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 تنفيذي موجز  
مااان ال ااااورام ال قميااا ، ن لااايما تبنولوجياااام البيا اااام  عاااد ا   ينااااقذ  اااذا ال   يااا  

الضااةم  ورت ت اات األ ااياو والاادورام ا لبتو ياا  املف وواا  اعا اادال والاباعاا  ال   ياا  األ  ااا  
وي كااز واألمت اا  ال قمياا ، ومااا آااا ماان   ااار ا ملاا   ويلاا  األجاام علااب انق  ااا  وا  ماا  والبي اا   

 شا ا  ال بنولاوجك كاة اال ل ةاايس الايالاام ي ت ياي  ال   ي   شبم خاص علاب  ور انل
األ ااا  ال مااام آاااذو ال بنولوجياااام علاااب ا  مااا   والااام كااام   ااام الاااامام ال  يااااي  آاااذو 
ال بنولوجياااام النا ااا   وماااا تنااااوي علياااح مااان رتمبا اااام ل . ياااط ال نميااا  املاااا دام   وياااالس 

ذام ال ااال  وماااااربام ا ااا او  ال   يااا  الضاااوو علاااب الن اااا ل الاااد خل ااات رتلي اااا الدرالاااام
وماااداونم أعضااااو اللعنااا  امل نيااا    ااااةل ال لااا  وال بنولوجياااا أل ااا ا  ال نميااا  و ااال   مااان 

ي الفاتال الفالال   اني الادورتني  واا   ال   يا     يط ا  اواملشاركني ي انج ماع الذي ع دو 
  ني    مب توام كك تنظ   ي ا اعبومام الو ني  واجل ام األخ ى امل

 
 

 

 E/CN.16/2016/3 األم  امل .دال

 Distr.: General لمجلس االقتصادي واالجتماعيا 

29 February 2016 

Arabic 

Original: English 



E/CN.16/2016/3 

GE.16-03154 2 

 مقدمة  
 ال امنااا  االلعنااا  امل نيااا    ااااةل ال لااا  وال بنولوجياااا أل ااا ا  ال نميااا  ي  ور ااااخ اااارم  -1

ليباو  أواد " ال نميا  ال قميا  ال شا ا    اا "موضوع  ،2015مايو أيار/عش ال الد ع دم ي 
 2015 اني  ور  عاامك اللذين لي   التكيز علي ما ي الفاتال الفالال  األولوي  املوضوعني ذوي 

   2016و
  13رتىل  11ي الفااتال مااان  ي  و ا اااات  اوا اا ع اادم أما اا  اللعنااا  اج ماعااا  لف ياااطو  -2

ومااااعدال  الاوري ذا املوضااوعأ ضام آا  اا   ال ولام رتىل ي لإللاا ا  2016كاا و  ال ا//ينااي  
الاااد ن اااا ل الىل رتعشااا ال  وياااا ند  اااذا ال   يااا   ال الااا   ا ور ااا أ نااااو شاااة ح اللعنااا  ي ماااداون ا 

مبااا ي ذلااا مناقشااام ا اا او الااد عر اادم ي رت ااارو ومااااربام ا اا او ماان  ،الف يااطرتلي ااا  تولاام
  خم لف املنا ط  

ليا  ال بنولوجيام النا    الد ي ا   رتلي ا ال   يا   وي ا   األول الف م  ويا     -3
ل ل شاا ا  ال بنولااوجك ومااا يناااوي عليااح ماان رتمبا ااام كااة اال الف اام ال ااا/ الااامام ال  ياااي  

ل ااان  الايالاااام  وي اااف الف ااام ال الااام البيا اااام الضاااةم  ورت ت ااات األ اااياو وي اااف علاااب 
الشااااوا م وال .ااااديام امل  ل اااا  جااااذو ال بنولوجيااااام  ويناااااقذ الف اااام ال ا اااا  الااااامام ال  ياااااي  

علااب ال نمياا  املااا دام   وي ناااول الف اام ا ااام  امل  ل اا   الاباعاا  ال   ياا  األ  ااا  وا  بالااا ا 
لاااادورام ا لبتو ياااا  األمت اااا  ال قمياااا  و  ار ااااا علااااب مااااا  بم ال ماااام  ويناااااقذ الف اااام الاااااا   ا

وما تناوي عليح من اع بارام ورتمبا ام للماارب  ي حت يط ال نمي  املا دام    اعا دالاملف وو  
 فا ال ي جماااال الايالااا  ال امااا ،  يماااا ي ااا   ويااالس الف ااام الااااا   الضاااوو علاااب الااادرو  املااا

  الف م ال امن انل ن اجام وانقتاوام 

 التطورات الرقمية الناشئة -أوالا  
الااام ال   يااا  عاااد ا  مااان ال ااااورام ال قميااا  النا ااا  ، تشااامم حتديااادا  البيا اااام الضاااةم ،  -4

ورت ت ااات األ اااياو، والااادورام ا لبتو يااا  املف ووااا  اعا ااادال، والاباعااا  ال   يااا  األ  اااا  )امل  و ااا  
ويلا   ال  ال  ني   ا ضاا  (، واألمت ا  ال قميا ، وماا آاذو ال بنولوجياام مان   اار ا ملا    أيضا  

ألهناا  و اذو ال بنولوجياام و  ار اا جادي ال  ان  ماا    ا     األجم علب انق  اا  وا  ما  والبي ا 
لاا ر.دع علااب األرجاا  حتااون  ي امل ااايل انج ماعياا  والايالااي  وانق  ااا ي  ال ا ماا ، ول نشاا  

    (1)  لا  وحتديام جديدال للبلدا 

__________ 

(1) Atlantic Council, 2013, Envisioning 2030: US strategy for the coming technology revolution, 9 
December    
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الذي وج اح ا لا  انق  اا ي وانج مااعك رتىل وقد أرعّد  ذا ال   ي   ناو علب الالب  -5
لل ةااااايس  ل ماااام  ولااااف ا افاااا   لاللعناااا  امل نياااا    اااااةل ال لاااا  وال بنولوجيااااا أل اااا ا  ال نمياااا  
ال لاااا  وال بنولوجيااااا  علااااب لاااا يدانلااااتاتيعك وانل شاااا ا   شااااة  انةا ااااام البال اااا  األربياااا  

  وامل ال النا     م  باو رتىل ال بنولوجياان وتوجيح  ياي ، انق  ا  ال وان  بار ي قااعام
وياااا ند ال   يااا  رتىل ال مااام الااااا ط للعنااا   شاااة  موضاااوعني ذوي أولويااا  رباااا "تااااةل  -6

أل اااااا ا  ال نمياااااا  انج ماعياااااا  وانق  ااااااا ي  الشااااااامل " تبنولوجيااااااام امل لومااااااام وانت ااااااانم 
، و"انل شا ا  (، الذي لرلس مان خ لاح الضاوو علاب   ا   اذو انةا اام2013-2014)

(، الاااذي ميااازم  ياااح اللعنااا  2015-2014" )2015انلاااتاتيعك  اااا  ال نميااا  ملاااا   اااد عاااا  
 انل ش ا  ال بنولوجك انلتاتيعك  ولفح أ اال مفيدال لل نمي  املا دام   

الوصوووووو  كلوووووا تكنولوجيوووووات المعلوموووووات واالتصووووواالت بوصووووو  ا قووووووام التنميوووووة  -ألف 
 ية المستقبليةالمستدامة واالتجاهات الرقم

، متةااا  ال  اااد  ال بنولاااوجك مشااافوعا  2015رتىل  2000خااا ل األعاااوا  املم ااادال مااان  -7
  وي (2) ا م ي الشببام الن ال ، لواو علب لا يد ال  ايا  أو ال ادرام  . ي  الاو  عن منو 

وااني أ اا   ااذا ال ولاا  ي ا اادمام علااب قااااع والاا  ماان لاابا  ال ااا ،  اا   انت ااال املياااور 
ال بلف   شبب  ا  ت ات ن يازال اادو ا   النااب  ألول اا الاذين قاد ا  او  أكا  الا فا ال  بنا  
منح، وخبال  لبا  أقم البلدا  منوا    ا ق او ال قمك ن يزال واق ا  ي يشح  ذا اجلزو من لبا  

 اخل ا ال ا   و و ما يالس الضوو علب أربي  لد الفعوال ال قمي  ال ا م   ني البلدا  و 
    نااااد حتاااديام  (3) ااال أ  فااا    لاااا  وحتاااديام ليالااااتي  ت  لاااط  انت اااال  ا  ت ااات -8

كااا ى ت ااات    ياااط ال دياااد مااان البلااادا  الناميااا  ي لااا ي ا ل ولاااي   ياكل اااا األلالاااي  ال ا مااا  
ل ت ااال ال اا ي  الناااا ، من ااا اعاجاا  رتىل الاا  مارام كاا ى، وان   ااار رتىل امل ااارام ال  ماا ، 
وال وا ااط امل  اال  مباادى ا  شااار خاادمام الناااا  ال اا ي  ماان قبياام   اا  ال ااوى ال قمااك  الل ااام 
اللي   ون  د أ  ال  لب علاب  اذو ال ا اب ي  ضاك  ي ا   ي ا  متبينيا  واع ماا  ليالاام عاما  

   (4) اعم 
ر   شااااا ااااة  "ا - 2030خااااا  ال نمياااا  املااااا دام  ل ااااا   -وي ااااّ  رت ااااار ال نمياااا  اجلديااااد  -9

رتمبا ااام كباالال ت ااي  ال  عياام يناويااا  علااب تبنولوجيااا امل لومااام وانت ااانم والااتا س ال اااملك 
ويام )اجلم يا  ال اما ، حت " ال  د  البش ي ولد الفعوال ال قمي  ورتجيا  جم م اام ت او  علاب امل   ا 

__________ 

   انحتا  الدويل ل ت انم، قاعدال  يا ام تبنولوجيا امل لومام وانت انم  (2)
 ,Internet Broadband for an Inclusive Digital Society, Current Studies on Science،2015األو ب ا ،  (3)

Technology and Innovation No. 11 (New York and Geneva, United Nations publication)   
     فاحامل ج   (4)
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لل نميا   ايا   169 اد ا  و 17  وت ضامن ا اا  (5)(2030عاملنا: خا  ال نميا  املاا دام  ل اا  
املاااا دام   وت ااا   اااذو ال اياااام  ةربيااا  تبنولوجياااا امل لوماااام وانت اااانم  اااا ي  ني: أون ، مااان 
خااا ل حتدياااد  اياااام تااا تبس لااا او   جاااذو ال بنولوجياااام ي جماااانم: ال  لاااي  واملااان  الدرالاااي  

مم لولااااول الشاااااال  ماااا  لب(، واآياكاااام األلالااااي  -5ب(، ومتبااااني املاااا أال )ال اياااا  -4)ال اياااا  
ج(  و ا يا ، من خ ل رت راج رت ارام -9)ال اي   واملياور رتىل  بب  ا  ت ت ي أقم البلدا  منوا  

رتىل ال بنولوجياااام ال امااا  الاااد حت ااام تبنولوجياااام امل لوماااام وانت اااانم مبا ااا   امااا   ي اااا  
مو ي ال ايااااااام امل  ل اااااا   ااااااالن   ناااااااد رت ااااااارال رتىل تبنولوجيااااااام امل لومااااااام وانت ااااااانم ماااااا    

 17انق  ااا ي وكفاااوال خاادمام الااقاا  واملياااو وت اال املناااك  عاا وال علااب ذلااا، ياادعو اآااد  
رتىل ت زيااز الاا ةدا   "املااا دام  ت زيااز ولااا م ال نفيااذ وتنشاايس الشاا اك  ال املياا  ماان أجاام ال نمياا "

  والواقاااا  أ  مااااا (6)ال بنولوجيااااام ال مبينياااا ، و اااااألخ  تبنولوجيااااام امل لومااااام وانت ااااانم
ناوي عليح تبنولوجيام امل لومام وانت انم من رتمبا اام م  اد ال ال ااعاام للمااارب  ي ت

أ دا  ال نمي  املا دام  ير   أربي  ا ك وامم متبني وامس  ي حت يط ال نمي 
(7)   

 االستشراف التكنولوجي -ثانياا  
علاااب ا  مااا   مي ااام انل شااا ا  ال بنولاااوجك عمليااا  تنباااؤ   ااااور ال بنولوجياااام وأ   اااا -10

  و ناد م ار ام من عي  خم لف  رت او (8)التاتيعيام ةاري جد   لورال ليالام وبومي  و/أو 
انل ش ا  ال بنولوجك تشمم: أ  ق  الن اش امل كز و  ي    لفاك والاكااال ووضا  الاايناريو ام 

عاا ال مشااارك     وعلاب لا يد املشاارك  ال ااعيا ، تشامم أ شاا  انل شا ا (9)ورتجا او امل اا  م
  أل.اب م ل.  م  د ين وةر ى من خ ل عملي  مف وو  قا م  علب املشارك  

وقاااد الااا ةدمت اعبوماااام واااول ال اااا  انل شااا ا  ال بنولاااوجك علاااب  ااااا  والااا    -11
علاااب رتجااا او  كاااة اال لبلاااورال الايالاااام خااا ل ال  اااو  ال ليلااا  املاضاااي     اااد  أ ااات اليا اااا  مااا    

،  يمااا اط  اات  لاادا  أورو ياا  م اام (10)عمليااام ال شاا ا  علااب ال اا يد الااو ع منااذ الاااب ينام
__________ 

  70/1ال ام   اجلم ي ق ار  (5)

(6) Chief Executives Board Joint Statement to the United Nations General Assembly on the Overall 

Review of the Implementation of World Summit on the Information Society Outcomes, 2015 ،
 (   2016 باط/  اي   23)ال رةد  ال ا س ي  http://www.ungis.orgم اح علب املوق : 

   امل ج   فاح  (7)
(8) O Saritas, 2014, Strategic foresight for the Post-2015 Development Agenda, Presentation at the 

Commission on Science and Technology for Development inter-sessional panel, 26–28 
November    

(9) R Popper, 2008, How are foresight methods selected?, Foresight, 10(6): 62–89   
(10) A Kameoka, Y Yokoo and T Kuwahara, 2004, A challenge of integrating technology foresight and 

assessment in industrial strategy development and policymaking, Technological Forecasting and 

Social Change, 71(6): 579–598   
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الشاامالي  ي متااارين انل شاا ا  منااذ  وأي لنااداال ظمااب  اأملا يااا و ولناادا واململباا  امل .اادال ل ياا ياا
ارين انل شااا ا  مااان البلااادا  الناميااا  املنة  ااا  ي متااا أيضاااا  و نااااد عاااد  م زاياااد  ؛(11)ال ما يناااام
   فاااك الاااايا  الااا ا ن لل وملااا  واملنا ااااا  وال  ااال ال  اااع الاااا ي ، ميبااان ل مااااارين (12)ال بنولاااوجك

انل شااا ا  أ  تاااااعد البلااادا  الناميااا  ي الااا ا ع  ااا ص ال ة ااا  ال بنولاااوجك وا   ااااجك 
و ظاااا ا  رتىل اواااام واملضااااك قاااادما   مبااااااعد ا علااااب الل.ااااا   ال كااااب وقااااا  امل    البفيلاااااملااااا  بلي  

تناوي عليح متارين انل ش ا  من رتمبا اام تشابيم ال  ال ال بنولاوجك والنماو انق  اا ي،  ما
  هنااا ينب ااك أ  تر اام  وترنفااذ علااب عااو يناااع  ماا  الااتاتيعيام ال نمياا  الو نياا ، مبااا ي ذلااا 

   (13)ال نمي  ال ناعي 
مناااذ ا   اااا  ماااؤمت ي ال مااا  وقاااد  ااا  م جوا اااب عديااادال  ااال م وق ااا    مااا  امل لوماااام  -12

، من ااااا اجلياااام ال ااااا/ للشاااابب  ال املياااا ، 2005و 2003ال ااااامليني   ماااا  امل لومااااام ي عااااامك 
واعولاااب  الاااا.ا ي ، وا  شاااار ولاااا م ال والااام انج مااااعك، واتاااااع  اااببام النااااا  ال ااا ي  

ةم  ااا ص ومااا   اااذو ال ااااورام اجلديااادال  شاااوا  ت ااات  واأللاااوا  الضاااةم  لل واتاااف المولااا  
  و ظاا ا  ملااا قااد ت االو ان  بااارام النا اا   ي جمااال تبنولوجيااام امل لومااام أيضااا  وحتاديام جدياادال 

وانت ااانم، مبااا  ي ااا تلااا الااد ي ااا   رتلي ااا  ااذا ال   ياا ، ماان حتااديام و اا ص م  ااد ال األ  ااا  
انةا ااام ، ميباان ل مااارين انل شاا ا  ال بنولااوجك أ  تااااعد ي ال نبااؤ  (14)لايالااام ال نمياا 

 ال بنولوجي  ال ا م  وأ  متّبن من  لورال ال عا ام اج ماعي  ال باقي  وم  م    

 البيانات الضخمة وكنترنت األشياء -ثالثاا  
األ اياو تااورين رقمياني جديادين ي مياا  رتىل  ورت ت اتيشبم مف وما البيا ام الضةم   -13

ت  ايد ال مليااام ال عارياا  ال ا ما  وال مبااني ماان الاا .داع من عاام وخاادمام وواا  لااناعام 
 تبااادي  ماااوار  امل لوماااام امل زايااادال  شااابم كبااالجديااادال  ويشااال مف اااو  البيا اااام الضاااةم  رتىل 

، ي. اا امل ادام وال جمياام األوىلالاد كا ات ت ا از  وال .ليام ، علب عو يفاو  قادرام  اوحتليل
  (15) اا  موار  البيا ام امل او اتااع البيا ام و  خز قدرام  تاور و و ما حت ط  فضم

__________ 

(11) O Saritas, E Taymaz and T Tumer, 2006, Vision 2023: Turkey’s national technology foresight 

programme – A contextualist description and analysis, ERC Working Papers in Economics 06/01 

(Ankara, Economic Research Center)  
(12) C Pietrobelli and F Puppato, 2015, Technology foresight and industrial strategy in developing 

countries, United Nations University–MERIT Working Paper Series 2015-016 (Maastricht, United 
Nations University–MERIT)    

     فاحامل ج   (13)

(14) UNCTAD, 2015, Implementing WSIS Outcomes: A Ten-year Review (New York and Geneva, 

United Nations publication)   

تاااااااةل تبنولوجيااااااام امل لومااااااام ، 2014ال لاااااا  وال بنولوجيااااااا أل اااااا ا  ال نمياااااا ،    اااااااةلاللعناااااا  امل نياااااا   (15)
    8، ت  ي  األمني ال ا ، ال ف.  وانت انم أل  ا  ال نمي  انج ماعي  وانق  ا ي  الشامل 
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 ااااااا  الولااااام  الشااااابب  لي عااااااو  األ ااااا ا  ويااااا تبس مف اااااو  رت ت ااااات األ اااااياو   ولاااااي   -14
ّبان مان ولام أي أ اال     و مي(16)املا ةدم  ي اعياال اليومي  واملؤلاام رتىل األ ياو واألج زال

 الشبب  وج ل اا تاا عيب ل  ليماام املاا ةد  وعا  م لوماام ميبان الا ةدام ا ي أو ج ا  
  وماان األم لاا  علااب األج اازال امل تبااا     ت اات األ ااياو تلااا املاازو ال (17)حتلياام البيا ااام الضااةم 

نزليا   والاا  اآواتااف مبعااام والاد ت اقااب األ شاا  اليوميا  كاألكاام والناو ؛ وم اقبا  األج اازال امل
المول ؛ وا اام الد ت مك رتىل حتاني ا   اجي  الزراعي   وعلب ل يد ال  اي ، ي وق  أ  ي تف  

ملياااااار ج اااااا   لاااااول  50رتىل  2015ملياااااار ج اااااا  ي عاااااا   15عاااااد  األج ااااازال امل اوااااا  مااااان 
ملياار  655.8مببلغ   وي وق  أ  ت م قيم  لو  رت ت ت األ ياو، امل ّدرال واليا  (18)2020 عا 

ت يلياااااو   3.9، وير اااااّدر أ  تااااتاوح قيم  اااااا  ااااني 2020ت يليااااو   ونر ي عااااا   1.7 ونر، رتىل 
   (19)2025ت يليو   ونر  لول عا   11.1و

 البيانات الضخمة وكنترنت األشياء والتنمية المستدامة -ألف 
مااان  ااااة  البيا اااام الضااااةم  ورت ت ااات األ ااااياو أ  ياااا ما ي حت يااااط أ ااادا  ال نمياااا   -15

املااا دام ، ون لاايما ي لاايا  ان  شااار  اابح البالاا  لإل ت اات    ااذو ال بنولوجيااام اجلدياادال 
ماان  ااةهنا أ  تااا   ي رت ارال ال ضااايا ال وي اا  علااب ال راا رد اللااك والااو ع وا قليمااك وال ااااملك 

ال  ااااادي آاااااا  وي نااااااول  اااااذا ال اااااا   ضااااا  األم لااااا  علاااااب  اااااذو ال بنولوجياااااام واملاااااااعدال ي 
 وال ةداما ا املمبن  ي تاوي  املشاري  وقااعام ال .  والزراع  والااق  واملياو    

  بنولوجياااام البيا اااام الضاااةم  ورت ت ااات األ اااياو مااان  اااةهنا أ  تاااااعد علاااب ت زياااز  -16
ال عاريااا  مااان وضااا  حتلاااي م مبّيفااا  و قي ااا  لل مااا و تااااوي  املشااااري     اااك متّبااان املؤلااااام 

املمبناااني واعااااليني، وحتااااني ة  ااا  املاااا ةد ، ومااان  اااةهنا ال  ااادي ألوجاااح   ااا  البفااااوال ي 
ال  ااني  ومااا ياا تبس  ااح ماان عمليااام  وماان األم لاا  علااب ذلااا أ  أول مناا ل لل ااةمني امل اا   ي 

ال  ااو مناا ل أر لااط ي أ  ي يااا وحت ااط  فضاام ال ااا  جياا ي تو ي ااح وتنفيااذو علااب  اابب  اآاااتف الن اا
  (20)حتلي م البيا ام الضةم  امل  ل    اةا ام املناك والاليم

وقد ي اىن حتاني ال عاي  ال .ي  لو أمبن  ة ن  ال  ج، وع   يا ام عن امل ي   -17
وم اجل اح ت عاو  ما ي با لاح ما  الابياب ي  ياارام م ف قا ، وكشاف تااور املا   ي وقات مببا  

  اورال الاا باقي  )علااب مااا وى الفاا   وا  ماا (، وال ولام رتىل ع جااام أك اا    الياا   موعاا  ماان 
__________ 

    78، ال ف.  14  يا ظ  اعا  (16)

   فاح  امل ج   (17)

(18) World Economic Forum and INSEAD, 2012, The Global Information Technology Report 2012: 
Living in a Hyperconnected World (Geneva, World Economic Forum), pp. 171–318   

(19) J Manyika, M Chui, J Woetzel, R Dobbs and J Bughin, 2015, The Internet of things: Mapping the 
value beyond the hype (McKinsey Global Institute), p.7   

(20) International Finance Corporation, 2015, Kilmo Salama – Index-based agriculture insurance: A 
product design case study (Washington, D.C.)   
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األماااا ا  امل ضاااال   وميباااان  اااا ا س البيا ااااام  شاااابم خاااااص أ  تااااااعد علااااب  عاااا  انلاااا عا   
    ااااد الاااا ةدمت و ارال ال اااا.  األو ندياااا ، علااااب لاااابيم امل ااااال، (21)عااااانم تفشااااك األماااا ا 

د ل يال لن  ال  ار  شاة  ص اي  األ ويا   يا س البيا ام أ ناو تفشك م   ال يفو تابي ام خ  
     (22)األ  ق  ال .ي  وت ب  
ي قاااااع  أيضاااا  وتفااا   تبنولوجياااا البيا اااام الضاااةم  ورت ت ااات األ اااياو   لاااا  جديااادال  -18

 CropInالنا اا    الزراعاا  )مبااا ي ذلااا األماان ال ااذا ك(    لااب لاابيم امل ااال، ت ماام الشاا ك  اآندياا 
علب ت دمي ال .لي م ورت  اج ال جميام ي جمال رت ارال الاليم  وقد وض ت  ذو الشا ك  مؤ ا ا  
 باتيا   والا  لاور ماةخوذال  األقماار ال اناعي  لادع  املازارعني ي اصااذ ال ا ارام امل  ل ا    ا.  

  الاليم )ا ظ  ا  ار( 
 في ال ند تحليل البيانات الضخمة لدعم الزراعة 

ل ااوي  اعلاول ال جميا  وتاو ل ال .لاي م ي جماال رت ارال الالايم   CropInأر ش ت  ا ك   
ويضااا    اااا ن  اااذا ال ابياااط الاااا.اش املبيّاااف الياااو   ااا كام كااا ى تاااا  م  ي ة ياااز األ ذيااا  

 CropInوالزراعاا  وت  مااد  شاادال علااب املااويفني املياادا يني ي ال والاام ماا  املاازارعني  وي ااو  تابيااط 
علاااب ولااا  الالااايم وم اقبااا  منو اااا رتىل واااني و اااا  ا  و اااذلا تااا   ت ذيااا  النظاااا   امل لوماااام 
امل  ل ااا   وقااات وااا ع الباااذور و وع اااا، ماااا ي اااي  م لوماااام عااان مناااو الالااايم ي خم لاااف م اوااام 

ونيا   15مزارع ي  100 000ويا فيد منح ق ا    CropIn  ك  تابيط  40ا   اج  وتا ةد  
   (23) ندي 

وعلب ل يد  خ ، ن يزال اعد مان الا   د الااقا  أل ا ا  انلا دام  وضاما  رت ارال  -19
تو ياا  الااقاا   بفاااوال و  الياا  ي عااا  م زايااد ال .ضاا  يشاابم حتااديا   وميباان حت يااط ال ااوا    ااني 
ال    والالب علب الااق   شبم أ ضم عن   ياط الا ةدا  تبنولوجياام البيا اام الضاةم   

 ببام ذكي  من  ة ح أ  ي از   ور م اا ر الااقا  امل عاد ال ي تو يا  الااقا  ورت  اج اا  ن ب 
  أو ال نفاام ال اياا  ل  ذيا   اابب  يعان   يااط الااماح   زويااد املاااكن امل يشااي   ااأللواح الشمااا

الب   اااااو  فااااا   الااقاااا   وتااااااعد امل لومااااام اك ياااا  الااااد تو   ااااا الشااااببام الذكياااا   اااا كام 
لب   ا يااا  علاااب حتااااني الااا عا ا ا لل  ااالام ي الالاااب وتبااااليف ا مااادا   الااقااا  ا مااادا ام ا

عااان تفااااا ي ا  ااعاااام ال ياااار الب   اااا ك  شااا ك   يناااااتب    (24)الب   ا يااا  وان ب ا اااام  ضااا   
__________ 

(21) J Manyika, M Chui, B Brown, J Bughin, R Dobbs, C Roxburgh and AH Byers, 2015, Big data: 
The next frontier for innovation, competition, and productivity (McKinsey Global Institute)   

(22) United Nations Global Pulse, 2015, Data visualization and interactive mapping to support response 
to disease outbreak, Global Pulse Project Series No. 20   

(23) P Vikram Singh, 2015, The start-up revolution: Smart solutions for social good, Governance Now, 

17 August   
(24) UNCTAD, 2015, Science, Technology and Innovation for Sustainable Urbanization, UNCTAD 

Current Studies on Science, Technology and Innovation No. 10 (New York and Geneva, United 
(Nations publication   
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النا اا   ي  آااك، علااب لاابيم امل ااال، تااا ةد  عاادا ام ذكياا  وجماااام و ارياا  ملااااعدال املنااا ل 
ال   ك ا للااق  عن   يط تل ك رلا م تنبي ي   ومان األم لا  علاب  ااح واملباتب علب خف  

 30 000 درا  الاا ا" ي  آااك مبل ااا  ي ااارب رتعماام الشاا ك  تااو ل م  ااد تبنولوجيااا امل لومااام "
   (25)من تباليف ال   د الااق   ونر لنويا  

 ي ، حتااااااديا  أ ليااااااا  وي ااااااّد رت  اااااااج املياااااااو وتو ي  ااااااا  بفاااااااوال، خ ولااااااا  ي املنااااااا ط اعضاااااا -20
لل.بومااام اللياا  وا قليمياا  والو نياا   وميباان ي  ااذا الااايا  تزويااد األ وام امل تبااا     ت اات 
األ ياو، كا اام وال دا ام واآواتف المول ،  ويا ف ت ي  رت ارال أذكب للمياو، كما ي وال  

  يذ   بب  ا اام ال للبي  مل اقب  و رال   وعي  املياو ي  ن  
ولاايبو  جلماا  مؤ اا ام ال نمياا  وقيالاا ا أربياا  اورياا  ي رلااد ال  ااد  الاا   ي حت يااط  -21

األ اادا  ا منا ياا  لةلفياا   وي  ااذا الااايا ، يااا ب ألاا.اب امل اال. ، مبااا ي ذلااا املنظمااام 
الدولياااا  واألكااااا مييو  والشاااا كام، رتىل ال بشااااا  الااااا   الااااد ميباااان أ  تااااا   جااااا البيا ااااام 

  وماان األم لاا  علااب ذلااا  رالاا  أج ا ااا    ااامل األ ذياا  (26)م  ي أ شااا  رلااد األ اادا الضااة
ال املك لةما  امل .ادال والا رةدمت  ي اا  يا اام اآواتاف الن الا  ل  ياي  األمان ال اذا ك  وأي ا م 

األ ذيا  ي  ماا وى  ف اامعلاب الن ا ل أ  من املمبن الا ةدا  أرلادال اآواتاف كمؤ ا   اديم 
 اال أ  حتوياام البيا ااام الضااةم  رتىل م لوماام ميباان ال  اا   علااب ألالاا ا ل لااد   (27)الااو 

ال  اااااااد  الااااااا   ي جماااااااال ال نميااااااا  ياااااااا دعك تاااااااو    ااااااا وط ااااااااد ال علاااااااب لااااااا يدي امل اااااااارام 
  رتضاااا   رتىل (28)وال بنولوجياااام،  ا ياااا عااان الولاااول رتىل ا موعاااام ال ااا.ي.  مااان البيا اااام

ا  الااد تناا ل كمااا  أقاام ماان البيا ااام و/أو متلااا قاادرال أ   ذلااا، ي  ااني رتياا و عناياا  خالاا  للبلااد
ديااادال علاااب الفعاااوال ال قميااا  ، ل فاااا ي رتضاااا   أ  اااا  جعلاااب حتليااام البيا اااام، كةقااام البلااادا  مناااوا  

   (29)ال ا م 
رت ت ات األ اياو أل ا ا   ع وال علب ذلا، ميبن ال ةدا  البيا ام الضةم  وجماام -22

الب.ااام وال ااااوي     اااذو ال بنولوجياااام متّبااان البااااو ني مااان حتليااام واك شاااا  أمنااااط البيا اااام 
ال لمياا  الااد   تباان ي م ناااوآ  واا  ع ااد ق يااب  و ناااد ال ديااد ماان ا ااانم الااد حت ااط  ي ااا 

م البشاا ي   ياااد أ   ااذو ال اادرام منف اا  كباالال، م ااام توق ااام األرلااا  اجلوياا  ولااا  أ ااوار ال  اا
، ي  لااط   ضاا ا مبااا أيضااا  تبنولوجيااام البيا ااام الضااةم  ورت ت اات األ ااياو ت اال حتااديام علمياا  

يلاااك: )أ( تياااال الولاااول رتىل البيا اااام الاااد متوآاااا اعبومااا ؛ )ب(  ايااا  خ ولاااي  البيا اااام؛ 

__________ 

(25) V Dora, 2015, Will energy and water challenges propel an IoT wave in India ?, Your Story, 20 
July    

 ( Global Pulseعمم اللعن  ا و ا ي  لةم  امل .دال ومبا رال "النب  ال املك" )م     (26)

(27) United Nations Global Pulse, 2015, 2014 Annual Report  

(28) United Nations Global Pulse, 2013, Big data for development: A primer, p.7  

    6امل ج   فاح، ال ف.   (29)
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ال اا يد ضااما  تااو    اا ص الب.اام الااد ت ي. ااا البيا ااام الضااةم  ورت ت اات األ ااياو علااب  )ج(
   (30)، ون ليما ي أقم البلدا  منوا  ال املك
وي و  ال ديد من تبنولوجيام البيا ام الضةم  وخوار ميام الذكاو انلااناعك علاب  -23

و و ما جي ل ا م او  جما اا  ل لا ةدا  وال باا ل وال  يال وال بيياف،  مف وو  ال خ   تبنولوجيا 
 للف  او علب عو مبياف ما  انو ياجاام واأللاوا  الليا   وينش    لا  ل   بار اللك واملوا 

وميباان للبليااام واجلام ااام اللياا ،  الاا ةدا  التاخااي  املف وواا ، أ  تاااور  اااةا  مبيفاا  ماان 
تبنولوجياااام البيا اااام الضاااةم  وخوار مياااام الااا  ل  اكيل ت  ااادى لل .اااديام الليااا    ااال أ  

 والااا  ا يااا دعك اماا  د م ااارام م  ماا  )كال اادرال  ال ماام ماا   ااذو ال بنولوجيااام وان  بااار
  (31)ي ي  ضااك م ااارام رياضااي  ووالااو ي (علااب حتلياام البيا ااام الضااةم  وم اين  ااا، األماا  الااذ

 وت   من مث أربي   ناو ال درام كك ي اىن انل فا ال من  ذو ال بنولوجيام اجلديدال    
ملشااري  تاا فيد مان  اذو ال بنولوجياام من ج   أخ ى،       و      من ل ار روا  ا -24

ع" جديااادال  وير اااال رت   اااذا   اااا ، أّ ى رتىل  شاااةال "و كااا  لاااّنا و ل اااا، م ااام الاباعااا  ال   يااا  األ
انةاااو ماان  ااة ح أ  ي اال  بي اا  املن عااني ي للااال  ال يماا ، مااا ي  اا   اادورو ماان قيماا  البيا ااام 

ق  ااا ي  ع كااام ال ااناع وتاا تبس   اادرال    اال أ  فاا   ااوا م ت  لااط  ا مبا ااام ان(32)الضااةم 
ل ان  من عاام قاا رال علاب منا اا  ماا تن عاح أ  قا   الضا وري روا  املشاري  علاب م اكما  امل اار  

   (33)ال الة ال  ني  ال  مي  الت   ومنظمام 

 الشواغل والتحديات المتعلقة بالبيانات الضخمة وكنترنت األشياء -باء 
ل ااد أ ااارم أ شااا  ال اااوي  وال ابيااط امل زاياادال ل بنولوجيااام البيا ااام الضااةم  ورت ت اات  -25

األ ياو  وا م ت  لط مباا م اد ال ت  م مبا تناوي عليح  ذو ال بنولوجيام مان  ديادام قاد 
، ا  ت اااااتمتااااا  و اااااو  املاااااوا نني  وتشااااامم  اااااذو ال  ديااااادام، ي علااااا  أماااااور، الولاااااول رتىل 

البيا اااام، وت كاااز الااااو ، وأ ااا  األماااا   وت زياااز   ااا  م ااا ري الايالاااام  وا  ولاااي ، وملبيااا 
ل ااداعيام  اااذو املااااا م علاااب ا  مااا  قاااد ياااااعد   علاااب ال  ااادي آاااذو الشاااوا م علاااب الن.اااو 

  امل    

__________ 

(30) International Council for Science, InterAcademy Partnership, World Academy of Sciences and the 

International Social Science Council, 2015, Open Data in a Big Data World: An International 

Accord :نااااااااااااااااااااااد  ااااااااااااااااااااااة  خم  ااااااااااااااااااااا ال م اوااااااااااااااااااااا  علاااااااااااااااااااااب الااااااااااااااااااااا ا س   http://www.icsu.org/science-

international/accord/open-data-in-a-big-data-world-short  ( 2016  باط/  اي  23)ال رةد  ال ا س ي   

(31) World Economic Forum, 2016, The future of jobs: Employment, skills and workforce strategy for 
the fourth industrial revolution (Geneva)  

(32) C Anderson, 2012, Makers: The New Industrial Revolution (New York, Crown Business)  

(33) A Jackson, 2014, Makers: The new industrial revolution, Journal of Design History, 27(3): 311–312   
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وك لا  ما تراا ةد  حتلاي م البيا اام الضاةم  لل نباؤ مباا لاي.دع  و  لابب ودو اح   -26
ا ةد  علب  اا  وال  ل .ديد ال وا س  و  حتليم ال  قا  الااببي   و و ما ي ع أ  البيا ام تر 

ومبا أ  البش  يب  و  ال ا  من منظور الابب والن يع ،     انل ن اجام ال   مي  املش    مان 
البيا ااام الضاااةم  قاااد تراااا ةد  لااادع  ا تاضاااام لاااببي  خا  ااا   و اااو ماااا قاااد ياااؤ ي  ااادورو رتىل 

لاا.ي.  خب ااوص ا جاا اوام الااد ي  ااني اصاذ ااا والنظااا  الااذي الاا دننم والاا ن اجام  اال 
  وين  ذلا عان أربيا  أخاذ ال  قا  الااببي  ي اعاابا  لادى الا ةدا  حتلاي م (34)جي ي قيالح

البيا اااام الضاااةم   كماااا ي  اااني ا قااا ار  اااة  املناااا   الاااد ميبااان جني اااا مااان تبنولوجياااا البيا اااام 
علب كا  امل لوماام امل اوا  ورتمناا علاب قادرتنا علاب   ا   اذو الضةم  ورت ت ت األ ياو ن ت  مد 

مفيادال من اا   ال أ   اذو الن اا  ك الا  ماا يراااو   م اا، ماا قاد ياؤ ي    اا  البيا ام والا نباط 
  للة وج  ال ن اجام  ل  قي   

وميباااااان أ  يااااااؤ ي تزايااااااد  شاااااا  تبنولوجيااااااام البيا ااااااام الضااااااةم  ورت ت اااااات األ ااااااياو  -27
 خلااااط  ااااا ص عماااام  اااااديدال ال نااااوع  وتشاااال ال  ااااادي ام ي الونيااااام امل .ااااادال والاااا ةدام ا رتىل
 2014قااااع البيا ااام الضااةم  ي عااا  وييفاا  ي  500 000رتىل وجااو  عااو  األم يبياا  ماا    

)تر ّ   الويا ف ي جمال البيا ام الضةم   ةهناا م ان تنااوي علاب م اارام ااد ال، م ام حتليام 
  وت وقااف قاادرال البلاادا  علااب املشااارك    ااورال (35)بيا ااام الضااةم (الدراياا   اا امل الالبيا ااام أو 

تنا اي  و شا  ي األلوا  ال املي  علب عوامم من  ين ا قدر ا علب  ي   قوال عامل  مدر   قا رال 
علااب   اا  الااد ط  اال املااابو  ماان البيا ااام املنب  اا  عاان  ااذو ان  بااارام وتاااةلو    اااج قيماا  

 ن امل  ال   البيا اام الضاةم  ورت ت ات األ اياو: ال ياضايام واعولاب  و ي ي   وتشمم     امل
  ورتضاااا   رتىل ال اااوال ال املااا  املدر ااا ، ت  ضاااك ال ابي اااام الف الااا    ت ااات األ ااااياو (36)واآندلااا 

من اآياكم األلالي  الداعم  واأل   الايالاتي  ال مبيني ، من   والبيا ام الضةم   ا ف  وال 
 ولب  الا.ا ي  وم ايل ال ش يم البيع  قبيم موار  اع

 الطباعة الثالثية األبعاد -رابعاا  
وضااا  تنااااوي الاباعااا  ال   يااا  األ  اااا  علاااب الااا .داع من عاااام ااولااا  عااان   ياااط  -28

و ااك ةاااد ت ياالا  ي   (37)الو اا     اااج  يباام    ااك األ  ااا املااا ال امل ب ااام رقي اا  م  الياا  ماان 
   (38) ياو وحتويم األ ياو رتىل  يا ام""ال درال علب حتويم البيا ام رتىل أ   ي   ا   اج   ضفاو

__________ 

(34) V Mayer-Schönberger and KN Cukier, 2013, Big Data : A Revolution That Will Transform How 
We Live, Work, and Think (Boston, Houghton Mifflin Harcourt), p. 163   

(35) M Mandel, 2014, Where are the big data jobs? (Washington, D.C., Progressive Policy Institute)   

    31ا ظ  اعا ي   (36)
(37) D Cohen, K George and C Shaw, 2015, Are you ready for 3-D printing?, McKinsey Quarterly, 

February    
(38) A.T. Kearney Inc., 2015, 3D Printing: A Manufacturing Revolution :م ااااح علاااب الااا ا س ،

https://www.atkearney.com/documents/10192/5992684/3D+Printing+A+Manufacturing+Revoluti

on.pdf/bf8f5c00-69c4-4909-858a-423e3b94bba3  ( 2016 باط/  اي   25)ال رةد  ال ا س ي  
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،  اااا   وماااا  أ  اخااااتاع الاباعاااا  ال   ياااا  األ  ااااا  ي ااااو  رتىل    اااا  ع ااااو  خلاااات ت  يبااااا   -29
انطفااا  البباال ي تبلف  ااا وال اااورام املبملاا  ي جمااال ال  اامي  اعالااوش وا  شااار ا  ت اات 

يادال واعولاب  الاا.ا ي ، ج لات من اا الياو  تبنولوجياا قا لا  لل ابياط  النااب  وموا  ال  اني  اجلد
  األ  اااا  تشااا د مناااوا  كبااالا  ياااللم ااان ني ال اااامليني  وتشااال ال  ااادي ام رتىل أ  لاااو  الاباعااا  ال   

ي البلدا  امل  دم  والنامي  علب الاواو     (39)ول ي ا  

 المستدامةالطباعة الثالثية األبعاد والتنمية  -ألف 
من  ة  الاباع  ال   يا  األ  اا  أ  تفا   أ وا اا  للبلادا  الاد ن مت لاا قادرام ت اني ي   -30

ير  ّد جا وت  مد  شبم كبل علاب الا لا  الاال  انلا   كي    الاباعا  ال   يا  األ  اا  تشا مم 
ي  املشاااااري  علااااب تابي ااااام ي جمااااانم والاااا   ذام لاااال   ال نمياااا  املااااا دام ، ماااان قبياااام تاااااو 

 وانل دام  البي ي  وا لبا  والبناو وال  لي  
 فااك جمااال تاااوي  املشاااري ، وخبالاا  ي قااااع ال  ااني ، تناااوي الاباعاا  ال   ياا  األ  ااا   -31

علاااب قااادرام تبيياااف والااا   النااااا ، رتذ ت اااي  انطااا اط ي أ شاااا  رت  ااااج والااا   النااااا   و  
عالي  و  بلف  م  لال أ   من األلااليب ال  ليديا ؛ وتاا ي  تبلف   ا    ال  مارام رأمسالي  ذام 

ا   ااج  فضام ق ا   ورام ال  اامي  وال ع ياز وا   ااج؛ وتباايس للااال  ال يما   اابب ت ااني  
  ورتضاا   رتىل ذلاا، ميبان أ  تياا  (40)املن عام ق ب م در الالب و ع  خمزو  أل    ب ل

  وت اي  ول لام ا   ااجالاباع  ال   ي  األ  ا  ا   اش ان  بار اللك  اابب تباايس عملياام 
رتمبا اااام  فاااا  النفاياااام مباااا أ  املااااوا   ااال املاااا ةدم  ير ااااا   أيضاااا  الاباعااا  ال   يااا  األ  ااااا  

 ال ةدام ا ي الاباع  ال و    
وعلااب لاا يد انلاا دام  البي ياا ، ميباان ل بنولوجيااام الاباعاا  ال   ياا  األ  ااا  أ  تااا    -32

رتذا مت تابي  ااا  تبااذي  املااوار و ي  ااا انرتباااط  ااني النمااو انق  ااا ي وا ب ا ااام  ااا ام الد ي اا  
  (41)علب أوعا  رت  اج أعلب ي املن عام انل   كي  أو لناع  الايارام

الاا رةدمت النماااذج املن عاا   الاباعاا  ال   ياا  األ  ااا    شاااو املبااا/  وي قااااع البناااو، -33
  وقااااد تااااا    ااااذو (42)  ااااورال لاااا ي   و اااال مبلفاااا  أل اااا ا  ال اااا   ي خم لااااف أعاااااو ال ااااا 

__________ 

(39) Wohlers Associates, 2014, Wohlers Report 2014: 3D Printing and Additive Manufacturing State 

of the Industry Annual Worldwide Progress Report (Fort Collins)   
  38ا ظ  اعا ي   (40)

(41) M Gebler, AJM Schoot Uiterkamp and C Visser, 2014, A global sustainability perspective on 3D 

printing technologies, Energy Policy, 74: 158–167  

  اااااااااا ع علااااااااااب م ااااااااااال علااااااااااب منااااااااااا ل  رنياااااااااات ي ال ااااااااااني  والااااااااااا  الاباعاااااااااا  ال   ياااااااااا  األ  ااااااااااا ، ا ظاااااااااا : ل (42)
http://www.ibtimes.co.uk/china-recycled-concrete-houses-3d-printed-24-hours-1445981   الاااااااا رةد(

 ( 2016 باط/  اي   23ال ا س ي 
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ال بنولوجياا ي ال  ادي لل .ااديام امل تباا    او ل مااااكن ماا دام  و  الا  ماان ويام ال بلفاا   
األ  اااا  رت شااااو املباااا/   اااورال ألااا ع وأك ااا   قااا  وخفااا  تبلفااا  وتشااامم مناااا   الاباعااا  ال   يااا  

األياادي ال املاا  وت لااي  النفايااام واعااد ماان املةااا   امل  ل اا   ال اا.  والااا م   وأخاالا ، ميباان 
للاباعاا  ال   ياا  األ  ااا  ي جمااال ال  لااي  أ  تااا   ي الاا  ل  ا  ااداعك، رتذ تيااا  حتوياام املفااا ي  

    ي  األ  ا  تااعد الالب  علب الف    ا   ال رتىل مناذج واي 

 الشواغل والتحديات المتعلقة بالطباعة الثالثية األبعاد -باء 
أ  تااااا   ي ال نااااوع انق  ااااا ي وحتااااد ماااان ي وااااني ميباااان للاباعاااا  ال   ياااا  األ  ااااا   -34

  اااد ال ا ب ا اااام الب  اااو  وتياااا  الااا  ل  ا  اااداعك  ضااا   عااان تابي ا اااا األخااا ى ال ااعيااا  أو امل
ال ااعااام،  اا   فاا  ماااا م عاادال ي  ااني أخااذ ا  اعااابا  كااك ي اااىن الاا   ل ا مبا ااام الااد 

 تناوي علي ا  ذو ال بنولوجيا علب عو اد من خما   ا 
 ةون ، قد يؤ    ش   ذو ال بنولوجيا علب  اا  وال  علب أمنااط ال مالا ، ن لايما ي  -35

ال   يا  األ  ااا  مااا وى مان النضاال ميبن اا ماان ا خاا ل  قااعاام ال  ااني   ورتذا  ل ات الاباعاا 
 ال  ني  ال  ليدي،   هنا قاد تاؤ   علاب وعا  الالاب علاب عماال امل اا   ي البلادا  الاد متلاا 

  وحت ااااج املااااةل  رتىل مزياااد مااان الب.ااام ل   اااك اك اااار ال ملااا  آاااذو (43)قااعاااام ت اااني  قويااا 
 ي البلدا  النامي  وأقم البلدا  منوا  ال بنولوجيا علب ألوا  ال مم، وخبال  

و ا يااا ، ياا   ال ابيااط ال ماام للاباعاا  ال   ياا  األ  ااا  ي عمليااام ا   اااج ماادى اعاجاا   -36
رتىل تااوي  م اارام ال ااوى ال املا   عادا  ت نيااني م ا ال وأخ اا يني قااا رين علاب الا .داع  رظاا  

   (44)رت  اج  لي  م  دم  ورت ار ا
ميبن أ  تؤ   الاباع  ال   ي  األ  ا  علب ةارال الال ،  اابب ال اة ل الاذي قاد  و ال ا ، -37

د ااااح ي تبااااايس للااااال  ال اااا  ، و ااااو مااااا قااااد يرااااتج   انل  اضاااا  عاااان ةااااارال الااااال   ن اااام  حتر
   ااال أ  فااا  اع باااارام ت نيااا  وأخااا ى ت  لاااط  ال بلفااا  رتذا ماااا أرياااد للاباعااا  ال   يااا  (45)البيا اااام

 ةاب  ور ا اعايل ال ا   علاب لان  النمااذج رتىل  عا  ا   ااج ي ل لام ال  اني  األ  ا  أ  ت
   (46)ال املي 
    اك تناازع أيضاا  ورا  اا ، ن صلاو الاا  ااام ال   يا  األ  اا  ماان ا  بالاام  ي يا  لاالبي   -38

 ولباا  رتىل الاا   د قاادر أكاا  ماان الااقاا  الب   ا ياا  ماان  ل ااا ماان أ اابال ال  ااني  )م ار اا    ال
(، وتوليااد ا ب ا اام  اال لاا.ي  )خ ولاا  ي البي اا  املنزليا (، وت  مااد  شاابم  والاا  اع اان ما    

__________ 

(43) J Lanier, 2013, Who Owns the Future? (New York, Simon & Schuster)   

    31ا ظ  اعا ي   (44)
(45) Fung Global Institute, Nanyang Technological University and World Trade Organization, 2013, 

Global Value Chains in a Changing World (Geneva, World Trade Organization)   

    38ا ظ  اعا ي   (46)
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و ال ااايل، رتذا أريااد للاباعاا  ال   يا  األ  ااا  أ  تاااا   ي ت زيااز   (47)املااوا  الب لا يبي أكا  علااب 
 بناا  ماان  ااذو ال نمياا  املااا دام ،  اا   ااد ماان  ااذل ج ااو  م ااا   ل . يااط أق ااب منااا    ي ياا  

 ال بنولوجيا وت لي  تبلف  ا البي ي  رتىل أ   ود  بن 
  األ  ااااا  ماااااا م ي  ااااني علااااب لااااناع الايالااااام يااااوخاماااااا ، قااااد تااااا ح الاباعاااا  ال    -39

ال  ااادي آاااا  يماااا ي  لاااط  امللبيااا  الفب يااا  وخ ولاااي  البيا اااام و اي  اااا واجلااا ا   ا لبتو يااا   
وجااح ا  ااوص، أ  تضاا  مبن عااك الااال  الاولاا ، رتذ لااي  ماان  وميباان آااذو ال بنولوجيااا، علااب

الواضا  مااا رتذا كااا  ال بااا ل اعاا  للنماااذج ال   ياا  األ  اا  علااب ا  ت اات لااي ب  ماااارا   اابي ا  مبااا 
 أيضاااا   ااا دو قاااااع املولاااي ب ال قميااا  خااا ل ال  اااد املاضاااك  وقاااد ت ااال الاباعااا  ال   يااا  األ  اااا  

 علب ل يد ت ال  البيا ام و باع  أجاا  ضارال وخا ال    ديدام ي  ني ال  دي آا

 األتمتة الرقمية ومستقبل العمل -خامساا  
كااا  الظاان لااا  ا  أ  فاا   الاا    ااني ال ماام البشاا ي وال قمااك، وياام ي كااز البشاا  علااب  -40

امل ا  الد ن ميبان اخ  اار ا ي قواعاد أو خوار مياام،  يماا ت كاز اعوالايب علاب م اا  م اجلا  
   ال أ  ال ااورام األخالال ي جماال ال بنولوجياا أ خلات (48) لومام و  ا  ل واعاد ااد ال  دقا امل

   (49)  وال   من امل ا   ل ال وتيني ي ويز ا مبا  أمت    ا ف
وت ا  األمت   ال قمي    درال م زايدال لل.واليب علاب تنفياذ امل اا  امل  ل ا   ال مام امل ا ي  -41

اعدي ااا  ال  اااد  يماااا يلاااك:   وت م ااام ا الاااي ا  ال  يااااي ا  لةمت ااا  ال قميااا  (50)ن املاااا ي  .ااااب
؛ )ب( تن ااار الويااا ف ميباان لل.والاايب انضااا ع مب ااا  م   ياا  ولااي  جماا   م ااا  ما ياا  )أ(

  ولااملاا كاا  ألمت ا  امل اا  أ لاغ األ ا  علاب ليالاام ال مام (51) وتلال أل ع مان وتالال الا .دا  ا
 وا  ال مم والنمو انق  ا ي كبم، لواو ي املاضك أو ي اعاض   اعبومي  وأل

 علا العمالة الرقمية آثار األتمتة -ألف 
مااان منظاااور م فا ااام، ميبااان لةمت ااا  ال قميااا  أ  حتااا ر ال ماااال   اااا  م اااا  وييفيااا  أك ااا   -42

   ال (52)لن اا ل رتىل اكنمرت داعا  ورت ارال وأ شا    ا ي  أك    ا او، تاركا   امل اا  ال وتينيا  امل وق ا  ا
__________ 

(47) L Gilpin, 2014, The dark side of 3D printing: 10 things to watch, TechRepublic, 5 March   
(48) E Brynjolfsson and A McAfee, 2014, The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity 

in a Time of Brilliant Technologies (New York, Norton)   
(49) C Benedikt Frey, MA Osborne and C Holmes, 2016, Technology at work v2.0: The future is not 

what it used to be (Oxford Martin Institute and Citi), p.11   
(50) DH Autor, 2015, Why are there still so many jobs? The history and future of workplace 

automation, The Journal of Economic Perspectives, 29(3): 3–30   
    48ا ظ  اعا ي   (51)
(52) UNCTAD, 2016, Harnessing emerging technological breakthroughs for the 2030 Agenda for 

Sustainable Development, Policy Brief No. 45   
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أ  األمت   ما  امت تزيد رت  اجي  ال مال ومن  ةهنا أ  تزيد وع  ال ملياام   بلفا  وديا ،  ا   
أ  ت لاا  اعاجاا  رتىل ال مااال   ااالب   ماا    جيااا ل  ااة  امل كبااام ذاتياا  ال يااا ال  أيضااا    مباهنااا 

اونام، وأ    ضاااني  لياااني ل  ضاااك علاااب اعاجااا  رتىل لاااا  ك لااايارام األجااا ال والبالاااام والشااا
   (53)لي.لو  ام مويفك ال م ي  وال عاي 

وأماااا علاااب لااا يد اك اااار ال ملااا  لةمت ااا ،   اااد أي ااا م األ ااااع الاااد أج يااات مااااؤخ ا   -43
ي املا ااا  مااان جمماااوع الوياااا ف ي البلاااد  47 الااا ةدا   يا اااام مااان الونياااام امل .ااادال أ  ق ا ااا  

 ام األك   ع ض  آذا ال  ديد ي الونياام امل .ادال  اك حتديادا  م د ال    ويض ا والو يا   والف
  ااام ال اااملني ي جمااانم الن اام واللوجااا يام وال ماام املب ااي والاادع  ا  اري  و ااد  اعولااب  

وياااا ف ال دياااد مااان ماااويفك ا ااادمام  و نااااد أ لااا  كاااذلا علاااب أ  لل واتاااب واملاااا وى  أيضاااا  
  وي وقاااا  أ  ي فاااااق  اعاااااار الويااااا ف الااااد (54)م اعولااااب ال  ليمااااك ارتبا ااااا  عبااااايا   او مااااان

   (55)تا دعك م ارام م ولا  ي الونيام امل .دال
،  ي مة  عن اتااع مظا   عاد  تش   وييفك  ب كوقد يؤ ي تزايد األمت   رتىل  ورال  -44

وميبن ت اي  ال مم رتىل عمم روتيع م ا ام عمام  ال روتياع   (56)املااواال وت اج  ما وى ال  او
رتر اا ام أي الاد ميبان رتعاااو  -ورتىل عمم يدوي م ا م عمم م  ي  وامل ا  الوييفي  ال وتيني  

 ااك األقاا ب لةمت اا  ال قمياا    اا   النظاا  عمااا رتذا كا اات  - عاان كيفياا  ال نااااخ الل.الااوب 
م   يااا  )رت خاااال روتياااع للبيا اااام ي قاعااادال  يا اااام  ( أويدويااا  )جااازو مااان عملياااام ةميااا  مااا    

  ( والو ي  م    
وير اا    ااذا ال شاا   الااوييفك الاب ااك امل زايااد  انلاا  ااب الااوييفك، أي اهنيااار الالااب  -45

علااااب األعمااااال الااااد ت الااااب م ااااارام م ولااااا ، ي وااااني تظاااام األعمااااال امل   ياااا   اااال ال وتينياااا  
  والاابب (57)  فيف الش  ( لامدال  ابيا  دوي   ل ال وتيني  )ك)كال .ليم املايل( واألعمال الي

ي لاامو  األعمااال اليدوياا   اال ال وتينياا   ااو أ  ماان ال اا ب جاادا  ي الوقاات الاا ا ن أ  تبااو  
لل و وتااام ال اادرال علااب ااكاااال ر اااق  اع كااام البشاا ي  وم و   ااا  وماان ال اا ب كااذلا رتضاافاو 

ل ال وتينيا  ألهناا ت  ضاك ماا وى ر ي اا  مان ا  اداع كماا أ   ا   روتيع علاب األعماال امل   يا   ا
حتويااام امل اااا  امل   يااا   ااال املبا ااا ال رتىل خوار مياااام والاااو ي   و اااني  اااذين  مااان ال ااا ب والياااا  

__________ 

    48ا ظ  اعا ي   (53)

(54) C Benedikt Frey and MA Osborne, 2013, The future of employment: How susceptible are jobs to 
computerization? (Oxford Martin School), pp. 44–45   

الاااا نا ا  رتىل هناااال ي اااانف الويااااا ف علااااب ألااااا  مااااا ويام ال  لااااي  وال اااادريب، تشاااامم الويااااا ف "امل ولااااا   (55)
امل ااارام" األعمااال الااد ت الااب مااا وى ماان ال  لااي  أو ال اادريب ي عاااو  ال  لااي  املدرلااك ولبنااح  و  مااا وى 

 HJ Holzer and RI Lerman, 2009, The future of middle-skill jobs, Center on Childrenالبباالوريو : 

and Families Briefs No. 41 (Brookings), p. 1   

    52ا ظ  اعا ي   (56)

    48ا ظ  اعا ي   (57)
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الاااا  ني ت اااا  قا مااا  األعماااال امل ولاااا  امل اااارال اكخاااذال ي انعااااار  يماااا تراااا  اب األعماااال 
ل اليدوياا   اال ال وتينياا  أو جل اا  األعمااال امل   ياا   اال ال وتينياا   امل ب ياا  ال ا ماا  رتمااا جل اا  األعمااا

و امل ا اام،  اا   امل اان الااد تبّماام  ي ااا اعوالاايب ال اادرام امل   ياا  البشاا ي    ااورال و ي اا ، كااامل ن 
امل  ل   مب ا   ال روتينيا ،  اك األقادر علاب م اوما  عملياام األمت ا   وتشال األ ااع كاذلا رتىل 

 اااااا م اااااا  ت ااااا ب أمت   اااااا علاااااب اد واملنااااااورال وا  اااااداع والاااااذكاو انج مااااااعك عي أ  م اااااا  ا  ر 
   (58)األرج 
رتضااا   رتىل ذلااا،  اا   األمت ااا  قااد تااؤ   علاااب كاام ماان الناااااو وال جااال  شاابم خم لاااف،  -46

 النااااو أقاام عااد ا  ي   ااام ال ماام امل  ل اا   ااال لو  وال بنولوجيااا واآندلاا  وال ياضاايام و ال ااايل 
ياااا فد  مااان ا  ياااا  الالاااب علاااب ال ماااال مااان ذوي امل اااارام ي  اااذو ا اااانم  وقاااد    اااد ن 

اق  اااا  مااان انق  اااا ام البااا ى امل  دمااا   13كشااافت  رالااا  ال   اااا ي  أج يااات ماااؤخ ا  ي 
والنا ااا  ، أ  امل ااان النااااا ي  تتكاااز ي الف اااام املن.اااا ال أو امل د يااا  النماااو، كاملبي اااام وال عاااارال 

ي ال ااعاام الاد ي وقا  أ  تاؤ ي  أيضاا     ل أ   اب  مت يم الناااو منةفضا  واألعمال املب بي 
 ي ا األمت   رتىل تش   وييفك، كال  ني  والبناو  وتشل ال وق ام املنب  ا  مان  اذا انل   ااو رتىل 
أ  عابو ا ااا   الوييفياا  امل وق ا  جا او انخاا  نم الناعا  عان ال  االام ال بنولوجيا  ي .ملااح 

  (59)ا   ال ااوي ت  يبا  ي  ذو ا انماجلنا

  الشواغل والتحديات المتعلقة باألتمتة -باء 
ي مباااا   ووعااا  ال ملياااامتنااااوي األمت ااا  ال قميااا  علاااب رتمبا يااا  الن اااو   ا   اجيااا   -47

ال ماام    ااد ت ااو   ااالنف  علااب ال مااال  ن اام األ شااا  ال وتينياا  امل وق اا  الن ااا ل رتىل اكنم، وماان 
 اااااةهنا أ  ت  ااااا  قيمااااا  امليااااازال الناااااابي  للم اااااارام ال ماليااااا  ي جماااااانم وااااام املشااااااكم وال بياااااف 

لد تنااوي علاب أ  ت ل  عد  الويا ف امل و  ال ي امل ن ا أيضا  وان  بار   ل أ   ول  األمت   
     (60)م ا  روتيني  وتؤ ى رتىل ت ل تبوين اليد ال امل  وامل ا  الوييفي  ي    ال ااعام

لايما ي البلاادا  النامياا  الااد  وقاد يبااو  لةمت اا  ال قميا  أ اا   ااالغ علاب   ااا  ال مالاا ، ن -48
 ااذو البلاادا   األمت اا  ت  مااد علااب األياادي ال املاا  ال خي اا  كمياازال  ااابي   وماان املاا ج  أ  ت ااة   

ال قميا  أك ا  مان  ل اا خا ل الاانوام ال ا ماا ، أل اح رتذا تااىن انل  اضا  عان األيادي ال املاا  
 ال و وتام و ل ا من ولا م األمت  ،     امليزال النابي  لةجا  املانةف  ل ن.اا   شابم كبال  

   ل اااك الوياااا ف قاااد ، رتىل أ(61)وي  اااذا ال اااد ، تشااال ال  ااادي ام، وااااب ت  يااا  لااادر ماااؤخ ا  
أ   أيضاااا  تباااو  ع ضااا  لةمت ااا  خااا ل ال  اااو  ال ا مااا  ي البلااادا  الناميااا    ااال أ  ال   يااا  يؤكاااد 

__________ 

    49ا ظ  اعا ي   (58)

    44ا ظ  اعا ي   (59)

    50ا ظ  اعا ي   (60)
(61) World Bank, 2016, World Development Report 2016: Digital Dividends (Washington, D.C.)   
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ي م ظا  البلاادا  الناميا  ي األمااد  ت اوي  الوياا ف علااب  ااا  والاا  ينب اك أن يشابم  ااا    
ماا ؛ وعااد  ال  ال لاااببني ربااا: الاا .داع ويااا ف جدياادال وم اا  جدياادال ضاامن الويااا ف ال ا 

تاور اكنم وال بنولوجيا ال قمي  رتىل اعد الذي جي ل ا  دي   م اليا  أو و  جيدا    ا  ال ديد 
 من امل ا  

و  مبااا  البلاادا  أ  تااااعد ي صفيااف اك ااار الااالبي  ال ملاا  لةمت اا  عاان   يااط تااو ل  -49
  وقاد يباو  انل شا ا  (62)اللي    ص ال  لي  وال دريب ال  م  ل لبي  الالب ي ألوا  ال مم

الااااااايب مااااااان وياااااااا ف   وي أي أ اال مفيااااااادال ل وقااااااا  عاااااااد  األ اااااااةاص الاااااااذين ل شااااااا     اعو 
وانلاا فا ال من ااا ي صااايس    بالااام األمت اا  علااب ال مالاا اوينب ااك حتاا ي  ااذو   (63)ال ااعااام

ل  لااي  وال اادريب الايالااام الو نياا  لل نمياا  انق  ااا ي ، مبااا ي ذلااا ليالااام ألااوا  ال ماام وا
والايالام ال ناعي   ورتذا تة  م     ال ااعام  شبم خااص،  ب مباا  م ا ري الايالاام 
أ  ي ياادوا تشاابيم لااو  ال ماام والايالاا  ال  ليمياا  علااب عااو يااا عيب آااذو ال .ااديام، ومبااا 

  يناع  م  أ دا  ال نمي  الو ني  

 والتعلم الرقميالدورات اإللكترونية الم توحة الحاشدة  -سادساا  
الاااادورام ا لبتو ياااا  املف وواااا  اعا اااادال  ااااك  ورام رتلبتو ياااا  مف وواااا  للعمياااا  عاااا   -50

   با ضا   رتىل الاض ام املاعل   الفياديو، (64)الشبب  ال املي  تا   ي  ش  ال  ل  ا لبتو/
ت ااااي   ااااذو الاااادورام خ ااااا   رتضااااا ي ، م اااام ال بااااا ل انج ماااااعك وألاااااليب الاااا  ل  ال فاعلياااا  
وم لماااني مااااااعدين ييااااا و  من اااديام الن اااااش  و فضاااام الااااا   ال قمااااك للم. ااااوى ال  ليمااااك، 

 تام   ذو الدورام كذلا،   لد أ شا  الا ب وأ ا     

 الدورات اإللكترونية الم توحة الحاشدة والتنمية المستدامة -ألف 
مان أ ادا   4ميبن أ  تا   الدورام ا لبتو ي  املف ووا  اعا ادال ي حت ياط اآاد   -51

ضما  ال  لي  اجليد املن ف والشامم للعمي  وت زيز   ص ال  ّل  مادى ال نمي  املا دام ، و و "

__________ 

    50ا ظ  اعا ي   (62)

من األم ل  ال وضي.ي  علاب ذلاا متا ين ال شا ا  تبنولاوجك أجا ي ي لان ا ورال ماؤخ ا   شاة  األمت ا  وماا  بم  (63)
، م ااح علاب Centre for Strategic Futures, 2015, Foresight, Prime Minister’s Officeال مالا   ا ظا  

   ( 2016 باط/  اي   24)ال رةد  ال ا س ي  http://www.csf.gov.sgال ا س: 
تشاامم املبااا رام األخاا ى ي جمااال ال  لااي  ا لبااتو/ لاادع  الاا  ل  املف ااوح مبااا رال "املااوار  ال  ليمياا  املف وواا "   (64)

، UNESCO, 2015, A Basic Guide to Open Educational Resources (OER)ملزياد مان امل لوماام ا ظا : 
)الاااا رةد  الاااا ا س ي  http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002158/215804e.pdfم اااااح علااااب الاااا ا س: 

   ( 2016 باط/  اي   24
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  ومان  اةهنا  (65)رام أ  تاو   ت ليماا  عاعياا    بلفا    يادال"   من  اة   اذو الادو اعياال للعمي 
دع  ورال ي     ت دمي ال  لي ، ن ليما ي املناا ط الاد تف  ا  رتىل املاوار   وت م ام  كذلا أ  حتر
اك اااار انق  اااا ي  وانج ماعيااا  لاااذلا ي خفااا  تبلفااا  الن اااو   ا ااادمام ال  ليميااا  وج ااام 

 ي م ناول من     اج  رتليح   ال وى ال  ليمك ال ايل اجلو ال
 ل أ  ف  عوامم م نوع  قد حتّد من   ص الولول رتىل  ذو الدورام وانل فا ال من ا   -52

وي  لاااط   ااا   اااذو ال وامااام  اآياكااام األلالاااي  وا اااوى املاااوا  ال  ليميااا     لاااب لااا يد اآياكااام 
، ا  ت ااااتمو وقااااا   شاااابب   ن  األلالااااي ، ت  ضااااك املشااااارك  ي  ااااذو الاااادورام ا لبتو ياااا  ات ااااا

  و ااو مااا ي ااع أ  الالباا  ماان املنااا ط  اال املولااول   شاابم ماااوراليشاامم م اادام و  جميااام  مبااا
جيااااد واملنااااا ط ال يفياااا  ال وماااا  ماااان اآياكاااام األلالااااي  ال  ماااا  لل. ااااول علااااب ا  ت اااات و/أو 

الضاوو علاب أربيا  ت لاي    وياالس  اذا الوضا  (66)الب   او لان تن فا  جاذو الادورام ا لبتو يا 
الفعااااوال ال قمياااا  كةاااااوال أوىل جل اااام املااااوا نني يااااا فيدو  ماااان ال بنولوجيااااام النا اااا   ي جمااااال 

  امل لومام وانت انم 
وأماااا  النااااب  للم. اااوى،   شااامم األماااور الاااد قاااد ت  قااام انلااا فا ال املمبنااا  مااان  اااذو  -53

ومااا  ال اااوى للاااايا  اللاااك   الااادورام الااادورام ا لبتو يااا  املااااا م امل  ل ااا   الل ااا  ومااادى م 
ي م ظااااا    ا  بليزيااااا واملاااااوا  ال  ليميااااا  امل اوااااا  مااااان خااااا ل  اااااذو الااااادورام ا لبتو يااااا  تر اااااد  

  وقاااد ااااّد ذلاااا مااان رتمبا يااا   شااا  أ وام الااا  ل  ا لباااتو/  اااذو ي البلااادا   ااال (67)اعاااانم
ذي ت دمح  ذو الادورام قاد ن يباو  م  ماا    كما أ  ال وى املوود عا ال  ال ا  بليزي النا    

 للايا  اللك أو ملبيا  ل و ياجام واألولويام ال  ليمي  ي  لدا  أخ ى 
ون تضمن تبنولوجيام ال  ل  ال قمك، كالدورام ا لبتو ي  املف وو  اعا ادال، حتاان  -54

ال لاااد وال  ياااي   وينب اااك الن اااا ل ال  ليميااا ، ولااان ي ااااىن ت ياااي  أ   اااا رتن مااان خااا ل ال ع ياااب و 
الاااااا  ل  ا لبااااااتو/ وتنفيااااااذ ا  ت اااااامي   ااااااذو الاااااادورام ا لبتو ياااااا  و ل ااااااا ماااااان تبنولوجيااااااام

ياااا عيب ل و ياجاااام ال  ليميااا   كماااا ينب اااك م اعااااال األ ااادا  ال  ليميااا  والااانار رل الت ويااا   مباااا
لباااتو/ أو جااادوى امل  مااا  لفااا ا ى البلااادا  أو املناااا ط لااادى حتليااام الااا دام  مشااااري  الااا  ل  ا 

  تولي   ااق ا 

__________ 

ع   قدمح الايد  ار لز ي اج مااع   ياط ا ا او الفالام  اني  ور  اللعنا  امل نيا    ااةل ال لا  وال بنولوجياا  (65)
   أل  ا  ال نمي  

(66) J Hansen and J Reich, 2015, Democratizing education? Examining access and usage patterns in 
massive open online courses, Science, 350(6265): 1245–1248   

(67) B Moser-Mercer, 2014, MOOCs in fragile contexts, in Proceedings of the European MOOCs 
Stakeholders Summit 2014, Lausanne, 10–12 February   
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 دروس السياسة العامة -سابعاا  
يااا ند  ااذا الف اام رتىل املناقشااام املواضااي ي  اجلماعياا  أ ناااو ا   ااا  اج ماااع   يااط خاا او  -55

ي  2016اللعناااا  امل نياااا    اااااةل ال لاااا  وال بنولوجيااااا أل اااا ا  ال نمياااا  ي كااااا و  ال ا//يناااااي  
أجاا ي أ ناااو رتعاادا   ااذا ال   ياا   وقااد تا قاات املناقشااام رتىل أ اا    و ا ااات، ورتىل الب.اام الااذي

ال بنولوجيام النا ا   الاد ي ناوآاا  اذا ال   يا  ي لايا  أ ادا  ال نميا  املاا دام   ووراد م ي 
  ذا الايا        رو  ليالاتي  ي   تف يل ا  يما يلك  

يوووووووات المعلوموووووووات ال توووووووزا  المتطلبوووووووات األساسوووووووية لالسوووووووت ادة مووووووون تكنولوج -ألف 
 واالتصاالت قائمة

 ناااد  اا و  جو  ياا   ااني الااايا  الااذي ترااا .دع  يااح ال بنولوجيااام ال قمياا  اجلدياادال  -56
اليو  والايا  الذي كا ت ترا .دع  يح قبم ع د من الزمن   ال بنولوجيام اجلديدال ت اور ي 

لل واتاااف الن الااا  و اااابب    ي ااا  ت مياااز  ا  شاااار ال بنولوجياااام ال قميااا   فضاااام انك اااااح امل زاياااد
ان ت اات  وتنشااة  ااذو ال بنولوجيااام كااذلا ي لاايا  عاااملك  اا د مااؤخ ا  اع مااا  اتفااا   شااة  
أ دا  ال نمي  املا دام   ور    ذو الف و ،     ف  قوالا  مشاتك   اني ال بنولوجياام النا ا   

لبلادا  وا  م اام  و او وال دمي  علب ل يد الف ص الد ت ي. ا وال .اديام الاد تا و اا أماا  ا
ماااا يااا   أربيااا  موالااال  ال  ااادي ملباااا ك ليالاااام ال نميااا  )كالااقااا ، وال ااا.  وانلااا  مارام 

 وامل ارام( وال ة ص ال   وال عارب من املاضك 
لاالبي  علااب  انعااتا   ااة  تابياط ال بنولوجيااام ال قميا  قااد يااتد   اارا   أيضاا  ومان امل اا   -57

ا  مااااج انج مااااعك ويااا مة  عااان مظاااا   عاااد  املاااااواال والااا ي اب  اااذو اك اااار   البيا اااام 
الضةم  وما ي  م جا من تبنولوجيام رقمي ، علب لبيم امل ال، قد تول  اآوال  اني املاوا نني  

عاان  منااوا    ااني البلاادا    ااؤ ي رتىل صلااف البلاادا  النامياا  وأقاام البلاادا  أيضااا  وقااد تنشااة  ااذو اآااوال 
، وقااد تنشااة واا   اخاام البلاادا   فااا ا ل واماام ت  لااط  نااوع ال كااب أك اا   ااا  ااو والاام واليااا  

 اجلن  وال    واملبا  و ل ذلا من ال وامم 

يكتسي السياق المحلي والم ارات المحليوة أهميوة جوهريوة لتحقيوص أقصوا حود  -باء 
 من منافع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  يبو  تاوي  ال بنولوجيام النا    وتنفيذ ا ما عيبا  رتىل انو ياجام الليا  ينب ك أ -58
وواا زا  ل   بااار   ال بنولوجيااام اجلديادال تاااا   ي ال نمياا  املاا دام  عناادما تةخااذ ي انع بااار 
الايا  انج ماعك انق  ا ي والايالك للبلدا  وعندما تشمم اع باارام جام ا  اور اا البشا  

 للف  او    وم اعي 
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وال درام اللي  ألالي  لضما  ال فا ال البلدا  من ال بنولوجيام ال قمي  اجلديادال ما   -59
و     ار ا الالبي  ي أ    اا   بن  و و ما يا   اعاجا  رتىل  اذل ج او  م ام رال مان عيا  
 ألاا.اب امل اال.  ماان أجاام ال بيااف علااب عااو الاا باقك ماا  ت االام الالااب علااب امل ااارام ي

 لو  ال مم  

يلووزم تكييووف األلوور التنليميووة لالسووتجابة كلووا التحووديات الجديوودة التووي تطرح ووا  -جيم 
 التكنولوجيات الناشئة

  أيضاااا  ن ت   ااا  ال بنولوجياااام النا ااا   علاااب رت شااااو  ااا ص رتمنا يااا  ورتمناااا ت ااال حتاااديام  -60
ن  اىن مل ا ري الايالاام  وت  لط  ذو ال .ديام  ماي  البيا ام وتبا آا ورت ار ا، و ك مااا م

حتااديام علااب لاا يد و ااو  املااوا نني وتااوا    أيضااا  عاان تناوآااا  وقااد ت اال ال بنولوجيااام النا اا   
ال وى عند النظ  ي تو ي  ملبي  البيا ام  ني ألا.اب امل ال.   وقاد تشامم  اذو ال .اديام، 

  اااااد   ايااااا  ي علااااا  أماااااور،   ااااادا  ا  ولاااااي  و ياكااااام الاااااالا  اجلديااااادال )للشااااا كام( الاااااد
  املا  لا، وانع ما  علب تبنولوجيام رقمي  م ين   

ع وال علب ذلا، متّبن ال بنولوجيام ال قمي  اجلديدال من تف يم اعوكما  ال ا ما  علاب  -61
املشااارك   ااا     تباان صااا  علااب  ااال   اال أ  حت ااط ذلااا ي  ضااك وجااو  جم ماا  مااد/  شااس 

من ال فاعم وقا رال علب تاةل  ذو ال بنولوجياام ال قميا  ووبومام ت اك األولوي  آذا النوع 
   ورال   ال   

 يمكن أن تساعد مأسسة االستشراف التكنولوجي مقرري السياسات -دا  
قااااااااد يااااااااااعد انل شاااااااا ا  ي حتديااااااااد ال اااااااااورام ال بنولوجياااااااا  وأ   ااااااااا انق  ااااااااا ي  -62

أرجاا ي  ا ي اا  تناااع  ماا   وانج ماااعك   اال أ  الااام  األ اا  ل ل شاا ا   ااك أ   ولاا ح، رتذا
الايالام ال ام ، أ  يااعد ي تشبيم املا  بم مان منظاور اباذ ياام  قاع أق اب واد مان 

 منا   ال بنولوجيام  يما افف املةا   الد قد تتتب علي ا 
وي  مااااد انل شااااا ا  علااااب ماااااا وى ال .ليااااام وت فاااااوم تب اتاااااح علااااب املاااااا وى اللاااااك  -63

م اام ال .اادي ال  ياااك ي مةلااا  عملياا  انل شاا ا  علااب عااو جي ل ااا وا قليمااك وال اااملك  وي 
تااا   ي الااتاتيعيام ال نمياا  الو نياا  وتلااي امل البااام اللياا   وماان  ااة  ذلااا أ  يااااعد ي 
ضاااما  رت ااا اد ألااا.اب امل ااال.  امل نياااني لاااي  ي  نااااو الاااايناريو ام  .ااااب ورتمناااا ي لاااو  

  و ااو مااا يااالس الضااوو علااب أربياا  عملياا  انل شاا ا  أيضااا  املبااا رام الايالاااتي  ذام ال اال  
ضا  لل .ليام ي لايا   اذو ال مليا   وينااوي انل شا ا    الناب  لل بنولوجيام الد ال الاد صر
علاااااب رتمبا اااااام  ا لااااا  كاااااة اال ل   يااااا  الايالاااااام علاااااب خم لاااااف املاااااا ويام )ا قليماااااك واللاااااك 

ولا م تشمم ال ةدا  أ  ق  من املدر ني ل يال وال ااعك(، ما ي   أربي  أ شا   ناو ال درام  
  ش  امل ارام و  ل ا 
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 االستنتاجات واالقتراحات -ثامناا  
قاد    يااط ا اا او ي الفااتال الفالاال   اني  ور  اللعناا  انلاا ن اجام وانقتاوااام ال الياا    -64

 13رتىل  9تال مان كك تنظ   ي ا اللعن  ي  ور ا ال الا   عشا ال امل ا ر ع اد ا ي جنياف ي الفا
  2016أيار/مايو 

 االستنتاجات الرئيسية -ألف 
رت  املنااا   الااد قااد ت . ااط للبلاادا  ماان جاا او ال بنولوجيااام ال قمياا  النا اا   الااد تااا    -65

رتلي ااا  ااذا ال   ياا  مشاا و    ام  ك ااا اآياكاام األلالااي  ال بميلياا  ال  ماا  )ومن ااا املااوار  البشاا ي  
ااقاا  واأل اا  ال ا و ياا ( واآياكاام األلالااي  ال قمياا  اجلياادال )وخبالاا  الشاابب  واآياكام األلالااي  لل
 ال  يض  الناا (:

ميباان ملةلااا  انل شاا ا  ال بنولااوجك ي رت ااار عمليااام صااايس الايالااام  )أ( 
وال نميااا  الو نيااا  أ  تاااااعد البلااادا  ي حت ياااط أ ضااام الااا فا ال  بنااا  مااان الفااا ص الاااد ت ي. اااا 

  اك  ذاتح ملا ت لو من حتديام؛وال  دي يال اورام ال قمي  
تناوي تبنولوجيام حتليم البيا ام الضةم  ورت ت ات األ اياو علاب رتمبا اام  )ب( 

خب ولاي   وا م ت  لاط  أيضا   ا ل  للماارب  ي حت يط أ دا  ال نمي  املا دام ، ولبن ا تا ح 
 البيا ام وأمن ا ول ي  ا؛

ياااااا ند ال دياااااد مااااان تبنولوجياااااام البيا اااااام الضاااااةم  وخوار مياااااام الاااااذكاو  )ج( 
انلاناعك رتىل تبنولوجيا ال خ  املف وو   و و ما ي اي    لاا  ل   باار الشاامم املاوا  للف ا او 

 ا عيب للشوا م ا منا ي  امللّ. ؛ول بييف  ذو ال بنولوجيام اليا  مبا ي
األ  اااااا  ي جماااااانم ذام لااااال   ال نمياااااا   ت ناااااوع تابي اااااام الاباعااااا  ال   يااااا  ) ( 

املااا دام ، مبااا ي ذلااا تنمياا  املشاااري  وانلاا دام  البي ياا  والبناااو وال  لااي    اال أهنااا قااد تاا مة  
 علب ل يد األمن وامللبي  الفب ي ؛عن   ار للبي  علب لو  ال مم وتنش   وا م 

ني  علاااب  ااااا  والااا  ن تراااا ةد  الاباعااا  ال   يااا  األ  اااا  ي عملياااام ال  ااا )ه( 
  ااد،  اال أهنااا تناااوي علااب  اا ص تبنولوجياا  قااد ت يااد تشاابيم عمليااام ا   اااج  وتشاامم  ااذو 
الفااا ص ال بيياااف الوالااا  النااااا ، وخفااا  تبااااليف ال  اااني  امل  ااالال وال ا  ااا ، وتباااايس للاااال  

جااح ا   اااج  وي  ااني رتجاا او املزيااد ماان الب.اام ل .ديااد  اااا  الفاا ص وال .ااديام املمبناا  علااب و 
 لدا  النامي  وأقم البلدا  منوا ؛الدق ، ن ليما ي الب

تنااااوي األمت ااا  ال قميااا  علاااب رتمبا يااا  حتااااني ا   اجيااا  ووعااا  ال ملياااام ي  )و( 
مباااا  ال مااام  وقاااد يفياااد ذلاااا ال ماااال  ن ااام املزياااد مااان األ شاااا  ال وتينيااا  امل وق ااا  الن اااا ل رتىل 

مان عاد   أيضاا  دال   ل أ  األمت   قد حتاّد اكنم، وال .داع   ص عمم ت الب م ارام جدي
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الويا ف امل او  وتؤ ي رتىل ت يل تبوين األيادي ال املا  وامل اا  الوييفيا  ي خم لاف ال ااعاام  
ولل.د من اك ار الالبي  لةمت ا  ي جماال ال مام، ينب اك حت ياط ال اوام   اني م اارام ال اوال ال املا  

 ال مم؛اجلديدال ال مل  ألر اب  وامل البام
ت اااي  الااادورام ا لبتو يااا  املف ووااا  اعا ااادال   لااا  للبلااادا ، وخبالااا  املناااا ط  ) ( 

الف ااالال املاااوار ، ل  ااادمي ت لاااي  عااااعك   ياااد ال بلفااا    ااال أ   اااذو الااادورام قاااد تولااا  الفعاااوال 
 من     ةم  اعاج  رتلي ا   ال  ليمي  وال بنولوجي  ال ا م  رتذا   تا  د  حتديدا  

 االقتراحات -باء 
 ترشع  الدول األ  ا  علب النظ  ي ماارام ال مم ال الي : -66

املشارك  ي متارين انل ش ا  لف    ور ال اورام ال قمي  ي لاياقا ا الو نيا   )أ( 
أ ااادا  ال نميااا  الو نيااا  ا الااا ، ون لااايما ماااا تنااااوي علياااح مااان رتمبا اااام لإللااا ا  ي حت ياااط 

 وال املي ؛
الاااام و نيااا  م  مااا  لااادع  تااااوي  ال بنولوجياااام ال قميااا  النا ااا   اع ماااا  لي )ب( 

 من   ص الل.ا   ال كب ال بنولوجك؛وتبييف ا و ش  ا، من أجم انل فا ال  ا ت ي.ح 
وضاا  ليالااام تنظيمياا   شااة  البيا ااام تااوا    ااني اع ااو  الف  ياا  واجلماعياا   )ج( 

   ان  بار؛ال م اري وحتفظ خ ولي  البيا ام وأمن ا،  يما تبفم
رتذكاااااو الااااوعك  شااااة  ال  دياااادام ال ملااااا  ع ااااو  املااااوا نني الااااد قااااد ت ل اااااا  ) ( 

 لتاتيعيام البفيل   ال  دي آا؛ال بنولوجيام ال قمي ، واع ما  الايالام وان
النظ  ي تاةل ال اورام ال قمي  ل . يط ال نميا  املاا دام  مان خا ل ج او   )ه( 

م املشااااري  ال ا ااادال الاااد متوآاااا الدولااا ( و اااد  رتىل رتوا ااا  ا  مااا  مباااا ت و  اااا اعبومااا  )مااان قبيااا
 اد ال من رتمبا ام علب  ذا ال  يد؛تناوي عليح تبنولوجيام رقمي  

انل م ار ي  ي    ي   مواتي  لل نمي  ال قمي   ولا م تشمم ت زيز البني  ال . ي   )و( 
ماااان  ياكاااام ألالااااي  )كاااا أ  املااااال البشاااا ي ل بنولوجيااااا امل لومااااام وانت ااااانم ومااااا يبمل ااااا 

  واآياكم األلالي  للااق  واأل   ال ا و ي ( 
 وترشع  اللعن  علب اصاذ ا اوام ال الي : -67

انضااا ع  اادور مناا  ل بااا ل الاادرو  املنب  اا  عاان متااارين انل شاا ا ، مبااا ي  )أ( 
 ذلا ا خفاقام و  ص النمو وال نمي ؛

قمياا  امل  االال وا  بالااا ا علااب ال نمياا  املااا دام ، خ ولااا  رلااد ال اااورام ال   )ب( 
  الناب  ألقم البلدا  منوا  

    


