى  •
 بغيةالذي وضعه التحالف من أجل الشمول المالي 

اعتماد إطار مشابه يتالءم مع احتياجات المنطقة 
املة تعتمد على العربية، ووضع استراتيجيات ش

عمليات الدفع الرقمي وعلى أدوات التكنولوجيا 

الشمول المالي الرقمي المالية من أجل دعم وتعزيز 
 ؛في المنطقة

االستثمار في البنية التحتية لالتصاالت وتحديثها  •
لكي تتالءم مع تطورات التكنولوجيا المالية وتلبي 

والحلول المبتكرة في  احتياجات تفعيل التطبيقات
 ؛هذا المجال

تحديث القوانين والمراسيم التشريعية واألطر  •
التنظيمية الالزمة من أجل دعم عملية التحول 

ة في سبيل /المالي الرقمي وحماية المستخدم
تعزيز الشمول المالي وتحقيق أهداف التنمية 

 المستدامة.

 ً            يا  على إعداد وفي هذا المجال، تعمل اإلسكوا حال
بعنوان  2019دراسة تحليلية تصدر في أواخر عام 

التمويل الرقمي: آفاق الشمول والتمكين في المنطقة "
            ً                           ، وذلك تماشيا  مع موضوع المنتدى السياسي "العربية

. 2019الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 
ية وتهدف الدراسة إلى تقييم آفاق التمويل الرقمي للتنم
في المنطقة العربية واقتراح إطار للتعامل بكفاءة مع 

الفرص والتحديات على المستوى اإلقليمي العربي.

https://www.g24.org/wp-content/uploads/2018/09/G-24-AFI_FinTech_Special_Report_AW_digital.pdf
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 53الرقمية �ين الجنسين الفجوة تقليص نحو .2

 مقدمةألف.  

تتسبب الفجوة الرقمية بين الجنسين بخسارة العالم 
المنطقة العربية لنصف موارده البشرية، وخاصة في 

تقرير الحيث الفجوة هي األكبر في العالم، بحسب 
الذي يصدره  2018لعام  الجنسين بينفجوة لل العالمي

 هذهمؤشر  متوسط قيمة(المنتدى االقتصادي العالمي 
التقرير، وتحليل ب شمولةالفجوة للبلدان العربية الم

 استمرت. وإذا ما )24و 18و 17أداء المناطق، ص 
 108وتيرة التقدم الحالية، قد يحتاج العالم إلى 

من العمل لسد الفجوة الرقمية وتحقيق  واتسن
المساواة بين الجنسين، وإلى فترة زمنية أطول لردم 
الفجوة بين الجنسين في مجالي االقتصاد والسياسة 

وفق (حيث الفجوة هي األوسع على المستوى العالمي 
 .)15و 10و 9التقرير عينه، ص 

عود الفجوات الرقمية إلى عدم المساواة في النفاذ ت
إلى تكنولوجيا المعلومات  )                   ً أو عدم النفاذ إطالقا  (

واالتصاالت، وذلك على مستوى البلدان والمناطق 
وقطاعات معينة في المجتمع مثل ذوي وذوات الدخل 

المنخفض وسكان األرياف والنساء والشباب 
ة العالمية إلى والمهاجرين. كما تشير الفجوة الرقمي

الفجوة التكنولوجية بين البلدان المتقدمة والبلدان 
النامية، وهي تنتج عن عدد من العوامل االجتماعية 

واالقتصادية، من بينها انخفاض الدخل، وتدني 
التحصيل العلمي، وارتفاع كلفة النفاذ إلى اإلنترنت، 

 وعدم كفاية البنية التحتية.

مه من فوائد ومع تطور  ّ             التكنولوجيات الرقمية وما تقد                             
وإمكانات لعملية التنمية، من الممكن أن تتسع الفجوة 

المساواة في  بين الجنسين عند عدم مراعاة منظور

ة الجهود اإلنمائية.                              ّ  والمنطقة العربية في حاجة ملح 
إلى مواكبة بقية العالم في االستفادة من التقنيات 

ة التحديات المرتبطة بها.  الرقمية الحديثة، ومواجه
ولذلك، تحتاج المنطقة إلى تطوير المهارات والقدرات 

رها  ّ     من أجل االستفادة من اإلمكانات التي توف                                     
التطورات الرقمية الحديثة واالستمرار في مواجهة 

التحديات اإلنمائية التقليدية التي تواجهها المنطقة، 
 أة والرجل.  ومنها تلك المتعلقة بعدم المساواة بين المر

يتناول هذا القسم الفجوة الرقمية بين الجنسين 
ً              بشكل عام بناء  على التقرير   بينلفجوة ل العالمي            

، والفجوة الرقمية في المنطقة 2018لعام  الجنسين
الضوء على إمكانية  بشكل خاص مع تسليط العربية

 ردم هذه الفجوة.

الفجوة الرقمية �ين الجنسين على باء.  
 لممستوى العا

تمتد الفجوة الرقمية بين الجنسين على كافة 
االجتماعية واالقتصادية وعبر البلدان، المجاالت 

الجنسين لعام  بينلفجوة لتقرير العالمي الويرصد 
بين الجنسين من خالل مؤشر  االختالفات 2018

للقياس يعتمد على معايير تتعلق بالصحة والتعليم 
 .واالقتصاد والسياسة

لفجوة بين الجنسين لوتتراوح قيمة المؤشر العالمي 
، وتهدف )مساواة كاملة( 1إلى  )ال مساواة( 0من 

عملية تصميمه إلى زيادة الوعي حول الفجوات 
احة من خالل الحالية بين الجنسين والفرص المت

ر بيانات المؤشر معلومات قياسية من  ّ                                   تخفيضها.  وتوف               
أجل تعزيز عمل البلدان في إطار تحديد أولوياتها، كما 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf
https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2018
https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2018
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والمنطقة تتيح إمكانية المقارنة على مستوى البلد 
ويتيح المؤشر إمكانية قياس الفجوات وفئات الدخل. 

بين الجنسين وفق معايير مختلفة تبين مدى التكافؤ 
توزيع الموارد والفرص في البلدان ودون االعتماد في 

ر ترتيب بلدان                                ّ              على مستويات الدخل، وهذا ما يفس 
المرتبات العشر األولى للمؤشر.  الدخل المنخفض بين

تستند عملية قياس مؤشر الفجوة بين الجنسين على 
مستوى العالم إلى قياس المؤشرات الفرعية األربعة 

االقتصادية والفرص، المكونة له، وهي المشاركة 
صحة والبقاء، والتمكين والتحصيل العلمي، وال

وتتضمن عملية احتساب المؤشر أربع السياسي. 
ن مدى                                         �      مراحل، تبدأ بتحويل البيانات إلى نسب تبي 

االختالف بين المرأة والرجل في مستويات التحصيل؛ 
ً                  ثم تعديل بعض المؤشرات بناء  على معيار مرجعي                           

ضع قياس واحد عندما يتم تحقيق للتكافؤ من أجل و
المساواة أو تجاوزها؛ ثم احتساب مقياس كل من 

ً                           المؤشرات الفرعية بناء  على المتوسط المرجح لمجمل                      
ً            المؤشرات؛ واحتساب المؤشر الكلي بناء  على متوسط                                    

 .54قياسات المؤشرات الفرعية

ن  ّ   يبي  تطور المؤشر العالمي للفجوة بين  17الشكل   
نة له خالل  ّ           الجنسين والمؤشرات الفرعية األربعة المكو                                       

الذي  ،. وقد سجل المؤشر الكلي2018-2006الفترة 
قياس بلغ      َ معدل   ،يعتمد على المعدل المرجح للسكان

في المائة نحو  68أي نسبة ، 2018في عام  0.68
في المائة  32أو نسبة (تحقيق المساواة الكاملة 

 .)للفجوة بين الجنسين

وعند مقارنة المؤشرات الفرعية بالمؤشر الكلي 
للفجوة بين الجنسين، يتبين أن الفجوة األوسع تكمن 

في مؤشر التمكين السياسي، وتليها الفجوة في 
كامل الفترة  مؤشر التمكين االقتصادي، وذلك على

. كما يبين 2006منذ بداية قياس المؤشر في عام 
تقدم المؤشرات الفرعية للصحة والتعليم على معدل 

قياس المؤشر الكلي للفجوة بين الجنسين على 
 مستوى العالم. 

الجنسين  �ينالعالمي للفجوة  المؤشر.  17الشكل 
2006-2018 

 
 .2018 الجنسين لعام بينلفجوة لتقرير العالمي ال در:المص

الفجوة بين الجنسين في عام  18الشكل ويظهر 
مقارنة  (0.22)لمؤشر التمكين السياسي  2018

بالمؤشرات الفرعية األخرى، والذي يعود انخفاضه إلى 
االختالفات وعدم المساواة في حجم التمثيل في 

ة بين الجنسين في عملية صنع القرار.  كما يبين الفجو
والتي تعود إلى  (0.59)مؤشر التمكين االقتصادي 

االختالفات في المشاركة في العمل وفي مستويات 
 القيادة واألجور.  

https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2018
https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2018
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العالمي للفجوة �ين الجنسين  المؤشرء أدا  .18الشكل 
 2018 عامفي 

 
 .2018 الجنسين لعام بينلفجوة لتقرير العالمي ال المصدر:

وفي مجال الصحة والتعليم، تتقدم المؤشرات الفرعية 
على معدل قياس  )0.96و 0.95(للصحة والتعليم 

مما يجعل نسبة الفجوة بين  (0.68)المؤشر الكلي 
َ                               الجنسين في محور ي الصحة والتعليم أقل من متوسط                

في  32في المائة مقارنة بـ  5و 4(الفجوة العالمية 
. وترتبط هذه الفجوات بإمكانية الحصول على )المائة

التعليم األساسي والتعليم العالي وباختالفات متوسط 
 . 55ر المتوقعالعم

وعلى الرغم من انحسار الفجوة بين الجنسين في 
المؤشر الفرعي للتعليم، يحتاج العالم إلى تطوير 

المهارات وتعزيز القدرة على الوصول إلى التعليم 
الجامعي. فال تزال نسبة األمية للمرأة مرتفعة في 

بعض بلدان العالم، ومستوى االلتحاق بالتعليم 
 .56ساء والرجالالجامعي منخفضة للن

الفجوة �ين الجنسين في بعض جيم.  
 العر�ية بلدانال

 2018في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 
دولة في تقليص هذه  149الذي يقيس مدى تقدم 

 دولة عربية  16الفجوة، كان من ضمن الدول 
 جاء ترتيبها دون معدل قياس المؤشر الكلي 

 السفلى للمؤشر.   30وضمن الدرجات الـ  (0.68)

  مرتبةوكانت تونس البلد األول الذي ظهر بعد ال
، تلتها اإلمارات 119للمؤشر، في المرتبة  100

 126و 121(العربية المتحدة والكويت وقطر 
ات مرتب.  وكان ترتيب تسع دول عربية في ال)127و

ظهر  10الـ  ُ     السفلى للمؤشر. وي  ترتيب  5 الجدول                
المشمولة بالتقرير وقياس  16البلدان العربية الـ 

ل الكلي  ّ         المؤشرات الفرعية لكل منها، مقارنة بالمعد                                         
بين الجنسين والمؤشرات الفرعية،  لمؤشر الفجوة

ل ومقياس المؤشر الكلي  ّ                       باإلضافة إلى معد                 
ومعدل المؤشر اإلقليمي للبلدان  )97رتبة مال(

 المشمولة بالتقرير. 16 العربية الـ

ن الترتيب المتدني للبلدان العربية وفق  ّ                                       يبي     
 مؤشر الفجوة بين الجنسين ضرورة العمل 
 والتعاون من أجل تقليص هذه الفجوة في 

 كافة المجاالت، ووضع سياسات شاملة وأكثر 
   ً                                    عدال  تعود بالفائدة على اقتصادات المنطقة 

 .ومجتمعاتها

 كما يتعين على واضعي وواضعات السياسات 
                               ً              وكافة الجهات المعنية العمل سويا  من أجل تقليص 

 ات بين الجنسين، من خالل زيادة الوعي الفجو
 حول قضايا عدم المساواة بين المرأة والرجل، 

وأخذ احتياجات الجنسين في االعتبار في كافة 
                     ً                 السياسات الوطنية، بدءا  من مرحلة تصميم 

 السياسات إلى كافة مراحل التنفيذ وخططها، 
بحيث تغطي القضايا المتعلقة بالمرأة والالمساواة 

ات في مجاالت التعليم واالقتصاد والتحدي
 .والسياسة والصحة

  

https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2018
https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2018
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  الكلي، مقارنة مع المعدل الجنسين �ينالبلدان العر�ية وقياس مؤشرها للفجوة  بعضترتيب   .5 الجدول
 اإلقليمي المعدلو

 *البلد
ترتيب 
 المؤشر

1-149 

معدل قياس 
 المؤشر

0-1 

الصحة 
 والبقاء

0-1 

التحصيل 
 العلمي

0-1 

المشاركة 
 االقتصادية

0-1 

التمكين 
 السياسي

0-1 

 0.22 0.59 0.95 0.96 0.68 97** المعدل الكلي للمؤشر

 0.22 0.44 0.97 0.97 0.65 119 تونس

 0.18 0.44 0.98 0.97 0.64 121 اإلمارات العربية المتحدة

 0.03 0.54 0.99 0.96 0.63 126 الكويت

 0.05 0.51 1.00 0.96 0.63 127 قطر

 0.15 0.45 0.96 0.96 0.63 128 الجزائر

 0.04 0.52 1.00 0.96 0.63 132 البحرين

 0.09 0.42 0.98 0.97 0.61 135 مصر

 0.19 0.41 0.86 0.97 0.61 136 موريتانيا

 0.12 0.40 0.94 0.96 0.61 137 المغرب

 0.08 0.38 1.00 0.97 0.61 138 األردن

مان  0.02 0.43 0.99 0.98 0.61 139 ُ    ع 

 0.09 0.41 0.94 0.97 0.60 140 المعدل اإلقليمي للمؤشر

 0.02 0.43 0.96 0.97 0.60 140 لبنان

 0.08 0.34 0.98 0.96 0.59 141 المملكة العربية السعودية

 0.06 0.27 0.96 0.98 0.57 146 الجمهورية العربية السورية

 0.14 0.26 0.83 0.98 0.55 147 العراق

 0.01 0.30 0.72 0.97 0.50 149 اليمن

 .World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2018 (Geneva, 2018), p. 8      ً      استنادا  إلى  المصدر:

 .http://wef.ch/gggr18خالل الرابط: ، وفي متصفح المعلومات على اإلنترنت، من 53تتوفر معلومات حول البلدان في التقرير، ص  * :مالحظات

ً                                       ، وت حسب بناء  على قيم المؤشرات الفرعية المكونة له. 0.68يعتمد ترتيب المعدل الكلي للمؤشر على القيمة الوسطى لقياس المؤشر وهي  **          ُ    
 حسب عدد السكان.ب                      ً        ً  ويكون قياس الوسطي بسيطا  وموزونا  

 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf
http://wef.ch/gggr18
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 الفجوة الرقمية �ين الجنسيندال.  

تمثل الفجوة الرقمية التفاوت في النفاذ إلى 
تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت وفي إمكانيات 

استخدامها، وتغطي الفجوة الرقمية مختلف مجاالت 
ن األوجه القائمة لعدم المساواة  ّ                               الحياة وتبي            

 واالستبعاد والفقر.

 الفرص    ّ تقل   وفي ظل الفجوات القائمة بين الجنسين،

الرقمية  للحصول على التكنولوجيات المتاحة للمرأة
للمشاركة  الالزمة الرقمية لمهاراتا والكتساب

منها.  ولذلك، ينبغي توجيه السياسات  واالستفادة
إتاحة نحو تحقيق التكافؤ بين الجنسين من خالل 

من أجل تعزيز  النفاذ بأسعار معقولة وبمحتوى مفيد،
ومستوى التحصيل العلمي، وتمكين  الرقمية المهارات

 .57العمل في سوقمشاركة من الالمرأة 

    ً                                       ونظرا  لشمول مصطلح الفجوة الرقمية العديد من 
الجوانب التي تؤثر في مختلف قضايا المجتمع، يتم 

استخدام مصطلح الشمول الرقمي عند وصف 
معلومات االختالفات في النفاذ إلى تكنولوجيا ال

ويعني مصطلح الشمول . واالتصاالت واستخدامها
الرقمي إتاحة إمكانية الحصول بكلفة معقولة وجودة 

مناسبة على األجهزة الرقمية والمهارات التي تسمح 
باستخدامها وخدمات الدعم التقني والتطبيقات 

 .58والمحتوى المجدي على اإلنترنت

ومن المتوقع أن تترافق الفجوات الواسعة بين الجنسين 
مع فجوات في الشمول الرقمي  في المنطقة العربية

للمرأة والرجل وللفتيات والفتيان على حد سواء؛ وأن 
                                  ّ       تستمر هذه الفجوة في االتساع حيث تقل  الفرص 

المتاحة للمرأة للنفاذ واالستخدام المجدي لإلنترنت 
وعلى الرغم من التكنولوجيات الرقمية بشكل عام. و

اجه المرأة توفير النفاذ لإلنترنت للمجتمع بشكل عام، تو
عوائق اجتماعية واقتصادية وثقافية من الممكن أن 

ّ                                            تحد  من إمكانية نفاذها إليها واستخدامها المجدي.    

توقع اتساع الفجوة الرقمية بين الجنسين مع  ُ                                          ولذلك، ي         
تطور التكنولوجيات الرقمية، في حال غياب التدابير 

ّ                                  الالزمة للحد  منها. وينبغي إدراج مراعاة منظور            
ة بين الجنسين في كافة مبادرات التنمية المساوا

الرقمية في المنطقة العربية من أجل التخفيف من 
تفاقم الفجوة الرقمية بين الجنسين مع عملية التحول 

 والتطور الرقمي.  

ومع حاجة المنطقة الملحة إلى مواكبة بقية مناطق 
العالم ودعم عملية التنمية المستدامة، ينبغي إيالء 

لقضايا االختالف بين الجنسين في اهتمام خاص 
عملية تقديم كافة الخدمات للمجتمع وفي برامج 

إتاحة النفاذ إلى الموارد والفرص لتخفيض الفروقات 
 والتقدم نحو المساواة الكاملة.

ُ     وت ظهر  ءات االتحاد الدولي لالتصاالت لعام إحصا 
تتزايد على الفجوة الرقمية بين الجنسين أن  2019

 في الفجوة هذه ازدياد بسبب وذلكالمستوى العالمي، 
 وتسجل.      ً نموا   البلدان أقلوخاصة في  النامية، البلدان

على وجه  لإلنترنت النساء استخدام معدالت
ففي حين . مقارنة بالرجال منخفضة     ً نسبا  الخصوص 

في  2019و 2003هذه الفجوة بين عامي  تقلصت
والمنطقة أفريقيا في  اتسعت ،البلدان المتقدمة

ن ارتباط العربية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.      �         وتبي 
انخفاض الفجوة الرقمية بين الجنسين بزيادة التكافؤ 

 في التعليم العالي.

الفجوة بين الجنسين في  اتساعويبين المرجع نفسه 
في المائة في المنطقة  5استخدام اإلنترنت بنسبة 

 24.4إلى  19.2من  ،2019و 2003العربية بين عامي 
الفجوة الرقمية في البلدان  كذلك اتسعتفي المائة. 

البلدان في أقل وبالمائة،  22.8إلى  15.8 منالنامية 
فارق في ، مما يعمق البالمائة 42.8إلى  29.9 من     ً نموا  

 التي عدم المساواة مقارنة بالبلدان المتقدمة النمو
.  كما بالمائة 2.3إلى  5.8فيها هذه الفجوة من  تقلصت

ظهرت زيادة طفيفة في متوسط الفجوة بين 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/FactsFigures2019.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/FactsFigures2019.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/FactsFigures2019.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/FactsFigures2019.pdf
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في المائة.  17.0إلى  11.0الجنسين في العالم من 
المعدل العام صل يوفي مجال اإلنترنت النقالة، 

، المائة في 23إلى العالم  فيلفجوة بين الجنسين ل
 وشمال األوسط الشرق منطقةفي المائة في  20وإلى 

 في الجنسين بين الفجوة تقرير بحسب أفريقيا،
الذي تصدره الجمعية  ،2019 لعام النقال الهاتف

 الدولية لشبكات الهاتف المحمول. 

استخدام اإلنترنت للفرد في أي مكان  6 الجدولويبرز 
االتحاد  إحصاءاتفي البلدان العربية التي تشملها 

. ويبدو من هذا الجدول أن نسبة الدولي لالتصاالت
الرجال من مجموع مستخدمي اإلنترنت أعلى من 

في معظم هذه البلدان، وتتقارب هذه  نسبة النساء
النسب في الكويت وقطر والبحرين واإلمارات العربية 

.المتحدة حيث نسبة المستخدمين مرتفعة

 عدد من البلدان العر�ية في الجنس نوعاستخدام اإل�ترنت للفرد ووفق   .6 لالجدو

 النساء الرجال كافة األفراد السنة األخيرة البلد

 50.3 68.1 59.6 2018 الجزائر

 98.5 98.7 98.6 2018 البحرين

 41.3 52.4 46.9 2018 مصر

 51.2 98.3 75.0 2018 العراق

 99.8 99.5 99.6 2018 الكويت

 61.1 68.5 64.8 2018 المغرب

مان  74.0 79.4 76.8 2016 ُ    ع 

 60.2 68.5 64.4 2018 فلسطين

 99.8 99.5 99.7 2018 قطر

 91.4 94.6 93.3 2018 المملكة العربية السعودية

 11.0 16.9 14.1 2016 السودان

 ... ... 64.2 2018 تونس

 98.8 97.1 98.5 2018 العربية المتحدةاإلمارات 

 International Telecommunication Union, “Gender ICT Statistics, individuals using the internet (from any location), by المصدر:
gender (%)”. Avaialble at https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx (accessed on 19 August 2019). 

 

https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2019/03/GSMA-Connected-Women-The-Mobile-Gender-Gap-Report-2019.pdf
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2019/03/GSMA-Connected-Women-The-Mobile-Gender-Gap-Report-2019.pdf
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2019/03/GSMA-Connected-Women-The-Mobile-Gender-Gap-Report-2019.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/statistics/2019/Individuals%20using%20the%20internet%20by%20gender_Jun2019.xlsx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/statistics/2019/Individuals%20using%20the%20internet%20by%20gender_Jun2019.xlsx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
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 تقليص الفجوة الرقمية �ين الجنسين.  هاء

كنولوجيات الرقمية، تزداد الحاجة إلى مع تطور الت
نماذج جديدة لألعمال والتمويل تشمل فوائدها النساء 

والفتيات وجميع فئات المجتمع في المناطق الريفية 
والفقيرة كما هو الحال في المدن والمناطق الغنية.  

وينبغي أن تراعي السياسات الوطنية العناصر المتعلقة 
هدف تقليص الفجوة بكل من الجنسين وتركز على 

الرقمية بينهما، أي تقليص االختالفات بين المرأة 
والرجل من حيث النفاذ إلى اإلنترنت والمهارات التي 

 . جد  ٍ   تمك ن من استخدامها بشكل م    ُ                     ّ    

وإزاء التحديات المرافقة للتطورات التكنولوجية 
الرقمية، من الضروري االستفادة من هذه التطورات 

ات والمخاطر المحتملة. وفي مع التخفيف من التحدي
هذا اإلطار، تحتاج البلدان العربية إلى بناء القدرات 
والمهارات الالزمة لمواكبة التطورات التكنولوجية 

 الرقمية وعدم تفويت فرص االستفادة من فوائدها.

وتعود هذه التحديات إلى درجة االختالف في 
ي أن ولذلك، ينبغها والنفاذ إليها واستخداماتها. توافر

تركز السياسات الوطنية على توفير التكنولوجيات 
الرقمية بشكل واسع وبكلفة معقولة وتتيح النفاذ 
المجدي للجميع، ما يسهم في مواجهة التحديات 
المحتملة، التي قد تزيد من عدم المساواة وتعمق 

الفجوة الرقمية.  وعلى سبيل المثال، ينبغي توفير 
اسع وشامل من أجل التقنيات المالية على نطاق و

تمكين كافة فئات المجتمع في المناطق الريفية 
 والمدن وللفقراء واألغنياء.

ويشكل التحصيل العلمي المجال الرئيسي الذي يمكن 
من خالله إحداث تغيير وتقليص الفجوة الرقمية بين 
الجنسين، ويحتاج سوق العمل التكنولوجي المتنامي 

مواكبته.  وباإلمكان إلى المهارات الرقمية الالزمة ل
توجيه المبادرات اإلنمائية في مجال التعليم إلى 

تحفيز توجه المرأة والفتيات إلى مجاالت تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت والعلوم والتكنولوجيا 
 والهندسة والرياضيات.

وبهدف ردم الفجوة الرقمية بين الجنسين وتعزيز 
واالتصاالت،  استخدام المرأة لتكنولوجيا المعلومات

أعد االتحاد الدولي لالتصاالت بالتعاون مع هيئة األمم 
المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

خطة عمل لردم الفجوة  2016وشركاء آخرين في عام 
ف إلى إشراك كافة الجهات المعنية ، تهدبين الجنسين

وتعزيز التنمية المستدامة الشاملة، وهي تغطي 
 المجاالت التالية:

إدراج اعتبارات الجنسين في االستراتيجيات  •
 والسياسات والخطط وآليات التمويل؛

توفير النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  •
وبكلفة معقولة للنساء والفتيات، خاصة في 

ّ                      المناطق الريفية، والحد  من التحديات التي قد                       
 تعيقهن عن استخدامها؛

بناء المهارات الرقمية للنساء والفتيات وتعزيز  •
تطوير الخدمات والمحتوى والتطبيقات التي تلبي 

 احتياجاتهن؛
تشجيع المرأة على المشاركة في قطاع تكنولوجيا  •

المعلومات واالتصاالت وفي مجاالت التعليم 
طة بها، وفي برامج بناء القدرات والسعي إلى المرتب

 مناصب صنع القرار؛
إنشاء شراكات تشمل مختلف الجهات المعنية  •

لوضع التدابير الالزمة لتمكين المرأة من المشاركة 
 في مجال التكنولوجيا وتعزيز التعاون الدولي.

 مالحظات ختامية وتوصياتواو.  

وات لسد أن تتخذ البلدان العربية خط يمن الضرور
الفجوة الرقمية بين الجنسين، وذلك من خالل توجيه 

السياسات الوطنية نحو تعظيم الفوائد من 
التكنولوجيات الرقمية في العمل نحو التكافؤ بين 
 :الجنسين. وفي ما يلي بعض اإلجراءات المقترحة

https://www.itu.int/en/action/gender-equality/Documents/ActionPlan.pdf
https://www.itu.int/en/action/gender-equality/Documents/ActionPlan.pdf


66 

معالجة الفجوة الرقمية بين الجنسين وإدراج  •
فة السياسات، منظور المساواة في عملية صياغة كا

وإشراك مختلف الجهات المعنية في زيادة الوعي 
 بشأنها والتصدي للتحديات المرتبطة بها؛

وضع خطوات لتمكين المرأة وتعزيز المساواة وتلبية  •
احتياجات الشباب في كافة المبادرات الوطنية 

للتنمية، وذلك من خالل التشريعات والسياسات 
المجاالت: التعليم والحمالت الوطنية في مختلف 

 والتوظيف واالقتصاد والحياة بشكل عام؛
جمع وتحليل البيانات المصنفة بحسب الجنس  •

والعمر بحيث يمكن االعتماد عليها في قياسات 

التقدم وفي دعم السياسات الهادفة إلى تحقيق 
التكافؤ بين الجنسين وتلبية احتياجات الشباب 

 ضمن عملية التنمية؛
           ً              تعليمية وفقا  للتطورات في تحديث البرامج ال •

التكنولوجيات الرقمية، مما يسهم في بناء المهارات 
والقدرات الرقمية واالستعداد لمواكبة سوق العمل 

 ر؛      ّ المتغي  
وضع آليات لتقديم الخدمات للنساء والفتيات لدعم  •

وحماية حقوقهن القانونية واإلنسانية، بحيث 
 ء تتوفر في المناطق الريفية والمدن وللفقرا

 كما لألغنياء.
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نعة (الصمود) إزاء األزمات اإلنسانية    ِ الم   تع��ز .3
 59بفضل االبتكار المجتمعي

 مقدمةألف.  

           ً        ً     الماضي، عددا  متزايدا  من  العقد من وأكثر اليوم، نشهد
األزمات اإلنسانية التي تصيب شريحة أوسع من الناس، 

وتستمر لفترات أطول، مع زيادة عدد األشخاص الذين 
يعيشون في األماكن التي تشهد صراعات، وعدد الذين 

يضطرون إلى النزوح من ديارهم وبلدانهم بسبب العنف 
الطوارئ  والكوارث. وتشير التنبؤات الخاصة بحاالت

ً               إلى أن األمر يزداد سوءا  وتعقيدا ، خاصة  بسبب التفاعل        ً        ً                     
بين عوامل متعددة كالنزاعات والتحديات السياسية 

ر المناخ                                           �         والمخاطر البيئية والطبيعية، مثل مخاطر تغي 
 .60المتزايدة

ة إلى إيجاد حلول                                ّ                 وفي ظل هذه المخاطر، الحاجة ملح 
الة وبعيدة المدى لزيادة قدرة الن ّ                                 فع  ل   ّ   اس على تحم           

الصدمات والتنبؤ بها والتخفيف من آثارها. ويؤدي 
اإلخفاق في ذلك إلى زيادة عدد األشخاص المحتاجين 
للمساعدة اإلنسانية في السنوات المقبلة، وزيادة العبء 

                                 ً           على المنظمات اإلنسانية المجهدة أصال . وقد دفعت 
مات إلى االعتماد على االبتكار                  ّ                            الحاجة تلك المنظ 

كنولوجيا في إيجاد الحلول المطلوبة. ويعرض هذا والت
ج الممكنة لتعزيز  ُ                  القسم االبتكار المجتمعي كأحد الن ه   ُ                               

نعة                                              ِ الحلول المحلية المستدامة، وذلك من أجل زيادة م  
المجتمعات في التغلب على التحديات المذكورة من 

جهة، وتخفيف العبء عن المنظمات اإلنسانية العاملة 
 جهة أخرى. في هذا المجال من

بدأت المنظمات اإلنسانية بتغيير آليات عملها 
ً            ومنتجاتها ليس فقط لتكون أكثر مالءمة  للمتضررين                                   

وضمان توفير المساعدة لهم بشكل سريع أينما ومتى 
جدوا، بل أيضا  إليجاد الحلول المستدامة التي  ُ             ً                              و 

. تدعو الطريقة الجديدة 61           ً         تضمن مستقبال  أفضل لهم
دة في الحد   َ           ّ المعتم  حة                                ّ    من مخاطر الكوارث، والموض 

إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة في 
أشمل يرتكز على األفراد. وهذا    ٍ هج      َ لى ن  ، إ2015-2030

ما دفع المنظمات الدولية إلى اعتماد مقاربات أكثر 
تشاركية بطبيعتها عند قيام المجتمعات بعمليات 

اإلبالغ وتحديد مكامن الضعف وآليات بناء قدرات 
ل الضرورية لتعزيز م    .62نعة تلك المجتمعات     �                   ِ التحم 

 نعة   ِ الم  تع��ف   .2 اإلطار

 نعة   ِ الم  

ف والتعافي من                                � هي قدرة الناس على الصمود والتكي  
الصدمات، ويعتمد ذلك على اآلليات والظروف التي تؤثر 

 .أ               ً           ً على القدرات سلبا  أو إيجابا  

 نعة المجتمع ِ م  

نظر إلى  ُ         ال يوجد تعريف محدد إلى اآلن، ولكن ي                                  
والدعم             ً                                 المصطلح عموما  على أنه زيادة القدرات المحلية، 

االجتماعي، والموارد المختلفة، وتقليل مخاطر 
 .بالصدمات، وسوء الفهم والتواصل

 Virenda Proag, “The concept of vulnerability and أ.
resilience”, Procedia Economics and Finance, vol. 

18 (2014). 
 Sonny S. Patel and others, What do we mean by ب.

"community resilience"? a systematic literature 
review of how it is defined in the literature, PLOS 

Current Disasters, version. 1 (1 February 2017). 

https://www.unisdr.org/files/43291_arabicsendaiframeworkfordisasterris.pdf
https://www.unisdr.org/files/43291_arabicsendaiframeworkfordisasterris.pdf
https://www.unisdr.org/files/43291_arabicsendaiframeworkfordisasterris.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567114009526
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567114009526
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567114009526
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567114009526
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5693357/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5693357/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5693357/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5693357/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5693357/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5693357/
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 تع��ف المجتمع  .3اإلطار 

 المجتمع

مجموعة من األفراد الذين يتمتعون بخصائص وصفات 
مشتركة، على سبيل المثال، القيم والمفاهيم، والدين، 
والخلفية الثقافية، وأي صفات واهتمامات اجتماعية 

ويمكن أن يقتصر ذلك على المكان الجغرافي أخرى. 
المحدد، أو مجموعة تتشارك االهتمامات على المستوى 

المحلي أو الدولي، مع العلم أن األزمات كالنزاعات 
 ."مؤقتة"مكن أن تخلق مجتمعات والكوارث ي

 United Nations High Commissioner for :دراالمص
Refugees (UNHCR), A community-based Approach 

(Geneva, 2008). 

International Federation of Red Cross and Red 
Crescent Societies (IFRC), IFRC Framework for 

Community Resilience (Geneva, 2014). 

 

 تع��ف االبتكار المجتمعي  .4 اإلطار

 االبتكار المجتمعي

االبتكار المجتمعي هو ابتكار على مستوى القاعدة 
المجتمع من خالل الشعبية، يركز على تلبية احتياجات 

إحداث تغيير إيجابي، وخاصة بالنسبة للفئات الضعيفة، 
ويمكن أن تكون نتيجته تحسين اآلليات أو السياسات أو 

 .المنتجات والخدمات أو ابتكار نسخ جديدة منها

 ESCWA, Community-based Innovation for :المصدر
Improved Social Well-Being 

(E/ESCWA/TDD/2017/Technical Paper.5). 

قد في بيروت في كانون األول  2018ديسمبر /ُ                          ع 
ّ           اع الثاني للشراكة العربية للحد  من مخاطر االجتم                              

نظمه مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر ( الكوارث
، حيث أكدت )العربية للدول اإلقليميالمكتب /الكوارث

نعة                                         ِ المنطقة العربية إدراك الحاجة إلى تعزيز م  

ج محورها  ُ          المجتمعات واعتماد مقاربات ون ه   ُ                           
دة على /المواطنون ِ        المواطنات، وأهمية الطرق المعتم                               

ّ                            المجتمع ككل في الحد  من مخاطر الكوارث، ومشاركة                    
النساء والشباب ليس فقط في وضع السياسات 

                    ً                                التنفيذية وإنما أيضا  في تأدية دور قيادي في تطويرها.

ة على البيانات التي يوفرها  ّ                            ترك ز مقاربات تشاركية عد                     ّ   
أجل اعتمادها في االستراتيجيات أفراد المجتمع من 

رها الحكومات أو المؤسسات.  ّ                           واألنشطة التي تطو                 
لكن و                                  ً       توفر مشاركة المجتمعات المحلية حلوال  أفضل، و

                                                ً في العديد من الحاالت، ال يكون المجتمع المحلي جزءا  
من عملية صنع القرار أو التخطيط. فأفراد المجتمع، من 

ن لديهم ال َ           النساء والرجال، هم م  معرفة، ويفهمون                    
احتياجات المجتمع بدقة، ويدركون االختالفات 

ومجاالت النزاع المحتملة، باإلضافة إلى كونهم أول من 
يستجيب مباشرة ويقدم الخدمات الملحة للمتضررين 

في أعقاب كل كارثة أو أزمة. ولذا، فإن استثمار هذه 
القدرات والمعارف التي يتمتع بها هؤالء األفراد ضمن 

ر عمليات األنشطة المختلفة يساعد في تحقيق تطوي
ّ                   نجاح أكبر في الحد  من مخاطر الكوارث.                  

يرمي االبتكار المجتمعي إلى ما هو أبعد من المقاربات 
ل  ّ   التشاركية، فهو يمك ن المجتمع ليكون قادرا  على تحم          ً                    ّ                  

في التطوير.  "القيادة"مسؤولياته ويضعه في موقع 
هذه اآللية سهلة، إذ ينبغي معالجة   ّ د             ُ  ومع ذلك، ال ت ع

مكامن الضعف االجتماعية، وتسليط الضوء على أوجه 
                          ً     ً                التباين، والتي قد تؤثر سلبا  بدال  من إحداث تغيير 

إيجابي. فقد ال تملك المجتمعات الموارد والمهارات 
والقدرات الالزمة للحد من مخاطر الكوارث، ما يعيق 

ى لو تقرر ذلك. إشراكها في عملية صنع القرار حت
وعلى الرغم من هذا الجانب السلبي المحتمل، تبقى 

المجتمعات، وخاصة المجموعات والمنظمات المحلية، 
 .63هي األفضل إليجاد حلول للمجتمع

ر التقدم التكنولوجي من شكل الكوارث، حيث  ّ                                         لقد غي       
                               ً      ً   بات وقوع كوارث تكنولوجية احتماال  مطروحا ، 

http://www.refworld.org/pdfid/47da54722.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/47da54722.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2018/03/IFRC-Framework-for-Community-Resilience-EN-LR.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2018/03/IFRC-Framework-for-Community-Resilience-EN-LR.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2018/03/IFRC-Framework-for-Community-Resilience-EN-LR.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2018/03/IFRC-Framework-for-Community-Resilience-EN-LR.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
https://www.unisdr.org/we/inform/events/62174
https://www.unisdr.org/we/inform/events/62174
https://www.unisdr.org/we/inform/events/62174
https://www.unisdr.org/we/inform/events/62174
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                 ٍ اطر الكوارث آليات  ولكنه بالمقابل منح إدارة مخ
جديدة يمكن أن تزيد فعالية وكفاءة االستعداد 

والتخفيف واالستجابة والتعافي. ويمكن أن يكون 
توظيف التكنولوجيا في إدارة مخاطر الكوارث 

    ً                                          معقدا  وهو يتم على المستويات الوطنية واإلقليمية 
والدولية، ولكن هناك العديد من التكنولوجيات التي 

ت استثمارها في تحسين المبادرات يمكن للمجتمعا
 نعة.                      ِ المحلية بهدف تعزيز الم  

وقبل البدء في استعراض االبتكار المجتمعي ودوره 
نعة المجتمعات، ال بد من الوقوف عند           ِ في زيادة م  

ّ       ً           ِ العناصر التي تسب ب تآكال  في تلك الم   ً  نعة، واضعة                           
 المجتمعات في خطر أكبر.

 المخاطر وقابلية التأ�رباء.  

 قابلية تأ�ر مجموعات سكانية محددة 

أو (يشير مصطلح قابلية التأثر إلى تعرض الشخص 
لتأثير المخاطر، ويعتمد ذلك على مجموعة  )المجتمع

من العوامل، منها العمر، والصحة، والبيئة المحلية، 
ل العيش. لذلك، ترتبط قابلية تأثر المجتمع  ُ ب    ُ وس  

الجتماعية       ً      ً                      ارتباطا  وثيقا  بالبيئة االقتصادية وا
 .64والمادية لهذا المجتمع

وتزداد قابلية تأثر المجموعات السكانية الضعيفة، 
ذوات االحتياجات الخاصة، /كاألطفال والنساء وذوي

ً        عن المجموعات األخرى، فتكون أكثر عرضة  لآلثار                                    
السلبية للنزاعات واالضطرابات السياسية والكوارث 

 والمخاطر الطبيعية. 

 اباألطفال والشب (أ)

يعيش واحد من بين كل أربعة أطفال في العالم في 
بلد يعاني من نزاعات حروب أو بعض أشكال الكوارث. 

في الحالة العامة، يكون األطفال، وبخاصة األصغر 

  ً             ً                             سنا ، أقل احتماال  للمخاطر التي تحدق بالمجتمع، 
وبالتالي أكثر قابلية للتأثر من غيرهم. وفي الحاالت 

فصل األحداث بين األطفال وأولئك الطارئة، يمكن أن ت
مون الرعاية لهم  ّ                 الذين يقد  ، كما أن )   ً         مثال  الوالدين(        

نقص الخدمات أثناء األحداث وبعدها، والذي يؤدي 
                                      ً        إلى تدني الصحة وسوء التغذية، يترك آثارا  طويلة 

المدى على نموهم وتطورهم وصحتهم البدنية 
ال، ويؤثر االضطراب التعليمي على األطف والعقلية.

                                 ّ      فال يعيق نموهم وتطورهم فحسب، بل يقل ل من 
وقد . 65قدراتهم على مواجهة الصدمات المستقبلية

ر في عام  د  ّ          ق                 ً     مليون طفلة وطفال  حول  75أن  2017ُ 
 العالم واجهوا مشكالت في التعليم.

 ومنظمة العربية الدول جامعة تهصدرأأشار تقرير 
بعنوان  2019في عام  أخرى هات  ِ وج   الدولية العمل
 وكمية نوعية دراسة: العربية الدول في األطفال عمل

إلى ازدياد نسبة عمالة األطفال في المنطقة العربية، 
ً                       خاصة  بين الالجئين والنازحين الداخليين، وذلك في     

                                    ً             البلدان التي تشهد نزاعات مستمرة وأيضا  في البلدان 
المضيفة مثل لبنان واألردن والعراق. وفي معظم هذه 

البلدان، سجل عدد الفتيان العاملين الذين تتراوح 
نسبة أعلى من نسبة  سنة 17و 15أعمارهم بين 

اإلناث، باستثناء فلسطين حيث سجل عدد الفتيات 
ت نسبة أعلى. وقد يعمل األطفال من دون أجر العامال

 عند بعض أفراد العائلة، أو لقاء أجر عند أشخاص 
ال ينتمون لعائلتهم، أو يقومون بعملهم الخاص. 

    ّ                                 ً           ويشك ل العمل لدى الكثير من األطفال واحدا  من آليات 
ف ومواجهة الفقر في حال كان كبار العائلة ال      � التكي  

في مناطق النزاعات من يعملون. ويعاني األطفال 
الفقر وشروط صحية وأمنية سيئة للغاية، كما أن من 
دفع بهم للمشاركة في النزاعات المسلحة. ُ                                      الممكن أن ي             

 النساء (ب)

يتعرض الرجال والنساء للخطر أثناء الكوارث الناجمة 
عن األحداث الطبيعية والنزاعات، ولكن ضحايا تلك 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_675263.pdf
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يا الرجال، األحداث من النساء يفوق عدد الضحا
ويتعلق ذلك في كثير من الحاالت بالدور التقليدي 

مة الرعاية لألطفال وكبار السن،  ّ                               للمرأة كمقد   وهذا           
لها ويجعل قرارها بشأن موعد  ّ                            ما يحد  من سرعة تنق              ّ      

ضها   ّ عر  يزيد احتمال ت       ّ ومن ثم                     ً  المغادرة أكثر تعقيدا  
 .66للضرر أو القتل

والفتيات أكثر عرضة وتكون الحالة الصحية للنساء 
         ً                               للخطر أيضا  في أعقاب النزاعات واالضطرابات 

ً                   السياسية، وهن أيضا  أكثر عرضة  للعنف القائم على            ً                 
نوع الجنس واالتجار بالبشر. كما أن األثر االقتصادي 

لألزمات يكون أكبر على النساء مما على الرجال، 
توفير التعويضات أو المساعدة  عدم     ً     خصوصا  عند

                        ً            لنساء، وباألخص إذا كن أيضا  مسؤوالت عن الالزمة ل
توفير الدخل وإعالة العائلة. هذه الحالة تبرز عندما 

قتل األب أو يصاب بإصابة تمنعه من العمل . فأثر 67ُ                                      ي 
                                        ً          الكوارث أو النزاعات على المرأة يعود أساسا  إلى عدم 

                      ً           المساواة الموجودة فعال  قبل الحدث.

 ذوات االحتياجات الخاصة/وذو (ج)

ون ذوو وذوات االحتياجات الخاصة أكثر من يك
غيرهم عرضة للخطر أثناء الكوارث والنزاعات 

واالضطرابات المدنية. فقد يجد هؤالء صعوبة في 
إخالء أماكنهم، مما يعرض حياتهم وحياة القائمين 

على رعايتهم للخطر. كما يمكن لألزمات أن تفصلهم 
 ث. عن مقدمي الرعاية لهم أثناء أو بعد األحدا

                                        ً وقد ال تتوفر لهم المعلومات الصحيحة، خاصة  
إذا لم تكن حمالت التوعية وإجراءات اإلخالء  

متاحة بطريقة يمكن الوصول إليها. وقد يجد ذوو 
وذوات االحتياجات الخاصة، أثناء الحدث مباشرة 

وفي أعقابه، صعوبة في التنقل ألن التغييرات في 
ّ             البيئة المادية قد تسب ب بعض العوائ  ق، وهذا                     

ضهن لمزيد من الخطر بمنعهم من  هم ويعر  ّ                              ما يعرض        ّ       
الوصول إلى الخدمات الصحية والمياه والغذاء 

 .68والمالجئ

 المخاطر الط�يعية 

وباإلضافة إلى النزاعات المسلحة واالضطرابات 
السياسية، تتسبب األحداث الطبيعية الشديدة في 

نعة المجتمعات. فقد                               ِ المنطقة العربية بتآكل مستمر لم  
، 2019و 2009واجهت المنطقة العربية بين عامي 

العديد من األحداث الطبيعية الخطرة كالجفاف 
   ً        حدثا ، منها  166والفيضان والعواصف بلغ مجموعها 

جلت هذه )19الشكل (عاصفة  28     ً   فيضانا  و 62     ُ        . وس 
                                    ً          الفيضانات كل سنة خالل هذه الفترة، علما  بأن بعض 

ُ      البلدان واجه أكثر من فيضان في السنة. وت عتبر                                        
ً                             الفيضانات وخاصة  الفيضانات المفاجئة من أكثر                

األحداث الطبيعية الخطرة المنتشرة وهي مسجلة في 
 . 69   ً      ً                 بلدا  عربيا  في الفترة نفسها 16

التأثير اإلجمالي للمخاطر الطبيعية في بعض   ّ د  ع ُ ي  
               ً                                 األحيان أقل نسبيا  من المخاطر الناتجة عن النزاعات 

المسلحة واالضطرابات السياسية في المنطقة العربية. 
                                  ً              صحيح أن الكوارث الطبيعية أقل تواترا  في المنطقة، 

ر لكل حدث منها على  ّ                    ولكن ال يمكن تجاهل األثر المدم                             
عي البعض المجتمعات وعلى ق ّ          ابلية تطورها. وقد يد                     

أن تلك الكوارث تحدث بتواتر أقل في بعض البلدان 
تقليل أنشطة المنع والتخفيف الممكن تنفيذها، تبرير ل

وهذا ما يجعل المجتمعات أضعف وأقل قدرة على 
 النهوض بعد الحدث.
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 2019-2009عدد الكوارث الط�يعية في المنطقة العر�ية خالل الفترة   .19الشكل 

 
 Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED), EM-DAT: The International Disaster Database:المصدر

(accessed on 9 July 2019). 

 

 رابات المدنيةطالنزاعات واالض 

تعاني بلدان عربية عدة من نزاعات واضطرابات 
سياسية تسببت بتدفق الالجئين إلى البلدان 

                         ً                 المجاورة، ما جعلها هي أيضا  بحاجة للمساعدة 
د من اإلنسانية. وللنزاعات مخاطر مضاعفة إذ تزي

قابلية تأثر السكان، فهي ال تؤثر فقط على الحياة 
االجتماعية واالقتصادية والبيئية للمجتمعات المحلية 

ض م   ّ    ِ بل تقو   نعتها، إن لم تدمرها.     

وتزيد األحداث الطبيعية الطارئة من معاناة السكان 
                           ً           إذا وقعت في بلدان تعاني أصال  من نزاعات 

تدمير ما تبقى واضطرابات، من خالل زيادة الخسائر و
ل العيش ونزوح عدد كبير من السكان،  ُ ب      ُ من س  

                            ً     ً            باإلضافة إلى نزوح من كان نازحا  أصال  مرة ثانية، 
وبالتالي فهي ، )5 اإلطار(على نحو ما جرى في اليمن 

نعتها                                       ِ تزيد قابلية تأثر هذه المجتمعات وتقلص م  

وقدرتها على الصمود. وتؤدي تلك الحاالت المعقدة 
إلى زيادة الضغط على الجهات التي تقدم المساعدات 

اإلنسانية، وتدمير المعايير التي تعمل وفقها فتضطر 
إلى وضع معايير جديدة للتعامل مع آثار الكوارث 

 ثانوية المحتملة.والمخاطر ال

 المخاطر التكنولوجية 

تجلب التطورات التكنولوجية مزايا كثيرة، ولكن قد 
يكون لها دور في إحداث الكوارث، إما نتيجة خلل آلي 

أو بسبب خطأ بشري. ومن األمثلة، كوارث بيئية 
 Aegeanو Atlantic Empressكتصادم ناقلتي النفط 

Captain  كمفاعل  ، أو كوارث نووية1979في عام
، أو حتى كوارث برمجية 1986تشرنوبل في عام 

 1990في عام  AT&Tكالفشل في أنظمة الهاتف 
 ، أو كوارث الطيران مثل كونكورد في )6 اإلطار(
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https://www.emdat.be/
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 حالة طارئة معقدة في اليمن  .5 اإلطار

قدر عدد الذين قتلوا نتيجة النزاع في اليمن في عام   3.65يقدر عدد النازحين بـ  في حينألف شخص،  57بـ  2015ُ                                                  ي 
ماليين  7مليون يعانون من الجوع الحاد، و 8.4في المائة من السكان بحاجة لمساعدات إنسانية، و 80مليون، وأصبح 

م الري، باإلضافة إلى  ُ ظ                                                                                       ُ يعانون من حاالت سوء التغذية. كما أدى هذا النزاع إلى تدمير العديد من األماكن الزراعية ون  
لمياه. وحتى العيادات والمستشفيات غير المدمرة ظم الصرف الصحي ومراكز توزيع ا                          ُ المدارس والمنشآت الصحية ون  

. وزادت قابلية تأثر السكان بعوامل أأصبحت في حاالت كثيرة تفتقر إلى المستلزمات األساسية أو أدى النزاع إلى إغالقها
 .بمتعددة مثل البطالة، وتدمير شبكات النقل، وزيادة أسعار المحروقات والغذاء

بحسب قاعدة البيانات الدولية  2019-2015نيفها بالكوارث الطبيعية خالل الفترة    ً         حدثا  يمكن تص 12وشهد اليمن 
 للكوارث، التي تصدرها جامعة لوفان الكاثوليكية في بروكسل.

 2019-2015عدد الكوارث الطبيعية في اليمن 

 .CRED, EM-DAT: The International Disaster Database (accessed on 9 July 2019) :المصدر

، بدأ تفشي وباء الكوليرا بسبب تدهور الشروط المتعلقة بالصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 2018في عام 
حالة، منها  863,815، بلغ عدد الحاالت المشتبه في إصابتها بالكوليرا 2019يونيو /نتيجة النزاع المطول. وبحلول حزيران

 .جنفي المائة من مناطق اليم 90والي حالة وفاة. وانتشر الوباء في ح 1197

                             ً                                                                               في ذلك الوقت، ازداد الوضع سوءا  في جزء من اليمن بعد أن تسببت األمطار الغزيرة في حدوث فيضانات مفاجئة، تأثر بها 
في المائة من المحافظات. كما دمرت الفيضانات المالجئ،  43ألف شخص، بمن فيهم النازحون، في حوالي  70حوالي 

 .داالصحي، وتم اإلبالغ عن وقوع ضحايوالعيادات الطبية، ومخازن األغذية، ومرافق المياه والنظافة الصحية والصرف 

                                                        ً           باإلضافة إلى ما يعاني منه بعض الفئات السكانية الضعيفة أصال  من قابلية إن تالقي مخاطر النزاع مع المخاطر الطبيعية 
ل العيش الذي  ُ ب                                                                                                    ُ التأثر، قد خلق مخاوف من تفاقم وباء الكوليرا أو ظهور أمراض أخرى منقولة بالمياه، وازدياد الضغط على س  

ل العيش  ُ ب                                 ُ م نزحوا للمرة الثانية، وفقدوا س  يمكن أن يؤدي إلى تجدد النزاع. وقد نزح بعض المتضررين بالفعل بسبب النزاع ث
والسكن والملجأ مرة أخرى. لذلك، واجه عمل المنظمات اإلنسانية انتكاسة وفقدت الموارد الواجب استكمالها للتمكن من 

 مواصلة برامجها.

 .OCHA, Global Humanitarian Overview 2019; and UNHCR, Yemen: UNHCR Operational Update (June 2019) أ.
 - Integrated Food Security Phase Classification (IPC), Yemen: Acute Food Insecurity Analysis, December 2018 ب.

January 2019 (2018). 
 .World Health Organization (WHO), “Outbreak update: cholera in Yemen”, 23 June 2019 ج.
 .)2019يونيو /حزيران 11( 1، العدد تقرير عاجل بالمستجدات، اليمن: السيول المفاجئةمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية،  د.

https://www.emdat.be/
https://www.unocha.org/global-humanitarian-overview-2019
https://www.unocha.org/global-humanitarian-overview-2019
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-unhcr-operational-update-14-june-2019
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/1_IPC_Yemen_AFI_Situation_2018Dec2019Jan.pdf
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/1_IPC_Yemen_AFI_Situation_2018Dec2019Jan.pdf
http://www.emro.who.int/pandemic-epidemic-diseases/cholera/outbreak-update-cholera-in-yemen-23-june-2019.html
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20190611_Flash_update_number_1_AR.pdf
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 1990في عام  AT&Tالكارثة البرمجية في أنظمة   .6 اإلطار

َ        ت عر ف شبكة    ُAT&T  الت في أحد 1990بأنها يمكن التعويل عليها إلى حد كبير، ولكن في عام ّ           ، أصيب واحد من المبد                     
    ً                                                                               مركزا  بعطل ميكانيكي أدى إلى إيقاف تشغيل المركز. وعندما عاد المركز إلى الشبكة، أرسل  114مراكزها البالغ عددها 

إشارة تسببت في إيقاف تشغيل المراكز األخرى، وعندما عادت هذه المراكز بدورها إلى الشبكة، أرسلت اإلشارة نفسها 
ً                                                            مسببة  تعثر المزيد من المراكز بحيث كانت تتوقف لبعض الوقت ثم تعود  وترسل إشارات. استمرت المشكلة مع استمرار     

دد السبب بأنه سطر من التعليمات البرمجية ا دخل عندما تم تطوير                                                     ُ                                         �                   تعثر المفاتيح وعملها من تلقاء نفسها. وفي النهاية، ح 
 ت.                                                                         ً                           البرنامج الجديد قد تسبب في إعادة كتابة أسطر أساسية، وكان الخطأ نفسه موجودا  في النظام االحتياطي للمبدال

مليون  60. ويقدر بأن الشركة قد فقدت AT&Tفي المائة من المكالمات عبر شبكة  50ساعات في  9وتعذر االتصال لمدة 
                    ً            في أعمالها خسائر أيضا  مثل شركات  AT&Tدوالر بسبب المكالمات التي لم تتم. وتكبدت الشركات التي استخدمت شبكة 

مكالمة حجز  200000إن شركات الطيران األمريكية قد فقدت حوالي حجز الطيران والفنادق وشركات التأجير. ويقال 
 اإلعالمية العمالقة االتصال بمنافذها للحصول على تحديثات حول األخبار. CBSلم تستطع شركة  في حين

 Dennis Burke, All circuits are busy now: the 1990 AT&T Long Distance Network Collapse (California :المصدر
Polytechnic State University, 1995); Eric Scigliano, 10 technology disasters, MIT Technology Review (June 2002). 

 

 هيكوارث من صنع البشر و التكنولوجية الكوارث    ّ تعد  
قد تأتي نتيجة فشل بالصدفة أو إهمال متعمد، لذلك 

تكون مكامن الضعف هنا إما في التكنولوجيا نفسها أو 
 الكوارث هذه معظم ويحدثفي اإلنسان المتحكم بها. 

                           ً      ً              بدون إنذار مسبق، ويتطلب وقتا  طويال  للتعافي، وفي 
إلى مثل هذه الكوارث ؤدي ي، يمكن أن حاالت عدة
 هاالمجتمعات المتأثرة وأن يتعدى أثرنزاعات في 

 .71المجتمع أو المنطقة المتأثرة

االبتكار المجتمعي وإدارة خطر .  جيم
 الكوارث

 االبتكار واستمرا��ة إدارة الكوارث 

نعة المجتمع                                 ِ لالبتكار المجتمعي قدرة على بناء م  
ّ                                  وتعزيزها والحد  من مخاطر الكوارث، إذا تم تحفيزه               

استمرارية إدارة الكوارث،  في كل مرحلة من مراحل
وهي التأهب والتخفيف واالستجابة والتعافي. وفي 

كل مرحلة من هذه المراحل، يختلف تركيز عملية 

االبتكار بحسب الوقت المتاح إلنتاج الحلول 
 :72وتنفيذها

تأتي مرحلتا التأهب والتخفيف ضمن طور ما قبل  •
الحدث. في هذه المرحلة من االبتكار، يتوفر الوقت 

لتقييم جميع الخيارات المتاحة والنظر فيها 
وتنفيذها وإجراء التعديالت الممكنة. وينبغي أن 

   ّ                                       ترك ز التدابير على تحديد المخاطر المحتملة، 
ّ                    والمعايير الواجب اتخاذها للحد  من تأثيرها. ويكون                              

هذا أصعب في حالة النزاع واالضطرابات المدنية، 
مناطق النزاع  ويمكن ألنظمة اإلنذار المبكر تحديد

المحتملة داخل المجتمع والمساعدة في منع 
حدوث مثل هذه األحداث. أما إذا كانت نقطة 

النزاع أوسع من المجتمع، فتصبح الوقاية أصعب، 
. ومع ذلك،  ّ            وتكون تدابير التأهب والتخفيف أهم                                 
في هذه المرحلة، يمكن إدخال تغييرات طويلة 

اده وعالقتهم أفراألجل على المجتمع والعالقة بين 
 ؛بالبيئة المحيطة

الزمن العابر "وتقع مرحلة االستجابة في طور  •
 "الزمن العابر للحدث". ويشير مصطلح "للحدث

http://users.csc.calpoly.edu/%7Ejdalbey/SWE/Papers/att_collapse.html
http://users.csc.calpoly.edu/%7Ejdalbey/SWE/Papers/att_collapse.html
https://www.technologyreview.com/s/401465/10-technology-disasters/
https://www.technologyreview.com/s/401465/10-technology-disasters/
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إلى المدة التي تبدأ قبل الحدث مباشرة وتمتد 
                                    ً        خالله وبعده. ويكون العمل الفوري ضروريا  إلنقاذ 

ل العيش والبنية  ُ ب                      ُ حياة اآلخرين وتأمين س  
عد  االبتكار في هذه المرحلة  ّ                         األساسية الحيوية. وي    ُ                   

 الوقت   ً                                  صعبا  للغاية، إذ ال يتاح سوى القليل من 
 على التركيز ضرورة مع الخيارات، لبحث

 ضغط تحت القرارات  ُ    وت تخذ العملياتية، اإلجراءات
 ؛شديد

                       ً                وتشكل مرحلة التعافي جزءا  من طور ما بعد  •
التركيز على إعادة اإلعمار. ويبقى الحدث، إذ يجري 

                 ً                       بعض اإلجراءات قائما  على أساس عملياتي، مع 
           ً                             التركيز أيضا  من الناحية االستراتيجية على 

تحسين اإلجراءات أثناء مرحلة التأهب والتخفيف 
 نعة المجتمع.        ِ لتعزيز م  

 دور التكنولوجيا 

للتكنولوجيا قدرة على تحسين مراحل التأهب 
في إدارة  مهمبة والتعافي ودور والتخفيف واالستجا

                                         ً         مخاطر الكوارث. فالتكنولوجيا المتوفرة حاليا  كوسائل 

التواصل االجتماعي والهاتف النقال والروبوتات 
                                           ً  والذكاء االصطناعي والبيانات الضخمة، تؤدي دورا  

    ً                                           كبيرا  في تطوير إدارة مخاطر الكوارث في كل مرحلة 
 نعة.   ِ الم   من مراحل استمرارية الكارثة وفي تعزيز

 تكنولوجيا وتط�يقات الها�ف النقال (أ)

ُ                                              ت ستخدم تكنولوجيا وتطبيقات الهاتف النقال كأداة 
لزيادة الوعي في مرحلة التأهب للكارثة عن طريق 
ُ                تزويد السكان بالمعلومات والن صح عن اإلجراءات                             

استخدامها كنظام تحذير الالزمة والمالجئ، كما يمكن 
مبكر لتنبيه المجتمع إلى نشوء المخاطر التي يمكن أن 

تؤدي إلى كارثة، على غرار نظام التنبيه المبكر الذي 
دى وقوع الكارثة . ول)7 اإلطار(أنشئ في كمبوديا 

وفي مرحلة التعافي، يمكن لتكنولوجيا الهاتف النقال 
د المستجيبين بوصول مباشر ألفضل خدمات  ّ                                     أن تزو       

ل  ُ ب                                             ُ الطوارئ، كما تسهم في تعليم األطفال والشباب س  
تطبيقات  وفر. وتTanahالتأهب للكارثة مثل تطبيق 

قبل الحدث  مهمةمعلومات  HazardAppأخرى مثل 
.73وخالله

 نظام التن�يه المبكر في كمبوديا  .7 اإلطار

سات ذكية تسجل بيانات األرصاد الجوية من جهة EWS1294يربط نظام التنبيه المبكر في كمبوديا،  ح  ُ  ِ                                          ، بين م        
لووتكنولوجيا الهاتف النقال من جهة ثانية،  سات عبر شبكة الهاتف النقال إلى م ُ   َ ت رس  ُ  ِ                                بيانات الم ح  راكز إدارة الكوارث التي          

لدد احتمال حدوث فيضان،                                                       ً      ُ تراقب هذه البيانات لتحديد الكوارث الوشيكة الحدوث، فمثال  إذا ح   التنبيهات إلى كافة  ُ   َ ت رس 
المشتركين والمشتركات عبر الهاتف النقال، وتكون على شكل رسائل صوتية تتضمن تنبيهات وتعليمات. وبإمكان النظام 

 ليمات في حاالت العواصف والحرائق أو انتشار األوبئة.التع إصدار   ً  أيضا  

ّ       وذلك بعد أن شهدت كمبوديا فيضانا  عنيفا  أث ر على  2011سبتمبر /أنشئ هذا النظام في أيلول مليون شخص وتسبب  1.2                              ً      ً   
ديسمبر من ذلك /، ودمر المحاصيل والبنى التحتية المحلية، ولم تنحسر المياه إال في كانون األول    ً شخصا   247في مقتل 

، لتحديثات دورية باستخدام أحدث التقنيات مثل عدادات المياه التي 2013العام. ويخضع النظام، منذ اختباره في عام 
لرئيسية لبناء هذا النظام خدمة المجتمعات المهمشة تعمل بالطاقة الشمسية واالستضافة السحابية. ومن بين األهداف ا

           ً             واألكثر ضعفا  في كمبوديا.

 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Cambodia: floods 2011, DREF operation :دراالمص
update, No. 1 (2 December 2011); People in Need, Early Warning System (2019); UNDP, “Linking technology and 

community early warning: UNDP and people in Need to extend disaster early warning for Koh Kong and 
Sihanoukville communities”, 25 September 2018. 

https://www.ifrc.org/docs/appeals/11/MDRKH003drefou1.pdf
https://www.ifrc.org/docs/appeals/11/MDRKH003drefou1.pdf
http://ews1294.info/en/how-it-works/
http://ews1294.info/en/how-it-works/
https://www.adaptation-undp.org/linking-technology-and-community-early-warning-undp-and-people-need-extend-disaster-early-warning
https://www.adaptation-undp.org/linking-technology-and-community-early-warning-undp-and-people-need-extend-disaster-early-warning
https://www.adaptation-undp.org/linking-technology-and-community-early-warning-undp-and-people-need-extend-disaster-early-warning
https://www.adaptation-undp.org/linking-technology-and-community-early-warning-undp-and-people-need-extend-disaster-early-warning
https://www.adaptation-undp.org/linking-technology-and-community-early-warning-undp-and-people-need-extend-disaster-early-warning
https://www.adaptation-undp.org/linking-technology-and-community-early-warning-undp-and-people-need-extend-disaster-early-warning
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 التواصل االجتماعيوسائل  (ب)

استخدام وسائل التواصل االجتماعي في الحد     ّ يعد  
                    ً      ً                    من مخاطر الكوارث أمرا  ثابتا ، حيث أظهر استخدام 

 2010هذه الوسائل خالل زلزال هايتي في عام 
إمكانات التكنولوجيا في الحد من مخاطر الكوارث 
واالستجابة لها. وتوفر منصات التواصل االجتماعي 

 YouTubeو Facebookو Twitterالمختلفة مثل 
 خيارات مختلفة إلدارة مخاطر الكوارث. WhatsAppو

ويمكن للمجتمعات استخدام منصات التواصل 
االجتماعي لتوفير المعلومات حول مراحل التأهب 
والتخفيف، وتبادل األفكار وتحديد المجاالت التي 

تتطلب التطوير للحد من مكامن الضعف وقابلية 
هذه األفكار حجر األساس لمبادرات  التأثر. وتشكل

 االبتكار المجتمعي.

ُ                     أثناء االستجابة للكوارث، ت ستخدم وسائل التواصل                          
االجتماعي لتوفير المعلومات الهامة للمجتمعات 

المتأثرة، مثل أماكن المالجئ القريبة، وتحديثات حول 
الحدث نفسه. ويستخدمها األشخاص إلبالغ عائالتهم 

ائالت للبحث عن أفراد قد يكونون بأنهم آمنون، والع
في المنطقة المتأثرة، والمتضررون من الكارثة لطلب 

. فخالل كارثة الزلزال الذي ضرب اليابان 74المساعدة
   ً                         مثال ، نشر عمدة ميناميسوما في  2011في عام 

فوكوشيما فيديو على موقع يوتيوب يناشد فيه 
  .75المتطوعين ويطلب إمدادات اإلغاثة

عتبر طلب                                  ً     التبرعات لتكثيف جهود اإلغاثة مثاال  آخر ُ          ي 
على استخدام وسائل التواصل االجتماعي، حيث يمكن 

استخدام تطبيقات التمويل الجماعي لمثل هذه 
                            ً                األنشطة. فخالل زلزال هايتي مثال ، كان بمقدور من 

، 90999إلى الرقم  "هايتي"أرادوا التبرع إرسال كلمة 
دوالرات أمريكية إلى فاتورة هاتفهم.  10ضاف   ُ فت  

وبتأييد من البيت األبيض األمريكي، جمعت هذه 
ماليين دوالر من أجل أنشطة الصليب األحمر  8الجهود 

                               ٌ      . والزلزال الذي ضرب اليابان مثل  آخر، 76في هايتي
 Zyngaفبعد عام على الزلزال، أطلقت شركة األلعاب 

بحيث يشتري  حملة للتبرع عبر ثمانية من ألعابها،
التبرع  يجريالالعبون عناصر افتراضية في األلعاب، 

لدعم برنامج  Save the Childrenبها إلى منظمة 
Japan Earthquake Tsunami Children in 

Emergency Fund مليون  2.2. وجمع ممارسو اللعبة
. يعتمد نجاح هذه المبادرات في كثير من 77دوالر

عبر وسائل التواصل الحاالت على نشر المعلومات 
االجتماعي. كما يؤدي األشخاص الذين لديهم الكثير من 

     ً       ً  ، دورا  أساسيا  Twitterالمتابعين في هذه الوسائل، مثل 
في تشجيع متابعيهم على التبرع لهذه المبادرات. وقد 

 كان هذا هو الحال في كل من هايتي واليابان.

 رة     َّ المسي   الطائرات تكنولوجيا (ج)

رت تكنو رة مجموعة واسعة   �       وف                      �                لوجيا الطائرات المسي 
من الفرص للحد من مخاطر الكوارث واالستجابة لها. 
ففي حالة االستجابة، يمكن للطائرات اآللية الدخول 

ر إرسال األفراد إليها،                          ِ                      إلى المناطق التي من الخط 
وإرسال صور وبيانات لحظية حول األضرار والمناطق 

خالل تكنولوجيا المحتملة إلقامة المالجئ. ومن 
األشعة تحت الحمراء، تستطيع الطائرات اآللية توفير 
بيانات حول موقع الناجين المحتملين، ما يؤدي إلى 

فعالية أكبر لعمليات البحث واإلنقاذ وربما إنقاذ المزيد 
 .78من األرواح

، حيث قام 2017كان هذا هو الحال في البيرو عام 
بالتعاون مع الشركاء بتشكيل مهمة  الطيرانمختبر 

لجمع معلومات عن المناطق  Mission PIURAبيورا 
المتأثرة بالفيضانات. فتمكنوا، باستخدام تكنولوجيا 

رة، من تقديم صور عالية الدقة                �                             الطائرات المسي 
للمناطق المتضررة في غضون ثالثة أيام من الحدث، 

خدمت هذه المعلومات للمساعدة في عمل ُ                                   واست  يات    
البحث واإلنقاذ، وتقييم األضرار التي لحقت بالبنية 
التحتية، وإيجاد العالقين، وتحديد المناطق اآلمنة 
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ل الوصول إلى الطرق  ُ ب                         ُ إلعادة التموضع، ومعرفة س  
لتوصيل المساعدات اإلنسانية، وتزويد الحكومة 

والمنظمات الدولية بمعلومات جديدة واإللمام 
 .79بالحالة

 الحيوية حتيةالت البنية (د)

من المهم التذكر أن البنية التحتية التكنولوجية قد 
            ً                              تتضرر هي أيضا  نتيجة المخاطر والكوارث. ففي 

البنية التحتية  أصيبت    ً مثال ، 2011زلزال اليابان عام 
لالتصاالت بأضرار كبيرة إذ تعطلت أبراج تغطية 
الهاتف النقال وانجرفت أعمدة الهاتف أو غرقت 

قدت الكابالت الهوائية. أما الخطوط التي  ُ                                       بالمياه وف           

بقيت قابلة للتشغيل فكانت مكتظة مما جعل من 
الصعب على المتضررين التواصل مع عائالتهم 

لمكالمات الواردة عبر الهاتف وأصدقائهم. ووصل عدد ا
النقال والخطوط األرضية إلى مستوى اضطرت معه 

شركات االتصاالت إلى فرض قيود على المكالمات 
الصوتية في جميع أنحاء البالد. لذلك، من المهم 

التخطيط للطوارئ واعتبار البنية التحتية للتكنولوجيا 
واالتصاالت من البنى التحتية الحيوية التي يجب 

. ومن األمثلة على 80مايتها في حالة الكوارثح
استخدام تكنولوجيا الهاتف النقال للدعم في أوقات 

الكوارث، عمليات سيسكو التشغيلية والتكتيكية 
(TacOps) )8 اإلطار(.

 (TacOps)عمليات سيسكو التشغيلية والتكتيكية   .8 اإلطار

من شركة سيسكو تكنولوجيا الهاتف النقال لضمان االتصال في حالة وقوع كارثة،  TacOpsتستخدم العمليات التكتيكية 
ساعة توزيع مجموعة من المهندسين والمهندسات ومنسقي العمليات مدعمة بأعداد من  72حيث يمكن في غضون 

 2003عام  في TacOpsالمتطوعين والمتطوعات حول العالم ليشكلوا فريق االستجابة لحاالت الكوارث. تم إنشاء 
تحول تركيز استخدامه إلى االستجابة اإلنسانية واإلغاثة  2005لتقديم الدعم للجيش، ولكن بعد إعصار كاترينا في عام 

 .2010بعد زلزال هايتي في عام  TacOpsفي حاالت الكوارث. وكان أول انتشار دولي لـ 

 :TacOpsوتشمل التكنولوجيات المستخدمة في 

 ابة لحاالت الطوارئ التي تعمل كمصدر لألوامر واالتصاالت للمنظمات أثناء الكوارث؛شبكة من عربات االستج •
وحدات اتصاالت الطوارئ، وهي مقطورة قابلة للنشر بسرعة بحيث توفر تقنيات الشبكات والراديو والتكنولوجيات  •

 ؛C-17األخرى، ويمكن وضعها في طائرة شحن من طراز 
 الطوارئ، التي توفر االتصاالت الصوتية والبيانات؛معدات االتصال في حاالت  •
 مجموعات االستجابة السريعة التي تتميز بخفة وزنها وسهولة حملها على مستجيبي الطوارئ وفرق التقييم؛ •
 مجموعات استجابة شبكية توفر للمستجيبين ومديري الطوارئ شبكة السلكية؛ •
 .معدات هاتفية توفر االتصال الهاتفي عبر اإلنترنت •

 كارثة. 50في تخفيف أكثر من  TacOpsوقد ساعدت 

 Cisco, Cisco Tactical Operations (n.d.); Patrick Moorhead, “Cisco TacOps can have a network establsihed :دراالمص
within 72 hours of a disaster”, Forbes, 23 March 2016. 

 

 

https://www.cisco.com/c/en/us/about/supply-chain-sustainability/tactical-operations-tacops.html
https://www.cisco.com/c/en/us/about/supply-chain-sustainability/tactical-operations-tacops.html
https://www.forbes.com/sites/patrickmoorhead/2016/03/23/cisco-tacops-can-have-a-network-established-within-72-hours-of-a-disaster/#5aac16ea73fe
https://www.forbes.com/sites/patrickmoorhead/2016/03/23/cisco-tacops-can-have-a-network-established-within-72-hours-of-a-disaster/#5aac16ea73fe
https://www.forbes.com/sites/patrickmoorhead/2016/03/23/cisco-tacops-can-have-a-network-established-within-72-hours-of-a-disaster/#5aac16ea73fe
https://www.forbes.com/sites/patrickmoorhead/2016/03/23/cisco-tacops-can-have-a-network-established-within-72-hours-of-a-disaster/#5aac16ea73fe
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 المجتمعي واالبتكار التكنولوجيا )ه(

تضع التكنولوجيات المختلفة في متناول المجتمع 
الوسائل الالزمة إليجاد حلول محلية للحد من مخاطر 
الكوارث. وقد تواجه المجتمعات صعوبات في اعتماد 
ة بعض التقنيات حين ال تتوفر التكاليف والبنية التحتي

والمهارات المطلوبة. ومع ذلك، يمكن للمنظمات 
الدولية والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع 
المدني مساعدة المجتمعات في اكتساب المهارات 

الستخدام التكنولوجيا. ويتيح بناء المهارات لتوظيف 
 التكنولوجيا التقليل من قابلية التعرض للخطر، وتوليد

 ة.شركات جديد إنشاءفرص عمل و

عند توظيف التكنولوجيا في االبتكار المجتمعي للحد 
من مخاطر الكوارث، من المهم مراعاة قدرة السكان 

على استيعاب هذه التكنولوجيا والحرص على أن 
مة هي تلك التي                                َ تكون األدوات التكنولوجية المستخد  

                                       ً      ً  يستخدمها المجتمع أو المرتبطة به ارتباطا  وثيقا .

 ات اإلنسانيةدور الحكومات والمنظم 

في  "القيادة"إن وضع المجتمع وأفراده في موقع 
نعته ال يلغي الدور الذي يقع على عاتق        ِ تعزيز م  

الحكومة والمنظمات المحلية والدولية في التغيير، 
 "القيادة"وإنما يعني فقط أن هذا الموقع قد يتغير من 

، وخاصة في "الشريك والناصح"في التغيير إلى 
بين المجموعات المختلفة داخل تحقيق التنسيق 

 .81المجتمع

تدعم الحكومة االبتكار المجتمعي من خالل تحديد 
ن                                     َ  االحتياجات ومكامن الضعف االجتماعية وس 

تحقيق الوحدة        ّ ومن ثم  التشريعات لمعالجتها، 
االجتماعية والتنمية. ويمكن أن تساعد التشريعات 

 تدعم كمامن المخاطر المرتبطة باالبتكار.      ّ الحد   على
تقديم بلحكومة والمنظمات االبتكار المجتمعي ا

لتطوير منتجات وخدمات معينة  ةالمالي المساعدة
وبناء القدرات في التكنولوجيات الجديدة والمهارات 

المجتمع لالستجابة بفعالية قبل الحدث  التي يحتاجها
رت  ّ    وخالله وبعده. على سبيل المثال، طو                                 

WeRobotics  من خالل برنامجهاAidRobotics 
مختبرات طيران إقليمية لمساعدة الشركاء المحليين 

رة                                               �   وتدريبهم على استخدام تكنولوجيا الطائرات المسي 
د في عمليات التنمية االجتماعية واالقتصادية والح

                                               ً  من مخاطر الكوارث. ويعتبر أثر هذه المختبرات كبيرا  
في خلق فرص العمل واحتضان المؤسسات المحلية 

دة خدمة. وتتمتع هذه المختبرات           �                              لتصبح مزو 
باالكتفاء الذاتي وتقدم مجموعة من الخدمات وتدعم 

 .82الطيران التابع لها، وهي بالتالي مختبرات مجتمعية

موجهة لدعم االبتكار وتشكل هذه المؤسسات بيئة 
المجتمعي. فمختبرات االبتكار المجتمعي تشكل 

مساحة للعمل مع السكان على توليد األفكار، ومع 
المنظمات اإلنسانية على توفير التدريب وبناء 

المهارات في مجاالت متعددة منها توليد األفكار 
وتصميم المشاريع. كما تجمع هذه المختبرات بين 

عات االبتكار لتساعد المجتمع وحاضنات و    �                   مسر 
 بالشكل المناسب على تثمير األفكار.

الحكومة والمنظمات اإلنسانية شركاء أساسيين     ّ تعد  
في أنشطة االبتكار المجتمعي. ويعتمد مستوى ونوع 
المشاركة في العملية على احتياجات المجتمع وعلى 

الوضع االقتصادي واالجتماعي السائد. ويتطلب 
ني من الفقر المدقع مشاركة أكثر المجتمع الذي يعا

                 ً                        مباشرة وأوسع نطاقا  في التخفيف من المخاطر 
والصراعات ومنعها، من المجتمعات األخرى التي تتميز 
 بشبكات محلية أقوى واقتصاد أفضل ورفاه اجتماعي.
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 في األردن الالجئين تجمعاتواألطفال في  األهل �يناستخدام التكنولوجيا في التفاعل   .9 اإلطار

 التنمية علىتجمعات الالجئين  في األهل لتشجيعتكنولوجية  أداةللجنة اإلنقاذ الدولية  Airbelمركز  ابتكر األردن،في 
ر فقد. ألطفالهم المبكرة ّ  طو  لديهم هذا النوع من الهواتف. ولكن  واألمهاتالذكية ألن معظم اآلباء  للهواتف  ً ا  خاص  ً ا  تطبيق  

 التحقيق الدقيق في الموقف كشف أن مثل هذا التطبيق لن يكون الحل األمثل، وذلك لألسباب التالية:

 ؛معظم اآلباء يستخدمون وظائف هاتف معينة فقط •
 ؛    ً                                                 غالبا  ما يعتمدون على اآلخرين في تحميل وتنزيل التطبيقات •
 ؛                     ً                                                 جيل الهواتف يكون قديما  بحيث ال يمكن تشغيل أنظمة التطبيقات الحديثة عليها •
 .ال تحتوي هواتف معظم اآلباء على سعة بيانات كافية لتحميل التطبيقات •

. Facebookوربما  WhatsAppوكشفت األبحاث أن معظم اآلباء يستخدمون هواتفهم إلجراء مكالمات والتواصل عبر 
للتفاعل مع أولياء  WhatsAppروري تغيير التكنولوجيا المستخدمة.  فقرر المركز إنشاء مجموعات لذلك، كان من الض

 لتحميل مقاطع الفيديو والصور والمعلومات عن األنشطة لزيادة تشجيع المشاركة. Facebookاألمور وصفحة على 

 Marika Shioiri-Clark, “7 design principles of using technology to reach Syrian refugee families”, 8 :المصدر
September 2017. 

 

 مختبر "محلي" لالبتكار في األردن  .10 اإلطار

، كجزء من 2017الذي تم إنشاؤه في األردن في عام  Airbelمن خالل مركز  "محلي"تدير لجنة اإلنقاذ الدولية مختبر 
وتموله المملكة المتحدة. وكان الهدف من المشروع إيجاد طرق  CDAC Networkو Start Networkمشروع أكبر تديره 

على االحتياجات المحلية. ونشأت الفكرة                                                                     ً جديدة لتناول مرحلة االستعداد للكوارث عبر تسهيل االبتكار المجتمعي بناء  
 تمع.                                        َ     ٍ                                         نتيجة االعتقاد بأن لالبتكارات المحلية هامش  نجاح  أكبر من االبتكارات المستوردة من خارج المج

على معالجة التحديات البعيدة المدى التي يواجهها الالجئون السوريون والفئات األردنية الضعيفة  "محلي"يركز مختبر 
ان، وأربيل، والمفرق.  ّ                      من جراء األزمة السورية، بالعمل في ثالثة مواقع تسكن فيها كثافة عالية من الالجئين وهي عم                                                                                    

اتخاذ القرارات، يعمل المختبر على تأطير التحديات المختلفة ودعوة صانعي        ً                           وانطالقا  من أهمية أن يتولى المجتمع
أسابيع. ويتم تزويد المشاركين بمكان للعمل الجماعي،  10التغيير إلى المشاركة في سباق لتطوير الحلول في وصانعات 

تخطيط االستدامة. كما تتولى والدعم المالي، والوصول إلى مجموعة من الخبراء والمعلمين، ووضع النماذج األولية، و
لجنة اإلنقاذ الدولية تأمين التمويل والدعم لمعظم الحلول الواعدة. وفي النهاية، تقوم الفرق بعرض حلولها على لجنة 

 تحكيمية الختيار الحلول التي سيتم تمويلها.

  �                        حل ين ليتم احتضان أعمالهما  . وتم تحديد2018                                     �                        وركز التحدي األول للتصميم على الدخل وا جري سباق التصميم في عام 
 :Shamal Startمن خالل 

• Fanous وهي منصة وخط هاتف ساخن يتيح لألفراد تسجيل مهاراتهم والعثور على آخرين بمهارات مطلوبة، مثل :
 ؛الكهربائيين، من أجل حشد المهارات القليلة االستخدام المتوفرة في المجتمع

• Betnaبحثون عن بيوت قريبة من أعمالهم للسكن مع اآلخرين، وذلك للتقليل من : وهي منصة تربط األفراد الذين ي
 .كلفة السكن على أصحاب الدخل المحدود

نعة المجتمع بشكل أفضل، ألن الحلول التي تقدمها بعيدة المدى وتأتي نتيجة احتياجات              ِ هذه الطريقة م  يمكن أن تبني 
 المجتمع وتزود أفراده بقدرة أكبر على التحكم بمستقبلهم.المجتمع الحالية، كما تعيد بناء قدرات 

 Mohammad Aljamous, “Final pitch edition: addressing income challenges in Jordan”, 8 June 2018; Sarah :دراالمص
Fathalla, “Community-driven problem finding in Jordan”, 6 April 2018; Amrina Rana, “Launch of innovation labs to 

prepare for disasters in four countries”, 17 October 2017. 

https://medium.com/airbel/7-design-principles-of-using-technology-to-reach-syrian-refugee-families-55ef7313ae47
https://medium.com/airbel/7-design-principles-of-using-technology-to-reach-syrian-refugee-families-55ef7313ae47
https://medium.com/airbel/final-pitch-edition-addressing-income-challenges-in-jordan-2b61a6a820a
https://medium.com/airbel/final-pitch-edition-addressing-income-challenges-in-jordan-2b61a6a820a
https://medium.com/airbel/community-driven-problem-finding-in-jordan-997a5d1934ed
https://medium.com/airbel/community-driven-problem-finding-in-jordan-997a5d1934ed
https://startnetwork.org/news-and-blogs/launch-innovation-labs-prepare-disasters-four-countries
https://startnetwork.org/news-and-blogs/launch-innovation-labs-prepare-disasters-four-countries
https://startnetwork.org/news-and-blogs/launch-innovation-labs-prepare-disasters-four-countries
https://startnetwork.org/news-and-blogs/launch-innovation-labs-prepare-disasters-four-countries
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 مالحظات ختامية وتوصيات.  دال

ّ     ليس االبتكار المجتمعي السبيل الوحيد للحد  من                                        
مخاطر الكوارث والصراعات واالضطرابات المدنية، 

مرحلتي لكنه آلية مهمة تساعد في مواءمة أنشطة 
التأهب والتخفيف بما يتناسب مع احتياجات 

السكان، وتصميم خطط االستجابة على نحو يالئم 
ل  ُ ب                                              ُ المجتمع، وبالتالي تقليل الخسائر في األرواح وس  

العيش والبنية األساسية الحيوية، مما يتيح التعافي 
ّ               بشكل أسرع وأفضل، والحد  من الضغط على                       

 المنظمات اإلنسانية.

ا شامال  وال يمثل هذ ً       ً ا الفصل بأي حال من األحوال بحث                              
نعة المجتمع،                                    ِ عن االبتكار المجتمعي في سياق تعزيز م  

م بعض األفكار المتعلقة بدور المجتمعات  ّ                                      ولكنه يقد          
نعتها وقدرتها على الصمود، ونوع الشراكة           ِ في تعزيز م  

الواجب تشكيلها بين الحكومات والمنظمات اإلنسانية 
قدم لصانعي وصانعات القرار والسكان المحليين. وي

في الدول األعضاء بعض التوصيات لالستفادة بشكل 
 نعة المجتمع:                                   ِ أفضل من االبتكار المجتمعي في زيادة م  

إجراء تقييم لقابلية التأثر والمخاطر بشكل منتظم،  •
 بحيث يشمل جميع الفئات داخل المجتمع؛

نشر النتائج وتشجيع األفراد والجماعات المحلية  •
 مات على إيجاد طرق للحد من آثار األخطار؛والمنظ

 )المجتمع(تشكيل شراكات بين المبتكرين  •
والحكومة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات 

اإلنسانية للعمل على حلول مبتكرة من التفكير إلى 
أماكن عمل مشتركة  وفيرالتنفيذ، وبشكل خاص ت

                                        ً      يتمكن من خاللها أفراد المجتمع من العمل معا  على 
 حتياجات المحلية؛االعلى                 ً صياغة حلول بناء  

                  ً       ً                 إدراج االبتكار عنصرا  أساسيا  في استراتيجيات  •
ّ                                      الحد  من مخاطر الكوارث واتخاذ تدابير تتيح     

االرتقاء باألنشطة المحلية إلى المجتمعات األخرى، 
وبناء منصة رقمية لعرض األنشطة المحلية فيها، 

 مع الدروس المستفادة بحيث يصبح بإمكان
مجتمعات أخرى التعلم منها باإلضافة إلى تبنيها 

 ؛اوتعديلها بحسب احتياجاته
تصميم استراتيجيات الستثمار التكنولوجيا  •

وخاصة وسائل التواصل االجتماعي، والتدريب 
على استخدام هذه المنصات، ومعايير 

عمليات وبروتوكوالت التواصل، كأوسمة تويتر، و
لمراقبة وسائل التواصل االجتماعي خالل 

األحداث من أجل التنسيق الستجابة أفضل، 
وتحليل بيانات هذه الوسائل بعد الحدث 

للمساعدة في التعافي.



 



الفصل الثالث. حوكمة التكنولوجيا
وأثر االبتكار على االقتصاد
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االبتكار  �رأحوكمة التكنولوجيا والفصل الثالث.  
 االقتصادعلى 

الفصل في حوكمة اإلنترنت في ضوء يبحث هذا 
التطورات التكنولوجية الحالية والعولمة. والهدف هو 

حشد األفكار والجهود السياسية في البلدان العربية 
لتسخير اإلمكانات الهائلة لإلنترنت في تحقيق التنمية 

واالزدهار، وتمكين األجيال القادمة من التعامل مع 
 العولمة بطريقة آمنة ومستدامة.

ويمكن تصنيف قضايا إدارة اإلنترنت الرئيسية إلى 
 ثالث: 

 البنية التحتية الحيوية لإلنترنت؛ •
محتوى اإلنترنت وتطبيقاتها، بما في ذلك حرية  •

 التعبير وخصوصية المستخدم وأمن البيانات؛
 نماذج أعمال اإلنترنت المرتبطة مباشرة باالقتصاد.  •

االقتصادي لالبتكار، إذ ويبحث في جوانب التأثير 
يخترق االبتكار مستويات التنمية المستدامة الثالثة 

االقتصادية واالجتماعية والبيئية. وتشير الدراسات إلى 
ز القدرة  ّ          أن استخدام االبتكار في الوقت المناسب يعز                                        

اإلنتاجية والنمو االقتصادي ويزيد من الرفاهية 
ة حاجة إلى مزيد من اال ّ                      االجتماعية. وثم  ستثمارات في              

البحث والتطوير، خاصة في المنطقة العربية، لتشجيع 
االبتكار ودفع النمو االقتصادي وتقليص فجوة عدم 

 المساواة داخل البلدان ومع البلدان األخرى.

 ويوضح هذا الفصل دور اإلسكوا في دعم 
الرقمية  الدول العربية في مجاالت التكنولوجيا

وإدارة اإلنترنت.
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حوكمة اإل�ترنت في خضم الموجة الرابعة  .1
 83من العولمة

 مقدمة.  ألف

يجمع بين شبكة اإلنترنت ونموذج العولمة األحدث 
     ٌ                                           ترابط  وثيق بل تالزم، إذ تزامن انطالقهما في الفترة 
ذاتها بعد انتهاء الحرب الباردة في مطلع التسعينات 
من القرن الماضي. ويقع نموذج االتصال والتواصل 
المعلوماتي الذي أتاحته الشبكة العالمية في صلب 

 في تطور وتوسع مستمرين. منظومة العولمة، وهو 
كما أدت الشبكة إلى العديد من التحوالت التي أثرت 

مليار من البشر الذين  4.4في حياة ما يناهز 
يستخدمونها، وهذا ما زاد من الفجوات والفوارق مع 

 أولئك غير القادرين على استخدامها. 

وأدى ظهور التكنولوجيا الرقمية الحديثة مثل 
لذكاء االصطناعي وإنترنت البيانات الضخمة وا

األشياء والمركبات الذاتية القيادة، التي غيرت 
ُ                                     الطريقة التي ت قاد بها السيارات والطائرات، واألسلوب               
ُ                                                 الذي ت دار به مرافق المياه والكهرباء، إلى ابتكار قنوات       

جديدة لتلقي األخبار والمعرفة بحيث تدركها عقولنا 
خترق كحقائق حتى ولو كانت مزيفة، بل وت

خصوصيتنا بال حسيب أو رقيب؛ فقد أصبح أمن 
واستقرار اإلنترنت أكثر أهمية ليس فقط للبشر ولكن 

على مستوى النظام العالمي ككل، في ظل الموجات 
المتالحقة من العولمة التي كانت التكنولوجيا وال تزال 

 هي محركها الرئيسي.

لقد فرضت اإلنترنت حقائق جديدة من خالل 
الفرص والمخاطر التي زعزعت مجموعة من 

االقتصادات والمجتمعات القائمة، وأدخلت مفهوم 

مجتمع المعلومات إلى المعرفة واالقتصاد الرقمي، 
تشكيل مشهد سياسي عالمي جديد.  وساهمت في

وقد أصبحت هذه الشبكة العالمية بمثابة منفعة عامة 
عالمية، وبالتالي فإن السياسات العالمية المتعلقة 

ر وإدارة واستخدام اإلنترنت، بل والطريقة التي بتطوي
حياة كل  هذه السياسات، ال تؤثر فقط على بها ل  � شك   ُ ت  

                              ً            مواطن ومواطنة في العالم بل أيضا  على األصول 
العالمية الرقمية المملوكة إما للقطاع الخاص أو 

القطاع العام والتي تتخطى قيمتها اآلالف من 
األمريكية المكتنزة أو المدخرة تريليونات الدوالرات 

أو المستثمرة أو المتداولة في هذه الشبكة أو عبرها 
أو وسيط  والتي أصبحت بمثابة أكبر خزان للقيمة

                              ً           وتبادلها لم تشهد البشرية مثيال  له من قبل. النتقالها

وفي الوقت الذي صاحبت العولمة بأبعادها المتعددة 
البيئية والتنموية االقتصادية واالجتماعية واألمنية و

الحاجة الملحة لتطوير نماذج عالمية متعددة للحوكمة 
العالمية لتلك األبعاد، صاحبت اإلنترنت بأبعادها 

                                     ً         المتعددة منذ نشأتها الحاجة الملحة أيضا  لنموذج 
ّ                   عالمي لحوكمة اإلنترنت التي تعد  أحد أهم المحركات                              

ئة للتحوالت االجتماعية واالقتصادية العالمية الناش
 والمصاحبة للعولمة. "الفضاء اإللكتروني"عن ذلك 

لذا، وبهدف ترشيد التحوالت المستقبلية وتوجيهها 
، من  ً      نحو نظام عالمي أكثر توازنا  واستقرارا  وعدالة         ً          ً                         

المهم أن تقوم حكومات الدول والدبلوماسية المتعددة 
األطراف والمفكرون والمفكرات في شؤون العولمة 

ِ           وممارسو وممار سات حوكمة  والحوكمة العالمية             
اإلنترنت واألكاديميون واألكاديميات، بدراسة حوكمة 
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اإلنترنت من وجهات نظر مختلفة، وإيجاد رؤى 
جديدة لطبيعة حوكمة اإلنترنت التي تعمل باستمرار 
 على إعادة اختراع ذاتها من خالل موجات مزعزعة 

بل ومؤثرة حتى على العالقات الدولية والسياسة 
 مية. العال

يتطرق هذا الفصل إلى بعض المستجدات والنظرات 
الحالية المتعلقة بحوكمة اإلنترنت في ظل العولمة 

من منظور االقتصاد السياسي الدولي والدبلوماسية 
المتعددة األطراف، بهدف تأكيد أهمية حشد الجهود 

الفكرية والسياسات على مستوى الدول العربية 
االستقرار والتوازن  القتراح ترتيبات دولية تحفز

وتسخر اإلمكانات الهائلة لإلنترنت في التنمية 
واالزدهار وتمكين األجيال المقبلة من اإلبحار في 

 موجات العولمة القادمة بشكل آمن ومستدام.

 سياق العولمةباء.  

ات القرن الماضي وحتى السنوات يعلى مدى تسعين
مكاسب األولى من القرن الحادي والعشرين، توزعت 

وخسائر العولمة بشكل غير متساو، ولم يتم عمل الكثير 
 واختلف الكثيرون في النظرة إلى أثر .لتصحيح ذلك

 العولمة على حياة السكان، وجوانبها غير المنظمة.

فبينما زادت العولمة من اإلنتاج االقتصادي والنشاط 
الكلي بشكل كبير، ظلت أنماط االستهالك واإلنتاج غير 

حيث لم ينفصل النمو عن استخدام الموارد مستدامة 
وانبعاثات الكربون، ونتيجة لذلك، ازدادت العوامل 

 ر المناخ.               � المساهمة في تغي  

وقد حسنت العولمة والتطورات التكنولوجية 
مستويات المعيشة ورفعت نصيب الفرد من الدخل 
وساعدت في إخراج الماليين من الفقر المدقع في 

النامية، ولكنها في الوقت ذاته  من البلدانكبير عدد 
تركت الكثيرين محرومين من ثمارها فاهتزت ثقتهم 

في حكوماتهم ومؤسساتهم التي شعروا بأنها 

                          ً                تجاهلتهم، وصاروا أكثر تقبال  للحجج الشعبوية 
 والقومية التي تشجع السياسات الحمائية. 

   ّ                                        وشك ل غياب أو ضعف منظومات الحوكمة العالمية، 
                              ً         أنماط غير حكومية للحوكمة، تحديا  للنظام وظهور 

 العالمي المتعدد األطراف.

 العولمة العادلة 

ألسباب عديدة، يقف العالم منذ نهاية األلفية في 
مواجهة مع أزمة شرعية وثقة، متجذرة في مزيج من 

الخوف والقلق وحتى غضب الناس. فالنماذج 
 االقتصادية واالجتماعية السائدة أدت إلى استبعاد
الكثيرين والدفع نحو الدمار البيئي وضياع الفرص 
وزرع بذور االنقسام والصراع. وأدى االستبعاد إلى 
مزيج من اإلحباط واالغتراب، وفقدان الثقة وعدم 

ُ               َ        االستقرار، ومزق انعدام  المساواة نسيج  عدد من                      
 المجتمعات وأوصلها إلى االنهيار.

استعادة التنمية الشاملة والمستدامة  بتحقيق يمكن
 شرعية النظام االقتصادي العالمي والثقة فيه. 

هي أحد أهم اإلسهامات في بناء  2030وخطة عام 
                     ً                       اقتصاد عالمي يخلق فرصا  للجميع وبالتالي يحقق 

 العولمة العادلة.

ومن المهم في مسار تحقيق التنمية المستدامة 
استكشاف محركات الالمساواة التي صاحبت 

عولمة وباألخص من الجانب الموجات األولى من ال
 التكنولوجي.

 التكنولوجيا ومحركات الالمساواة 

ر التكنولوجي السريع،                             � أدى الجمع بين العولمة والتغي  
بما في ذلك أتمتة العمليات، إلى تحول غير مسبوق 

ز الثروات والدخل لصالح مالكي رأس المال       � في ترك  
على حساب األيدي والعقول العاملة وكذلك لصالح 
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وي المهارات العالية على حساب العمال ذوي ذ
 المهارات المنخفضة. 

وفي ظل العولمة، تزداد القوة السوقية للشركات 
وباألخص العاملة في مجال التكنولوجيا الرقمية 

 يؤدي إلى زيادات حادة وهذا ما واإلنترنت، 
عائدات الفي أرباح الشركات، في حين تراجعت 

 دخل الشركات في على ضريبة المتأتية من ال
جميع مجموعات البلدان، بسبب التهرب الضريبي 

 واالمتيازات الضريبية التي تتيحها قوانين 
 التأسيس وأساليب المحاسبة المتبعة في 

 النموذج المعولم.

ويمكن للتقدم التكنولوجي أن يعزز اإلنتاجية ويحقق 
      ً      ً                   ً              ازدهارا  جديدا ، ولكن يمكن له ايضا  أن يؤدي إلى 

أو بينها وبين  البلدان داخل سواء المساواة، عدمقم تفا
بلدان أخرى. وعلى الرغم من أن احتمال تدمير 

الوظائف ذات المهارات المنخفضة سوف يصحبه 
احتمال خلق وظائف جديدة، فإن حدوث ذلك التحول 

اإليجابي في خلق تلك الوظائف قد ال يكون بالسرعة 
نولوجيا نفسها، حيث أن عدم التوافق بين التك

الجديدة والمهارات الحالية سيؤدي إلى إبطاء خلق 
 فرص العمل.

ويمكن أن تكون التكنولوجيا الرقمية وشبكة اإلنترنت 
 ذا إأهم أداة لمجابهة عدم المساواة وردم الفجوات 

ضعت سياسات رشيدة  ُ                  ما ا حسن استخدامها وإذا ما و                        �    
جهت تلك  ُ         لتحقيق نفاذ عادل ومجد  ومفيد وإذا ما و                  ٍ                     

لسياسات إلتاحة النفاذ للجميع من أجل اإلدماج ا
االجتماعي وتمكين الناس وباألخص الفئات المهمشة 

 والهشة من المجتمع.

ٌ             انتشار التكنولوجيا على نطاق واسع أمر  ال مفر منه،                                     
وال يمكن مقاومته أو تجاهله، ولكن ينبغي العمل على 

تعظيم فوائده وتقليل آثاره المسببة لعدم المساواة 
 االقتصادية واالجتماعية.

 84الموجة الرابعة من العولمة 

 ، 2008منذ اندالع األزمة المالية العالمية في عام 
وبعد انقضاء عقد كامل من االنتعاش البطيء وغير 

المتكافئ، مع انعدام األمن وانتشار اإلحباط على 
                                     ً     نطاق واسع، أصاب االستياء واالرتباك كثيرا  من 

لمتقدمة والنامية على حد المجتمعات في الدول ا
وية كبديل للعولمة أكثر جاذبية بسواء، فأصبحت الشع

 من ذي قبل في كثير من دول العالم.

ولكن ذلك الخطاب الشعبوي ارتبك وأخفق في تمييز 
الفوارق الجوهرية بين مفاهيم العولمة كظاهرة 

تحركها التكنولوجيا وحركة األفكار واألفراد والسلع، 
ي تولي للنظام العالمي الليبرالي الجديد والمفاهيم الت

أولوية على حساب المصالح الوطنية، وأصبحت 
تحديات العولمة محط أنظار المجتمع الدولي ومناط 

 أبحاثه لبناء مستقبل مشترك. 

ٌ               وفي الوقت نفسه، بدأ يتشكل إطار  جديد للتعاون                               
العالمي بين القطاعين العام والخاص ويدور حول 

لخاص واألسواق المفتوحة لدفع النمو تسخير القطاع ا
االقتصادي من أجل الصالح العام، مع مراعاة 

 االستدامة البيئية واإلدماج االجتماعي. 

ولكن لتحديد ذلك الصالح العام، يجب البدء بتحديد 
األسباب الجذرية لعدم المساواة. فعلى سبيل المثال، 

أكيد األسواق المفتوحة والمنافسة المتزايدة تنتج بالت
فائزين وخاسرين على المستوى الدولي، ولكن 
                 ً                       تأثيرها أكثر وضوحا  على عدم المساواة على 

 المستوى الوطني.

تزامنت التحديات المرتبطة  المنصرم، العقد وفي
باالنتشار المتنامي لشبكة  المتعلقةبالعولمة مع تلك 

وأدت  العولمة مسارهي في صلب  التياإلنترنت 
 الثورة أثارها المعرفية إلى االنتقال إلى 

ت المفاهيم إلى إنترنت . وتطورالصناعيةالرابعة
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مليار شيء بحلول عام  26األشياء المتوقع أن تبلغ 
                   ً  وتزامنت العولمة أيضا   . 85جروب ارتنرغل   ً  وفقا   2020

مع تزايد عدم المساواة وظهور نظام دولي متعدد 
توسع فجوة الالمساواة األقطاب. عالوة على ذلك، ت

بين الطبقات جراء نماذج أعمال الثورة الصناعية 
                        ً                       الرابعة والتي تستمد غالبا  عوائدها من امتالك رأس 

 المال أو الملكية الفكرية. 

ويتطلب سد هذه الفجوات إدراك الجميع طبيعة 
االقتصاد الرقمي واالبتكاري الجديد، والحاجة إلى 

اقيات لحماية ثقة معايير عالمية وسياسات واتف
                                         ً     الشعوب. فقد عطل االقتصاد الجديد بالفعل عددا  من 

الصناعات وأعاد دمجها، وأدى إلى االستغناء عن 
ماليين العمال، وقلص القيمة النسبية للمادة مقارنة 

بقيمة المعرفة الكثيفة كعوامل لإلنتاج، وزاد من 
المنافسة داخل أسواق المنتجات المحلية وأسواق رأس 

ل وأسواق العمل. كما ازدادت المنافسة بين الدول الما
التي تعتمد استراتيجيات تجارية واستثمارية مختلفة، 

ً                                         مولدة  عدم الثقة في شركات التكنولوجيا الرقمية      
وأساليب إدارتها لبيانات المستخدمين من مواطنين أو 

كرت  لقت فرص عمل وابت  ُ     دول، وفي الوقت ذاته خ                 ُ                     
تحت أسواق جدي ُ              منتجات وف   دة لم تكن معروفة.         

وفي اللحظة الراهنة من األزمة تجاه العولمة والتطورات 
ل حقبة جديدة من العولمة أطلق عليها نطلقالمتشعبة، ت

 2019المنتدى االقتصادي العالمي في مطلع عام 
مصطلح الموجة الرابعة أو الجيل الرابع من العولمة أو 

. وتتسارع الفجوات في هذه العولمة في "4.0العولمة "
حين تتزايد مطالبات الشعوب في بلدان عدة بانتزاع 

، وبوضع "القوى العالمية"من أيدي  "السيادة الوطنية"
نظام عالمي جديد يحقق عولمة عادلة. وعليه تبرز إلى 

 لة مصيرية حول ما يلي:السطح أسئ

هيكلية الحوكمة العالمية للعولمة في موجتها  •
الرابعة، ومنها حوكمة اإلنترنت والتكنولوجيات 

 الناشئة على وجه الخصوص؛

ل تعزيز السيادة الوطنية من جهة، وكيفية العمل  ُ ب   ُ س   •
نحو مزيد من التعاون الدولي وتجنب إغالق 

 االقتصادات من خالل الحمائية من جهة أخرى؛ 
إمكانية تحسن حياة اإلنسان أو تداعيها في ظل  •

 تلك الموجة؛ 
قدرة المجتمع الدولي على تكييف منظومات  •

نية حوكمة الشركات المحلية والوط(الحوكمة 
 )والدولية، وحوكمة اإلنترنت، والتكنولوجيا البازغة

 لتحقيق عولمة عادلة.

رئيس المنتدى االقتصادي 86لكالوس شواب     ً وفقا  
ها، ولكن  العالمي، بدأت الموجة الرابعة               �         من العولمة لتو 

بلدان العالم غير مستعدة بالفعل لذلك. وتشير المعدالت 
األخص ر التكنولوجي، وب                  � غير المسبوقة للتغي  

التكنولوجيا الرقمية، إلى أن أنظمة الصحة والنقل 
واالتصاالت واإلنتاج والتوزيع والطاقة، على سبيل 

المثال ال الحصر، سوف تتحول بالكامل لتكون مرتكزة 
على اإلنترنت. وسوف تتطلب إدارة هذه التحوالت 

   ً                                              أطرا  جديدة للتعاون الرقمي العالمي. ومع التقدم في 
والذكاء االصطناعي في سياق  مجال الروبوتات

المجتمعات ذات الشرائح العمرية المتقدمة، سوف 
يحدث االنتقال من اقتصاد اإلنتاج واالستهالك إلى 

اقتصاد المشاركة والعناية. وسوف يكون من غير 
المجدي التشبث بعقلية قديمة أو ترقيع إجراءات 

ومؤسسات قائمة، إذ ال بد من إعادة تصميمها من األلف 
لى الياء، حتى يمكن االستفادة من الفرص الجديدة، إ

 مع تجنب سلبياتها الممكنة.

رات في بلد معين أو صناعة أو                    ّ وال تنحصر تلك المتغي  
قضية، فهي تحوالت عالمية كبرى، وبالتالي تتطلب 

  المستقبلاستجابة استراتيجية عالمية تستشرف 
األزمات اآلنية. فالفشل في  الغرق في إدارة وتتجنب

هج تعاوني لصياغة مخطط لهيكل حوكمة عالمي       َ تبني ن  
مشترك جديد سوف يشكل كارثة للبشرية جمعاء. 

وعلى الرغم من ظن البعض بأن الظروف السياسية 
الدولية قد تقف في طريق حوار عالمي مثمر حول 
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واالقتصاد الجديد، فإنه ال بديل عن  4.0العولمة 
لحظة الراهنة الستكشاف الفجوات في اقتناص ال

هج المستقبلي، على                                  َ النظام الحالي، وتحديد متطلبات الن  
                                          ً     أمل أن تؤسس الجهات المعنية بالمستقبل مجتمعا  من 

 المصالح والطموحات المشتركة.

هج المستقبلي، يجب تجنب                     َ وبينما يتم تطوير الن  
الثنائيات الصفرية: مثل ثنائية التجارة الحرة أو 

ائية، والتكنولوجيا أو الوظائف، والهجرة أو الحم
حماية المواطنين، والنمو أو المساواة. هذه كلها 

ثنائيات حدية غير دقيقة، ويمكن تجنبها من خالل 
تطوير سياسات وسطية تسمح بمتابعة جميع 

مجموعات المصالح بالتوازي، ومن خالل توسيع نطاق 
المهم المشاركة وزيادة تفعيل الخيال. وسيكون من 

  ً                                              جدا  إشراك جميع الجهات المعنية في الحوار المستمر 
وتفعيل الخيال والتفكير المنهجي، وتجاوز االعتبارات 

 المؤسسية والوطنية القصيرة المدى.

نحو إجماع عالمي جديد حول التكنولوجيا  
 الرقمية واإل�ترنت

مشكالت وتحديات، فقد خرجت العولمة  مثلما خلقت
كذلك بحلول لتطبيق الحوكمة العالمية من خالل 

االستفادة من اإلنترنت والتكنولوجيا الرقمية. لذا، ال بد 
من صياغة إجماع عالمي حول كيفية دفع الموجة 

لتعمل لصالح جميع الناس، حيث  الحالية من العولمة
يمكن تقاسم المكاسب بصورة منصفة وعادلة، وتخفيف 
الخسائر. هذا التوافق في اآلراء يجب أن يسترشد بقيم 
منظومة األمم المتحدة وتطلعات وأهداف خطة التنمية 

. وللوصول إلى مثل هذا 2030المستدامة لعام 
لتفكير في اإلجماع، يحتاج المجتمع العالمي إلى إعادة ا

طريقة حوكمة خمسة أنواع من التدفقات العالمية التي 
تحدد العولمة: تدفقات السلع والخدمات؛ والعمل؛ ورأس 

ويجري التركيز هنا على  .المال؛ والتكنولوجيا؛ واالبتكار
التكنولوجيا واالبتكار وباألخص شبكة اإلنترنت 

ع والتكنولوجيا الرقمية. فال بد من العمل لتحقيق إجما

عالمي جديد حول التكنولوجيا الرقمية واإلنترنت من 
 خالل ما يلي:

تقييم اآلثار المترتبة على االبتكارات التكنولوجية  •
راتها على الهياكل االقتصادية                   � الرقمية ووتيرة تغي  

هج لمواجهة                             َ ومستقبل العمل، واالتفاق على ن  
التوسع المحتمل في عدم المساواة في الدخل 

طة بزيادة المعلومات والمعارف والثروة المرتب
 والفجوة التكنولوجية؛

االتفاق على إطار عالمي للمعايير وتوجيه االبتكار  •
التكنولوجي، ال سيما في مجاالت مثل األمن 

السيبراني وإنترنت األشياء والبيانات الضخمة 
والذكاء االصطناعي والتجارة اإللكترونية، حيث 

 غاية؛الفرص والفروع المحتملة كبيرة لل
التأكد من توافق التكنولوجيات الجديدة مع أهداف  •

التنمية المستدامة، وخاصة في ما يتعلق بتداعياتها 
 االجتماعية؛

             ً                         التعاون عالميا  حول مجموعة من المعايير  •
األخالقية لضمان توافق تدفقات التكنولوجيا 

واالبتكار مع القيم المكرسة في اإلعالن العالمي 
عمل لمنع إساءة استخدام لحقوق اإلنسان، وال

وسائل التواصل االجتماعي وتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت لنشر األخبار المزيفة والخالف 

 والسخط والعداء والكراهية؛
تطوير مناهج مشتركة الستخدام تقنيات اليوم  •

لتعميق مشاركة الجهات المعنية والمواطنين 
على المستوى العالمي في تنفيذ والمواطنات 

 هداف التنمية المستدامة ورصدها؛أ
تطوير نموذج الحوكمة العالمية المتعددة األطراف،  •

 الذي يواجه في هذه الفترة تحديات جمة.

الدولية  الحكومية الحوكمة نموذج تحديات 
  األطراف المتعددة

يتجلى نموذج الحوكمة الحكومية الدولية المتعددة 
كنموذج للحوكمة العالمية في المنظمات  87األطراف

https://www.masrawy.com/news/Tag/146263/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/146263/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/146263/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9#bodykeywords
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                   �                        الحكومية الدولية. ا سست األمم المتحدة في عام 
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وكان عدد  1945

ثم توسعت فأصبحت تشمل اليوم (دولة  51أعضائها 
تبلورت الحوكمة العالمية  . ويمكن القول إن)دولة 193

مع اتفاقيات إنشاء هيئة دولية لتنظيم المعامالت 
النقدية بين الدول، وذلك بإنشاء صندوق النقد الدولي 

 والبنك الدولي.

م المتحدة وعائلتها من المنظمات وأصبحت األم
الحكومية الدولية المتعددة األطراف فاعلة في 

الحوكمة العالمية لألنظمة الدولية، ومع ذلك، شهدت 
القدرة والفعالية النسبية لتلك المنظمات الحكومية 

الدولية، التي تستند إلى معاهدات ملزمة للقانون 
الدولي، هجمات هائلة وانتكاسات في عدد من 
األنظمة الدولية على مدى السنوات الخمسين 

الماضية، حيث برزت ترتيبات حوكمة عالمية جديدة 
           ً                                    تقوم تدريجيا  بإيجاد بدائل عن المنظمات الحكومية 

الدولية المتعددة األطراف في مجاالت التجارة 
ر المناخ،                                ً        � والتمويل والملكية الفكرية ومؤخرا  في تغي  

 من بين مجاالت أخرى.

ذه الترتيبات الجديدة نماذج ليبرالية وتتضمن ه
 جديدة مثل الحوكمة عن طريق الشبكات 

والحوكمة المتعددة المستويات وحوكمة الجهات 
 المعنية المتعددة، وآليات صنع القرار من القاعدة 
إلى القمة. هذه النماذج واآلليات تساوي الجهات 

 الفاعلة غير الحكومية مع الجهات الحكومية. 
أكثر من التركيز على (على الخبرة  وهي تركز

أكثر من (والمشاركة والمداوالت  )الديمقراطية
                    ً     ً  ، وبالتالي تمثل تآكال  حثيثا  )التركيز على التمثيل

                ً        ً               لدور الدول وتحديا  متواصال  لدور المنظمات 
الحكومية الدولية وألهميتها وحتى لسبب وجودها. 

 ويمكن القول إن التحديات التي تواجه التعددية
أصبحت أكثر حدة منذ نهاية الحرب الباردة، وانتشار 

العولمة، وظهور هذه النماذج الليبرالية الجديدة 
 للحكم الدولي.

ويرى البعض أن أقوى وأكبر دول العالم تراجعت عن 
سياسات الحوكمة العالمية واتجهت نحو القومية 
والشعبوية. عالوة على ذلك، ومع ظهور اإلنترنت 

روني على مدار العشرين سنة الماضية والفضاء اإللكت
على وجه الخصوص، باعتبارها واحدة من أكثر 

زعز عة في تاريخ الحضارة واالقتصاد  ِ                              الظواهر الم     ُ           
والمجتمع والسياسة العالمية، أصبحت تحديات 
 التعددية والمنظمات األممية ساحقة ووجودية.

فماذا عن حوكمة اإلنترنت، وعن التحديات التي 
 تواجهها؟

 نظام حوكمة اإل�ترنت وتحديا�هيم.  ج

 الحوكمة نظام 

الفضاء اإللكتروني /تأثر نظام حوكمة أو إدارة اإلنترنت
من حيث الجهات الفاعلة والمنظمات والقواعد (

بنماذج حوكمة جديدة يعتقد العديد من  )والترتيبات
الباحثين والباحثات أنها تخفي جوانب معينة من 

والمدارس الليبرالية الجديدة للفكر الهيمنة، 
                                     ً       ً  ومجموعات القوى. وتتيح هذه النماذج دورا  محصورا  

 لحكومات الدول في هذا النظام، من خالل ما يلي:

الحد من قدرة الحكومات وسلطتها تجاه الجهات  •
الفاعلة غير الحكومية داخل الهيئات والشبكات 

 الناشئة للجهات المعنية المتعددة؛
سلطة وفعالية النظام المتعدد تقليص دور و •

األطراف القائم على القانون الدولي للمنظمات 
الحكومية الدولية إزاء هيئات وشبكات الحوكمة 

 الناشئة للجهات المعنية المتعددة.

ولعل أحد أهم مفاتيح فهم التحديات المحيقة بنظام 
 حوكمة اإلنترنت هو فحص وتفكيك هذا النظام. 

وحة في نظام حوكمة الفضاء فما هي القضايا المطر
 اإلنترنت؟/اإللكتروني

https://www.masrawy.com/news/Tag/887710/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/887710/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/887710/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9#bodykeywords
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 التحديات 

 تندرج عدة قضايا ضمن نظام حوكمة اإلنترنت

 الحالي. ويمكن تصنيفها على نطاق واسع وفق ما يلي:

: وتشمل البنية التحتية موارد اإلنترنت الحرجة •
الحرجة لإلنترنت مثل أسماء وأرقام اإلنترنت، 

والبنية التحتية  باإلضافة إلى البروتوكوالت؛
 المتعلقة بالكابالت وطيف الترددات؛

: ويشمل تمكين محتوى اإلنترنت والتطبيقات •
، وقضايا ذات صلة 88المرأة من النفاذ واالستخدام

بالمجتمع، مثل لوائح تنظيم تدفق البيانات، 
وخصوصية المستخدم مقابل تسييل البيانات 

تعبير؛ وحماية البيانات؛ والسالمة واألمن؛ وحرية ال
واألخبار المزيفة والمراقبة؛ والسيادة والحرب 

 اإللكترونية؛ 
: وتشمل األعمال نماذج األعمال عبر اإلنترنت •

المرتبطة مباشرة باالقتصاد، مثل المنافسة العادلة 
واالحتكار والتجارة والعملة المشفرة ومستقبل 

 المال.

المنظور الدولي: إنشاء منتدى دال.  
طالق مسار تع��ز حوكمة اإل�ترنت وإ

 التعاون

                        ً      ً           شكلت حوكمة اإلنترنت موضوعا  مثيرا  للجدل في 
قدت في                                       ُ القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي ع  

. فقد كان دور هيئة اإلنترنت 2003جنيف في عام 
بوصفها مؤسسة خاصة  لألسماء واألرقام المخصصة

متعاقدة مع حكومة الواليات المتحدة، موضع خالف 
الدول، وال سيما البرازيل وجنوب أفريقيا بين 

والصين، وبعض البلدان العربية. وفي غياب اتفاق 
جامع، حتى على تعريف مفهوم حوكمة اإلنترنت، عمد 

األمين العام لألمم المتحدة إلى تشكيل فريق عمل 
لتوضيح هذه المسائل وتقديم تقرير بهذا الشأن قبل 

 لمجتمع المعلومات. المرحلة الثانية من القمة العالمية

ف فريق العمل حوكمة اإلنترنت بأنها  ّ                                  وقد عر  قيام "     
                                          ٌ    ً  الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، كل  وفقا  

لدوره، بتطوير وتطبيق المبادئ واألعراف والقواعد 
 وإجراءات اتخاذ القرار والبرامج المشتركة التي تشكل

قضايا . وحدد فريق العمل "تطور اإلنترنت واستخدامها
 السياسة العامة ذات الصلة بحوكمة اإلنترنت.

وفي المرحلة الثانية من القمة العالمية لمجتمع 
قدت في تونس في عام  ُ                    المعلومات التي ع                 2005 ،

وبعد نقاش تخلله الكثير من الجدل، توصل المشاركون 
إلى حل توافقي يسمح بتوسيع نطاق النقاش الدولي 

منتدى "ن خالل إنشاء بشأن مبادئ السياسة العامة، م
بين كافة الجهات المعنية،  "عالمي لحوكمة اإلنترنت

 بين الحكومات. "مسار تعزيز التعاون"وإطالق 

، 2006طلق في عام                            � ومن أهم سمات المنتدى الذي ا  
إشراك مختلف الجهات المعنية في المداوالت وعدم 

التمتع بأي قدرة على صنع القرارات. ويتناول المنتدى 
ا العالمية المتعلقة بحوكمة اإلنترنت، من دون القضاي

إصدار وثيقة ختامية متفاوض عليها، مما يتيح جمع 
كل الجهات المعنية للتحاور بشأن السياسة العامة. 

 ''الرسائل"بكلمة  "التوصيات"بدلت كلمة        ُ وقد است  
 غير ملزمة. اكونه

 بين الحكومات فلم  "مسار تعزيز التعاون"أما 
طلق ألسباب  سياسية. ومع ذلك، أنشأت الجمعية ُ           ي 

العامة عدة فرق عمل إلجراء المزيد من المناقشات 
بشأن هذا المسار، ركزت على دور الجهات المعنية 
 وطبيعة التعاون بينها في إطار التنفيذ، وال سيما 

دور الحكومات تجاه الجهات المعنية األخرى. ورأى 
ود بعض المشاركين ضرورة أن يشمل المسار المنش

الجهات المعنية كل حسب دورها، في حين اعتبر 
                ً           من التركيز تحديدا  وفقط على  بد ال هأنآخرون 

برنامج عمل الحكومات، على النحو المحدد في 
ار ، وأن يتخذ المستونس بشأن مجتمع المعلومات

     ً       ً      ً   طابعا  حكوميا  دوليا . 

http://www.itu.int/net/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=en&id=2267|0
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، تم تجديد والية القمة العالمية لمجتمع 2015في عام 
المعلومات ووالية المنتدى العالمي لحوكمة اإلنترنت 

ولكن لم تنجح جهود عدد من  .2025حتى عام 
، بسبب "مسار تعزيز التعاون"الحكومات في إطالق 

 ممانعة الجهات الفاعلة ذات الطابع غير الحكومي.

مستقبل رقمي شامل: حوكمة هاء.  
 اإل�ترنت في خضم العولمة

بينما بلغ حجم التغيير الناجم عن التكنولوجيا الرقمية 
وسرعة انتشاره مستويات غير مسبوقة في تاريخ 

البشرية، لم تنجح آليات التعاون والحوكمة الدولية في 
فلح جهود الحكومات في                        ُ مواكبته، فمن ناحية لم ت  

الذي نص عليه برنامج  "تعزيز التعاونمسار "إنجاز 
عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات، ومن ناحية أخرى 
لم يحقق المنتدى العالمي لحوكمة اإلنترنت الكثير تجاه 

تطوير دوره ليصير منصة إلصدار قرارات، واكتفى 
بدوره كمنصة للحوار فقط. فهذه المنصة، على أهميتها، 

والتكنولوجيا  ظلت غير كافية لحوكمة اإلنترنت
                       ً                      الرقمية بشكل فاعل، خصوصا  وأن العولمة وآثارها 

 بلغت الموجة الرابعة وما صاحبها من تحديات.

واستجابة لذلك، شكل األمين العام لألمم المتحدة، في 
، الفريق الرفيع المستوى المعني 2018يوليو /تموز

ن من (بالتعاون الرقمي             ً  خبيرة وخبيرا   20     �     المكو 
رفيعي المستوى، ويشارك في رئاسته ميليندا غيتس 

، لدفع الحوار العالمي بين الجهات المعنية )وجاك ما
                           ً                   المتعددة حول كيفية العمل معا  بشكل أفضل لتحقيق 

نترنت لتعزيز إمكانات التكنولوجيا الرقمية، ومنها اإل
 رفاهية اإلنسان مع التخفيف من المخاطر.

 إلى الطرائق  "التعاون الرقمي"ويشير مصطلح 
التي تتعاون بها الحكومات والقطاع الخاص 

والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والمجتمعات 
الفنية واألكاديمية لمعالجة اآلثار المجتمعية 

لتقنيات الرقمية واألخالقية والقانونية واالقتصادية ل

من أجل تحقيق أقصى قدر من الفوائد للمجتمع 
 وتقليل األضرار.

تشاور الفريق الرفيع المستوى مع جهات معنية على 
نطاق واسع من مختلف المناطق والديمغرافيا 

أشهر،  تسعةوالقطاعات والتخصصات. وعلى مدار 
 4000شارك أعضاء الفريق وأمانة الفريق مع أكثر من 

 203منظمة دولية و 80دول و 104لون فرد يمث
منظمة مجتمع  125من القطاع الخاص و اتشرك

مؤسسة بحثية  188منظمة تقنية و 33مدني و
ومؤسسات أكاديمية، في أنشطة متعلقة بالسياسات 

الرقمية، فنظموا ورشات عمل مواضيعية، وعقدوا 
في مواضيع وخبيرات اجتماعات افتراضية مع خبراء 

ا دعوة مفتوحة لتقديم مساهمات، بعينها، وأطلقو
وعقدوا جلسات إحاطة لمختلف الجهات المعنية 

 باإلضافة إلى اجتماعات افتراضية مفتوحة للعموم.

، قدم الفريق الرفيع 2019يونيو /حزيران 10وفي 
إلى  الرقميعصر الترابط المستوى تقريره بعنوان 

األمين العام، ودعا فيه الحكومات والقطاع الخاص 
والمجتمع المدني إلى المزيد من التعاون والعمل 

المشترك بشكل عاجل للتأكد من أن فوائد التكنولوجيا 
الرقمية تصل إلى البشرية جمعاء مع معالجة مجموعة 

 ة. � ح   ِ ل                 ُ من التحديات الم  

أي وقت مضى                  ً            ً    يصف التقرير عالما  أكثر ترابطا  من
كنتيجة للتكنولوجيا الرقمية، ولكنه عالم يناضل من 
أجل إدارة اآلثار االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

والسياسية للتحول الرقمي. ويوجه التقرير دعوة 
قوية إلى تنشيط التعاون المتعدد األطراف، أي بين 

ستكمل بنهج التعددية  ُ                     الحكومات، ولكن على أن ي                        
من األوساط األكاديمية الجهات المعنية  ليتضمن كافة

 من المجتمع المدني والقطاع الخاص.والتكنولوجية و

وأكد الفريق الرفيع المستوى ضرورة عدم ترك أحد 
خارج العصر الرقمي، وأهمية التعاون والتكنولوجيا 

http://www.digitalcooperation.org/
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93 

 الرقميين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

البيانات  ودعا إلى مزيد من التعاون حول استخدام
للمساعدة في  "المنافع العامة الرقمية"وتطوير 

تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خالل 
استخدام التقنيات الرقمية على نطاق واسع. وناقش 

التقرير قضايا األموال عبر الهاتف النقال، والهوية 
الرقمية، والخدمات الحكومية، والتجارة اإللكترونية، 

إلنترنت بأسعار معقولة. وأشار إلى أن والوصول إلى ا
ما يقرب من نصف سكان العالم ال يزالون يفتقرون 

                                      ً  إلى الوصول إلى اإلنترنت أو يستخدمون جزءا  
    ً                                      بسيطا  فقط من إمكاناتهم على الرغم من كونهم 

 متصلين بالشبكة.

               ً                                 وركز الفريق أيضا  على قضايا حقوق اإلنسان والوكالة 
في العصر الرقمي. وشدد على اإلنسانية والثقة واألمن 

المشكلة الخطيرة المتمثلة في المحتوى الضار على 
وسائل التواصل االجتماعي، والتحديات التي تواجه 
الخصوصية، وأهمية الثقة واستقرار البيئة الرقمية. 

ودعا إلى اتخاذ إجراءات أكثر فعالية لمنع تآكل الثقة 
المسؤولة واالستقرار بسبب انتشار االستخدامات غير 

لقدرات اإلنترنت. وفي ما يتعلق بالذكاء االصطناعي، 
أوصى الفريق بتصميم أنظمة ذكية مستقلة بحيث 

يمكن شرح قراراتها ويكون البشر مسؤولين عن 
استخدامها. ودعا الفريق إلى تعزيز بنية التعاون 
الرقمي العالمي، وحدد الفجوات والتحديات في 

 الترتيبات الحالية.

تقرير إلى أن المجتمع الدولي ال يحتاج إلى ال وأشار
البدء من نقطة الصفر، بل البناء على اآلليات القائمة 

للتعاون الرقمي، بما في ذلك منتديات وشبكات 
الحكومات والصناعة والهيئات الفنية والمجتمع 

           ً                                        المدني، فضال  عن القواعد التنظيمية القائمة، والمبادئ 
نات قواعد  ّ           التوجيهية، ومدو               ً       السلوك. وأخيرا ، قدم               

 تقرير خمس مجموعات من التوصيات وهي: ال

 بناء اقتصاد ومجتمع رقمي شامل؛  •
 تنمية القدرات البشرية والمؤسسية؛  •
  ؛حماية حقوق اإلنسان والوكالة اإلنسانية •
 تعزيز الثقة الرقمية واألمن واالستقرار؛  •
 تعزيز التعاون الرقمي العالمي. •

 

 الرفيع المستوى بشأن تع��ز التعاون الرقمي العالمي الخبراءتوصيات ف��ق   .11 اإلطار

 إلى "العالمي الرقمي التعاونتعزيز " الخامسة توصيته في الرقمي، بالتعاون المعنيفريق الخبراء الرفيع المستوى  توجه
 :يلي بما العام األمين

لتطوير آليات  ومفتوحة سلسة يةعملية تشاور بتيسيريقوم  بأنبصورة ملحة األمين العام لألمم المتحدة  نوصي •
تدور في ( انطالقكنقطة  )في تقريره(لتعاون الرقمي العالمي، باستخدام الخيارات التي اقترحها الفريق ل محدثة

 ؛)مجملها حول تطوير منظومة حوكمة اإلنترنت الدولية وباألخص المنتدى العالمي لحوكمة اإلنترنت
 ،2020ألمم المتحدة في عام ا يستأسل 75بمناسبة الذكرى  "لتعاون الرقميا بشأنالتزام عالمي " عن إعالن إصدار •

هذه  من وكجزء العالمي؛ الرقمي التعاون هيكل تحسين أجل من المشتركة والتفاهمات والمبادئ القيم لتكريس
 ؛العملية، تعيين مبعوث للتكنولوجيا

يتماشى مع  بحيث     ً مرنا  و        ً ف وشامال       ّ للتكي                                      ً في التعاون والتنظيم، بحيث يكون قابال   ةالمتعدد المعنية الجهاتهج        َ اتباع ن   •
ر  .                         � العصر الرقمي السريع التغي 
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في                 ً التي جاءت تماما   ،وربما من خالل تلك التوصيات
جمع العالم بأسره خلف راية واحدة  ،وقتها المالئم

 ما وهذا ،للتعاون والحوكمة الرقمية من أجل التنمية
 .2015اإلسكوا على المستوى العربي منذ عام  إليهسعت 

 اإلسكوا دور.  واو

 المبادرات 

تندرج األنشطة التي تضطلع بها اإلسكوا في مجال 
التكنولوجيا الرقمية وحوكمة اإلنترنت ضمن إطار 

ضع ل لدول العربية في هذه المجاالت، اتعزيز دعم ُ     و 
                    �     ، وهي التسمية التي ا طلقت "زدهارإ"ُ           ً  ي سمى اختصارا  و

 Information Society and Digital)عليه باإلنكليزية: 

Economy Hub for the Arab Region-ISDEHAR). 

إلى دعم الدول  لإلسكواوتسعى األمانة التنفيذية 
في المجاالت  "زدهارإ"األعضاء في إطار برنامج 

التالية: األطر االستراتيجية الشاملة لمجتمع المعلومات 
الحوكمة واألطر التنظيمية ووالتنمية المستدامة؛ 

صناعات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ووالقانونية؛ 
لتعزيز اإلنتاج والقدرة التنافسية والنمو االقتصادي؛ 

ندماج والتحول الرقمي والتطوير المؤسسي واال
االجتماعي. ويتضمن البرنامج أنشطة داعمة لبناء 

القدرات. وتقع جهود اإلسكوا بالشراكة مع جامعة الدول 
 ."إزدهار" صلبالعربية تجاه حوكمة اإلنترنت في 

 اإلطار العام لبرنامج "إزدهار"

 األطر االستراتيجية الدولية واإلقليمية

 االقتصاد
 القدرة التنافسية

أجل اإلنتاج من 
تحقيق النمو 

 االقتصادي

 الدولة
 الحوكمة

البنية األساسية 
والبيئة التنظيمية 
 والحقوق القانونية

 المجتمع
 التحول الرقمي

التنمية المؤسسية 
من أجل الدمج 

 االجتماعي

 بناء القدرات

أطلقت اإلسكوا، بالشراكة مع جامعة الدول العربية، و
في عام  اإلنترنت حوكمة حول العربي الحوارمبادرة 
 لحوكمة العربية الطريق خارطة، وأصدرت 2009

. واعتمدت واألهداف والمبادئ العام اإلطار: اإلنترنت
الجهات المعنية الرئيسية خريطة الطريق في تشرين 

ية إنشاء المنتدى ، وأكدت أهم2010أكتوبر /األول
: العرب الفرقاء لنداء                         ً  العربي لحوكمة اإلنترنت وفقا  

 اإلنترنت لحوكمة الشامل العربي التعاون تفعيل نحو
      �    الذي ا نشئ  العالمي المنتدى، على غرار       ً ودوليا          ً إقليميا  

 .2006في عام 

نشئ المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت في عام   � وا  
، بما يتسق مع الوالية المسندة للمنتدى العالمي، 2012

بهدف إشراك الجهات المعنية من حكومات وقطاع 
خاص ومجتمع مدني ومنظمات إقليمية في حوار 

صلة مفتوح بشأن قضايا السياسات العامة المت
باإلنترنت. ومن هذه القضايا النفاذ، واألمن 

 والخصوصية، واالنفتاح.

صدرت خارطة الطريق العربية لحوكمة اإلنترنت في و
نسختها المحدثة باللغة اإلنكليزية في كانون 

، بهدف توجيه صانعي وصانعات 2018يناير /الثاني
السياسات في إعداد الخطط الوطنية واإلقليمية 

نت واالستفادة من التكنولوجيا الرقمية لحوكمة اإلنتر
تدعم المواضيع ذات ولتحقيق التنمية المستدامة. 

              �                              األولوية التي ا درجت في الخارطة المحدثة تنفيذ 
أهداف التنمية المستدامة، ال سيما سياسات النفاذ 

المجدي من أجل االندماج؛ وسياسات الثقة واألمن؛ 
تكارات وسياسات التمكين المؤسسي؛ وسياسات اب

اإلنترنت والبيئات الناشئة؛ وسياسات التنمية البشرية؛ 
وسياسات موارد اإلنترنت الحرجة والبنية التحتية 

 لإلنترنت؛ وسياسات التنوع الثقافي واللغوي.

ُ     ت عنى  سياسات النفاذ المجدي من أجل االندماج:
سياسات النفاذ المجدي بإزالة الحواجز التي تحد من 

س إلى اإلنترنت واستخدامها إمكانية وصول النا

https://www.unescwa.org/ar/%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/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/ictd-10-tp-5-a.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/ictd-10-tp-5-a.pdf
http://css.escwa.org.lb/ictd/1301/16.pdf
http://css.escwa.org.lb/ictd/1301/16.pdf
http://css.escwa.org.lb/ictd/1301/16.pdf
https://www.intgovforum.org/multilingual/
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بطريقة سهلة ومفيدة. وتشمل هذه الحواجز الحاجز 
التمييز ضد  حاجز، و)مثل لغة أسماء النطاقات(اللغوي 

 المجموعات االجتماعية، ومنها النساء. 

تغطي سياسات الثقة واألمن  سياسات الثقة واألمن:
محور األمن السيبراني التقليدي، ويشمل الهياكل 
م القانونية الوطنية والدولية لضمان األمن  ُ  ُ                                        والن ظ     

والخصوصية وسالمة اإلنترنت وحماية ملكية 
سيما القاصرين  المستخدمات، ال/المستخدمين

والمستخدمين المبتدئين. كما أنه يشمل الشفافية في 
الكم الهائل من البيانات الناتجة عن  التعامل مع

استخدام اإلنترنت، والحاجة إلى اعتماد سياسة 
 البيانات المفتوحة. 

ُ                    ت عنى سياسات التمكين  سياسات التمكين المؤسسي:
المؤسسي بالمشاركة في صناعة سياسة عالمية وعامة 

                                 ً        لإلنترنت لوضع خطط حوكمة أكثر توازنا ، وذات 
ة للمحاسبة ومؤسسية. صبغة دولية وشفافة وخاضع

سم ذلك باألهمية بعد تأسيس هيئة أرقام اإلنترنت  ّ                                             ويت    
 ، التي لم تعالج قضايا عديدة. )IANA(المخصصة 

 "مسار تعزيز التعاون"فال بد من معالجة مسألة 
بما يتماشى  )            ً                     المتعلق أساسا  بتعزيز دور الحكومات(

مع العمل العالمي الرامي إلى إيجاد آلية مناسبة 
يذه. وقد تم تحسين مشاركة البلدان النامية في لتنف

ّ               صنع السياسات بشكل ملحوظ على مر  السنين، ولكن                               
ال يزال هناك حاجة كبيرة إلى إشراكها بطريقة أفضل 

ّ                                وأكثر فعالية لتجن ب المزيد من التأخير في تنميتها                  
مثل الرسوم المرتفعة على عملية تطبيق نطاق علوي (

اعات القائمة على ، وآلية فض النزgTLDعام 
. )المناقصات والتي قد ال تكون مالئمة للبلدان النامية
ويشكل الوعي العام وبناء القدرات ركيزة أساسية 

لتحسين هذه المشاركة والنخراط ما يكفي من الناس 
 والموارد في عملية حوكمة اإلنترنت.

 سياسات ابتكارات اإلنترنت والبيئات الناشئة:
ت اإلنترنت والبيئات الناشئة تغطي سياسات ابتكارا

القضايا المتصلة بالفرص الجديدة التي تتيحها شبكة 
اإلنترنت، إن كان على شكل فرص اقتصادية أو 

تطبيقات مفيدة يمكن أن تتخطى نطاق الترفيه وأن 
 تأتي بقيمة مضافة حقيقية اقتصادية أو اجتماعية. 

تغطي سياسات التنمية  سياسات التنمية البشرية:
شرية مجموعة القضايا المتصلة بحقوق اإلنسان، الب

وإشراك الشباب وتمكين المرأة، وتفعيل دور اإلنترنت 
كأداة لتحقيق التنمية االجتماعية، واالعتماد على 

وسائل التواصل االجتماعي المتاحة لتعزيز الحوار بين 
مختلف الكيانات النشطة في المجتمع وكسر الحواجز 

 مع.بين مختلف شرائح المجت

 التحتيةسياسات موارد اإلنترنت الحرجة والبنية 
تركز سياسات موارد اإلنترنت الحرجة  لإلنترنت:

والبنية األساسية لإلنترنت على التأكد من أن موارد 
اإلنترنت الحرجة التالية تتم إدارتها على أساس من 

ملفات المجال الجذري ونظام الخوادم  )أ(المساواة: 
عناوين  )ج(النطاقات؛  أسماء )ب(الجذرية؛ 

التقنيات االبتكارية  )د(بروتوكول اإلنترنت؛ 
 المعايير الفنية. )ھ(والمتقاربة؛ 

تهدف سياسات  سياسات التنوع الثقافي واللغوي:
التنوع الثقافي واللغوي إلى تعزيز التنوع على شبكة 

اإلنترنت عبر زيادة المحتوى الرقمي ذي الصلة 
افات والمجموعات المحلية بالثقافة العربية وبالثق
 األخرى في المنطقة. 

 العربي للمنتدى الخامس للمؤتمر التحضيرات 
  اإل�ترنت لحوكمة

شكلت اإلسكوا، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، 
اللجنة االستشارية لبرنامج المنتدى من أعضاء 

              ً                                أساسيين، تحضيرا  للمؤتمر الخامس للمنتدى المزمع 
. وتضمنت 2019ثاني من عام عقده خالل النصف ال

دول عربية هي األردن،  10هذه اللجنة ممثلين عن 
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 وتونس، والجزائر، والسودان، وفلسطين، 
 والكويت، ولبنان، ومصر، والمغرب، واليمن.

 وتنحصر صالحيات هذه اللجنة ببرنامج 
 المؤتمر السنوي للمنتدى من بداية مرحلة 

 التحضير وحتى إصدار التقرير. ومن مهام 
اللجنة إعداد الجلسات النوعية وتحديد المتحدثين 

  اتوالمتحدثات؛ واستجالب وتقييم ورش
 العمل؛ واستجالب وتقييم الدعوات لطالبي 
ن ح. وتقوم بعد المؤتمر السنوي  َ                             وطالبات الم   ِ            

ى (فنية للتقرير الختامي بإعداد المادة ال سم  ّ   أو ما ي    ُ       
 .")تقرير الرئيس"

 حوكمة اإلنترنت "وقد اقترحت اإلسكوا شعار 
        ً          ، تماشيا  مع موضوع "من أجل الشمول والتمكين

 المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني 
عقد 2019بالتنمية المستدامة لعام  ُ     ، الذي ي          

تمكين الناس وضمان الشمول "تحت عنوان 
. وستناقش اللجنة عملية استدراج "ساواةوالم

نح بحيث تكون شاملة وشفافة  ِ                           طلبات الم           
درج في  اتوعادلة؛ وورش ُ        العمل التي ست               

دة، بحيث  َ          البرنامج وفقا  لآللية المعتم              ً              
عرض على الجهة  ُ               يكتمل البرنامج وي                   

حة لالستضافة.       �            المرش 

 وتوصيات ختامية مالحظات.  زاي

 في السياسات وصانعات صانعي على اإلسكوا تقترح
 التوصيات التالية: األعضاء الدول

التأكيد على أهمية حوكمة اإلنترنت من أجل  •
  ؛تحقيق العولمة العادلة والمنصفة

التأكيد على أهمية الحوار العربي حول السياسات  •
العامة لإلنترنت، على المستويين العالمي 

واإلقليمي، من خالل المنتدى العربي لحوكمة 
                                  ً وعلى أن السياسات الوطنية تبقى مجاال   ،اإلنترنت

      ً                    سياديا  ينبغي الحفاظ عليه؛
االضطالع بدور متزايد في أعمال المنتدى وهياكله  •

 ؛ممثالت لعضوية لجانه/القائمة وترشيح ممثلين
الدول العربية باستضافة  إحدىالدعوة ألن تقوم  •

مؤتمر عالمي حول التعاون الرقمي وحوكمة 
 اإلسكوا وترعاه. تنظمه، 2020عام  اإلنترنت في

إلسكوا جهودها في تحفيز اوفي هذا اإلطار، ستواصل 
رسم السياسات المتصلة بالتكنولوجيا الرقمية 

والتعاون الرقمي وحوكمة اإلنترنت من خالل برنامج 
وأنشطته، التي تشمل دراسات تحليلية  "إزدهار"

 واجتماعات وخدمات استشارية ودورات تدريبية. 
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 89أ�ر االبتكار في االقتصاد .2

 مقدمة.  ألف

يتداخل االبتكار في األبعاد الثالثة للتنمية المستدامة: 
د الدور  حد  ّ         االقتصادية واالجتماعية والبيئية. وي    ُ                                 

المحوري للتكنولوجيا واالبتكار في القدرة على زيادة 
اإلنتاجية وتحقيق النمو االقتصادي الطويل األمد 
والمحافظة عليه، إما من خالل القدرة التنافسية 

التكنولوجية المتمثلة في اختراع منتجات جديدة أو 
القدرة التنافسية المرتبطة بتكلفة االبتكار في 

سهم في تقليل التكنولوجيا الصناعية، و ُ              هذا ما ي         
 .90العمالة البشرية وتكلفة المنتج

وتبرز آثار التقدم التكنولوجي من خالل إنتاج 
المنتجات الجديدة والتطبيقات ونماذج األعمال. 

سهم االبتكار في إحدى التكنولوجيات في تعزيز  ُ                                           وي   
اإلنتاج أو في التقدم في تكنولوجيات أخرى، مما يدل 

فعلى سبيل المثال، يسهم نها. يعلى الترابط في ما ب
ّ          االبتكار التكنولوجي في إيجاد حلول للحد  من تلوث                                      

الهواء والحفاظ على الطاقة واستخدام الطاقة 
البديلة، مثل إنتاج السيارات الكهربائية كبديل عن 

 السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي.

برز الدراسات والبحوث االقتصادية الحديثة   ُ وت  
العالقة القوية بين االبتكار والنمو االقتصادي على 

، وتشير إلى أن عملية 91المستويين الكلي والجزئي
ز اإلنتاجية وتسهم في النمو  هة ت عز  ّ                           االبتكار الموج    ُ    ّ             

، فهي ت سهم في تحسين الرفاهية  ُ                       االقتصادي، ومن ثم         ّ                
 ساهمت الثورة الصناعية الرابعة و. 92االجتماعية

 في رفع معدل النمو االقتصادي السنوي إلى أكثر 
على الجانب اآلخر، أظهرت   93.في المائة 1من 

                    ً                      األبحاث التجريبية أيضا  أن العالقة بين األداء 

 االقتصادي واالبتكار متبادلة بطبيعتها، وهذا يعني 
ن مع االبتكار، وأن                         ّ                  أن النمو االقتصادي يتحس 

 فالشركات االقتصادي.          ً         تأثر غالبا  باألداء االبتكار ي
رد تميل الى زيادة االستثمار                 ّ                           ذات النمو المط 

 في االبتكار.

 االبتكار والبحث والتطو�رباء.  

لى هيكلة أنظمتها الوطنية إتميل البلدان النامية 
ً                                      لالبتكار بناء  على أولوياتها وخططها اإلنمائية.  وفي             

مة أنظمتها الوطنية م البلدان المتقد  ّ                   المقابل، تصم                  ّ             
لالبتكار لربط نتائج البحث العلمي بالتطبيق 

االقتصادي، ولذا، فهي تستثمر أكثر في البحث العلمي 
والتطوير الستكشاف منتجات أو تكنولوجيات 

دولة أن  15                          �       جديدة. وكشفت نتائج تحليل ا جري في 
تخصيص الموارد للبحث والتطوير له تأثير كبير على 

نجاح الناتجة وعلى تعزيز قصص ال 94كثافة االبتكار
عن االستثمار في االبتكار، وعلى تشجيع مدن االبتكار 

 . 95مثل وادي السيليكون

وأثبتت إحدى الدراسات عن الهند العالقة اإليجابية 
ل نمو  ّ       بين االبتكار والبحث والتطوير باستخدام معد                                         
ل نمو نصيب الفرد من  ّ                     الناتج المحلي اإلجمالي ومعد                           

   ً  عاما   15لهند على مدار الناتج المحلي اإلجمالي في ا
كمتغيرات أساسية، إلى جانب متغيرات أخرى، مثل 

عدد براءات االختراع ونفقات البحث والتطوير.  
                  ً                          وأظهرت الدراسة أيضا  أن مع زيادة نفقات البحث 

والتطوير، يجري جذب االستثمارات األجنبية 
. وبمعنى آخر، تزداد أنشطة 96المباشرة إلى الهند

خالل زيادة االبتكار مع االقتصاد األقوى من 
 االستثمارات في البحث والتطوير.
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وعلى الرغم من أن عمليات البحث والتطوير 
ُ            ضرورية للتقدم في االبتكار، فهي ال ت مثل العامل                                  

ة  لهم االبتكار، بل ثم  ّ   الوحيد للنمو االقتصادي الذي ي                    ُ                            
ُ                                عوامل ا خرى ت سهم في أداء االبتكار، مثل توفير      �       

والمعارف المكتسبة االحتياجات والخبرات المتراكمة 
من االختراعات السابقة أو الجهات المستفيدة. لذلك، 

فإن الشركات التي تتمتع بمعدالت نمو مستدامة 
تكون أكثر قدرة على االستثمار في البحث والتطوير 

 وعلى االبتكار.

 االبتكار والثورة الصناعية الرابعةجيم.  

ع بروز                                        ً   اكتسبت التكنولوجيا الجديدة واالبتكار زخما  م
الثورة الصناعية الرابعة، واالستخدام المتزايد للذكاء 
االصطناعي والروبوتات وإنترنت األشياء والمركبات 

المستقلة والطباعة الثالثية األبعاد والتكنولوجيا 
النانوية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم المواد وتخزين 
الطاقة وغيرها.  وسيكون لنجاح هذه التكنولوجيات 

إيجابي كبير على تنفيذ خطة التنمية المستدامة تأثير 
وتحقيق أهدافها. ومن المتوقع أن تبني  2030لعام 

هذه التكنولوجيات القدرة على تعزيز اإلنتاجية وزيادة 
ر المناخ.  وتتوقع                                  � التنمية المستدامة وتخفيف آثار تغي  

األبحاث أن يكون لالبتكار تأثير كبير على المهن 
ز الذكاء االصطناعي نمو الناتج والمهارات، حيث س ّ                              يعز    

في المائة على المستوى  26المحلي اإلجمالي بنسبة 
في المائة  14، مما يدفع نحو 2030العالمي في عام 

من القوى العاملة إلى تطوير مهاراتهم أو تحويلها إلى 
 . 97فئات مهنية جديدة

وتعمل اإلسكوا في هذا المجال على إعداد دراسة 
وجيا الثورة الصناعية الرابعة على حول أثر تكنول

المنطقة العربية، تبرز دور هذه التكنولوجيات في 
تحقيق النمو االقتصادي الشامل وتمكين المرأة 

وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية. 
توقع إصدارها في نهاية عام  ُ                           وي   2019. 

ع مركز أبحاث  ّ              وت وق    َ PricewaterhousesCoopers في 
الشرق  في االصطناعي للذكاء المحتمل لألثر تحليل

أن هذه المنطقة سوف تستحوذ، بحلول عام  األوسط
من إجمالي الفوائد العالمية  المائة في 2، على 2030
مليار دوالر  320االصطناعي، أي ما يعادل  للذكاء

في المائة زيادة في الناتج المحلي  11أمريكي و
في المائة، مع  34-20اإلجمالي، بمعدل نمو سنوي قدره 

تسجيل أسرع نمو في اإلمارات العربية المتحدة 
والمملكة العربية السعودية.  وأظهرت التقديرات أن 

، في 2020عام الذكاء االصطناعي سيساهم، بحلول 
في المائة في  13.6زيادة الناتج المحلي بنسبة 

في المائة في المملكة  12.4اإلمارات العربية المتحدة، و
في المائة في البحرين  8.2العربية السعودية، و

مان وقطر، و ُ            والكويت وع   في المائة في مصر. 7,7         

الذي طورته جامعة  (GII)يوفر مؤشر االبتكار العالمي 
المعهد األوروبي إلدارة األعمال والمنظمة كورنيل و

لة  (WIPO)العالمية للملكية الفكرية            ّ   مقاييس مفص 
دولة  129ومتعددة األبعاد حول أداء االبتكار في 

من تعداد السكان في  في المائة 90.8تمثل أكثر من 
مؤشر االبتكار العالمي لعام وأظهرت نتائج العالم. 
مارات العربية المتحدة تتصدر الدول أن اإل 2019

     ً                عالميا ، تليها الكويت  36العربية، إذ احتلت المرتبة 
 (68)والمملكة العربية السعودية  (65)وقطر  (60)

، في حين احتلت أقل الدرجات في (70)وتونس 
 .(129)واليمن  (113)الدول العربية كل من الجزائر 

  

https://www.pwc.com/m1/en/publications/potential-impact-artificial-intelligence-middle-east.html
https://www.pwc.com/m1/en/publications/potential-impact-artificial-intelligence-middle-east.html
https://www.globalinnovationindex.org/gii-2019-report
https://www.globalinnovationindex.org/gii-2019-report
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 2030-2018 ،النمو السنوي في مساهمة الذكاء االصطناعي حسب المنطقة متوسط.  20الشكل 

 
 .PricewaterhousesCoopers, US$320 billion by 2030? The Potential Impact of AI in the Middle East (2018) المصدر:

 

 يةاالقتصاد البحوثوحدة جاء في دراسة أجرتها 
أن اإلمارات  (EIU) إيكونوميستالتابعة لمجلة ذي 

العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية 
تستثمر بكثافة في التكنولوجيات الجديدة مقارنة 
بالبلدان األخرى في المنطقة، وذلك بسبب عوامل 

متعددة منها الوضع االقتصادي وتوفر البنية التحتية 
والعمالة الماهرة. وقد أبدت هذه الدول إرادة 

اه اعتماد الذكاء االصطناعي في سياسية عالية تج
سعيها الغتنام الفرصة لتنويع اقتصادها وإيجاد 

مصادر بديلة لإليرادات النفطية في ضوء االحتياط 
            ّ         النفطي وتقل ب األسعار.

كما ورد في تحليل وحدة البحوث االقتصادية للنمو 
االقتصادي الناجم عن االبتكار في اإلمارات العربية 

لعربية السعودية أن اإلمارات المتحدة والمملكة ا
العربية المتحدة أطلقت أول استراتيجية للذكاء 

في المنطقة العربية وتهدف  2031االصطناعي لعام 
، المائة في 50إلى تخفيض اإلنفاق السنوي إلى 

           ً                                 وأنشأت مجلسا  للذكاء االصطناعي وكانت أول دولة 
تقوم بتعيين وزير دولة للذكاء االصطناعي. من ناحية 

خرى، وعلى الرغم من أن المملكة العربية السعودية  � ا  
لم تضع أي استراتيجية للذكاء االصطناعي، فقد 

أشارت بوضوح إلى الحاجة إلى أدواته في برنامج 
ل الوطني لعام  ّ               التحو  عتبر التحول  2020     َ             الذي ي       

          ً       ً                            الرقمي هدفا  رئيسيا  لتنشيط القطاعات االقتصادية 
الخاص وتطوير ودعم الصناعات وكيانات القطاع 

نماذج األعمال بين القطاعين العام والخاص.  باإلضافة 
إلى ذلك، منحت المملكة العربية السعودية الجنسية 

الذي يعمل بالذكاء االصطناعي  "صوفيا"لروبوت 
ل المملكة في  ّ              والذي مث   للذكاءقمة العالمي ال مؤتمر       

قد         ُ ، الذي ع  العام الصالح تحقيق أجل من االصطناعي
 .2018مايو /ف في أيارفي جني

دراسة الحالة االقتصادية أظهرت نتائج لقد 
إدارة  التي أصدرتها 2018واالجتماعية في العالم لعام 

ألمم المتحدة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في ا

https://www.pwc.com/m1/en/publications/documents/economic-potential-ai-middle-east.pdf
https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/ScalingUpThePotentialEconomicImpactofArtificialIntelligencePublicPolicy.pdf
https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/ScalingUpThePotentialEconomicImpactofArtificialIntelligencePublicPolicy.pdf
https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/ScalingUpThePotentialEconomicImpactofArtificialIntelligencePublicPolicy.pdf
https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/ScalingUpThePotentialEconomicImpactofArtificialIntelligencePublicPolicy.pdf
https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/WESS2018-overview_ar.pdf
https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/WESS2018-overview_ar.pdf
https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/WESS2018-overview_ar.pdf
https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/WESS2018-overview_ar.pdf
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تسخير التكنولوجيات الرائدة ألغراض "بعنوان 
أن كل وظيفة ذات تكنولوجيا  "التنمية المستدامة

وظائف في بعض المهن، إال أن هناك  4.9عالية تخلق 
   ً     ً                                       جدال  واسعا  حول إمكانية أتمتة الوظائف واستبدالها 

باآلالت.  كما أظهرت الدراسة أن التأثير االقتصادي 
تمتة مهام محددة أقل من تأثير أتمتة المحتمل أل

 التطبيق بالكامل.

                                    ً         هذا التقدم التكنولوجي، وإن كان ضروريا  لتحقيق 
                                         ً           أهداف التنمية المستدامة، فهو ال يساعد دائما  في تلبية 

احتياجات العالم مثل مكافحة البطالة.  وتشير الدالئل 
سهمان الواضحة إلى أن الذكاء االصطناعي واألتمتة  ُ       ي 

بتقليل الوظائف، خاصة في العمليات الروتينية 
واستقطاب أسواق العمل. ومن المحتمل أن يسهم 

العمل "استخدام الروبوتات القادرة على القيام بمهام 
في زيادة دخل رأس المال، ولكن في الوقت  "العقلي

نفسه قد يؤدي إلى زيادة مستويات البطالة وعدم 
رتغ استبدال الوظائف أو المساواة في األجور بسبب   � ي 

المهارات.  وعليه، ستنخفض حصة الدخل المتدفقة إلى 
يؤدي إلى عدم المساواة في  وهذا ماالعمل، 
 .98،99الثروة

 مالحظات ختاميةدال.  

من الضروري ضمان التوازن بين الكفاءة واإلنصاف 
واالعتبارات األخالقية لدى استخدام الذكاء 

 في تعميق عدم المساواة االصطناعي واالبتكار لتال
تحقيق أهداف التنمية المستدامة. في الدخل وتأخير 

 وبالتالي، فإن االستراتيجية المطلوبة تتضمن 
حافظ على استمرارية الوظائف بدال   ُ                               ً االبتكار الذي ي                

 من استبدالها.

وينبغي أن تستفيد البلدان النامية من التكنولوجيات 
البنية التحتية  تتوفرما الجديدة واألكثر فعالية.  وعند

الالزمة، يصبح من الممكن تطبيق بعض األنشطة 
المتقدمة، مثل اعتماد الطاقة الشمسية أو غيرها من 

تكنولوجيات الطاقة المتجددة.  ومع ذلك، ثمة عوائق 
عديدة تحول دون سد الفجوة التكنولوجية، الذي 

           ً                               يعتبر ضروريا  لتحقيق قفزة نوعية. فعلى سبيل 
                         ً          ً      قد يؤثر مستوى التعليم سلبا  أو إيجابا  على المثال، 

تصميم التطبيقات المتعلقة بالتكنولوجيات الرقمية 
مثل التسويق والشراء عبر اإلنترنت. كما أن أكثر من 

مليار شخص في البلدان النامية ال يحصلون على 
الكهرباء، في حين ال يزال ماليين الناس يعتمدون 

 على أشكال اإلنتاج التقليدية.

االبتكار واالقتصاد مترابطان ومتوافقان بحسب 
                                            ً  الدراسات المستفيضة في مناقشة هذه العالقة ووفقا  

. فبدون (Solow-Swan model)سوان -لنموذح سولو
سياسات مناسبة، تؤدي التكنولوجيات الجديدة إلى 

 توسيع نطاق عدم المساواة داخل البلدان وفي 
ما بينها وإلى زيادة احتمال حدوث اضطرابات 

اجتماعية.  وتسهم التكنولوجيات المبتكرة في تحقيق 
النمو االقتصادي إذا تم وضع سياسات منصفة 

              ّ   ز المنافسة وتقل ل                                ّ وأخالقية.  فمثل هذه السياسات تعز  
من االحتكار، مع عوائق أقل، عبر قطاع األعمال 

      ً         تأثيرا  أكبر في  ُ ث   ِ د   ْ ح   ُ ت         ّ ومن ثم  والقطاعات األخرى، 
وفي هذا السياق، أشار األمين التنمية االقتصادية. 

العام لألمم المتحدة إلى أن هذا يتطلب إجراء تقييم 
مستمر وشفاف يشمل جميع الجهات المعنية لتجنب 

ثار السلبية الخطيرة للتكنولوجيات البازغة على اآل
 .100المجتمعات

وللحكومات دور أساسي وحاسم في معالجة اآلثار 
االجتماعية واالقتصادية لالبتكار من خالل اعتماد 

سياسات تأخذ في الحسبان المخاطر والتحديات ذات 
الصلة وتعمل على تشجيع القطاع الخاص واألوساط 

األخرى على االستثمار  المعنيةاألكاديمية والجهات 
                       ً                  في البحث والتطوير، وأيضا  على إنشاء أنظمة 

اكة بين القطاعين العام معلومات وطنية تضمن الشر
ز التعاون بين والخاص.  ّ               وعلى المستوى اإلقليمي، يعز                          

الدول العربية بشكل كبير حالة االبتكار نتيجة تبادل 

https://www.youtube.com/watch?v=r3jI1dAIueU
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عد  تعزيز سياسات ال  المعرفة والخبرة. ّ                 وي    ُ منافسة  
وتقليل االحتكارات من المتطلبات األساسية لتحقيق 

االبتكار، فالشركات العالمية تدفع الضرائب كأموال 
 من شأنأولية للمزيد من االستثمار في االبتكار.  و

واالقتصاد أن الحواجز المتعلقة بالسياسات تخفيف 
للشركات اعتماد ابتكارات وتقنيات جديدة  يتيح

  .101لمنافسةعلى ا فتصبح قادرة

الدول هي دولة عربية  18لى أن إوتجدر اإلشارة 
وافق بيروت حول  َ ت  سكوا اعتمدت إلافي األعضاء 

لمنطقة التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في ا
: التكنولوجيا واالبتكار للعمل الالئق وتمكين العربية
أكدت ، حيث 2018يونيو /حزيران 28في ، الشباب

التزامها باعتماد التكنولوجيا واالبتكار كأداة أساسية 
 لعملية التنمية الشاملة والمستدامة.  

https://www.unescwa.org/ar/about-escwa/governing-and-advisory-bodies/ministerial-sessions/resolution/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-0
https://www.unescwa.org/ar/about-escwa/governing-and-advisory-bodies/ministerial-sessions/resolution/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-0
https://www.unescwa.org/ar/about-escwa/governing-and-advisory-bodies/ministerial-sessions/resolution/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-0
https://www.unescwa.org/ar/about-escwa/governing-and-advisory-bodies/ministerial-sessions/resolution/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-0
https://www.unescwa.org/ar/about-escwa/governing-and-advisory-bodies/ministerial-sessions/resolution/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-0
https://www.unescwa.org/ar/about-escwa/governing-and-advisory-bodies/ministerial-sessions/resolution/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-0
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في مجال  سكواإلأنشطة االفصل الرابع.  
 التكنولوجيا من أجل التنمية

التي تولت شعبة نشطة األالفصل هذا يعرض 
تنفيذها اإلسكوا التكنولوجيا من أجل التنمية في 

 ، 2018أكتوبر /في الفترة من تشرين األول
  التكنولوجيا نشرة من السابق العدد صدور تاريخ

 هذه. 2019أغسطس /من أجل التنمية، إلى آب
الفصول تعلق بالمجاالت المذكورة في ت األنشطة
 اتاجتماعات الخبراء وورش تتضمن هيو ،السابقة

 العمل اإلقليمية وبناء القدرات في المنطقة 
الخدمات و ،العمل الوطنية اتورشوالعربية، 

االستشارية الوطنية واإلقليمية، باإلضافة إلى 
 الدراسات والتقارير.

اجتماعات الخبراء وورشات العمل ألف.  
 اإلقليمية

قليمية اإلعمل اللخبراء وورشات ااجتماعات شارك في 
ن الدول عوممثالت ن وممثلالقسم  المعروضة في هذا

من المنطقة وخبيرات وخبراء في اإلسكوا األعضاء 
 . ومن خارجها العربية

ظم الملكية                           ُ            اجتماع ف��ق الخبراء حول ن 
  الفك��ة في المنطقة العر�ية

 )2019نيسان/أب��ل  17-18(�يروت، 

 جتماع بهدف مناقشة هذا االسكوا إلعقدت ا
ُ         حالة ن ظم الملك  في المنطقة العربية.  ية الفكرية     

من المؤسسات وخبيرات وضم االجتماع خبراء 
 الحكومية واألوساط األكاديمية والجامعات 

 

األعضاء  دولومراكز األبحاث والقطاع الخاص من ال
لى خبراء من المنظمة إفي اإلسكوا، باإلضافة 

 ،(ALECSO)العربية للتربية والثقافة والعلوم 
والمنظمة العالمية للملكية  ،وجامعة الدول العربية

 . (WIPO)الفكرية 

مفهوم ومكونات الملكية والخبيرات وناقش الخبراء 
 ،الفكرية واألنظمة المتعلقة بها في المنطقة العربية

على إدارة وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية  واوركز
والعالقة بينها وبين االبتكار ومكاتب نقل التكنولوجيا 

 ى المؤسسي وتعزيز روح والتنظيم على المستو
المبادرة وتشجيع مراعاة المساواة بين الجنسين في 

 وضع السياسات.  

تطو�ر القدرات في مجال الحكومة المفتوحة  
 في المنطقة العر�ية

سكوا ورشتي عمل إقليميتين في بيت األمم إلنظمت ا
المتحدة في بيروت في مجال الحكومة المفتوحة في 

حول الحكومة المفتوحة في مشروع اإلسكوا إطار 
الممول من حساب التنمية لألمم ، قة العربيةالمنط

التطوير المؤسسي لتعزيز "المتحدة تحت عنوان 
تقديم الخدمات الحكومية في إطار تحقيق أهداف 

بدأ العمل به الذي  "التنمية المستدامة في غربي آسيا
لى بناء قدرات الدول األعضاء إيهدف و 2016في عام 

ومات من خالل تعزيز الشفافية والمساءلة في الحكل
ما في ذلك اعتماد مسار تشاركي في الحوكمة ب

 استخدام التكنولوجيا. 

https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%86%D9%8F%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%86%D9%8F%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://www.unescwa.org/ar/sub-site/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/sub-site/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/sub-site/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/sub-site/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/sub-site/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/sub-site/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 تعزيز الحكومة المفتوحة ، ورشة العمل األولى
  في المنطقة العربية

 )2018سبتمبر /أيلول 25-27 بيروت،(

على بناء قدرات ورشة العمل األولى ركزت 
 المشاركين حول الحكومة المفتوحة باالعتماد 

 على إطار عمل اإلسكوا لتطبيق الحكومة 
ل: االنفتاح، المفتوحة والمكون من أربع مراح

واإلشراك الناجز.  كما عرض  ،التعاونوالمشاركة، و
 سكوا األدوات واإلجراءات إلاوخبيرات خبراء 

الالزمة لتطوير المبادرات في المنطقة العربية 
وتنفيذها، خاصة تلك المتعلقة بالبيانات المفتوحة 

 ومشاركة المواطنين.

دت ورشة العمل المشاركين  ّ                         وزو  والمشاركات   
بالخيارات واألدوات واألعمال المطلوبة لتطوير 

وتنفيذ مبادرات الحكومة المفتوحة في المنطقة 
العربية، كما تضمنت جلسات حول البيانات المفتوحة 

لى إ                                          ً والمشاركة والتعاون واإلشراك الناجز استنادا  
 تعزيز الحكومة المفتوحة حول اإلسكوا دراسة 

   .في المنطقة العربية

 الحكومة: القدرات تطوير، ورشة العمل الثانية
 المنطقة في الناشئة والتكنولوجيات المفتوحة

 )2019يوليو /تموز 2-4 بيروت،( العربية

 لى مواد تنمية القدرات التي إ استند النقاش
 سكوا حول البيانات المفتوحة إلأصدرتها ا

والدراسة التي  ،والمشاركة والتعاون والتفاعل
 إطار عمل لسياسات "أعدتها اإلسكوا حول 

الحكومة المفتوحة في الدول العربية من أجل تعزيز 
.  كما تم "لعامالشفافية والمساءلة في القطاع ا

على دور والمشاركات طالع المشاركين إ
التكنولوجيات الناشئة واالبتكار في تطوير القطاع 

 العام وتحديثه. 

 االصطناعيالرائدة والذكاء  التكنولوجيا 

 التكنولوجيا الرائدة  ثيراتأتحول  تربوية ندوة
  على التربية وجمهورها الشاب

 )2018نوفمبر /الثاني تشرين 30 بيروت،(

مت ا بالتعاون مع هذه الندوة التربوية سكوا إل  ّ    نظ 
شأن مؤسسة رفيق الحريري، بهدف تعزيز الوعي ب

تأثير التقانة الرائدة على تطوير العملية التربوية 
وتمكين الشباب. وقد خرجت الندوة بعدد من 

قيام المجلس األعلى للتعليم العالي  المبادرات، أهمها
بدراسة إمكانية تعميم اعتماد مقرر واحد على األقل 
على شبكة اإلنترنت في مناهج الجامعات الحكومية 

تعليمية المختلفة، والعمل والخاصة والمؤسسات ال
على توقيع مذكرة تفاهم مع الجامعات ومراكز 

البحوث اللبنانية بخصوص الميثاق اللبناني 
ألخالقيات العلوم والبحث والتكنولوجيا واالبتكار، 

ومساعدة المؤسسات التعليمية التي ترغب في تطبيق 
نموذج لسياسة داخلية لتحفيز االبتكار، وإنشاء 

ني لالبتكار لدى جمعية الصناعيين المختبر الوط
اللبنانيين، ألهميته في توظيف االبتكار في خدمة 

 احتياجات الصناعة وسوق العمل. 

اجتماع خبراء حول الذكاء االصطناعي والتنمية 
  الصناعية المحلية في البلدان العربية

 )2019يوليو /تموز 2-1بيروت، (

مت  المنظمة هذا االجتماع بالتعاون مع اإلسكوا   ّ   نظ 
أوصى و .العربية للتنمية الصناعية والتعدين

بتطوير وترويج البنية الالزمة  شاركون والمشاركاتالم
التي  عيانطصااللتشريعات واستراتيجيات الذكاء 

تزيد من فوائده وتخفف من التهديدات المحتملة على 
ة أهمية إعاد واأكدكما  المجتمعات والصناعات.
التعاون والشراكة بين و ،هندسة النظام التعليمي

 القطاعين العام والخاص في المشاريع الوطنية 
 

https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-2018
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-2018
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-2018
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-2018
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9%20%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9%20%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9%20%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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لمواجهة  عيانطصاالنشر أدوات الذكاء ، والمشتركة
ما  في      ً خصوصا   ،هالتحديات التي تطرحها تطبيقات

 . يتعلق بالخصوصية واألمن السيبراني وأمن الشركات

العربي واجتماع الخبراء حول اإلقليمي الحوار  
: تع��ز اإل�ترنت واألمن الس�برانيترابط حوكمة 

  الثقة في الفضاء الس�براني
  )2018كانون األول/ديسمبر  7-4�يروت، (

مع جامعة  هذا االجتماع اإلسكوا في تنظيمتشاركت 
الخامس لالجتماع الدول العربية في إطار اإلعداد 

للمنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت. وتناسق موضوعه 
لوية للمنطقة العربية مع المواضيع ذات األو

النسخة الثانية لخريطة الطريق في والمتضمنة 
وشملت النتائج الرئيسية . العربية لحوكمة اإلنترنت

والثقة.  يالسيبران األمنلالجتماع توصيات متعلقة ب
اللجنة وعضوات ووفر االجتماع فرصة ألعضاء 

االستشارية لبرنامج عمل المنتدى العربي لحوكمة 
ستطالع الفرص المتاحة للتعاون والشراكة الاإلنترنت 

كافة من أجل تعزيز التعاون في الجهات المعنية بين 
 عملية المنتدى وتمكين عقد اجتماعه الخامس في 

 .2019عام 

اجتماع الخبراء حول التقا��ر الوطنية للتنمية  
الرقمية، وورشة عمل حول التق��ر الوطني 

  لإلمارات العر�ية المتحدة
 )2019شباط/فبرا�ر  7-5(دبي، 

في إطار إعداد التقرير  النشاطاإلسكوا هذا  نظمت
كلية محمد استضافت ف. 2019العربي للتنمية الرقمية 

اجتماع الخبراء الذي  بن راشد لإلدارة الحكومية
البلدان المشاركة وممثالت  وعرض خالله ممثل

 تعد                                       � التقارير الوطنية للتنمية الرقمية التي ا   اتمسود
ً                                      بناء  على نموذج إرشادي يتطلب جمع البيانات     

ل التقارير الوطنية وتشك والمعلومات الكمية والنوعية.
كة في إعداد التقرير العربي                      ِ مساهمة البلدان المشار  

ص االجتماع إلى مجموعة    ُ وخل   .2019للتنمية الرقمية 
التقارير في العراق  حول إعدادمن المقترحات 

مان وفلسطين  ُ             واألردن وموريتانيا والمغرب وع                             
وعقدت ورشة العمل  والجمهورية العربية السورية.

الهيئة ئة تنظيم االتصاالت وبالشراكة مع باستضافة هي
كلية محمد بن راشد و االتحادية للتنافسية واإلحصاء

، وذلك إلعداد تقرير اإلمارات العربية لإلدارة الحكومية
 المتحدة الوطني عن التنمية الرقمية.

 رفيع المستوى الالمنتدى العربي الثاني  
 حول القمة العالمية لمجتمع المعلومات 

  2030 لعام المستدامة التنمية خطةو
 )2019 مارس/آذار 21-19(�يروت، 

لمكتب بالشراكة مع ا جتماعهذا االعقدت اإلسكوا 
اإلقليمي لالتحاد الدولي لالتصاالت في المنطقة 

العربية، والحكومة اللبنانية وهيئة أوجيرو لالتصاالت، 
وجامعة الدول العربية، وغيرها من المنظمات 

 بيان ختاميعن المنتدى  صدرو .اإلقليمية والدولية

األهمية  ذات الرئيسية حول المجاالت تضمن رسائل
 للمنطقة العربية. كما شمل المنتدى المسارات التالية:

اجتماع اإلسكوا حول التنمية الرقمية في المنطقة  •
 ؛)2019مارس /آذار 20-19(العربية 

 المنتدى العربي للتنمية لالتحاد الدولي لالتصاالت •
 ؛)2019مارس /آذار 19(

 العمل الموضوعية  اتالجلسات العامة وورش •
 ؛)2019مارس /آذار 19-20(

عة الدول العربية للجنة اجتماع اإلسكوا وجام •
برنامج المنتدى العربي الخامس لحوكمة اإلنترنت 

 ؛)2019مارس /آذار 19-20(
اجتماع اإلسكوا للمدراء العرب للحكومة  •

 ؛)2019مارس /آذار 19(اإللكترونية 
 للجنة التكنولوجيا من أجل التنميةالدورة الثانية  •

 )2019مارس /آذار 21-20( التابعة لإلسكوا
 .)اجتماع مواكب للمنتدى ومستقل عنه(

https://www.unescwa.org/ar/%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-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.unescwa.org/ar/%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-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.unescwa.org/ar/%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-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/arab-roadmap-internet-governance-en.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/arab-roadmap-internet-governance-en.pdf
https://www.unescwa.org/ar/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://www.mbrsg.ae/
http://www.mbrsg.ae/
http://fcsa.gov.ae/ar-ae/Pages/home.aspx
http://fcsa.gov.ae/ar-ae/Pages/home.aspx
https://www.unescwa.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9%202019
https://www.unescwa.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9%202019
https://www.unescwa.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9%202019
https://www.unescwa.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9%202019
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/concluding-statement-ar.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/ArabStates/Pages/Events/2019/RDF19/RDF.aspx
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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بناء القدرات على لورشات عمل باء.  
 المستوى الوطني

التي نظمتها شعبة ورشات العمل  ُ        ت عرض هنا
في إطار برنامج التعاون التكنولوجيا من أجل التنمية 

 ، وهياألعضاءالفني الذي تنفذه اإلسكوا مع الدول 
  .مبوبة وفق الدولة المستضيفة

 األردن 

لكترونية إلورشة عمل حول مؤشرات الحكومة ا
 )2019يناير /كانون الثاني 10(

قدت هذه الورشة  بالتعاون مع وزارة االتصاالت ُ                ع 
وتكنولوجيا المعلومات، لعرض منهجيات المؤشرات 

لكترونية، إلقليمية في مجال الحكومة اإلالدولية وا
وآليات القياس، وتقديم التوصيات السياساتية لجمع 

  البيانات الالزمة لهذه المؤشرات في األردن.

 البياناتو المفتوحة الحكومة حولعمل  ورشة
  )2019مارس /آذار 25-24(الحكومية المفتوحة 

قدت هذه الورشة بالتعاون مع وزارة االتصاالت  ُ               ع 
وتكنولوجيا المعلومات وبمشاركة وزارة التخطيط 
والتعاون الدولي، وذلك في إطار مشروع اإلسكوا 

التطوير المؤسسي لتعزيز تقديم الخدمات "حول 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة في لالحكومية 
. وقد تضمنت الورشة محاضرات حول "غربي آسيا

للحكومة المفتوحة وسياسة البيانات إطار اإلسكوا 
تدريبية  جلساتوالحكومية المفتوحة في األردن، 

 حول البيانات الحكومية المفتوحة. 

  السودان 

  التكنولوجية الحاضنات حول عمل ورشة
 )2018نوفمبر /تشرين الثاني 6(

مع الجهاز القومي  بالتعاونهذه الورشة  قدت ُ ع  
 المفاهيم عرض خاللها جرىولتشغيل الخريجين 

ونماذج األعمال  جيدةالاألساسية والممارسات 
م الجهاز  .المتعلقة بالحاضنات التكنولوجية ّ          وقد    

عن حاضنة المقرن التكنولوجية وأهم      ً عرضا  القومي 
 األنشطة التي تضطلع بها. 

-الحرجة التحتية البنى حمايةعمل حول  ورشة
 )2018نوفمبر /الثاني تشرين8 ( برانييالس منألا

قدت هذه الورشة  بالشراكة مع جهاز تنظيم االتصاالت ُ                ع 
 هاوجرى خالل ،بالخرطوم االتصاالت برج فيوالبريد، 

عرض المفاهيم األساسية والمهددات الرئيسية لألمن 
والبنية المعيارية الستراتيجية األمن  براني،يالس
أمثلة من هذه االستراتيجيات من المنطقة و براني،يالس

عن الرؤية      ً عرضا  العربية وخارجها. كما قدم الجهاز 
الوطنية ومشروع السياسة الوطنية لحماية البنية 

 التحتية الحرجة لالتصاالت في السودان. 

عمل حول الحكومة المفتوحة والبيانات  ورشة
 )2019نوفمبر /تشرين الثاني 29(المفتوحة 

قدت هذه الورشة بالتعاون مع المركز القومي  ُ                                          ع 
وتضمنت محاضرات حول الحكومة للمعلومات 

المفتوحة ووضع الحكومة اإللكترونية والمفتوحة في 
الدول العربية، باإلضافة إلى جلسات حول البيانات 

 ة المفتوحة. الحكومي

 LMISم معلومات سوق العمل  ُ ظ           ُ عمل حول ن   ورشة
 )2019فبراير /شباط 18(

قدت هذه الورشة بالتعاون مع جهاز تشغيل  ُ                                       ع 
جرى خاللها عرض المفاهيم األساسية و الخريجين،

م، وبنيتها الرئيسية، والمؤشرات األساسية  ُ ظ          ُ لهذه الن  
لسوق العمل الممكن تتبعها، وأمثلة من األنظمة 

رة للغرض ذاته من المنطقة العربية ّ                                 المطو  ، وخارجها     
طوير مثل هذا واقتراح خريطة طريق مناسبة لت

جهاز وممثالت رض ممثلو      َ كما ع   النظام في السودان.
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ورقة عمل عن الواقع الحالي لسوق تشغيل الخريجين 
 العمل في السودان. 

  التكنولوجيا نقل مكتب إلطالق عمل ورشة
 )2019فبراير /شباط 19(

قدت هذه الورشة بالتعاون مع مدينة أفريقيا  ُ                                          ع 
دور مكاتب نقل التكنولوجيا في  وبينت التكنولوجية

أن يركز عليها مكن تي يالمنطقة العربية، والمحاور ال
مكتب نقل التكنولوجيا في السودان. كما عرضت 
المدينة رؤيتها للمكتب واألنشطة المقترحة خالل 

 لي.العام الحا

الحاضنات التكنولوجية في  تطويرعمل حول  تاورش
 )2019فبراير /شباط 21-20(واليتي سنار والجزيرة 

مت  ُ ن   تشغيل جهاز مع ورشتا العمل بالتعاون  ّ   ظ 
، بهدف عرض المفاهيم األساسية الخريجين

للحاضنات التكنولوجية، واقتراح الخطة الممكن 
 اتباعها في كل والية إلنشاء مثل هذه الحاضنات. 

  السو��ة العر�ية الجمهو��ة 

ورشة عمل حول الحكومة الرقمية والتحول الرقمي 
 )2019يناير /كانون الثاني 15(

قدت هذه الورشة بالتعاون مع وزارة اال تصاالت ُ                                    ع 
 جيدةجرى خاللها استعراض الممارسات الوالتقانة، و

الستراتيجيات الحكومة الرقمية، والمؤشرات ذات 
الصلة، واقتراح خريطة طريق لصياغة االستراتيجية 

  الوطنية للتحول الرقمي.

 عمل حول البيانات الحكومية المفتوحة  ورشة
 )2019يوليو /تموز 9(

قدت هذه الورشة  بالتعاون مع وزارة االتصاالت ُ                ع 
إطار مشروع اإلسكوا حول  فيوذلك  والتقانة،

التطوير المؤسسي لتعزيز تقديم الخدمات الحكومية "
. "تحقيق أهداف التنمية المستدامة في غربي آسيال

حول الحكومة المفتوحة  اتوقد تضمنت الورشة جلس
البيانات المفتوحة وأثرها في تحقيق أهداف التنمية و
 لمستدامة. ا

 العراق 

ورشة عمل حول استراتيجيات التحول الرقمي 
 )2019بريل أ/نيسان 15-16(

قدت هذه الورشة بالشراكة مع األمانة العامة لرئاسة  ُ                                                 ع 
جرى الوزراء العراقية وجامعة تكنولوجيا المعلومات، و

تقديم المفاهيم األساسية لتطوير الحكومة  هاخالل
الدولية واإلقليمية،  الرقمية، والمؤشرات األساسية

 يينوأمثلة من السياسات ذات الصلة على المستو
سكوا في الورشة خطة إلالعربي والدولي. واقترحت ا

 زمنية لتطوير استراتيجية الحكومة الرقمية في العراق.

  مو��تانيا 

 ورشة عمل حول البيانات المفتوحة 
 )2019بريل أ/نيسان 9(

قدت هذه الورشة  بالشراكة مع وزارة التعليم العالي ُ                ع 
جرى و والبحث العلمي وتقنيات اإلعالم واالتصال،

تقديم المفاهيم األساسية للبيانات المفتوحة،  هاخالل
وأثرها، والتحديات التي تواجه تنفيذها، باإلضافة إلى 
عرض أمثلة من سياسات البيانات المفتوحة المطورة 

وير سياسة وطنية مقترح لتطتقديم     ً       ً   عربيا  ودوليا  و
 في موريتانيا. بهذا الشأن 

 نترنت األشياء والمدن الذكية إورشة عمل حول 
 )2019بريل أ/نيسان 10(

قدت هذه الورشة أيضا  بالشراكة مع وزارة التعليم  ُ                   ً                            ع 
 ،العالي والبحث العلمي وتقنيات اإلعالم واالتصال
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 ودورها األشياء نترنتإأهمية  علىفيها التركيز  جرىو
ل في ّ  التحو   مناقشة جرت كما الذكية، المدن إلى     

ل هذا متطلبات ّ  التحو   .الوطني المستوى على     

 الخدمات االستشا��ةجيم.  

تعرض هذه الفقرة بعض الخدمات االستشارية التي 
تها  ّ     نفذ  التكنولوجيا من أجل التنمية لصالح شعبة   

 .، وهي مبوبة بحسب البلدانالدول األعضاء

 األردن 

إعداد تقرير استشاري حول مراجعة التشريعات  •
لكترونية إلبرانية المتعلقة بالتطبيقات ايالس

واقتراح إطار قانوني يسمح بترخيص هذه 
التطبيقات بطريقة آمنة تضمن الحق العام وال تعيق 

 ؛)2019فبراير /شباط( االبتكار وريادة األعمال
إعداد تقرير استشاري لمراجعة مسودة قانون و •

ة البيانات الشخصية، وإبراز الممارسات حماي
، واقتراح التعديالت الجيدة قليميةإلالدولية وا

 ؛)2019أبريل /نيسان( المناسبة على المسودة
مسودة مراجعة إعداد تقرير استشاري حول و •

ح االمفتوحة، واقترسياسة البيانات الحكومية 
على جاهزية                             ً تعديالت على هذه السياسة بناء  

األردن للتحول نحو البيانات المؤسسات في 
الممارسات العالمية  وفقالحكومية المفتوحة 

 . الجيدة واإلقليمية

  فلسطين 

مراجعة مسودة سياسة الحوسبة السحابية  •
المطورة في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 

سكوا تقريرها إلالمعلومات في فلسطين. وستقدم ا
ً  ا  عربيالجيدة االستشاري الذي يتضمن الممارسات 

      ً                              وعالميا  ومقترحات لتعديل هذه السياسة 
 .)2019سبتمبر /أيلول(

 السو��ة العر�ية الجمهو��ة 

إعداد مسودة التوجهات  ،بالتعاون مع خبير محلي •
االستراتيجية للتحول الرقمي، والتي جرت 

مناقشتها في ورشة عمل بالتعاون مع الوزارة ذاتها 
عنية بتقديم وبحضور ممثلي الجهات الحكومية الم

 ؛)2019يوليو /تموز 8(الخدمات الحكومية 
إعداد تقرير حول واقع منظومة نقل التكنولوجيا و •

 وجرت، العربية السورية الجمهوريةواالبتكار في 
 مناقشة هذا التقرير في ورشة عمل وطنية 

 .)2019 أغسطس/آب 21(

 المغرب 

برانية واقتراح يعة تشريعات سة أربمراجع •
تعديالت عليها لتصبح موائمة لمتطلبات 

على طلب وزارة                                ً التكنولوجيا الرقمية، وذلك بناء  
الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي. 

ني ولكترإلوهذه القوانين هي: قانون التبادل ا
وقانون معالجة البيانات ذات الطابع  ،للبيانات

التجارة (الشخصي، وقانون حماية المستهلك 
  لكترونيةإل، وقانون الجرائم ا)لكترونيةإلا
 ؛)2018نوفمبر /تشرين الثاني(

سياسة وطنية "تقرير استشاري حول وإعداد  •
، استجابة "للتحول إلى المدن الذكية في المغرب

الصناعة واالستثمار والتجارة لطلب وزارة 
 .واالقتصاد الرقمي

 دراسات وتقا��ردال.  

دليل �نمية القدرات في مجال ال�يانات  
 المفتوحة

دليل بهدف تزويد العاملين هذا الأعدت اإلسكوا 
في هذا المجال في القطاع العام في الدول والعامالت 

العربية بإرشادات عملية حول بدء وإدارة برامج 

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9
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البيانات الحكومية المفتوحة.  وفي هذا اإلطار، يعتمد 
           ً        ً                          الدليل منهجا  تدريجيا  لتخطيط مبادرات البيانات 

دوات المفتوحة وتنفيذها وإدارتها ويعرض وصف األ
والمنصات الخاصة بالبيانات المفتوحة وعالقتها 

 بالحوكمة وأهداف التنمية المستدامة.  

 المشاركة مجال في القدرات �نمية دليل 
 والتعاون واإلشراك

لعمل دليل باالستناد الى إطار اهذا السكوا إلأصدرت ا
عداده ضمن إلتطبيق الحكومة المفتوحة الذي تم 

سكوا حول التطوير المؤسسي إلأنشطة مشروع ا
بحيث يقدم  ،لتعزيز تقديم الخدمات الحكومية

وفر  ُ     تفاصيل حول تنفيذ اإلطار الرباعي المراحل وي                                          
القرار  صانعي وصانعاتمواد أساسية لتطوير قدرة 

ات حكومية في المنطقة العربية لتنفيذ استراتيجي
 ،مفتوحة ناجحة من خالل السياسات والمبادرات

 وذلك في سبيل االنفتاح والمشاركة والتعاون.

 آفاق: المستدامة التنمية أجل من كاراالبت 
 2030 لعام العر�ية المنطقة في واعدة

هدف استكشاف بدراسة هذه الأعدت اإلسكوا 
بتحقيق أهداف  التكنولوجيات واالبتكارات ذات الصلة

تسلط الضوء على مختلف هي .  والتنمية المستدامة
أساليب االبتكار ودورها والفرص الواعدة التي توفرها 

 في التصديوتبين دور بعض التكنولوجيات الجديدة 
 ضمنتوت .لتحديات التنموية في المنطقة العربيةل

توصيات العتماد مناهج االبتكار المختلفة على 
لى سيناريوهات لتسخير إالمستوى الوطني، باإلضافة 

التنمية  تنفيذ خطةم والتكنولوجيا واالبتكار في العلو
 في المنطقة العربية. 2030المستدامة لعام 

 الدراسة بشكل مباشر الهدفين  تبرزوفي هذا السياق، 
وبشكل غير من أهداف التنمية المستدامة  17و 9

  .16و 8و 5و 4و 3األهداف مباشر 

 في التنمية على الرابعة الصناعية الثورة تأ�ير 
 العر�ية المنطقة

الواعدة  تطرقت هذه الدراسة إلى الفوائد الملموسة
والتهديدات الفعلية للثورة الصناعية الرابعة، 

 وتأثيرها على هيكلية الوظائف، وأهمية دمجها 
في السياسات العربية المتعلقة بالتنمية المستدامة 
والمساواة بين الجنسين وتنمية الشباب. وفي هذا 

من التوصيات ومنها    ً  عددا  الدراسة  قدمتالسياق، 
األعمال وتقليص العوائق  ورائدات تعزيز دور رواد

أمام تأسيس الشركات الناشئة لتطوير التقنيات 
التمكينية، والتخطيط المناسب الستخدام هذه 

التكنولوجيات، وتكييف البرامج التعليمية والتدريبية 
 لتوفير الكفاءات الالزمة. وأشارت الدراسة إلى 

عدد من مجاالت التطبيقات منها: إعادة اإلعمار، 
لمرأة، وترشيد االستهالك، والتنمية وتمكين ا

 االقتصادية الشاملة. 

 2019التق��ر العربي للتنمية الرقمية  

بدأت اإلسكوا عملية إعداد التقرير العربي للتنمية 
، 2018في الربع األخير من عام  2019 لعام الرقمية

عشرة بلدان عربية من خالل إعداد  ذلكهم في وتس
األردن،  وهيتقارير وطنية حول التنمية الرقمية، 

الجمهورية وتونس، واإلمارات العربية المتحدة، و
مان، والعراق، والسودان، والعربية السورية،  ُ      ع 

موريتانيا. ومن المخطط والكويت، وفلسطين، و
 مراجعة مسودة التقرير وإصداره في نهاية 

وذلك بمساهمة عدد من الخبراء  ،2019عام 
وممثالت وشركاء اإلسكوا وممثلي والخبيرات 

 البلدان المشاركة.

ويعتمد إعداد التقارير الوطنية على نموذج قياسي 
يربط بين محاور القمة العالمية لمجتمع المعلومات 

من جهة وأهداف التنمية المستدامة من جهة أخرى. 
ات وخطط العمل ويغطي النموذج السياسات والمبادر

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/arab-horizon-2030-innovation-perspectives-sdgs-arab-region-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/arab-horizon-2030-innovation-perspectives-sdgs-arab-region-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/arab-horizon-2030-innovation-perspectives-sdgs-arab-region-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/impact-fourth-industrial-revolution-development-arab-region-english.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/impact-fourth-industrial-revolution-development-arab-region-english.pdf
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والقياسات الخاصة بمجاالت التكنولوجيا الرقمية 
وآثارها على المستوى الوطني، ويتضمن استبيان 

 األمم المتحدة للحكومة اإللكترونية.

 المنطقةالفك��ة واالبتكار في  الملكية 
 العر�ية

    ً              بحثيا  لحالة أنظمة              ً تقرير تحقيقا  هذا ال تضمني
 الملكية الفكرية العربية وخاصة في مجال 

  قدمي هوالبراءات وحقوق التأليف والنشر. و
مراجعة آلليات إنشاء وحماية وإنفاذ الملكية الفكرية 

مان ولبنان ومصر والمغرب والمملكة كل من في  ُ                                  ع 
 لى إالعربية السعودية وموريتانيا، باإلضافة 

وة والضعف والفرص تحليل أبرز نقاط الق
  جيدةوالتهديدات اإلقليمية والممارسات ال

من خارج المنطقة العربية في مجال الملكية 
الفكرية، ومصفوفة التقييم الممكن استخدامها 

 لقياس تطور الملكية الفكرية.

لكترونية إلمؤشر نضوج الخدمات الحكومية ا 
 GEMS - 2019والنقالة 

في عام ذا المؤشر ه    ً   رسميا  ل  ً ا  سكوا قياسإلاأجرت 
األردن، دولة من الدول األعضاء، وهي:  12، شمل 2018

وتونس، اإلمارات العربية المتحدة، والبحرين، و
والجمهورية العربية السورية، والسودان، والعراق، 

مان،  ُ      وع  السعودية، المملكة العربية ووفلسطين، ومصر،  
ّ         يوث ق تقرير ووموريتانيا.  ّ  تم  البيانات التي المؤشر     

قليمي إلا يينجمعها، ونتائج التقييم، على المستو
أداة تسمح بقياس التقدم هو هذا المؤشر  الوطني.و

نحو  الحاصل على المستوى الوطني في إنجاز التحول
إلى قياس المؤشر ويهدف الخدمات الحكومية الرقمية. 

مدى نضوج الخدمات الحكومية المقدمة عبر البوابة 
وهو يسعى  ،لة في الدول العربيةوعبر التطبيقات النقا

عاني منها معظم المؤشرات الدولية، يلردم الفجوة التي 
والمتمثلة في معرفة مدى تطور الخدمة، ومدى 

 استخدامها ورضا المستخدم عنها. 
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 الفصل الثاني

السيدة ميرنا الحاج بربر، مسؤولة برامج في قسم سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية،  القسمأعدت هذا  .51
 اإلسكوا.
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ت هذا  .53 ّ       أعد   .السيدة زهر بوغانم، مساعدة بحث في قسم سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية، اإلسكوا القسم  
54. World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2018 (Geneva, 2018), table 1, p. 5. 
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