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 جملس التجارة والتنمية
 جلنة االستثمار واملشاريع والتنمية

 ادية عشرةالدورة احل
 2019تشرين الثاين/نوفمرب  15-11جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 5البند 

 (، وعدد  املاداواة Industry 4.0) 4.0التحول اهليكلي، ومشروع الصناعة   
 التحدايت املرتبطة باياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار

 مذكرة من إعداد أمانة األونكتاد  

 موجز  
يشكك ا الولككول ايي مككة عمميكك   اااككي  ا الونميكك  القودككالي ت فالبمككدا  لككن ت ككو   

إ  مل توخكككن مكككا يمكككز  مكككن إجكككرا ا   2030قكككالعل عمكككذ تنةيكككن يةككك  الونميككك  امل كككودام  ل كككا  
لمنهككوب درككدعإلا اجنواجيكك  ووويككا مواعلاككا ذككو قةاعككا  لا  إنواجيكك   عمككذت وقككد  ف ككت 

 لككول ايي مككة إ  إلككو اجنواجيكك  و الل فككرر ال مككا واعتةككا  األجككوع،الوجكاع  ال ككادر  ا  ككال الو
 -( Industry 4.0) 4.0ما اّيأ الظروف املواتي  لوو يع  عدل لمكديات ريكأ    مشكرو  الدكناع  

مي كن     - الني ي وند إ  الو نولوجيكا  الرادكدل، مكن قبيكا الكنالا  اليكةناعة والرودكو  
يغّأ قواعكد الم بك  نلن كب  إ  البمكدا  الك  تشكه  ريرهكا ذكو الودكنيعت فالعومكال املوزايكد عمكذ 
الوشغيا اآليل الني حيكد  نلوكوا ي مكع نركا ال مكال مكن الرةاعكا  املنخة ك  اجنواجيك  ذكو 
قةاعككا   يككرن مي ككن    حيككد مككن فككرر عدككول اككؤل  ال مككال عمككذ ال مككا ال دككه، وي ككع 

غو اً تكككدفع ذكككو يةككككق األجكككوعت وقكككد يككككزلال الوضكككع اكككو اً نويجكككك  تزايكككد م كككووا  ترالككككز ضككك
األاككككواذ الككككني يبككككدو جميككككاً ا الدككككناع  الرقميكككك ت ونويجكككك  لككككنل ، قككككد ت ككككول  الل اجنواجيكككك  
 نلةاددل عمذ  يلا  قم  قميم  مكن الشكرالا  ومي كن    ينلكرف تو يكع الكديا اذرافكاً ل يونااك 

 راع الجوماعةتمع وريه الاور
وتبلث انه املنالرل ال يةي  الك  مي كن  كا ل يااك  ال مكت والو نولوجيكا والدو كاع     

 وكككدل م كككاع الوغكككأ الو نولكككوجة ونشكككر الو نولوجيكككا ا األاكككواذت فمكككن يككك ل تي كككأ الونويكككع
 4.0القودالي ونشر الو نولوجيا عمذ نةاذ  واع، مي ن    تو اعف فوادكد مشكرو  الدكناع  
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وتوواككع لوشككما إعككدا  فككرر ال مككا، و الل األجككوع، وتمبيكك  العوياجككا  الجوماعيكك  الكك  
قبكككات وتونكككاول املكككنالرل نلكككدعا  ي كككاً لوع الو كككاو  الكككدويل ا دنكككا  قكككدعا  البمكككدا  عمكككذ تُمككك ن مكككن 

تدككميت وتنةيككن ايااككا  ا  ككال  ال مككت والو نولوجيككا والدو ككاع توككين ت ككخأ مشككرو  الدككناع  
 الونمي  الشامم  لمجميع وامل ودام ت  من  جا 4.0
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 مقدمة -أوالا  
مير الولول ايي مة عرب نرا عواما اجنوكا،، مكن قبيكا األعاضكة واليكد ال اممك  وع ا املكال،  -1

مككن  نشككة  منخة كك  اجنواجيككك  والريمكك  امل ككاف  إ   نشككة   يكككرن لا  إنواجيكك  وقيمكك  م كككاف  
  عمذ عالًل ما ختومف عن الةئ  األو  مكن األنشكة  مكن عيكث املوقكع والونظكيت وااكوخدا  الو نولوجيكات

  تة ة  الل اجنواجي  إ  و ني م ووا  امل يش  وجت كا مكن الولكول ايي مكة عمميك   اااكيو 
وقد اقرت  الولول ايي مة دوخمة القودالا  عن األنشكة  الك  تو كت ت (1)ا الونمي  القودالي 

 نشككة  توميككز نعتةككا   لةادككدل - والكك  تككرتبد عككالًل نلزعاعكك  -نخنةككاب األجككوع وتنككاقا ال وادككد 
 الل فكرر ال مكااألجوع و الل ال وادد، من قبيكا الودكنيعت و ف كذ الولكول ايي مكة،  ع يكاً، إ    

، الككني 4.0ومشككرو  الدككناع  واعتةككا  األجككوع، ومككن ا ايككأ الظككروف املواتيكك  لوو يككع  عككدل لمككديات 
 ي وند إ  الو نولوجيا  الراددل، من قبيكا الكنالا  اليكةناعة والرودكو   و نظمك  الودكنيع الناليك ،

 عمميك  الودكنيعت وتوةكّوع الو نولوجيكا مي ن    يغّأ قواعد الم ب  نلن ب  إ  البمدا  الك  ترريك  ا دكد 
عمذ احلدول د رع  فادرك ، ونويجك  لكنل  مي كن    ية كة الوغكأ الو نولكوجة إ  تواكيع الةجكول 
الو نولوجيكك ، و الل  وجككم عككد  امل ككاوال دككني البمككدا ت ومي ككن  ي ككاً    حُيككد  الوغككأ الو نولككوجة 

   عمكذ ال مكال ويكان ة ال يااكا  الجوماعيك ال ريع عمذ احلدول وول  ا  اواذ ال مكا قكد يدك 
  ، و   ي هت دنل  ا تةاقت  وجم عد  امل اوال لايا البمدا تالو يف م ها

إل إلا ااككوخدمت  2030عمككذ تنةيككن يةكك  الونميكك  امل ككودام  ل ككا  ولككن ترككدع البمككدا   -2
ويكككنا  إنواجيككك   عمكككذت اقاإلكككا اجنواجيككك  ااكككوخداماً  مثكككا دولويكككا مواعلاكككا ذكككو قةاعكككا  لا  

ذو وريه إنواجي   عمذت ريأ  من  اداف الونمي  امل ودام  عمذ    يوجنم انا الولول 9ايدف 
   الريمككك  امل ككككاف  املوأتيكككك  مككككن الرةاعككككا  ال اليكككك  اجنواجيكككك ، و ايكككك  قةككككا  الودككككنيع، ل تككككزال 

تبمك  م كووا   لب د ثكأ مككن منخة ك  ا  قكا البمكدا  إلكواً والبمككدا  الناميك  ريكأ ال كاعمي ، دككا 
 امل ووا  امل جم  ا  موعا  دمدا   يرن )انظر الش ا(ت

__________ 

(1) UNCTAD, 2018a, The Least Developed Countries Report 2018: Entrepreneurship for Structural 

Transformation: Beyond Business as Usual (United Nations publication, Sales No. E.18.II.D.6,  
New York and Geneva)ت 
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مددن مؤشددرات أ دددام التنميددة املاددتدامة  ناددبة القيمددة امل ددا ة للصددناعات  -1-ب-9املؤشددر   
 2015-2000متوسطة وعالية التقنية يف إمجايل القيمة امل ا ة، مناطق خمتارة، 

 )ن ب  مئوي (

 

 ت : قاعدل دياان  األمت املولدل ملؤشرا   اداف الونمي  امل ودام املددع

تدّمر نظت الوشغيا اآليل، ال  تغنيها الوةكوعا  ال كري   ا ع ول عمذ لل ، مي ن     -3
الكنالا  اليكةناعة والرودكو  ، فكررع ال مكا ال م كم   و  مكن الوكأغأا ت وعريكت  نكم مكن املككرجن 
   ُت ولدع  فرر عما جديدل، فإ  عدلاا اي و   قا وقد ي وغرذ لل  وقواً  ويً ت وانا 

وي ككع ضككغو اً تككدفع ذككو يةككق رككال إ  قةاعككا   يككرن مككن شككأنم    يككدفع نل مككال إ  النو
لكن يوكأتذ مكن الوغكأ الو نولكوجة وعكدهت فكروع املشكرو   4.0مشرو  الدناع  ت ديد     غر األجوع

عمذ تو يكع الكديا اكرتتبد  ي كاً  كزيا مكن ال وامكا القودكالي  وال يااكي  والونظيميك ت ومكن اكنا 
ياعا  املو مر  نل ريب  والنةاذ ال ا ، ومؤا ا  اوذ املنةمه، فإ  احلدول عمذ الو ميت، واخل

 ال ما، عمذ ابيا املثال، اة عواما قد تؤغر ا  وضا  شرادن خمومة  ا اجملومعت
واكوبلث اككنه املكنالرل ال يةيكك  الكك  مي كن  ككا ل يااكك  ال مكت والو نولوجيككا والدو ككاع     -4

نولوجيكككا تي كككأاً لمونويكككع القودكككالي ونشكككر ت كككهت ا توجيكككم ولعكككت الوغكككأ الو نولكككوجة ونشكككر الو 
الو نولوجيا عمذ نةاذ  واع،  ا ي ةا احلد من  وجم عد  امل كاوالت ومي كن    ت كاعد ايااك  

لوشككما إعككدا  فككرر  4.0ال مككت والو نولوجيككا والدو ككاع عمككذ م ككاعة  فوادككد مشككرو  الدككناع  
  تُمككك ن مكككن قبكككات واكككووناول املكككنالرل ال مككا، و الل األجكككوع، وتمبيككك  العوياجكككا  الجوماعيككك  الككك

نلدعا  ي اً لوع الو او  الدويل ا دد  عواع دشأ  الوغأا  الو نولوجيك  احلديثك  ودنكا  قكدعا  
البمكككدا  عمكككذ تدكككميت وتنةيكككن ايااكككا  ا  كككال  ال مكككت والو نولوجيكككا والدو كككاع توكككين ت كككخأ 

 تامل ودام من  جا الونمي  الشامم  لمجميع و  4.0مشرو  الدناع  
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املنا ه النامي 
البمدا  النامي  ريأ ال اعمي 
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دور التكنولوجيدددددا واالبتكدددددار يف إلددددددا، التحدددددول اهليكلدددددي، ومشدددددروع  -اثنياا  
  4.0الصناعة 

 دور التكنولوجيا واالبتكار يف إلدا، التحول اهليكلي -ألف 
اتبككككع الولككككول ايي مككككة ا ال ديككككد مككككن املنككككا ه الناميكككك  األإلككككا  نة ككككها و لن إ  إلككككو  -5

تةا  األجوع، واو ما ايأ الظكروف املواتيك  لكزالل الريكا  وو كني اجنواجي  و الل فرر ال ما واع 
فكككرر الويكككول إ  املنكككافع ال امككك ،  كككا ا للككك  الدكككل  والو مكككيت، والككك  تُ وكككرب  اااكككي  لولريكككه 
امل ككاوال الجوماعيكك ت وشكك مت عمميكك  الودككنيع عندككراً عدي ككياً ا م ككاع الولككول ايي مككة، نظككراً 

  لولريه م اا  ا اجنواجيك  و الا  ا األجكوع ريالبكاً مكا إوكد إ  تنةوي عميم من إم اني ملا
والكككا  اكككنا الكككنمد  قةاعكككا  اقودكككالي   يكككرن عنكككدما يكككنخةق فكككادق ال مالككك  ا قةكككا  الزعاعككك ت

الورميككدي اككو األدككر  ا منةركك  شككرذ كاككيا، عيككث الككا  الولككول ايي مككة مدككلونً دنمككو الرةككا  
ا وع نرككاح عككول مككدن األيتيكك  الكك  ل يككزال ميثمهككا الودككنيع فيمككا يو مككه دولريككه ت (2)الدككناعة

 الولول ايي مة، عيث تةيد كعا  خمالة  أب  اخلدما  مي ن    تدفع انا امل اعت 
 ت ع يككاً، عالككز م ككاع الولككول ايي مككة نألاككاا عمككذ النورككال مككن الزعاعكك  إ  الدككناع  -6
مي كن     - مثكا الزعاعك  والو كدين والدكناع  واخلكدما  -   ال كربن   الرةاعا  القودكالي ديد

وجكك  ايو فككا  البككأل ا اجنواجيكك  دككني  نشككة  يككدللت لككنا مل ي ككد يُنظعككر إ  الولككول ايي مككة 
عمذ  نم ميثا انوراًل من قةا  إ  كير، وإإلا عمذ  نم يشما  ي اً النورال لايكا الرةكا  نة كم 

الاككوخدا  ال ثيككف لمم رفكك  وتولككد قيمكك  م ككاف  عاليكك ت وا إ ككاع اككنا  ذككو  نشككة  ت ومككد عمككذ
الو ريف األواع ملةهو  الولول ايي مة، إثا الو نولوجيا  اجلديدل والدو اع عندرين عدي يني 

ومي ن ال ثوع  ت(3)لدفع عممي  تةوير املنوجا  وال مميا  واألاالي  الونظيمي  واألاواذ اجلديدل
ا  الكك  تو ككت درككدع البككأ مككن الو ريككد ا  ي قةككا  )الزعاعكك  واخلككدما ، مككثً (، عمككذ اككنه املنوجكك

ا الدكككناع  فركككدت وا اكككنا الدكككدل، يو كككت الولكككول ايي مكككة دكككنة  الركككدع مكككن األيتيككك  اكككوا   ل
 ت مككه األمككر دبمككدا  انميكك     دبمككدا  موردمكك ، ألنككم ي ككاعد الةئكك  األو  عمككذ اللولككاذ نلرالكك ، 

 ئ  الثاني  عمذ احلةاظ عمذ مرالز الرالل ا اجملال الو نولوجةتدينما ي اعد الة

والنهكككوب نجنوكككا، وتنوي كككم اكككو ا تايككك  املةكككاف نويجككك  ل دو كككاع الو نولكككوجة، الكككني  -7
يوج كد ا م ظكت األعيككا  مكن يكك ل ياالكال البمككدا  الرادكدل ا اجملككال الو نولكوجةت وا البدايكك ، 

الرادمكك  عمككذ اةاالككال الاون ككا  املباشككر واينداكك  ال   ككي ،  تشككما عمميكك  الككو مت الو نولككوجة
يمككة للكك  إليككال ت ككدي   اامشككي  عمككذ املنوجككا  وال مميككا ت اككنا مككا عدككا ا املراعككا  ا

األو  ل ممي  الونمي  ا دمدا  الربيةانيكا ال ظمكذ و يرلنكدا الشكمالي ، والكولا  املولكدل األمري يك  
عمميككك   أل الدكككني واقودكككالا  انشكككئ   يكككرنت ومي كككن    يولركككه  كككا واليكككان ، وا الةكككرتل األيككك

الو مت الو نولوجة الرادم  عمذ اةاالال اكنه دوكوافر الركدعل ال  مك  عمكذ ااكوي ا  الو نولوجيكا ا 
__________ 

 Trade and Development Report, 2016: Structural Transformation for Inclusive and، 2016األون وكال،  (2)

Sustained Growth (United Nations publication, Sales No. E.16.II.D.5, New York and Geneva)ت 
(3) UNCTAD, 2014, The Least Developed Countries Report 2014: Growth with Structural 

Transformation: A Post-2015 Development Agenda (United Nations publication, Sales No. 

E.14.II.D.7, Geneva) ت 
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خمومككف البمككدا  امل نيكك ت وتككرتبد الرككدعل عمكككذ الاككوي ا    ككاع مووايككات فامل ككاعف الو نولوجيككك  
 ت(4)تؤغر ا إم اني  ااوي ا  الو نولوجيا ا امل وربا بت ا املاضةاملرتاالم  ال  االُو 

وتشككدل ال وككان  املو مركك  نلولككول ايي مككة عمككذ ف ككرل مةالاككا    قةاعككا  د ينهككا ت ككهت  -8
ت وا الوقككت نة ككم، يككرتبد الونويككع   ككاع (5) الثككر مككن ريأاككا ا وريككه الونميكك  القودككالي  ا امل ككوربا

فالرككدعا  اجنواجيكك  احلاليكك  لمبمككد قككد تككؤغر فيمككا اككينوجم البمككد م ككورب ًت و فككر   البلككو  مووايككات 
ت وتبككني اككنه اخلككرادد    د ككق (6)األيككأل يككرادد حليّككز املنوجككا  تؤالككد اككنا العتبككا  نمل ككاع املووايككا

كر الو نولوجيكا امل كو خدم  ا اكنه املنوجا  مكرتبد اعتبا كاً  ف كا  نوجكا   يكرنت لكنا، مي كن    تي ّن
املنوجككا  والدو ككاعا  املرتبةكك   ككا املزيككد مككن الدو ككاع ا امل ككوربات ونكك  منوجككا   يككرن تن ككد  م هككا  

 ي    الرككدعا  اجنواجيكك  والو نولوجيكك  ال ككروعي  يككنه املنوجككا  لككن تةيككد ا  - الككا فككرر الوجديككد
دو كاع والونويكعت والممكا دمك  دمكد تةوير منوجا  جديدل، ومن ا فهة ل توكين  ي إم انيك  ملزيكد مكن ال

قدعاتككم اجنواجيكك  ال اممكك ، يدكك   عميككم ااككوخدا  اككنه الرككدعا  ل نورككال إ  نككو  كيككر مككن اجنوككا،ت 
 ودناً  عميم، جي     ودّنل ال يااا  ال  ت وهدف الولول ايي مة اجتاه الدو اعت

   احلالة الرا نة واالجتا ات4.0مشروع الصناعة  -ابء 
إ   الل العومال عمكذ نظكت الوشكغيا اآليل وتبكالل البيكاان   4.0مشرو  الدناع   يشأ -9

ويشكك ا واعككداً مككن ال نايككر ت (7) ا الدككناع ، واككو اجتككاه اككادد يةككر  نظككت إنوككا، لاليكك  ومرتادةكك 
الوويكيا، ويركرت  املشكرو  دكزالل الرقمنك  ا الدكناع  مكن يك ل ت الردي ي  لمثكوعل الدكناعي  الراد ك 

ت األشككيا  املنةبركك  عمككذ الدككناع ، وانككع البيككاان  ال ككخم  ووميمهككا، واألشكك ال اجلديككدل إنرتنككو 
لموةاعكككا دكككني اجن كككا  واآللككك ، وإليكككال و كككينا  ا  كككال ااكككوخدا  الو ميمكككا  الرقميككك  نويجككك  

  تالعومال عمذ الرودو  ، والةباع  غ غي  األد ال
الراانكك  ل ككدل ت نولوجيككا  عادككدل مرتبةكك   شككرو  الدككناع  احلالكك   1وي ككو رب اجلككدول  -10
ت وميثككا الككنالا  اليككةناعة ال ندككر املهككيمن مككن عيككث عككدل املنشككوعا  و موعككا  دككرا ا  4.0

ت األشيا  ال ندر األالكرب مكن عيكث عجكت ال كوذ، وي كزن للك  جزديكاً إ  إنرتناليرتا ت وإثا 
اككنه الو نولوجيككا )درا يككا ، ويككدما ، وتويككيا،  اجملموعكك  الوااكك   مككن امل ككوان  املشككمول  ا

و جهككزل(، ف ككً  عككن الوةبيرككا  الدككناعي  الوااكك   النةككاذت وتمككة للكك  ت نولوجيككا  البيككاان  
ال خم ، والرودو  ، والنالا  اليةناعة، والةباع  غ غي  األد كال، واجليكا اخلكام  لمخكدما  

 (ت 5Gاملونرم  )

__________ 

(4) M Cimoli, G Dosi and JE Stiglitz, 2009, The political economy of capabilities accumulation: The 

past and future of policies for industrial development, in M Cimoli, G Dosi and JE Stiglitz, eds., 

2009, Industrial Policy and Development: The Political Economy of Capabilities Accumulation, 

Oxford University Press, Oxfordت 
 ,R Prebisch, 1959, Commercial policy in the underdeveloped countriesانظكر عمكذ اكبيا املثكال،  (5)

The American Economic Review, 49:251–273ت 
(6) CA Hidalgo, B Klinger, AL Barabási and R Hausmann, 2007, The product space conditions the 

development of nations, Science, 317(5837): 482–487ت 
(7) United Nations Industrial Development Organization, 2017, Accelerating Clean Energy through 

Industry 4.0: Manufacturing the Next Revolution, Viennaت 
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 ربن ا كايا و وعون والكولا  املولكدل عمكذ اكوذ الو نولوجيكا  وإليمن قم  من الشرالا  ال -11
ت األشككيا ، والبيككاان  ال ككخم  مككن يكك ل تككوفأ مندككا  إنرتنككالرادككدل، مككن قبيككا الككنالا  اليككةناعة، و 

موعككككدل تشككككما ال وككككال املككككالي، والوخككككزين، واخلككككوال ، وامل ككككاعا  ال  مكككك  ملراالككككز البيككككاان ، وامل ككككوان  
 يككا ، واملندككا  ال ككلادي ت وا يككا تزايككد امل ككوخدمني الككنين  ككأو  يككدما  الككدفع الشككب ي ، والربا

عمذ  ااا  ول أبول ال  يويلها اؤل  املوعلو  توفأاً لمو كاليف دكدلً مكن إنشكا  نظمهكت اخلايك ، يكزلال 
 تراّلز احلدا ال وقي  واألعن  د ب  عد  قدعل  يلا  ال روب اةدولل عمذ املناف  ت



 

 

T
D

/B
/C

.II/4
3

 

G
E

.1
9

-1
4

9
6

9
 

8
 

 

 1اجلدول   
 لالة التكنولوجيات الرائدة

 الرودو   الةباع  غ غي  األد ال اجليا اخلام  ال خم البياان   ت األشيا إنرتن النالا  اليةناعة امل ايأ
 212 382 13 980 5 132 58 500 51 625 330 471 املنشوعا 

 موعككككككككككككك  دكككككككككككككرا ا  
 اليرتا 

486 38 654 24 986 7 174 3 270 10 024 8 

  لال الشف الغش ا الوأمني:  ال  ر
 300 000 - لولع 100 000
 لولع

 لولع 30 000الدعلشكك : عودككو   
 لولع 250 000 -

 جهكككككككككككككزل عيكككككككككككككد ختةكككككككككككككيد الرمككككككككككككك  
 4 000 - لولع 3 000ال هرندككككككة: 

 لولع
نظككت املراقبككك  اآلليكك  لممبكككاين والوشكككغيا 
اآليل لمم كككككدا  لايكككككا املنكككككزل: مككككككن 

 لولع 50 000

إنشككككا  وت هككككد م ككككوول  لمبيككككاان  
تأانيكككككككت:  40تدكككككككا اككككككك وم إ  

 انواً لولع  880 000

 لولعا  10 الل قكككككككككدعاا 
 لولعاً ا الشكككككككككهر 20إ  

 مراعن  نجليا الرادع

 -لولع  200
 لولع 100 000

 عودو   يناعي : 
 400.000 - لولع 250 000
 لولع

 عودو   ياالي  لإلن ا :
 لولع 2.500.000 -لولع  500

 (2018)ممياع لولع  130 (2017ممياع لولع ) 16،06 عجت ال وذ

 
م يكككككككككني لولع  608.3 (2017ممياع لولع ) 31،93

(2018) 
مميكككككككككاعا  مكككككككككن  9.9

 (2018الدولعا  )
 (2018ممياع لولع ) 31.78

 ,Alphabet, Amazon, Apple املنوجو  الردي يو 

International Business Machines 

(IBM), Microsoft 
 

Alphabet, Amazon, Cisco, IBM, 

Microsoft, Oracle, PTC, Salesforce, 

SAP [Systems, Applications and 

Products in Data Processing] 
 األشيا ( تنرتن)مندا  الادي  ج

Alphabet, Amazon, Dell 

Technologies, Hewlett Packard 

Enterprise, IBM, Microsoft, 

Oracle, SAP, Splunk, Teradata 

 )مندا  ختزين، عما وميمة(

مككككككككككككككككككككككككككوعلو م ككككككككككككككككككككككككككدا  
 ,Ericsson الشكككككب ا :

Huawei, Nokia, ZTE 

Chip makers: Huawei, 

Intel, MediaTek, 

Qualcomm, Samsung 

Electronics 

3D Systems, ExOne, 

Hewlett Packard 

Enterprise, 

Materialise, 

Stratasys 

 عدو   يناعي :
ABB, FANUC, KUKA, 

Mitsubishi Electric, Yaskawa 

Electric 

 عودو   ياالي  لإلن ا :
Hanson Robotics, Pal Robotics, 

Robotis, SoftBank Robotics 

امل ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككوخدمو  
 الردي يو 

املدرفي ، جتاعل الوجزد ، الدناع  
 يناعا  موةرلل

م ككوهم و  عككاليو ، قةككا  الوككأمني، 
 مردمو الرعاي  الدلي 

الرةكككككككككككككا  املدكككككككككككككرا، يكككككككككككككناعا  
 موةرلل، يدما  مهني 

مرافه الةاق ، الدكناع ، 
 ال  م  ال ام 

يككككككككناعا  موةككككككككرلل، 
الرعايككككككككككك  الدكككككككككككلي ، 

 الو ميت

يككككككككككككناعا  موةككككككككككككرلل، يككككككككككككناعا  
وويميككككككك ، يكككككككناعا  قادمككككككك  عمكككككككذ 

 ي ي املواعل الةب

، واكة مكأيولل مكن قاعكدل 2018إ   1996ت تغةكة البيكاان  املو مرك  نملنشكوعا  و جموعكا  الكربا ا  الةكرتل مكن Technology and Innovation Report 2020األون وكال، يدكدع لعركاً:  :املددع
 الواد   لممنظم  ال املي  لممم ي  الة ري ، عمذ الووايلت Patentscopeوقاعدل البياان   Elsevier Scopusدياان  
ت ومت ت ريكف امل كوخدمني ل كرتويناجلا  ا قةكا  مكات واملنوجكو  الردي كيو  اكت الشكرالا  الك  يُشكاع إليهكا عكالًل ناكت الةكاعمني الردي كيني مكن يك ل البلكث يُ رنف عجت ال وذ عمذ  نم ميثا  مو  اجيكرا :منالرل

  اعُومد فيها عمذ الورديرا تالردي يني نلاونال إ  اجنةاذ عمذ الو نولوجيا  ا ان  م ين  عمذ نةاذ ال امل، ناوثنا  ت نولوجيا اجليا اخلام ، ال 
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 على التحول اهليكلي وانعدا  املااواة 4.0األثر املمكن ملشروع الصناعة  -اثلثاا  
دشك ا مباشكر وريكأ مباشكر ا  وجكم عكد  امل كاوالت  وًل،  4.0الدكناع  قد يكؤغر مشكرو   -12

، ية كة إ  عكامل توكوافر 4.0الدكناع  إ  الةادع الشب ة لموةبيرا  الرقميك ، الك  تشكما مشكرو  
فيككم لمةككادزين فككرر موزايككدل لملدككول عمككذ الككا شككة ، واككو مككا يككؤلي دككدوعه إ  م ككووا  عاليكك  

 ما  الشرالا  املهيمن  لرفع اامش  عنعها، نويج  ترالز     من تراّلز األاواذت وتزلال الةرر املواع 
الرول ال وقي  دني  يدي قمك  مكن اجلهكا  الةاعمك ت ومي كن    ي كهت اكنا الوضكع، إ  جانك  قكول 
العو كاع الشككرادة ا اككوذ ال مككا، ا  الل عدككا ع ا املكال ا تو يككع الككديا عمككذ ع ككا  

ل الروتينيكك  نويجكك   إوكك  الويككادف، وعككا ال مالكك  املككاارل ال مالكك ت ومي ككن    ختوةككة تاديككاً األعمككا
مي ككن    تو ككرع نويجكك  تةككوع الككنالا  اليككةناعة والبيككاان  ال ككخم ت ومي ككن    يككؤغر مشككرو  

دشكك ا ريككأ مباشككر ا فككرر ال مككا  ي ككاً ا البمككدا  األقككا تدككني اً والقودككالا   4.0الدككناع  
الوجكاعل والوخدكا، ومكن ا فركد يكؤغر ا ااكرتاتيجيا   ال ثية  ال مال  نويج  الوغأا  ا  إلكا 

 الودنيع ال  ت  ها البمدا  وا جهولاا الرامي  إ  وريه الولول ايي مةت

  األثر على تركز األسواق واألرابح -ألف 
د كب  اآلوع الشكب ي  وكوع عمكذ ترالكز األاكواذ واألعن   4.0الدكناع  قد يؤغر مشرو   -13

 ن قمككك  مكككن شكككرالا  الو نولوجيكككا، الركككالعل عمكككذ احلدكككول عمكككذ قكككدع البكككأ مكككن احلجكككتت فركككد تكككوم
البياان  والومويكا، مكثً ، مكن اييمنك  عمكذ ت نولوجيكا  م ينك  ت كوغمها ا تةكوير تةبيركا  قويك  

وترالكز  ت(8)لمنالا  اليةناعة، وت ولول عمذ الشكرالا  الناشكئ  قبكا    تدكبن مناف كاً   نكاً يكا
ه عمكككذ  اكككواذ ال ديكككد مكككن الو نولوجيكككا  الككك  تو كككمنها الرادمككك  الكككواعلل ا األاكككواذ  ككك   تنةبككك

ت ويوج ككد اككنا الرتالككز مككن يكك ل احلدكك  ال ككوقي  الكك  إم هككا الشككرالا  الرميمكك  الكك  1اجلككدول 
إليمن عمذ انه الو نولوجيا  واألعن  ال  وررها، نظراً أل  امل اا  الري ي  ال  ت وند إليها 

)األعن  ال بككأل الكك  حيررهككا املبو ككر الونككم املككوعل الوعيككد ملنككوا جديككد  و يدمكك   نظريكك  شككومبيوأ
جديكككدل مكككا( إثكككا عكككافزاً  اااكككياً لدو كككاع املنوجكككا ت ويُووقكككع    ت كككوّنب ادو كككاعا  ال مميكككا  ا 

ال مال، وختةّنكق الو كاليف وع كا األاك اع، األمكر الكني قكد ي كهت دكدوعه ا  4.0مشرو  الدناع  
 إضافي  ا احلدا ال وقي  واألعن ، ومن ا يؤلي إ  ان دا  امل اوال دني الشرالا ت الا  

ديككككد    تو يككككع الككككديا ا  ومككككع مككككا يككككرتبد  جموعكككك  مككككن ال وامككككا الواع يكككك  والقودككككالي   -14
ت واأل كر الجوماعيك  والقودكالي  الك  وكدل ال يةيك  الك  ت مكا  كا اجملوم كا  والةريرك  الك  وال يااي 

تنوهجهكككا خمومكككف اجلهكككا  الةاعمككك  واجملموعكككا  املوجكككولل ا اجملومكككع لموةكككاوب عمكككذ الر كككاا املو مرككك  
 كريبي ، مكث ً، الفال يااكا  دوو يع الديا مي ن    ت هت ا تةاقت  وجم عد  امل اوال  و احلد منهات 

مي كككن    تودكككدن لممماعاكككا  الككك  توب هكككا الشكككرالا  ال كككربن املو كككدلل اجلن كككيا  الككك  إلكككيمن عمكككذ 
األاككواذ والكك  ترمكككة إ  ترميككا مككا تدف كككم مككن ضكككراد  إ   لب عككد   ككنت ومي كككن إويككا امل اشكككا  

ع  و ال كراد  املرتبةك  الوراعدي   و اخلدما  الجوماعيك  نلعومكال عمكذ الراكو  املةروضك  عمكذ األجكو 
نل ثافك  ال ردونيك  لممنوجكا ، مكع مكا يرتتك  عمكذ للك  مكن كوع خمومةك  عمكذ ال مالك  وتو يكع الككديات 
وجيكككك     تو ككككت ايااككككا  املناف كككك  نلنشككككا  واليرظكككك  و   خت ككككع لولككككديث منككككوظت عككككا تودككككدن 

اككككواذ، والو عكككك  ا لمدكككك ون  الكككك  ت ككككرتب الشككككرالا  فيمككككا يو مككككه نحلككككواجز  مككككا  النةككككال إ  األ
__________ 

(8) United Nations Industrial Development Organization, 2018, Industry 4.0: The Opportunities behind the 

Challenge, Viennaت 
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األاككك اع، والوةكككاو  ا احلدكككول عمكككذ امل مومكككا ، وريكككأ للككك  مكككن األشككك ال األيكككرن لممماعاكككا  
 ت (9)املان   لممناف  

 األثر على الوظائف -ابء 
عمذ ال مالك  ا البمكدا  املوردمك  والناميك  عمكذ عكد اكوا ت  4.0الدناع  قد يؤغر مشرو   -15

 تناولككت اككنا املوضككو  عمككذ القودككالا  املوردمكك  دوجككم اخلدككورتوقككد عالككز  م ظككت الدعااككا  الكك  
فوشككأ د ككق الوركككديرا ، مككثً ، إ     ن ككب  البكككأل مككن الويككادف ا الكككولا  املولككدل اكككو و  

ت ويكككرن (10)م رضككك  خلةكككر األإوككك  ا ال ركككول املربمككك  نويجككك  ت كككويق اجن كككا  دكككنظت الوشكككغيا اآليل
ويُ كككزن اليكككو ف ا  ت(11)(2عككرب خمومكككف املهكككن )اجلكككدول ل كيككرو     األغكككر اكككي و   قكككا عكككد

ت وتشكككأ (12)الورككديرا  إ  الفرتاضككا  املخومةكك  الككك  قككد ت ككوند إ   إوكك  الميككك   و جزديكك  لممهككن
د ككق الدعااككا  إ     اآلوع ال ككمبي  الناجتكك  عككن ااككوخدا  الرودككو   اككو و   شككد وق ككاً عمككذ 

 ت(13)نخة   الدياالقودالا  الردي ي  ا املنا ه امل

 2اجلدول   
 على الوظائف 4.0الصناعة األثر املقدَّر لتكنولوجيات مشروع 

 الدعاا  الو نولوجيا اج اع الزمين الوردير
ا املادكك  مككن  47اعومككال البككأ    تشككما األإوكك  ن ككب  
  مو  الويادف ا الولا  املولدل

النالا  اليةناعة  ان  20انوا  إ   10
 والرودو  

Frey and Osborne, 2017 

ا املادككك  مكككن  9اعومكككال البكككأ    تشكككما األإوككك  ن كككب  
دمداً مكن  21 مو  الويادف ا الولا  املولدل وا 

 دمدا  منظم  الو او  والونمي  ا امليدا  القودالي

النالا  اليةناعة  ان  20انوا  إ   10
 والرودو  

Arntz et al., 2016, 2017 

ا املادكككككك  مككككككن  50اعومككككككال    تشككككككما األإوكككككك  ن ككككككب  
  مو   نشة  ال ما احلالي  عمذ نةاذ ال امل

النالا  اليةناعة  2055حبمول عا  
 والرودو  

McKinsey Global Institute, 

2017
(14) 

ا املادككك  مكككن الركككول ال اممككك   8،5اعومكككال    تدكككبن ن كككب  
احلاجكككككككك ، و ايكككككككك  ا الدككككككككناعي  ا ال ككككككككامل  ادككككككككدل عككككككككن 

 القودالا  الردي ي  ا املنا ه املنخة   الديا

 Oxford Economics, 2019 الرودو   الدناعي  ان  20

 ت: جتميع األون والاملددع
__________ 

(9) UNCTAD, 2018b, Trade and Development Report 2018: Power, Platforms and the Free Trade 

Delusion (United Nations publication, Sales No. E.18.II.D.7, New York and Geneva)ت 
(10) CB Frey and M Osborne, 2017, The future of employment: How susceptible are jobs to 

computerization? Technology Forecasting and Social Change, 114:254–280ت 
 T Gregory, and U Zierahn, 2016, The risk of automation for jobs in OECDانظكر، عمكذ اكبيا املثكال،  (11)

Countries: A comparative analysis, OECD Social, Employment and Migration Working Papers,  

No. 189, OECD Publishing, Paris ت 
 M Arntz, T Gregory, and U Zierahn, 2017, Revisiting the risk ofانظككر، عمككذ اككبيا املثككال،  (12)

automation, Economics Letters, 159:57–160ت 
(13) Oxford Economics, 2019, How Robots Change the World: What Automation Really Means for 

Jobs and Productivityت 
(14) McKinsey Global Institute, 2017, A Future that Works: Automation, Employment and 

Productivity, McKinsey Global Instituteت 
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 Technology andوتةيككد إعككدن الدعااككا  الرميمكك  الكك  عالككز  عمككذ البمككدا  الناميكك ،  -16

: Harnessing Frontier Technologies for Development2018Innovation Report 
، أب  (15)

إبلغككا  ميزإلككا الن ككبي  ا وفككرل ال مالكك  املنخة كك   األإوكك  قككد تككؤغر عمككذ ال مالكك  ا البمككدا  الناميكك 
وال مكال لوي املهككاعا  املودنيك  ومكن يكك ل احلكد مككن قكدعل قةكا  الودككنيع عمكذ ااككوي ا  ال مةك  

 الةادق ال بأ من اليد ال امم  اةمي ت
فااكككككوخدا  الرودكككككو    ول توكككككوافر ا الوقكككككت الكككككراان إل ديكككككاان  قميمككككك  عكككككن املوضكككككو ت -17

يكوين وعكدلت وترتالكز الرودكو   الدناعي  عمذ نةاذ ال امل ل يزال يكدولاً وعكدلاا ل يدكا إ  مم
ي ، وا دمدا  قميم  مثا  ملانيا وانهوعي  الكوعا ل رتونا يناع  ال ياعا  والدناع  ال هرندي  واج

والدني والكولا  املولكدل واليكان ت وعريكت الجتكاه ذكو الاو اضك  عكن األنشكة  الروتينيك  املرتبةك  
 ظككت الويككادف الدككناعي  املنخة كك  األجككر ا نلويككادف ا قةككاعة الودككنيع واخلككدما ، فككإ  م

 ت(16) ال  من قبيا مدانع امل د  مل توأغر د ُد دنظت الوشغيا اآليل
قككد ل يككؤلي إ  اضككةرا   اككواذ ال مككا ا  و ُدككديت شككواريا مككن    الورككد  الو نولككوجة -18

املككدن الردككأ فل كك ، دككا مي ككن    حيككد  ي ككاً مككن الةمكك  عمككذ اليككد ال اممكك  ا املككدن الةويككا 
ت ويوناىف انا مع فرضي  عظيكت ا ال كاده دربكول وااكع ومةالاكا (17))ت اده اليد ال امم  مع اآلل (

كا الو نولوجيكا ال مكال املهكرل   الوغأ الو نولكوجة يو كت نلذيكا  إ  لوي امل  ت(18)هكاعا ، عيكث ُت مّن
والكككدليا عمكككذ عكككد  يكككل  اكككنه الةرضكككي ، يشكككأ الثكككأو  إ  يكككاارل الاكككورةا  الكككوييةة احلديثككك  
ال هككد، عيكككث  غّككر الوغكككأ الو نولككوجة ا فئككك  ال مككال مكككن لوي املهككاعا  املوواكككة  ا  موعكك  مكككن 

 ت(19)ال من لوي املهاعا  املنخة    و ال الي البمدا  املوردم   الثر  ا  غر ا فئ  ال م
، وتووقككع عككدو  (20)وتبلككث فرضككي  خمالنةكك   غككر الوغككأ الو نولككوجة عمككذ األنشككة  الروتينيكك  -19

 الل ا الةم  عمذ اليد ال امم  ا األنشكة  ريكأ الروتينيك  مراعنكً  نألنشكة  الروتينيك ت فمكن املكرجنن 
 مكال الككنين ي ككةم و  نألنشكة  ريككأ الروتينيكك ، اكوا   ت مككه األمككر    تةيكد الو نولوجيككا  الرادككدل ال

نألعمككال اليدويكك     الة ريكك ،  ككا قككد يككؤغر ا الويككادف املرتة كك  واملنخة كك  األجككر عمككذ عككد اككوا ت 
ويُووقنع    يواجم ال مال النين ي كةم و  أبنشكة  عوتينيك  املزيكد مكن ال كغو  املوأتيك  مكن اآلل  

 موزايدل عا اج ا  ومن درا يا  النالا  اليةناعةت  ال  تو ت دردعل

__________ 

(15) UNCTAD, 2018c, Technology and Innovation Report 2018, Harnessing Frontier Technologies for 

Development (United Nations publication, Sales No. E.18.II.D.3, New York and Geneva)ت 
(16) UNCTAD, 2017, Trade and Development Report 2017: Beyond Austerity – Towards a Global 

New Deal (United Nations publication, Sales No. E.17.II.D.5, New York and Geneva)ت 
(17) E Brynjolfsson and A McAfee, 2011, Race against the Machine: How the Digital Revolution is 

Accelerating Innovation, Driving Productivity, and Irreversibly Transforming Employment and the 

Economy, Digital Frontier Press, Lexington, Massachusettsت 
 D Acemoglu and D Autor, 2011, Skills, tasks andالدعااك  الاوردكادي  ا:  انظكر، عمكذ اكبيا املثكال، (18)

technologies: Implications for employment and earnings, Handbook of Labour Economics, 

4B:1043–1171ت 
 :M Goos, A Manning and A Salomons, 2014, Explaining job polarization انظكر، عمككذ اككبيا املثككال، (19)

Routine-biased technological change and offshoring, American Economic Review, 104(8):2509–2526 ت 
 D Autor, 2013, The “task approach” to labour markets: An overview, Journal، انظكر، عمكذ اكبيا املثكال (20)

for Labour Market Research, 46(3):185–199ت 
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وتةيككككد البلككككو  الوجريبيكككك  أب  نظككككت الوشككككغيا اآليل والرودككككو   يككككا كوع موةاوتكككك  عمككككذ  -20
 الويكادف واألجككوعت وعمككذ اكبيا املثككال، يمدككت لعااك ، ااككوند  إ  ديككاان  عكن اعومككال الرودككو  

، إ      الل 2007إ  عكا   1993دمداً ي ل الةرتل املمودل من عكا   17ا الدناع  مشمت 
العومال عمذ الرودو   ل تؤلي إ  اخنةاب البأ ا  مكو  الويكادفت ل نهكا وكد مكن ندكي  

ت ويمدككت لعااكك   يككرن، عالككز  عمككذ  اككواذ (21)ال مككال لوي املهككاعا  املنخة كك  مككن ال مالكك 
، إ      الل العومككال عمككذ 2007وعككا   1990يكك  ا الككولا  املولككدل دككني عككا  ال مككا اةم

ت ونملرادكا، (22)الرودو   الدناعي  يكا كوع اكمبي  شكديدل ووااك   النةكاذ عمكذ ال مالك  واألجكوع
دينت لعاا  اعومد  عمذ نة  الودميت الوجرييب ول ن  ُبّنرت عمذ منكا ه ا  ملانيكا،    نظكت 

آليل يا كوع إجيادي  عمذ األجوع ول تة ة إ   ي تغيكأ فيمكا يو مكه  جمكو  ال مالك ، الوشغيا ا
 ت(23)وإ  الشةت الدعاا  عن تغأ ا تراليب  ال مال 

ومي كن    يكؤغر الوغكأ الو نولككوجة املة كة إ  ت كويق األنشككة  الروتينيك  ا  وجكم عككد   -21
ل مككرت ف مككذ اككبيا املثككال، يبككنّي حبككث ُ  ككز ا امل ككاوال املرتبةكك  أباككبا   يككرن، النككو  اجلككن  وا

الةرتل األيأل نلاونال إ  ديكاان  جزديك  مكن اولنكدا وإنةكاذ الشكرالا  عمكذ نظكت الوشكغيا اآليل 
، إ     نظكت الوشكغيا اآليل تزيكد اعومكال مغكالعل 2006و 200ي ل الةرتل املمودل دني عكامة 

البلكككث إ  اخنةكككاب ا عكككدل  ا  ال مكككات  ال امككا لدكككاع  ال مكككات وعككك ول عمكككذ للكك ، يشكككأ
وية ة انا  ال ام   إ  ي ادر ا األجوع يدا  موعها عمكذ مكدن فكرتل سك  اكنوا  إ  

ا املادكك  مككن عادككدا  اككن  واعككدلت ويولمككا اككنه اخل ككاعل دشكك ا ريككأ مونااكك  ال مككال  8ذككو 
 نآلوع املوةاوتككك  ملشكككرو ت وفيمكككا يو مكككه (24)األالكككرب اكككناً وال مكككال د ركككول عمكككا ودوككك    كككول مكككدل

ن ب  الن ا  الك   ي كةم ن ع   نو  اجلن ، يمدت د ق الدعااا  إ      4.0الدناع  
 عمككذ مككن ن ككب  الرجككال ا  -  ي األنشككة  األالثككر عرضكك  ل إوكك  - نألنشككة  الروتينيكك  واملرننكك 

 ااك  املم نك     عجكت  مكو  اخل كادر واملت وتبكني لعااكا   يكرن (25)انيع الرةاعا  واملهكن
دةكككرر ال مكككا اكككو نة كككم ا عالككك  الن كككا  والرجكككال،  مكككا تراليبككك  الويكككادف الككك  توكككأغر نلوغكككأ املرتبةككك  

 ت(26)فو و  خمومة  نظراً ليو ف إثيا الن ا  والرجال عرب خمومف املهن الو نولوجة

 والفجوة التكنولوجية 4.0مشروع الصناعة  -جيم 
من ال واما الردي ي  اةدلل ملدن قدعل البمدا  النامي  عمذ اللولكاذ نلرالك ، اكو نشكر  -22

ا قةاعاإلكا اجنواجيك ت ديكد    شك والاً الثكأل  4.0الدكناع  الو نولوجيكا  الرادكدل املرتبةك   شكرو  
__________ 

(21) G Graetz and G Michaels, 2018, Robots at work, The Review of Economics and Statistics, 

 ت768–753:(5)100
(22) D Acemoglu and P Restrepo, 2017, Robots and jobs: Evidence from US [United States] labour 

markets, National Bureau of Economic Research Working Paper 23285, Cambridge, 

Massachusettsت 
(23) W Dauth, S Findeisen, J Suedekum, and N Woessner, 2017, German robots: The impact of industrial 

robots on workers, Centre for Economic Policy Research Discussion Paper 12306, Londonت 
(24) J Bessen, M Goos, A Salomons and W van der Berge, 2019, Automatic reaction: What happens to 

workers at firms that automate? Boston University School of Law, Law and Economics Research 

Paper No. 19-2ت 
(25) M Brussevich, E Dabla-Norris, C Kamunge, P Karnane, S Khalid and K Kochhar, 2018, Gender, 

technology and the future of work, International Monetary Fund Staff Discussion Note, SDN/18/07ت 
(26) McKinsey and Company, 2019, The Future of Women at Work: Transitions in the Age of 

Automation, McKinsey Global Instituteت 



TD/B/C.II/43 

13 GE.19-14969 

عك  وو  عول انه امل أل ت لل     د كق الو نولوجيكا  الرادكدل، مثكا احلواكب  ال كلادي  والةبا
غ غيككك  األد كككال، توككككين فريكككاً جديكككدل ل دو ككككاع عكككا ا  شككككد البمكككدا  فركككراًت ومككككع للككك ، توموككككع 

األالثر تدني اً، ال  تووافر لديها دني  ووي  موةوعل وقول عامم  ماارل،  يزل ن كبي  ا  القودالا 
دككدل، الدككناعا  واخلككدما  ود ككق عمرككا  ا اككا الريمكك  الكك  ت ومككد عمككذ الو نولوجيككا  الرا
 األمر الني قد ية ة إ  توايع الةجول الو نولوجي  دني البمدا  املوردم  والبمدا  النامي ت

وعا ا يوعل العومال عمذ الو نولوجيكا  الرادكدل ا الرةاعكا  الورميديك ، فكإ  للك   -23
ورميككككد قكككد ل يككككدّع فادككككدل عمكككذ القودككككالا  األقككككا تدكككني اًت فالبمككككدا  الناميكككك  تنكككوّ  اقودككككالاإلا د

الدكككناعا  الرادمككك   يكككً  ا البمكككدا  األالثكككر تدكككني اً، األمكككر الكككني ي كككومز  تكككوافر الركككدعل عمكككذ 
ااوي ا  وت ييف الو نولوجيا  ع   اياذ البمد املومركةت وريالبكاً مكا يكوت اكنا الورميكد ال مميك  
 تراالميكك ، عيكككث إ  الدككناعا  الككك  يُككرجنن ترميكككداا اككة الدكككناعا  الكك  ت كككوخد   موعكك  مكككن
الردعا  الك  توكدايا إ  عكد د يكد مكع الركدعا  الك  ت ومكد عميهكا  يكً  الدكناعا  الرادمك  ا 
القودككالت وعنككدما تةبككه البمككدا  الرادككدل ا اجملككال الو نولككوجة  عككد  الو نولوجيككا  لمنهككوب 
ككع دككنل  الةجككول الو نولوجيكك ، واككو مككا يزيككد عمميكك   نجنوككا، ا الرةاعككا  الورميديكك ، فهككة تواّن

 الورميد ي ودً  نلن ب  إ  البمدا  األقا تدني اًت
والةجككول الو نولوجيكك  كيككنل ا الت ككا   ي ككاً دككني الشككرالا  الرادككدل والشككرالا  األيككرن  -24

ا البمدا  املوردم ، عيث يشأ حبث ُ  ز ا الةرتل األيأل ا دمدا  منظمك  الو كاو  والونميك  ا 
ككت عمككذ يكك يد الشككرالا  ال اليكك  امليككدا  القودككالي إ     الو ن ولوجيككا  الرادككدل ال امليكك  ل ت من

نيوبكككاع اكككنه الو نولوجيكككا  وت ّيةهكككا  عنكككدما تركككو   الثكككر الشكككرالا  الو نيككك  الرادكككدل إنواجيككك ً  إل
 ت واككنه ال مميكك  تُبةككا نشككر الو نولوجيككا وتوككين لمشككرالا  الرادككدل اجم انيكك (27)ع كك  الظككروف اةميكك 

لمظةكككر حبدككك   الكككرب ا ال كككوذ ووريكككه املزيكككد مكككن األعن ، ومكككن ا ت كككهت ا تةكككاقت  وجكككم عكككد  
امل اوال من ي ل اآلوع املباشرل وريكأ املباشكرل: األعن ، ونركا الويكادف اجليكدل، عمكذ الوكوايلت 

ر عممي  الولاذ الشرالا  ال الي  درالك  الشكرال ا  ومي ن اعومال  موع  من ال يااا  ال  تي ّن
الرادككدل، مثككا إيككداع لككوادن م دمكك  تككنظت  اككواذ املنوجككا ، وتنةيككن إيكك عا  تشككجع املناف كك ، 

 وترد  احلوافز من  جا ت زيز الو او  ا  ال البلث والوةويرت
املرتة ككك  إ  الرتاّلكككز جغرافيكككاً ا  وإضكككاف  إ  للككك ، إيكككا األنشكككة  لا  الريمككك  امل كككاف  -25

 موعككا ، مككا ي ككيف د ككداً م انيككاً ل ككد  امل ككاوالت ومي ككن    تككزلال لعجكك  الرتالككز عككدًل ا عالكك  
 ، المككا اككو احلككال ا الككولا  املولككدل األمري يكك 4.0الدككناع   الو نولوجيككا  املوةككوعل املرتبةكك   شككرو 

من الو نولوجيا  املخومةك ، ا عكني توخدكا  )فمنةر  والي ال يمي و ، مثً ، جتن  ال ديد
ت وتشكككهد (28)املككد  ال كككربن مثككا دوعتمنكككد ا  شكككباه املويكك  ، واكككيوا ودواككك  ا عمككو  احليكككال(

شككرالا  ع ا مككال اجملا فكك  ال امليكك  املمولكك  ل دو ككاع والشككرالا  الناشككئ   ي ككاً م ككووا  عاليكك  مككن 
ا املادك  مكن ااكوثماعا  ع ا  60تزيكد عكن  مكد  الكربن ا ال كامل ن كب  10الرتاّلز، عيث جتكن  
ت وانا يوناىف مع الةرضكي  الك  مةالاكا    املوقكع اجلغكراا قكد يةركد  يتيوكم (29)مال اجملا ف  الا ان 

ا يككا وجككول ت نولوجيككا  امل مومككا  والتدككالت وجيكك   ل ين كك  ااومككا  ايااككا  الدو ككاع 
__________ 

(27) D Andrews, C Criscuolo and P Gal, 2016, The best versus the rest: The global productivity slowdown, 

divergence across firms and the role of public policy, OECD Productivity Working Paper No. 5ت 
(28) E Moretti, 2012, The New Geography of Jobs, Houghton Mifflin Harcourt Publishing, New Yorkت 
(29) R Florida and I Hathaway, 2018, How the geography of start-ups and innovation is changing, 

Harvard Business Review, 27 November  :موككا  ا الككرادد الوككايلhttps://hbr.org/2018/11/how-the-

geography-of-startups-and-innovation-is-changing  (ت2019ك / ري ة   28)إت  اعل املوقع ا 

https://hbr.org/2018/11/how-the-geography-of-startups-and-innovation-is-changing
https://hbr.org/2018/11/how-the-geography-of-startups-and-innovation-is-changing
https://hbr.org/2018/11/how-the-geography-of-startups-and-innovation-is-changing
https://hbr.org/2018/11/how-the-geography-of-startups-and-innovation-is-changing
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واحلظككادر الدككناعي ، دككا ينبغككة    يشككما عمككذ  غككر اججككرا ا  املوخككنل عمككذ يكك يد اجملموعككا  
  ي ككاً  غككر اككنه اججككرا ا  عمككذ  وجككم عككد  امل ككاوال دككني املنككا ه لايككا نةكك  البمككدت وا اككنا الدككدل،
 يو ككت الاككوثماع ا املهككاعا  والو نولوجيككا والبككا الولويكك  الكك  تككدعت الوو يككع اجلغككراا لممككواعل واألعن 

 أبيتي  نلغ ت

 4.0شروع الصناعة سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف عصر م -رابعاا  

جتاامت د ق  شك ال الدو كاع امل ايكرل الب كدين الجومكاعة والبيئكة لمونميك  امل كودام   -26
 واككايتت ا تةككاقت  وجككم عككد  امل ككاوالت وال ككؤال املةككرو  عمككذ يككان ة ايااككا  ال مككت والو نولوجيككا

ل يو مه نل يةي  ال  مي ن  ا تشجيع املزيد من الدو كاع فل ك ،  والدو اع ا الوقت الراان
دا يو مه  ي اً دولديد األش ال ال ميم  ل دو اع ال  ت هت ا إجيال  وم ا  شامم  لمجميع 
ووره امل اوال دني الناا الافً ، وتثين ا الوقت نة م عن  ش ال الدو اع ال اعلت ويوناول انا 

والولدا  املاغم   ما  تدميت وتنةين ايااا   4.0الدناع  ال  تدعت مشرو  الةر  ال يااا  
ت كع ا العوبكاع اآلوع املم نك  ل كد  امل كاوالت وتشك ا  ال مت والو نولوجيا والدو اع ا  ال 

ايااا  الدو اع الناجل  عندراً  اااياً لولريكه الولكول ايي مكة الكني يكدعت النمكو واةافظك  
دعل الوناف ككي  لمبمككدا ت ريككأ     عككد الولككدا  اجلواريكك   مككا  عمميكك  يككنع ال يااككا  عمككذ الركك

املو مر  نلدو اع، او    موج  اآلوع األو  عالًل ما تؤلي إ   الل  وجكم عكد  امل كاوال لايكا 
يككنا اخلةككر نعوبككاع للكك   ال مككت والو نولوجيككا والدو ككاعالبمككدا ت لككنا، جيكك     تودككدن ايااكك  

 اً ل يوجز  من عافظ  اياا  الدو اعتجز 

 واعتماد ا وتكييفها وتطوير ا 4.0تشجيع استخدا  تكنولوجيات مشروع الصناعة  -ألف 
، جيككك  عميهكككا    ت كككووع  امل ككككاعف 4.0مشككككرو  الدكككناع  عكككا ت كككوةيد البمكككدا  مكككن  -27

والو نولوجيا  وت ومداا وت ّيةها وتنشراا، وانا ميثا ودا ا عكد لاتكمت ويكنا الغكرب، ينبغكة 
   ختةككو البمككدا  يةككوا  إضككافي  لو زيككز ف اليكك  نظككت الدو ككاع اخلايكك   ككا الكك  ريالبككاً مككا تو ككت 

ا  الناميك ت ول ون وكال الوكان  وفكأل عكن د  ف األلا  والردوع ال ا  وال يو  ايي ميك  ا البمكد
 ت(30)موضو  نظت الدو اع وابا إليئ  ديئ  مواتي  لمنهوب نل مت والو نولوجيا والدو اع

، إثكا البنيك  الولويك ، و ايك  الرقمنك  والوويكيا، عندكراً 4.0مشرو  الدناع  وا اياذ  -28
  إ  إنشا  دني   اااي  ترالكز وديكداً عمكذ ضكما   اااياً لوهيئ  ديئ  مواتي ت وووا، البمدا  النامي

 واحلدككككول عمكككذ ال هككككرن  دشككك ا مي كككن الو ويككككا عميكككم،  ككككا ي ةكككا النةككككال إ  ل كككرتوينالكككردد اج
امل مومككا  والاككوةالل مككن ت نولوجيككا  التدككال دو مةكك  م رولكك ، واككد الةجككول الرقميكك  والةجككول 

  ت ينف ال يااا  الرقمي  ع   مدن ااكو دال دني اجلن ني ودني األجيالت ومن املهت  ي اً  
 البمدا  ل خنرا  ا القودال الرقمة والاوةالل منمت

__________ 

 UNCTAD, 2018c; UNCTAD, 2019, A Framework for Science, Technology، املثكال انظكر، عمكذ اكبيا (30)

and Innovation Policy Reviews: Harnessing Innovation for Sustainable Development (United Nations 

publication, Geneva); ،ًاألون وككال، يدككدع لعرككا ،The Impact of Rapid Technological Change on 

Sustainable Developmentت 
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ومن امل ادا الردي ي  األيرن املةروع   ما  يان ة ال يااا ، الركدعا  املواعك  لكدن  -29
ا ع ك  ا قاعدإلا اجنواجي  الرادم  وت ييةه 4.0الدناع   البمدا  جلما، ت نولوجيا  مشرو 

يدويكككياإلات وميكككر اكككنا عكككرب الو مكككيت وتنميككك  املهكككاعا  وال ةكككا ا  الرقميككك ت وتشكككما ال ةكككا ا  
الرقميككك  مهكككاعا  ترنيككك ، و يكككرن عامككك  وت ميميككك ت وي كككومز  الو يكككف مكككع الو نولوجيكككا  اجلديكككدل 

خدا   نواعكاً خمومةك  مكن املهكاعا  الرقميك ت فهنكار املهكاعا  ال  مك  لعومكال الو نولوجيكا  ول اكو
األاااة ينه الو نولوجيا ، وال ةكا ا  ال  مك  لاكوخدا  الو نولوجيكا  وت ييةهكا عمكذ ذكو 

 ت(31)مبو ر، وال ةا ا  ال  م  لدو اع ت نولوجيا  جديدل
وجيك     توكوافر لكدن البمكدا  الناميك  املهكاعا  ال كروعي  جليكال مكا يمكز  مكن ت كدي    -30

ت وينبغة    ت و  دراما الو ميت والودعي  الك  ترالكز عمكذ 4.0الدناع   عمذ ت نولوجيا  مشرو 
املهككاعا  الرقميكك  شككامم  لمجميككع ومواعكك  ل ككا فككرلت ونكك   نككوا   يككرن مككن املهككاعا  الكك  ختومككف 
نيو ف الرةاعا  والبمدا  وم وون الونمي  الدناعي ت وووا، البمدا  ال  ي و  فيها م كوون 

 املراعا األو  إ  املهاعا  الورني  األاااي  واملهاعا  ال ام   الثر من  ي الوةوع الو نولوجة ا
كيككرت  مككا البمككدا  الكك  ميثككا فيهككا قةككا  الودككنيع اةككرر الردي ككة لمنمككو القودككالي، فهككة   شككة

ت (32)ت األشكيا إنرتنووا، إ  قول عامم  إم  مهاعا  موخدد  ا الرودو   والوشغيا اآليل و 
شكب   مكن الشكرالا   انه الردعا  ُت و ع  عكن  ريكه املماعاك ، نك  عاجك  إ  إجيكال وملا الانت

املوخدد  ا قةاعا  الو نولوجيا انه لووفأ فرر ال ما والودعي  واخلكربا  ال  مك  لم كيةرل 
 عمذ انه الو نولوجيا ت

ا اجلديكدل من قةاعا  الو نولوجيك 4.0الدناع   وي هت نرا الو نولوجيا املرتبة   شرو  -31
ا نشراا ا قةاعا  اجنوا، الورميدي  ا ت جيا عممي  الولكول ايي مكة الدكناعة وا النهكوب 
 نه الرةاعكا ت وينبغكة    ت ك ذ البمكدا  لو زيكز اكنه الكروادد عكن  ريكه لعكت البلكو  الرادمك  
عمكككذ الو كككاو  وت زيكككز الشكككراالا  دكككني مؤا كككا  األعمكككالت ومي كككن    ت كككاعد  عمكككال البلككككث 

الشكككككراالا  اجملديكككككك  قةاعككككككا  اجنوككككككا، الورميديكككككك  عمكككككذ الاككككككوةالل مككككككن خمومككككككف قنككككككوا  نشككككككر و 
، والوجاعل، وعركوذ املم يك  الة ريك ، ودكرا ا  الو نولوجيا،  ا ا لل  الاوثماع األجنيب املباشر

اليكككككرتا ، وتبكككككالل امل كككككاعف والدعايككككك ت فهكككككنا الكككككرتادد والوبكككككالل لمم مومكككككا  دشكككككأ  اعوياجكككككا  
ني، والةككككرر والم انيككككا  الككك  تويلهككككا الو نولوجيككككا لكككزالل الرككككدعل الوناف ككككي ، ميككككث   امل كككوهم 

وعريكككت    عككاممني عدي كككيني ي كككاعدا  عمكككذ النهكككوب نلدو ككاع ا اكككنه الو نولوجيكككا  اجلديكككدلت 
الدو ككاع الرككادت عمككذ الو ككاو  مي ككن    حيككد  دشكك ا تمرككادة، فإنككم يوةمكك  ا م ظككت األعيككا  

ككر للكك ، ول اككيما عنككدما يو مككه اختككال اجلهككا  احل  وميكك   و ريككأ احل وميكك  إجككرا ا  نشككة  تُي ّن
 ت (33)األمر   اجل  الولدا  الجوماعي  والبيئي 

و يكككأاً، مي كككن    ت مكككا البمكككدا  عمكككذ دنكككا  الركككدعا  ال  مككك  لوريكككيت اآلوع الجوماعيككك   -32
نا الوريككيت إ  ايااككا  وااككرتاتيجيا  وترانكك  نوككادا اكك 4.0الدككناع   والقودككالي  والبيئيكك  ملشككرو 

ودراما ف ال ت وي ومز  ترييت الو نولوجيا وااوشراف كفاقها انعع خمومف اجلها  ياعب  املدمل  

__________ 

(31) P DiMaggio, E Hargittai, C Celeste and S Shafer, 2004, Digital inequality: From unequal access to 

differentiated use, in K Neckerman, ed., Social Inequality, Russell Sage Foundation, New Yorkت 
(32) E/CN.16/2018/3ت 
(33) UNCTAD, 2018cت 
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ومدككالع امل رفكك  لوضككع عان ااككرتاتيجي  وإنوككا، لالككا  ااككرتاتيجة مككن  جككا يككنع امل ككوربات ودنككا  
ي ككاعد البمككدا  عمككذ وديككد وااككوغ ل مي ككن     الرككدعا  ا  ككال ااوشككراف كفككاذ الو نولوجيككا

، والشكف الو نولوجيكا  لا  4.0الدكناع   اجم انيا  الك  تنةكوي عميهكا ت نولوجيكا  مشكرو 
األولوي  ا املدن الردأ واملوواد والةويا، وترييت اآلوع املم ن ،  ا ا لل  اآلوع عمذ  وجم 

 عد  امل اوالت

 أوجه عد  املااواة االبتكار املوجه حنو احلد من -ابء 
من  وجم عد  امل كاوال أل  اجلميكع لكن ي كوةيدوا ا الةكوع  4.0مشرو  الدناع  قد يزيد  -33

مككن مككزاا املنوجككا  واخلككدما  والةككرر اجلديككدل الكك  يوفراككا املشككرو ت ومي ككن    ت ككوةيد ايااكك  
الونظيميك  واأللوا   ال مت والو نولوجيكا والدو كاع مكن  ادةك  وااك   مكن األلوا ، تشكما الوكدادأ

القودككالي  واملاليكك ، ف ككً  عككن ايااككا  الو مككيت وايااككا  الدو ككاع اجقميميكك  الكك  إلككدف إ  
لعت الدو اعا ت ولو  الوخمة عن ايدف الردي ة املومثا ا تشجيع الدو اع، مي كن لدكان ة 

عكككد  امل كككاوال الككك   ال يااكككا     يكككؤغروا ا م كككاع الوغيكككأ، و    ةةكككوا مكككن خمكككا ر  الل  وجكككم
 ت4.0مشرو  الدناع   ي ببها
ويشكككأ اكككنا الووجكككم إ  مكككدن لعكككت اخليكككاعا  املو مرككك   كككزيا ايااكككا  ال مكككت والو نولوجيكككا  -34

والدو اع لمونمي  امل ودام  والشامم  لمجميعت وا انا ال ياذ، ي ين وديد وجه   لوا  ايااا  
لبلكككث والوةكككوير، والدو كككاع  واحلكككوافز ال كككريبي  لوشكككجيع ال مكككت والو نولوجيكككا والدو كككاع )الومويكككا ا

البلث والوةوير، واعومال الو نولوجيا  واملشرتا  ال امك   وإنشكا  اجملموعكا ، واملنكا ه الدكناعي ، 
 وضككع  ولككوا  مشككرتال واحلظككادر الدككناعي   وتككوفأ الوككدعي  ويككدما  املشككوعل ا  ككال األعمككال( 

  ولً، الاحلد من  وجم عد  امل اوال دني الشرالا   و الشرادن الجوماعي   و األفرال  و املنا هت
وعمذ ابيا املثال، ملا الا  مكن الواجك  تكوفأ الو نولوجيكا دو مةك  م رولك  لمم كوهم ني  -35

وجيكا لوي الديا املنخةق وج مها ا موناول ال  ا  عام ، مي ن    توجم ايااك  ال مكت والو نول
ومي ككن  والدو ككاع م ككاع ال مككا ذككو احلككد مككن ت ككاليف الدو ككاعا  الو نولوجيكك  ونشككر الو نولوجيككات

ال مكت والو نولوجيككا والدو ككاع     يركد  الاككوثماع ال كا  عككوافز إضكافي ت  ل عمككذ للك     ايااكك 
و الدو كاع مي ن    تكدعت ت كويه منوجكا  ال مكت والو نولوجيكا والدو كاع دولويكا دكؤعل الرتاليكز ذك

 وتوجيم احلوافز ذو اعومال الو نولوجيا  الراددل عمذ نةاذ وااع لايا األاواذت
ومي ن    ت وهدف ايااا  الدو اع املراعيك  لنكو  اجلكن   الل مشكاعال  املكر ل الباعثك   -36

تةككوير   وواملبو ككرل وعادككدل األعمككال  وإلماجهككا ا عمميكك  يككنع الرككراعا  املو مركك  نلككنظت الو نولوجيكك   
 و امليككاه  ا  ككال  الةاقكك ، - الو نولوجيككا  واملنوجككا  واخلككدما  اجلديككدل الكك  تككنهق حبيككال املككر ل

 والودككلا ،  و الدككل ،  و الوثريككف املككايلت ومي ككن    ي ككهت الوككدعي  الورككين واملهككين  ي ككاً ا إ ككني
 ت4.0دناع  شرو  الاملر ل ل ة تولي لوعاً ا الرةاعا  الو نولوجي  املودم   

ومي كككن    ت كككاعد ايااكككا  الو مكككيت والوكككدعي  املوجهككك  لمشكككبا  عمكككذ إال كككا  الركككول  -37
ال امم  املهاعا  امل دم  ألاواذ امل كوربات وقكد ينظكر يكان و ال يااكا  ا وضكع دكراما إلكدف 

مككال وا الرتاليككز عمككذ عالل األع 4.0شككرو  الدككناع  إ   الل الاومككا  نلو نولوجيككا  املودككم   
 والو ويه واجددا ت
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وينبغة  ي اً    تنظر ايااا  ال مكت والو نولوجيكا والدو كاع الراميك  إ  احلكد مكن  وجكم  -38
عككد  امل ككاوال ا وضككع ااككرتاتيجيا  وإنشككا  كليككا  إليككا البيئكك  املواتيكك  ججيككال تككو، جديككدل ا 

ككد، والشكك يب، كال الدو ككاع، مكن قبيككا الدو كاع الككني يراعكة مدككا    الةركرا ، والدو ككاع الشكاما، واملرودن
ت واليمكككا ت كككو  ف الككك ، جيككك     ت ككك ذ ايااكككا  ال مكككت والو نولوجيكككا والدو كككاع (34)والجومكككاعة

ججيككال  وجككم م ع مككع ال يااككا  القودككالي  األيككرن )ال يااككا  الدككناعي ، واملاليكك ، والرتدويكك ( 
ع ايااكا  ال مكت والو نولوجيكا والدو كاع و   ُتشرر  ادة  واا   من الةاعمنيت وينبغ ة    تشكجّن

األواكككا  األالالمييككك  ومنظمكككا  اجملومكككع املكككدين عمكككذ الو كككاو  مكككع الرةكككا  اخلكككار ججيكككال احلمكككول 
وتةويراككات وجيكك   ي ككاً إنشككا  كليكك  لوشككجيع تنرككا املككويةني مككن األواككا  األالالمييكك  إ  الرةككا  

ولوجي  ال  مك  ل دو كاع، وتوليكد املزيكد مكن الدو كاعا  اخلار لوزويد انا الرةا  نلردعا  الو ن
 الجوماعي  واملوجه  ذو األاواذ وتي أ ت ميمها عمذ اجملوم ا  اةمي  املهمش  وال  ية ت

ومي كككن    تكككدعت ايااككك  ال مكككت والو نولوجيكككا والدو كككاع إنشكككا   م كككا  لم مكككو ، وياضكككن،  -39
 ير األف اع املبو رل وت زيز  موعكا  الدو كاعت فهكنه اجملموعكا وم رعا ، وخموربا  ل دو اعا ، وتةو 

ككر الوجككاع  وت ككوةيد مككن الرتالككز اجلغككراا لمم ككاعف واملهككاعا ، ومككن ا ت ككمن دو ككريع الوةككوع  تي ّن
والو نولوجيككا والدو ككاع و ككني ونشككر  الو نولككوجةت وا الوقككت نة ككم، مي ككن    تككدعت ايااكك  ال مككت

  تةر اا مراالز الدو اع انه من  جا احلد من  وجم عد  امل اوال دني املنا هتالدو اعا  الناجل  ال 
وتبكككنّي  عمكككال   زاكككا األون وكككال ا الةكككرتل األيكككأل    الوةكككاو   ال بكككأل واملوزايكككدل دكككني  -40

املنككا ه احل كككري  الدككناعي  واملنكككا ه الريةيكك  الزعاعيككك ، ومككا يكككرتبد دككنل  مكككن فجككول ا م كككووا  
لو ميت، لف ت د ق احل وما  الو ني  إ  اختال تدادأ لملد من الوةكاو  دكني املنكا ه الديا وا

 عككن  ريككه الاككوثماع ال مرالككزي ا ال مككت والو نولوجيككا والدو ككاعت ومي ككن  ي ككاً    ت ككوغا احل ومككا 
ع اجقميميك  واةميكك  قككول الوةاعككا مككن يكك ل نظككت الدو ككاع لككدعت الةككرر القودككالي  ونظككت الدو ككا

 ت (35)واجنوا، اةمي  ال  تراعة يدادا امل ا 

 تدابري الاياسة العامة اليت تكفل عد  ختلف ألد عن الركب -جيم 
مي ن    توفّنر نظت احلماي  الجوماعي  األمن لم مال يك ل الضكةران  الك  تشكهداا  -41

األفككرال املشككمولني دنظككا  شككاما ت ريككأ    عككدل 4.0الدككناع    اككواذ ال مككا نويجكك  تنةيككن مشككرو 
، دينمككا يةورككر  الثككر مككن ندككف الرككول ال اممكك  لم ككما  الجومككاعة ل يوجككاو  غمككث اكك ا  ال ككامل

نظككت احلمايكك  الجوماعيكك  ا خمومككف  ل عمككذ للكك      ت(36)إامككاً إ  تغةيكك  ال ككما  الجومككاعة
مككا الوعككا  ال ككرييب،  يككرا  ال ككامل خت ككع ل ككغو  م ككومرل نويجكك  ترككد  ال كك ا  ا ال ككن، وتر

ت وقد  ُرعت ا الةرتل األيأل ايااا  عدل جعالل تو يع ال راد  (37)واخنةاب  ا اع الةاددل
فككككرب ضككككراد  عمككككذ ع ا املككككال والرودككككو   مككككن  جككككا الودككككدي يككككنه الولككككدا ، ومككككن دينهككككا 

__________ 

 UNCTAD, 2017, New Innovation Approaches to Support the Implementation of theانظككر  (34)

Sustainable Development Goals (United Nations publication, New York and Geneva) ت 
 تThe Impact of Rapid Technological Change on Sustainable Developmentاألون وال، يددع لعراً،  (35)
 World Social Protection Report 2017– 19: Universal Social، 2017منظمكك  ال مككا الدوليكك ،  (36)

Protection to Achieve the Sustainable Development Goalsم و  ال ما الدويل، جنيفت ، 
(37) T Balliester and A Elsheikhi, 2018, The future of work: A literature review،   إلاعل البلكو ، وعقك

 ، م و  ال ما الدويل، جنيفت 29عما عقت 
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 والو نولوجيكككا  األيكككرن لوكككوفأ إيكككرالا  إضكككافي  لكككنظت ال كككما  الجومكككاعةت وت  كككف منظمكككك 
الو كككاو  والونميككك  ا امليكككدا  القودكككالي عمكككذ إجيكككال عمكككول   نككك  لمولكككدا  املودكككم  نل كككراد  

ت وتشككككما املررتعكككا  املةروعكككك  األيكككرن تة يككككا دكككراما الككككديا (38)عقمنكككك  القودكككال الناانككك  عكككن
 اككيماوا يككا شككل  األللكك  عمككذ  غككر د ككق اككنه ال يااككا ، ول  األاااككة الشككامم  لمجميككعت

، ل دكككد مكككن جتردككك  ال يااكككا  املررتعككك  لمويكككول إ  دكككراما الكككديا األاااكككة الشكككامم  لمجميكككع
 ااونواجا ت

ومي ن تنةين ايااا   يرن تدعت األشخار النين يةردو  ويادةهت ويوأغرو  د ممي   -42
ت ون  إقراع موزايكد أب  مبكالعا  الكو مت مكدن احليكال، الك  (39)نرا الرول ال ام  إ  قةاعا   يرن

تشكككما تكككدعي  ال مكككال وإعكككالل تكككدعيبهت، م كككؤولي   مشكككرتال  دكككني احل ومكككا  و يكككلا  ال مكككا 
   ت اعد دراما الوكدّع  املهكين، الك  جتمكع دكني الكو مت ا م كا  ال مكا ولايكا  وال مالت ومي ن

املدعا ، األجيال الشاد  عمذ النورال من املدعا  إ  ال مات ومي ن    تدعت احل ومكا   ي كاً 
ال مككككال ا النورككككال مككككن وييةكككك  إ   يككككرن عككككن  ريككككه تنميكككك  املهككككاعا ، واملةادركككك  دككككني ال ككككرب 

 ال مال ، واملشوعل الشخدي ، ويدما  امل اعدل عمذ احلدول عمذ ويية ت والةم  ا  ال
ال مال و يلا  ال ما  و نركان  ال مكال  ومي ن    تدعت ال يااا   ي اً منظما  -43

ا الوددي لمولدا  اجلديدل ا ال  ق  دني ال مال و يكلا  ال مكا ا اكياذ تنةيكن مشكرو  
، ريالبكككاً مكككا ت كككافن المجنككك  ال امليككك  مل كككوربا ال مكككات والمكككا وعل ا ترريكككر يكككدع عكككن 4.0الدكككناع  

املشكككاعيع الدكككغرن والبالغككك  الدكككغر الككك  تنشكككد ا الرةكككا  ريكككأ النظكككامة مكككن  جكككا الكككدفا  عكككن 
يكك ل منظمككا   يككلا  ال مككا ا عككني يدكك   عمككذ ال مككال    ينظمككوا  نة ككهت مدككاحلها مككن 
ةا  من ت ومي ن محاي  ال مال ال  (40)الدميغرافي  والوغأ ا  ش ال تنظيت ال ما نويج  الولول 

الويككادف ريككأ امل ككوررل والظككروف الكك  ل ت ككووا امل ككايأ والوهمككيش دة ككا ال يااككا  الداعمكك ، 
 وإي   اج اع الونظيمة والرانوين، واملةاوض  اجلماعي ت

والككة وككافا نرككان  ال مككال عمككذ لوعاككا ايككا ، جيكك     ت ككو  قككالعل عمككذ الووقككع و    -44
املةاوضكك  اجلماعيكك  ع كك  األوضككا  املوغككأل ا القودككال وا ت يككف  اككاليبها ا  ككايل الونظككيت و 

 اكواذ ال مكات وقككد جتكين فادككدل مكن  ي لعااككا   و تنبكؤا  تنجزاككا عكن الجتااككا  املربمك  لككنظت 
الوشكككغيا اآليل و غراكككا املم كككن عمكككذ نظكككت اجنوكككا، والةمككك  عمكككذ اليكككد ال اممككك ت ومي كككن    ت ككك ذ 

 امل زول  من ال مالتنران  ال مال  ي اً جلما، الةئا  
وا اجلانكك  املرادككا، مي ككن    ت ككاات منظمككا   يككلا  ال مككا ا احلككواع دككني خمومككف  -45

اجلهككا  يككاعب  املدككمل  وا تةككوير  شكك ال الو مككيت والوككدعي  األن كك  لوهيئكك  ال مككال لمو يككف 
 مع الوغأا  والعوياجا  املربم  ل وذ ال مات

__________ 

 Programme of Work to Develop a Consensus، 2019، منظمك  الو كاو  والونميك  ا امليكدا  القودكالي (38)

Solution to the Tax Challenges Arising from the Digitalization of the Economy, OECD/Group of 

20 Inclusive Framework on BEPS [Base Erosion and Profit Shifting Project]،   منظم  الو او  والونميك
 نعي ت ،ا امليدا  القودالي

(39) McKinsey Global Institute, 2017, Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce Transitions in a Time of 

Automation, chapter 5, McKinsey and Companyت 
م وك  ال مكا  ،المجنك  ال امليك  مل كوربا ال مكا، Work for a Brighter Future، 2019منظم  ال مكا الدوليك ،  (40)

 ت الدويل، جنيف
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البمكككدا  عمكككذ وضكككع ااكككرتاتيجيا  وايااكككا  لو مكككيت فوادكككد وي  كككف عكككدل موزايكككد مكككن  -46
ت األشيا ، إنرتن) ي ايااا  واارتاتيجيا  تو مه نلنالا  اليةناعة، و  4.0الدناع   مشرو 

واجليا اخلام ، والرقمنك (، د  كها ي ك ذ  ي كاً ججيكال ال كبا ال ةيمك  نلودكدي لمكزالل املم نك  
ووده ال ياا  ال ام  انه  ع اماً مشرتال  تو مه دونميك  ا  وجم عد  امل اوالت وتو من خمومف 

ا  كال ت نولوجيكا   املهاعا  امل دم ت فةة النم ا،  ُل كت ال يااك  الو نيك  لمو مكيت والوثريكف
امل مومككا  ا نظككا  الو مككيت الككو ينت وتُنرككا الككا املشككاعيع الرادككدل واملبككالعا  الكك  يثبككت  اعهككا إ  

وا اليان ، ينبّنم اجملم  امل ين نملبالئ الجوماعي  لمنالا  اليكةناعة  ت(41)النظا  املدعاة درموم
الكككني يشككك ا اجن كككا  يكككوععه إ  ضكككروعل تكككوفأ فكككرر الوثريكككف ا  كككال الكككنالا  اليكككةناعة ا 
مرعم  الةةول  املب رل، وا إ اع الو ميت الدودادة والثكانوي، ف ك  عكن ت ميمكم ا يكةوف الركول 

وا فنمندا،  ُنشا فريه عاما لدياري  توييا  دشأ  ال با ال ةيم  دوضكع  ت(42)نيال امم  وامل ن
فنمنككدا ا مردمككك  البمكككدا  الككك  تةبككه الكككنالا  اليكككةناعةت و دكككور إ عكك  فكككرر الكككو مت مكككدن 
احليال، اقكرت  الةريكه إنشكا  اع كا  يكار نملهكاعا ا ل كا اكاالن دغيك  انكع األمكوال مكن  جكا 

حلدول عمذ الودعي ت وي اات الا من احل وم  املرالزيك  و يكلا  إ ني ياع  احل ا  من ا
 ت(43)ال ما وال مال ا تغةي  ت اليف انا املشرو 

  دور التعاون الدويل يف التحول اهليكلي -خامااا  
ل مي ن    توج د الريم  الن بي  وعممي  الولول ايي مة ا دمد ما   زل عكن الكرتادد  -47

دني القودالا ، دا عا دني نظت احل ت ال يااةت وي هت الو او  الدويل  الرادت ا عاملنا اليو 
ا تبكككالل امل رفككك  واملماعاكككا  الة كككمذ والكككدعوا امل كككوةالل وا دنكككا  الركككدعا  الو نيككك  ا  كككال 
 تدكميت وتنةيككن ايااككا  مندكة  ا  ككال  ال مككت والو نولوجيككا والدو كاع ا يككا تنةيككن مشككرو 

عميكككم، مي ككككن    ي كككاعد الو ككككاو  الكككدويل املنااكككك  الووقيكككت عمككككذ تشكككك يا  ت ودنككككا ً 4.0الدكككناع  
ايااا  ا  ال  ال مكت والو نولوجيكا والدو كاع تكؤغر ا امل كاعين القودكالي والجومكاعة ا 

د كككب  تب يككك   امل كككوربا، قبكككا    يو كككنع عمكككذ البمكككدا  الاكككوةالل مكككن د كككق املنكككافع الو نولوجيككك 
 ت(44)عا  يدلل اادر الردعا  الو نولوجي  مل ا

__________ 

لمجنككككك  امل نيككككك  دو كككككخأ ال مكككككت والو نولوجيكككككا ألريكككككراب م كككككايت  ع ومككككك  النم كككككا إ  الكككككدوعل الثانيككككك  وال شكككككرين  (41)
، مي كككككككككككككككككن ال ككككككككككككككككك   عمكككككككككككككككككذ الورريكككككككككككككككككر ا الكككككككككككككككككرادد الوكككككككككككككككككايل: 2019 اع/مكككككككككككككككككايو  17-13 الونميككككككككككككككككك ،

https://unctad.org/meetings/en/Contribution/ecn162019c01_Austria_en.pdf،  9)إككككت  اعل املوقككككع ا 
 (ت2019إو /يوليم 

نكك  امل نيكك  دو ككخأ ال مككت والو نولوجيككا ألريككراب الونميكك ، لمجم ككايت  ع ومكك  اليككان  إ  الككدوعل الثانيكك  وال شككرين  (42)
، مي كككككككككككككككككككككككككن ال ككككككككككككككككككككككككك   عمكككككككككككككككككككككككككذ الورريكككككككككككككككككككككككككر ا الكككككككككككككككككككككككككرادد الوكككككككككككككككككككككككككايل: 2019 اع/مكككككككككككككككككككككككككايو  13-17

https://unctad.org/meetings/en/Contribution/ecn162019c07_Japan_en.pdf،  9)إككككككككت  اعل املوقككككككككع ا 
  (ت2019إو /يوليم 

 Work in the Age of Artificial Intelligence: Four، 2018و اعل الشكؤو  القودكالي  وال مالك  ا فنمنكدا،  (43)

Perspectives on the Economy, Employment, Skills and Ethics  منشكوعا  و اعل الشككؤو  القودككالي ،
 ام ن ةت 21/2018وال مال  ا فنمندا، 

(44) TD/B/C.II/36ت 

https://unctad.org/meetings/en/Contribution/ecn162019c01_Austria_en.pdf
https://unctad.org/meetings/en/Contribution/ecn162019c01_Austria_en.pdf
https://unctad.org/meetings/en/Contribution/ecn162019c07_Japan_en.pdf
https://unctad.org/meetings/en/Contribution/ecn162019c07_Japan_en.pdf
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دوتأل  ار  من قدعل ال يااا  عمذ الو يف م مت  وعالًل ما حيد  الوغأ الو نولوجة -48
وا يا توّاع الةجول دني عممي  ينع ال يااا  والوغأ الو نولوجة، تثوع شكواريا جديك  عكول 

ال واجندككافت ويككنه عككدل مككن امل ككادا الكك  إلككت ال ككامل أباككره، والكك  تو مككه نحل ككت الرشككيد وامل ككاو 
األابا ، تو ت اآلليكا  واةافكا الدوليك  أبيتيك  نلغك  لةهكت تةكوع الو نولوجيكا  اجلديكدل وإلعار 
كوعاا الجوماعي  والقودالي  وال يااي ت وقد الانكت اكنه امل كادا موضكو   عمكال حبثيك    زاكا 

 ت(45)دو خأ ال مت والو نولوجيا ألريراب الونمي والمجن  امل ني  ا الةرتل األيأل الا من األون وال 
وينبغككة    تنظككر عمميككا  تريكككيت الو نولوجيككا، مككثً ، ا تب كككا  نشككر الو نولوجيككا عمكككذ  -49

ت وينبغككة  ي ككاً    ُتشككرر اككنه ال مميككا  اجلهككا  املو ككدلل يككاعب  الدكك يدين ال ككاملة واجقميمككة
و ين ا ت زيككز قككدعاإلت مككن  جككا وريككه املدككمل  و   تككدعت يككان ة ال يااككا  عمككذ الدكك يد الكك

4.0لدناع  ا الاوةالل املثمذ من مشرو 
 ت(46)

دشكككأ  الو كككاو  ا  كككال  73/247وتوةكككرذ اجلم يككك  ال امككك  ل مكككت املولكككدل، ا قراعاكككا  -50
الو كاو  ا  كال الونميك   ، إ  موضو 2018الانو  األول/لي مرب   20الونمي  الدناعي ، املؤع  

، 4.0لدكناع  ا مشكرو نملنافع ال  مي ن    توأتذ من الولول ايي مة مكن يك ل  الدناعي  وترر
ت وتُكرب  مبكالعا  عكدل لوع الو كاو  الكدويل ا ج كا (47)ضمن مةاايت  يكرن لمولكول القودكالي

 عمميً  شامم  لمجميع وم ودام ت 4.0لدناع  مشرو  ا
 نشة  لعماً لمولول ايي مكة املكرتبد وعمذ ابيا املثال،   مرت  موع  ال شرين عدل  -51

من  2030ت فاخلة  املودم   بالعل النمو املبو ر إلدف إ  لعت ية  عا  4.0لدناع   شرو  ا
والقودككال الرقمككة، وت ممهككا يةكك  ال مككا دشككأ   ،4.0لدككناع  ايكك ل الو ككاو  الككدويل، ومشككرو  

 وإضاف  إ  لل ، ترمة ية   موع  ت(48) موع  ال شرينالثوعل الدناعي  اجلديدل ال  وض وها 
ال شككرين دشككأ  لعككت عمميكك  الودككنيع ا  فريريككا و قككا البمككدا  إلككواً إ  النهككوب نلودككنيع والنمكككو 

 ت(49)الشاما لمجميع ا  فريريا و قا البمدا  إلواً من ي ل يياعا  ال ياا  ال ام  الوةوعي 
 ت4.0ا  القودكالي املودكم   شكرو  الدكناع  وإلدف  عمال منظم  الو كاو  والونميك  ا امليكد -52

إ  إعشكككال يكككان ة ال يااكككا  دشكككأ  الوةكككوعا  املربمككك  املم نككك  ا  كككال الو نولوجيكككا  الرادكككدل 
وترد  املشكوعل دشكأ  ال يةيك  الك  مي كن  كا إليئك  ديئك  ايااكاتي  مواتيك  ت كمن لمبمكدا   كين نكاع 

الني  عدتم منظم  الو او  والونمي  ا امليدا   و غر  انه األعمال  ي اً الورريرع  ت(50)الو نولوجيا
، والكككني يةكككرتب    الولكككول  املربمككك  القودكككالي جملموعككك  ال شكككرين دشكككأ  غكككوعل اجنوكككا، املربمككك 

اككوةر  وككدا   مككا  انيككع البمككدا ، ول اككيما  مككا  البمككدا  الناميكك ت ومي ككن الوخةيككف مككن كوع 
 لول  مكن يك ل الوخةكيق ال كريع ا ت كاليف د كق الو نولوجيكا  وايويكاع  لوا   ف كاانه الو

 ت ومي ن    يدعت الو او  الدويل الناجن عممي  نشر امل رف  انهت(51)لنشر امل رف 
__________ 

 تUNCTAD, 2018c،  و E/CN.16/2019/2انظر، عمذ ابيا املثال،  (45)
(46) E/2019/78ت 
(47) A/RES/73/247ت 
(48) A/71/380ت 
(49) A/RES/73/247ت 
(50) OECD, 2017a, The Next Production Revolution: Implications for Governments and Businesses, 

OECD Publishing, Parisت 
(51) OECD, 2017b, The Next Production Revolution: A Report for the G [Group of] 20. :ت انظكر املوقكع الوكايل

https://www.oecd.org/g20/topics/digitalisation-and-innovation/ ت(2019إو /يوليم  23، )إت  اعل املوقع ا  

https://www.oecd.org/g20/topics/digitalisation-and-innovation/
https://www.oecd.org/g20/topics/digitalisation-and-innovation/
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وتؤلي منظم  األمت املولدل لمونمي  الدناعي  لوعاً نشةاً ا إعكدا  الولكول القودكالي ا  -53
ن ي ل مبالعإلا املو مر  دشب ا  ال لااع، وعممها دشأ  الو كاو  الدكناعة الث غكة البمدا  النامي  م

 ت(52)والو نولوجيا ودني اجلنو  واجلنو ، ومراالز الو نولوجيا الدولي ، وم ات  النهوب نلاوثماع
 وي ككهت األون وككال ا الو ككاو  الككدويل ا  ككال يككنع ال يااككا  املو مركك  نل مككت والو نولوجيككا -54

والدو ككاع مككن يكك ل تككوفأ منككرب لمنرككاح، وإجككرا  الاو راضككا  الرةريكك ، والو ككاو  دككني اجلنككو  
 واجلنو  وفيما دني الوالال ، والضة   ددوع ف ري عاليت

وإلككدف ااو راضككا  ايااكك  ال مككت والو نولوجيككا والدو ككاع الكك  ينجزاككا األون وككال إ  لعككت  -55
اكككاإلا ا  كككال  ال مكككت والو نولوجيكككا والدو كككاع مكككع ااكككرتاتيجياإلا احل ومكككا  الو نيككك  ا موا مككك  ايا

اجإلادي  الو ني  وا وريه  اداف الونمي  امل ودام ت وعالًل ما تؤالد نوكادا اكنه الاو راضكا  احلاجك  
إ  نظككت ادو ككاع ت مككا دشكك ا جيككد لبنككا  مككزاا تناف ككي  وااككولدا   نشككة  ومنوجككا  تدككديري  لا  

لي ت وا الثأ مكن األعيكا ، ت شكف ااو راضكا  ايااك  ال مكت والو نولوجيكا والدو كاع قيم  م اف  عا
، الكك  توبككع إلككال، الدو ككاع اخلةيكك  املدفوعكك  ا البمككدا  الناميكك  تةككاو ً دككني واقككع عمميكك  يككنع ال يااككا 
  يايك ، وي كو  اكنا الكنها لا  يتيكت 2030نل مت، والكنها املو كدل األد كال املشكاع إليكم ا يةك  عكا  

اككالفت لككنا، ينبغككة     إلا جككرن تنككاول م ككأل  ااككوةالل اجلميككع مككن فوادككد الوغككأ الو نولككوجة دشكك ا
ايااككا  ال مككت والو نولوجيككا والدو ككاع ا تة ككة  نشككة  دنككا  الرككدعا  إ  ت زيككز قككدعا  يككان ة 

 لو نولوجيكا والدو كاعاجملال  املو مر  دودميت وتنةين وعيد وترييت ال يااا  الة ال  لو كخأ ال مكت وا
 ت(53)من  جا  اداف الونمي  امل ودام  4.0لدناع  ا إ اع مشرو  ا

ال مكت والو نولوجيكا  ونلاونال إ  اخلربل امل و ب  ا إ اع عمميا  ااكو راب ايااكا  -56
، ي ككهت األون وككال ا م ككاع عمككا يككرادد الةريككه اخلايكك  أباككداف الونميكك  امل ككودام  والدو ككاع

ال مكككت والو نولوجيكككا والدو كككاع الكككني عكككدله فريكككه ال مكككا املشكككرتر دكككني الوالكككال  امل كككين دو كككخأ 
مككن  جككا إنشككا  كليكك  لوي ككأ الو نولوجيككات ويُووقككع    تدككبن يككرادد الةريككه  لاًل  ألريككراب الونميكك 

لا  املدمل  املو دلين ا وضع إ اع ل ممي  مو ر  لدنع الرراعا  الو ني  املو مرك  جشرار  ي
نل مككككت والو نولوجيككككا والدو ككككاع، مي ككككن    ت ككككوةيد مككككن جتككككاع  القودككككالا  املوردمكككك  والناشككككئ  

ت وينبغككة    ت ككاعد 4.0لدككناع  لوشككجيع الككو مت وع ككا لمم ككاعدل عمككذ الورككد  ا تنةيككن مشككرو  ا
ريكككه ا ختةكككيد ال مكككا وتوضكككيلم وتي كككأه، وقيكككاا الوركككد ، والنهكككوب دبيئككك  مواتيككك   ي ياع ككك   

 ت(54)لمو مت دغي  الو جيا دولريه  اداف الونمي  امل ودام 
الرككدعا  املنااككب  لونةيككن الككدعوا امل ككوةالل مككن عمميككا   ويوةمكك  الولككول ايي مككة النككاجن -57

رادد الةريكهت ويكنا ال كب ، يو كت دنكا  الركدعا  ااو راب ال يااا  ال ام  والووجها  اةدلل ا يك
ت وتمبيككً  يككنه احلاجكك ، ي  ككف فريككه ال مككا 4.0مشككرو  الدككناع  الو نيكك  واجقميميكك  نأليتيكك  لعومككال 

 كككال دنكككا   املشكككرتر دكككني الوالكككال  ا الوقكككت الكككراان عمكككذ وضكككع وتنةيكككن دكككرانما  نشكككة  مشكككرتال  ا
 الردعا  عمذ الد يد اجقميمةت

__________ 

ا املوقككككككككع الوككككككككايل:  جككككككككا ال لاككككككككاع، موككككككككا  ، الشككككككككراالا  مككككككككن منظمكككككككك  األمككككككككت املولككككككككدل لمونميكككككككك  الدككككككككناعي  (52)
https://www.unido.org/our-focus-cross-cutting-services/partnerships-prosperity إككككككككت  اعل املوقككككككككع( ،

 (ت2019إو /يوليم  23 ا
 ، تررير األمني ال ا تددع لعراً، ال مت والو نولوجيا والدو اعاألمت املولدل، ي (53)
(54) IATT, 2018, IATT Issues Brief on Science, Technology and innovation for SDGs [Sustainable 

Development Goals] Road Maps; وE/2019/78ت 

https://www.unido.org/our-focus-cross-cutting-services/partnerships-prosperity
https://www.unido.org/our-focus-cross-cutting-services/partnerships-prosperity
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وجت كيداً يكنه الرايك  ا اككياذ الو كاو  دكني اجلنكو  واجلنككو ، ي مكا األون وكال، دويككةم  -58
امل نيك  دو كخأ ال مكت والو نولوجيكا ألريكراب الونميك ، مكع ع ومك  الدكني عمكذ تي كأ   مان  المجن 

 لدككان ة ايااكككا  ال مككت والو نولوجيكككا والدو ككاع ا البمكككدا  الناميكك ت وتغةكككة الكككدعوا تككوفأ الوكككدعي 
 جترد  الدني ا  ال ينع ايااكا  ال مكت والو نولوجيكا والدو كاع، وا إنشكا  وإلاعل عظكادر وياضكن

مكن  من اخلربا  ويان ة ال يااكا  30، شاعر ما يزيد عن 2018الو نولوجيا  املوردم ت وا عا  
 عمميكك  يككنع الككدول األع ككا  ا المجنكك  ا لوعا  نُظّنمككت مككن  جككا الككو مت مككن جتردكك  الدككني ا دمككوعل

ال مكت والو نولوجيكا  الرراعا  املو مر  نل مت والو نولوجيا والدو اع وإليئ  ديئ  مواتي  لوةكوع  نشكة 
 ت2019والدو اعت ومن املررع    تُ رد اجلول  املربم  لدوعا  الودعي  ا يريف عا  

 استنتاجات وماائل مطرولة للمناقشة -سادساا  
واآلوع  4.0لدكناع  ً  لم  قك  دكني الولكول ايي مكة ومشكرو  ات منت انه املنالرل ومكي -59

مي كككن    ي كككاعد ا  4.0لدكككناع  ت فمشكككرو  ااملم نككك  يكككنه الوغيكككأا  عمكككذ  وجكككم عكككد  امل كككاوال
 النهككوب نلرككدعل اجنواجيكك  لمبمككدا  الناميكك  و   ي ككهت ا الولككول ايي مككة لايككا اككنه البمككدا ت

ال مكت  جيا  اجلديدل ا يكا تواجكد ايااكا  اكميم  ا  كالل ن ينبغة    ت ما انه الو نولو 
 والو نولوجيككا والدو ككاع تككدعت الولككول القودككالي والجومككاعة قبككا    تبمكك  فجككول ال مككت والو نولوجيككا

 والدو اع دني البمدا  ولايمها نرة  عرج  ي وليا م ها ع   الجتاهت
الكككني يوميكككز ددعجككك   4.0وت كككمنت اكككنه املكككنالرل  ي كككاً شكككرعاً لملالككك  الراانككك  ملشكككرو  الدكككناع   -60

ت وديّنكت اليكف    اكنه احلالك  مي كن عالي  من ترالز الشرالا  الراددل ا  اواذ قم  قميمك  مكن البمكدا 
 ممموا عمذ فرر ال ما واألعن  والةجول الو نولوجي  دني الشرالا  ودني البمدا ت   تؤغر دش ا 

ودنكككاً  عميكككم، ينبغكككة موا مككك  ايااكككا  ال مكككت والو نولوجيكككا والدو كككاع الككك  تكككدعت اعومكككال  -61
مككع اجملككال  األيككرن لم يااكك  ال امكك  دغيكك  لعككت نشككر  4.0لدككناع  وتنةيككن ت نولوجيككا  مشككرو  ا

الو نولوجيا عمذ نةاذ وااع نلاونال إ  دني  ووي  قوي  وقدعا  البأل ا البمدا ، ووضع اكنه 
 ال يااا  عمذ النلو املناا  ا ال ياذ الدويلت

ت كهت ا احلكد وينبغة  ي اً    تدعت ايااا  ال مت والو نولوجيا والدو اع ديئ  مواتيك   -62
دني البمدا  ولايمها، ودني الشرالا ، ودكني األجيكال،  -من  وجم عد  امل اوال  خومف  د الاا 

ودككني الرجككال والن ككا ت المككا ينبغككة    تنظككر اككنه ال يااككا  ا وديككد توجككم الوغككأ الو نولككوجة،  
يمككا يو ككا ال  4.0لدككناع  الواعككد مككن  ككال  ااومامهككا الردي ككي ، مككثً  ا يككا يهككوع مشككرو  ا

اختكككال مكككا يمكككز  مكككن إجكككرا ا  ااكككوباقي  ملنكككع  ي نوكككادا اكككمبي  توج كككد ا عكككد  امل كككاوالت و يكككأاً 
ايااكككا  ال مكككت والو نولوجيكككا والدو كككاع لو  مراعكككال  وجكككم تةاعكككا اكككنه مي كككن وضكككع وتنةيكككن  ل

 ال يااككا  مككع ال يااككا  األيككرن،  ككا ا للكك  ال يااككا  املو مركك  إبعككالل الوو يككع، مككن  جككا
 الوددي ألوجم عد  امل اوالت

ا مناقشك  امل كادا الواليك  املو مرك  نلوكدادأ  جلن  الاوثماع واملشاعيع والونمي  وقد ترري  -63
الكك  قككد ت ككاعد ا م ككاعة  اجلهككول املبنولكك  عاليككا ا  ككال   ال يااككاتي  عمككذ انيككع امل ككووا 

  :و اداف الونمي  امل ودام  4.0مشرو  الدناع  ال مت والو نولوجيا والدو اع دةرير  شامم  ا اياذ 
ما اة الولدا  واملزاا والكدعوا ال مميك   اياا  الدو اع الو ني  دوجم عا : ) ( 

 4.0 شككرو  الدككناع  الكك  مي ككن وديككداا نلاككونال إ  مككا يُ ومككد مككن ايااككا  وااككرتاتيجيا  تو مككه 
مت ا دمد ما  ي كوع تو ي ي  فيما يو مه د د  امل اوال؟  ا ال ياذ الو ين؟  واا ُاجّن
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 ي تةكككوعا  عامليككك  لا  يكككم   شكككرو   ايااككك  الدو كككاع ا ال كككياذ ال كككاملة: ) ( 
مي كككن    تكككؤغر ا الشكككرالا  والدكككناعا  اةميككك  مكككن عيكككث قكككدعل اكككنه الشكككرالا   4.0لدكككناع  ا

 واليكف مي كن ل يااكا  ال مكت والو نولوجيكا والدناعا  عمذ املناف   عمذ الد يدين الكو ين والكدويل؟
   تككدعت تةككوير مككزاا تناف ككي  جديككدل  و إليككا  4.0لدككناع   شككرو  اوالدو ككاع الو نيكك  املودككم  

   لنل ؟الظروف املواتي
مككا اككة جتككاع  البمككدا  األع ككا  ا تدككميت  وديككد اجتككاه ايااككا  الدو ككاع: )،( 

مككن  جككا ااككولدا  منوجككا  ويككدما   4.0 وتنةيككن ال يااككا  الكك  تككدعت تةبيككه مشككرو  الدككناع 
جديدل  و ُي نن  ت هت ا احلد من  وجم عد  امل اوال؟ واا يوجكد ايااكا   و مشكاعيع إلكدف إ  

ونشككراا  جككم عككد  امل ككاوال، دككني الرةاعككا   و املنككا ه، ا  ككال  ااككوي ا  الو نولوجيككااحلككد مككن  و 
واا من ايااا   و مشاعيع  وت ميمها؟ واليف ااوهدفت انه ال يااا   وجمع عد  امل اوال؟

 و مبالعا  ت وهدف الن كا   و الشكبا   و لوي العوياجكا  اخلايك   و الةئكا  األيكرن الك  
 ؟تواجم ودا  يدلل

مكا اكة جتكاع   تدادأ ال ياا  ال ام  ال  ت ةا عد  ختمف  عكد عكن الرالك : )ل( 
ا  الككك  ختّةكككف مكككن كوع مشكككرو  البمكككدا  األع كككا  ا اعومكككال ال يااكككا   و املشكككاعيع  و املبكككالع 

وما اة الكدعوا امل كوةالل مكن ال يااكا  الك    وجم عد  امل اوال؟ ال مبي  املم ن  عمذ 4.0 الدناع 
ا  اككواذ ال مككا )مككث ً،  الل الاككولراقا   ُيكمّنمت حلمايكك  األشككخار املوككأغرين نلوغككأا  ال ككري  
ي ، وضكككماان  احل ومككك  الواليككك  دوكككوفأ فريككك  املخددككك  ملكككن تكككزول ويكككادةهت، ودكككراما إعكككالل الوكككدع 

عمككا ل ككا فككرل(؟ ومككا اككو لوع ايااككا  إعككالل الوو يككع الكك  إلككدف إ  ضككما   ل يوخمككف  عككد عككن 
 4.0 الدكككناع  كوع مشكككرو الرالككك  نويجككك  الوغكككأ الو نولكككوجة ال كككريع؟ واليكككف ت كككا  اكككنه ال يااكككا  

 عمذ ترالز األاواذ وتر يت األعن ؟
لم ياان  الدولي ، مثكا األون وكال،    تكدعت و كني يكنع ال يااكا   اليف مي ن (اك) 

املو مر  نل مت والو نولوجيا والدو كاع، وإقامك  شكب ا  لمو كاو  الكدويل مكن  جكا الاكوةالل مكن تةبيكه 
 لولريه الولول ايي مة واحلد من  وجم عد  امل اوال؟ 4.0 مشرو  الدناع 

    


