
GE.18-03226(A) 



 اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية
 احلادية والعشرونالدورة 
 2018أاير/مايو  18-14جنيف، 

 )ب( من جدول األعمال املؤقت3البند 

بناااااك الكتاااااكاة الر ميااااة ألجاااات اولااااتتادة ئاااا  التكنولوجياااااة ال ا مااااة   
ملتعلاا  الواعااد والناشاا،ةم ئاارت ال بياا  بشااكت ااااع  لااس الواعااد ا نسااا  وا

 ابلشواب
 ت رير األئني العام   

 تنفيذي موجز  
حيدد هذا التقرير املهارات والكفاااات الرقمياا المةماا غالاتامل اانمكاامنت اان ا ياا  

د هباا ميكان أ  تاااع قا اليتللتكنولوجيات الرقميا القا ما والناشئا. ويتناول التقرير أيضاً الطري
هااااارات ناااااا املبأوجاااات التقاااادل التكنولااااوجل ج اااااال تكنولوجيااااات امل لومااااات واغت اااااغت ج 

 لاادا  النامياااا،يما البقميااا. ويناااقت التقرياار األولاااس والاياالاااات المةمااا ج البلاادا ، غ الااالر 
تاات  نولوجيااا. و ُ ات التكلبناااا الكفااااات الرقميااا وذيئااا هااذل البلاادا  للموجااا الراهنااا ماان التااا  

كال تنرار لرقمياا، التقرير مبجموعا مان التويايات بناك  ييفياا اااف الكفاااات واملهاارات ال
 فيها الدول األعضاا واجملتمع الدويل.
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 ئ دئة  
اختااااارت اللجنااااا امل نيااااا بتااااال  ال لاااا  والتكنولوجيااااا ألعاااارا  التنميااااا، ج دورذااااا ال ناااارين  -1

قمياا ألجاا اغالاتفادة ، مولوس "بناا الكفااات الر 2017امل قودة ج جنيف، الويارا، ج أاير/مايو 
ت لااا  ُب اااد املاااااا والمااان التكنولوجياااات القا ماااا والناشااائا، ماااع الليياااز بناااكا خاااا  علااا  الُب اااد ا ن

  الدورات. ملا بف 2018-2017ابلنباب" يكحد مولوعف تويل اللجنا أولويا هلما ج فلة 
وبايا اانالهال ج ت زيز فه  هذا املولاوس يي األولوياا، وماااعدة اللجناا ج ماداوغذا ج  -2

 6ماان لفرياا  مناقنااا ج جنيااف ج الفاالة  دورذااا اداديااا وال ناارين، عقاادت أماةااا اللجنااا اجتماعاااً 
. ويااااتند هاااذا التقريااار إىل الورقاااا التحليلياااا الااايت أعااادذا أماةااااا 2017تنااارين ال/ااااا/ةوفم   8 إىل

، وةتااا أ أعمااال فرياا  املناقنااا، ودراالااات اداااغت القطريااا املقدمااا ماان أعضاااا اللجنااا، (1)اللجنااا
 ومؤلفات يات يلا، وم ادر أخرى. 

 التغري التكنولوجي وأتثريه  -أووا  
التااا ات التكنولوجياااا الاايت شاااهدذا الااانوات األخااا ة، املدفوعااا علااا  وجاات ا  اااو   تتااي  -3

ت ااااادات ج اغق ابلتطاااور الااااريع ج تكنولوجيااااات امل لوماااات واغت اااااغت، إمكاةياااا إحاااادا  ااااول
 أ  تتاااب  يباا ة ج  عاان يلاه، هناااا إمكاةيااا واااف املاااتوايت امل يناايا لك/اا  مان النااا . وفضاامً 

 لتكنولوجيف.االتوليف و ات ج إرابا القطاعات اانةتاجيا واألالواق، بطرق منها التقارب هذل التا  
وأدت أوجاات التقاادل الاايت حاادًت مااؤخراً ج تكنولوجيااات امل لومااات واغت اااغت، والاايت  -4

اتامت ابغعتماد عل  التلازين والتحلياا الارقميف للبياامنت، والقادرات الااري ا النماو بتكااليف 
وتزايد الهولا اغالتلدال، إىل ةايدة إاتحا اغالتفادة من التكنولوجيات. وتنما هذل  منلفضا،

التكنولوجيات، م/ًم، إةلةت األشياا، والبيامنت الضلما، والاذياا اغياطناعل، والاتحك  ا يل 
يااااا الروبااااوا، والتنااااايا ا يل، والطباعااااا ال/مًيااااا األب اااااد، والتكنولوجيااااا اديويااااا، والاااااواتا الناةو 

والتكنولوجيااات  واملتناهيااا ال ااار، والتكنولوجيااا ال  اابيا، والبيولوجيااا التلليقيااا، واملااواد الناةويااا،
. وتتاااي  تطبيقاااات هاااذل التكنولوجياااات فريااااً (2)املتطاااورة لتلااازين الطاقاااا، والمالاااا الااااجمت

التقااارب جدياادة لمةدهااار اغقت ااادي، وااندماااع اغجتماااعل، واغالااتداما البيئيااا، بطاارق منهااا 
والتولياااااف التكنولاااااوجيف. وعاااااموة علااااا  يلاااااه، فااااا   مااااان شاااااك  التطبيااااا  ا اااااامع لل دياااااد مااااان 

ج اقيااااا  التنمياااااا  الااااايما يات القااااادرات الرقمياااااا، أ  يااااااه  أيضااااااً  التكنولوجياااااات الناشااااائا، غ
. ومااان أم/لاااا هاااذل التطبيقاااات أجهااازة اغالتنااا ار الااايت ُتااااتلدل لتحااااف اانةتاجياااا (3)املااااتداما

__________ 

ورقا التحليليا وال رو  واانالهامات املقدماا إىل اجتمااس فريا  املناقناا امل قاود باف الادورات، املاذيورة ج هاذا ال (1)
)اطُلااع علياات  http://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=1562التقرياار، متاحااا ج املوقااع 

 (.2018شباط/ف اير  27ج 
(2)  Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), 2016, OECD Science, 

Technology and Innovation Outlook 2016 (OECD Publishing, Paris); E/CN.16/2016/3. 
(3) A/72/257. 

http://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=1562
http://undocs.org/A/72/257
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ا، والتكمف املتناهل ال ار املقدل للمزارعف الاذي يُاوة س عان طريا  األجهازة ا،مولاا، ورالا  الزراعي
 . (4)خرا ط بيامنت ملكافحا حاغت تفنل األوبئا، واألةرما الذييا اندارة امليال

وخضاا ت ر ر أوجاات التقاادل التكنولااوجل الااراهن علاا  أالااواق ال مااا والو ااا ف لنقااا   -5
اً عل  أتً  املنتدايت الرقمياا والتناايا ا يل. ولاوحن أ  املنتادايت الرقمياا، ماتفيض ري ز أالاال

غ الايما للناااا، ميكنهاا أ   -وإ  ياةت توفر أةواعاً جديدة من املهان وتولاد فريااً لل ماا ادار 
اد  أيضاً لااطاً أيا  علا  األجاور و اروم ال ماا بااب  مازو ال ماا وتقاد  خادمات عان 

ت ل  ابلتنايا ا يل، ف   من شك  تزاياد التناايا ا يل للمهاال أ  ِّن اا  ال ماال . وفيما ي(5)بُ د
املهااال ا طاارة واملتوق ااا والروتينيااا ميااق ميكاانه  القيااال مبهااال ال مااا الناايقا األي/اار أمناااً وابتكاااراً، 

ل، ابانلااافا إىل أةنااطا اللفياات. ومااع يلااه، ميكاان للتنااايا ا يل أ  يقلااا ماان اداجااا إىل ال مااا
باااا رمباااا اداجاااا إىل ياااناعات ييملهاااا، حياااق ياااؤدي إىل ةايدة اانةتاجياااا وميكنااات ةايدة ةطااااق 

. ويكتناااااف الاماااااو  التاااااكً  ال ااااااج للتكنولوجياااااات ا ديااااادة (6)ال ملياااااات بتكااااااليف هامنااااايا
وعواقبها عل  أالواق ال ما والو ا ف، مبا ج يلاه أتً هاا علا  ةاوس الو اا ف والقطاعاات الايت 

 الُتننك.  التبق  أو
ر التااا  التكنولااوجل علاا  النااااا والرجااال بطريقااا  تلفااا -6 . فلاادمات تكنولوجيااا (7)ويااًؤ

امل لومااات واغت اااغت تااوفر فاار  ال مااا يي األجاار ا يااد ةااابياً للنااااا، عاا  أ  ةااابا عمااا 
فاا ، املرأة ج املهن املتل  ا ج اال تكنولوجيا امل لوماات واغت ااغت غ تازال شاديدة اغخ

اقت ااااداً مااان  13 . وينااافت دراالاااا االتق اااا يا ُأجريااات ماااؤخراً ل(8)وخباياااا ج البلااادا  النامياااا
اغقت ااادات املتقدمااا والناشاائا الكاا ى عاان أ  تو يااف املاارأة يليااز ج املهاان املنلفضااا النمااو أو 

ة أيضاااً ج ا خااذة ج اغااااار، م/ااا املبي ااات والتجااارة واألعمااال املكتبيااا. وياانلفض  /يااا املاارأ
القطاعات اليت يُتوقع أ  تُلاا  فيهاا ب اض الو اا ف ةتيجاًا للتناايا ا يل، م/اا قطااعل الت انيع 
والبنااااا. وإلاااافًا إىل يلاااه، يقاااا عااادد الناااااا ال ااااممت ج فئاااات و اااا ف ال لاااول والتكنولوجياااا 

ياااد علااا  واهلندالاااا والرايلااايات، ولاااذله قاااد غ تاااتمكن الناااااا مااان اغالاااتفادة مااان الطلااا  املتزا
 . (9)ال املف يوي املهارات ج هذل اجملاغت

وقاااد ياااوفر التاااا  التكنولاااوجل الااااريع للبلااادا ، بناااكا عاااال، فريااااً انحااادا  ااااول ج  -7
التنميا، ولكنت ي/  أيضاً بواعق قل  مهما ينباال لوالا ل الاياالاات م ا تهاا لضاما  إمكاةياا 

املاتداما والناملا. فاملكاال  اان ا يا اليت توفرها اغالتفادة من التكنولوجيات ج اقي  التنميا 
التكنولوجيااااااات ا دياااااادة والناشاااااائا غ تتحقاااااا  بنااااااكا تلقااااااا ل. وج الوقاااااات الااااااذي تااااااوفر فياااااات 
التكنولوجيات ا ديادة و اا ف جديادة وفريااً للتنمياا، ف داا تاؤدي أيضااً إىل ةايدة الطلا  علا  

__________ 

(4) E/CN.16/2016/3. 
(5) J Drahokoupil and B Fabo, 2016, The platform economy and the disruption of the employment 

relationship, European Trade Union Institute Policy Brief No. 5. 
(6) E/CN.16/2016/3. 
(7) OECD, 2017, Going digital: The future of work for women, Policy Brief on The Future of Work. 
(8) UNCTAD, 2017, Information Economy Report 2017: Digitalization, Trade and Development 

(United Nations publication, Sales No. E.17.II.D.8, New York and Geneva). 
(9) E/CN.16/2016/3. 
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يا م ا ا الفجوات القا ما فيما يت لا  ابلقادرات . وي ة يله أمه(10)املهارات والكفااات الرقميا
داخا وفيما باف البلادا  والقطاعاات وشارا   اجملتماع، مياق تاتمكن اجملتم اات مان التكياف ماع 

 التا ات التكنولوجيا واغالتفادة منها.

 املهاراة والكتاكاة الر مية -اثنياا  
الو ااا ف املاااتقبليا الااتتطل   ج املا ااا ماان 90إىل  85تناا  التقااديرات إىل أ  ةااابا  -8

. ومع يله، تن  التقاارير إىل (11)مهارات تكنولوجيا امل لومات واغت اغت 2020ملول عال 
أ  أي/اار ماان ًُلااق القااوة ال املااا ج بلاادا  منرمااا الت اااو  والتنميااا ج املياادا  اغقت ااادي ي اااةو  

ياااا بطريقاااا منتجاااا، ج حاااف مااان اخفاااا  شاااديد ج القااادرة علااا  االاااتلدال التكنولوجياااات الرقم
. يمااا (12)ج املا ااا ماان الاااكا  يفتقاارو  إىل مهااارات تكنولوجيااا امل لومااات واغت اااغت 56 أ 

يزيااد احتمااال افتقااار النااااا للمهااارات الرقميااا علاا  احتمااال افتقااار الرجااال هلااذل املهااارات. وقااد 
ت النااباب املقبلااف علاا  ُأشاا  إىل أ  الفجااوة ا خااذة ج اغتااااس بااف م ااارم ومهااارات وقاادرا

الوق ال ما، من جاة ، وامل ارم واملهارات والقدرات اليت يطلبها أيحاب ال ما، من جاة  
. وعموة عل  يله، تنهد البلدا  الناميا ةايدة ج عادد (13)رخر، هل أحد ال وا   املهما للنمو

ااو ة اف ملياار شااب النباب ج الوق ال ما. وج ال قاود القادماا، الينضا  إىل القاوة ال املاا 
مليو  شااب أفريقال إىل الاوق ال ماا الانوايً  11ييين وهندي. وج أفريقيا، يُتوقع أ  ينض  او 

. ويؤيد يله أمهيا أ  يوا   وال و الاياالات واللبويو  املناهأ الت ليميا مباا (14)ج ال قد القادل
 يتف  مع املتطلبات املتا ة ألالواق ال ما. 

غ تنح اار أتًاا ات تكنولوجيااات امل لومااات واغت اااغت ج الو ااا ف  وج الوقاات ةفااات، -9
ا لرقميااا الضاااروريالكفااااات وإ ااا تنااما أيضاااً املناااريا اغجتماعيااا واملدةيااا ج اجملتم ااات. فتااوافر ا

ااان مااان ةوعياااا حيااااة الناااا  وف الياااا عملهااا . ولاااذله فااا   الكفاااااات واملهاااارا ا عاماااا ت الرقمياااحيا 
 ن التكنولوجيااتالتفادة ماا الف الا ج عامل اليول وعامل املاتقبا، ويذله لمأالاالل لضما  املناري

 القا ما والناشئا. 

__________ 

ابانلافا إىل يله، ينكا التفاوت بف األشلا  ج املهاارات الايت  ك اانه  مان االاتلدال التكنولوجياات أحاد  (10)
 ة الرقميااا. وابانلااافا إىل إمكاةيااا الويااول إىل اانةلةاات، ُحااد ادت أيضاااً ال وامااا الاايت قااد تزيااد ماان اتااااس الفجااو 

خااا ة مااااتلدل تكنولوجياااا امل لوماااات واغت ااااغت واملهاااارات الرقمياااا ج االاااتلدال اانةلةااات لااامن  اااددات 
 E Hargittai, 2003, How wide a Web? Inequalities in accessing informationالفجاوة الرقمياا. اةرار  

online; E Hargittai and A Hinnant, 2008, Digital inequality differences in young adults’ use of the 

Internet, Communication Research, 35(5):602–621. 
(11) https://ec.europa.eu/jrc/en/news/job-market-fails-unleash-ict-potential-9692  27)اطُلااااااااااااااع علياااااااااااااات ج 

 (. 2018شباط/ف اير 

(12) Broadband Commission for Sustainable Development, 2017, Working Group on Education: 

Digital Skills for Life and Work.  

(13) The Economist Corporate Network, 2016, Shaping the Future of Work: Technology’s Role in 

Employment (Dubai) . 

(14) https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25010/Will0the0digit00realizing0jo 

b0gains.pdf?sequence=1&isAllowed=y (.2018شباط/ف اير  28. )اطُلع عليت ج  

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/job-market-fails-unleash-ict-potential-9692
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25010/Will0the0digit00realizing0jo
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 املهاراة والكتاكاة الر مية الالزئة لل رن احلادي والعشري  -ألف 
تنما الكفااة الرقمياا، بناكا عاال، امل اارم واملهاارات المةماا للنالت لكال يتاا   -10

 لوماااات واغت ااااغت لتحقيااا  أهدافااات النل ااايا أو املهنياااا. وينباااال لااات االاااتلدال تكنولوجياااا امل
النرر إىل الكفااات الرقميا غ ابعتبارهاا تت لا  فقاط ابملهاارات التقنياا، وإ اا ابعتبارهاا ترياز أي/ار 

. ويتاااا  هاااذا (15)علااا  ا واةااا  امل رفياااا واغجتماعياااا والوجداةياااا لل ماااا وال ااايت ج بيئاااا رقمياااا
وهااااو يتجاااااوة اانملااااال الرقماااال إىل القاااادرة علاااا  فهاااا  الوالااااا ط والبحااااق عاااان  املفهااااول ابلت قيااااد،

امل لوماات وةقاد ماا يارد منهاا، والقادرة علا  التواياا ماع ا خارين ابالاتلدال اموعاا متنوعاا ماان 
األدوات والتطبيقااات الرقميااا. فالكفااااة الرقميااا هاادم متحاارا مت اادد األوجاات يتطااور ابةترااال مااع 

 . (16)ةنوا تكنولوجيات جديدة
ومثا حاجا إىل أةواس  تلفا من الكفااات الرقميا مان أجاا التكياف ماع املناهد التكنولاوجل  -11

املتاا . وماان بااف الادوافع يات ال االا مبهااارات ال ماا والكفااااات الرقميااا للمااتقبا توجااد الااتا دوافااع 
ا يل ج أماااين ال مااا،  ر يااايا، هاال  تزايااد حريااا ال وملااا، والاازايدة الكباا ة ج امتااداد ال ماار، والتنااايا

واغةتنااار الاااريع ألجهاازة اغالتناا ار وقاادرات م ا ااا البيااامنت، وأدوات اغت ااال ووالااا ط اانعاامل 
القا مااااا علاااا  تكنولوجيااااا امل لومااااات واغت اااااغت، وإعااااادة التنرااااي  عاااا  املااااابوقا لل مااااا واملدفوعااااا 

. (17)ت ااازة بقاااوة فااار  الت ااااو  ابلتكنولوجياااات ا ديااادة ووالاااا ط التواياااا اغجتمااااعل، وهااال عواماااا
وبذلت عدة منرمات ومبادرات جهوداً م/مارة لتحدياد وت انيف املهاارات والكفاااات الرقمياا المةماا 

 أم/لا من ت نيفات  تارة هلذل املهارات والكفااات. 1للماتقبا. وي ر  ا دول 
 1ا دول 

 التصنيتاة املختلتة للمهاراة الر مية 
ا اااااااااهزة لل مااااااااا ج املهااااااااارات الرقميااااااااا 

و ااااا ف غ قااااا )منرمااااا ال مااااا الدوليااااا 
 واغااد الدويل لمت اغت(

 ألخرى(ااملهارات الرقميا املتقدما )اللميز وامل ارم اداابيا 

 جيات(املهارات الرقميا األالااليا )املت لقا ابالتلدال التكنولو 

 املهارات النل يا )م/ا اغت ال والقيادة(

واالاااتلدال  الرقمااال للمناااريع )البحاااو  الاااوقيا علااا  اانةلةاات،التنرااي  
 املنتدايت املاليا(

املهاااااااااارات املت لقاااااااااا ابل ماااااااااا )املنتااااااااادى 
 اغقت ادي ال املل(

 )امل رفيا والبدةيا(القدرات 
 املهارات األالااليا )مهارات ا،توى وامل ا ا(

رة قدة، وإداا امل املناياملهارات املت ددة املهال )النر  اغجتماعيا، وحا 
 املوارد، واملهارات التقنيا(

__________ 

(15) Y Eshet-Alkalai, 2004, Digital literacy: A conceptual framework for survival skills in the digital 

era, Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 13(1):93–106.  

(16) A Ferrari, 2013, DIGCOMP: a Framework for Developing and Understanding Digital 

Competence in Europe (European Union, Luxembourg).  

(17) Institute for the Future, 2011, Future Work Skills 2020.  
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ياا ماتقبا ال ما )منرما الت ااو  والتنم
 ج امليدا  اغقت ادي(

  ب اااااناعاتعالبااااااً  املهاااااارات التقنياااااا واملهنياااااا )املهاااااارات ا،اااااددة واملت لقاااااا
 ب ينها، م/ا تريي  وتنايا الروبواتت(

ارات ت )املهااااامل لومااااات واغت اااااغاملهااااارات ال امااااا ج اااااال تكنولوجيااااا 
الات ل   رة علا المةما لفه  التكنولوجيات واالاتلدامها واعتمادهااو والقاد
 مدى ادياة من أجا التكيف مع التا ات ج التكنولوجيا(

ت ااغت ت واغج اال تكنولوجياا امل لوماا املهارات النل يا التكميليا
وال ماااااا  )اغبتكاااااار، ومهاااااارات اغت اااااال، والتفكااااا  النقااااادي واملنطقااااال،

 ا ماعل، والتنري  الرقمل للمناريع(
 ITU, 2018, ILO-ITU Digital Skills for Decent Jobs for Youth Campaign to train 5 امل در 

million youth with job-ready digital skills; OECD, 2016, Skills for a digital world, 

Policy Brief on the Future of Work; World Economic Forum, 2016, The Future of 

Jobs: Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution 

(Geneva) . 
تكنولوجياات واالاتلدامها وقبوهلاا  ليااً أرب اا مااتوايت  تلفاا وتتطل  مرحلا اعتماد ال -12

مااااان املهاااااارات الرقمياااااا، هااااال  املهاااااارات المةماااااا غعتمااااااد التكنولوجياااااات، واملهاااااارات المةماااااا 
لمالاااتلدال األالاالااال للتكنولوجياااات، واملهاااارات الضاااروريا غالاااتلدال التكنولوجياااات وتكييفهاااا 

غبتكااار تكنولوجيااات جدياادة. وميكاان أيضاااً مميااع هااذل علاا  اااو مبتكاار، واملهااارات األالاالاايا 
الفئااااات ج فئتااااف، مهاااااا  اموعااااات املهاااااارات المةمااااا للجميااااع، واموعاااااات املهااااارات المةماااااا 

 (2للمتل  ف ج تكنولوجيا امل لومات واغت اغت )اةرر النكا وا دول 

 هرم املهاراة الر مية  

 P DiMaggio, E Hargittai, C Celeste and S Shafer, 2004, Digital inequality: From unequal امل در 

access to differentiated use, in Social Inequality (Russell Sage Foundation) . 

ابتكار تكنولوجيات 
جديدة 

وتكييفهااغالتلدال املبتكر للتكنولوجيات

اغالتلدال األالاالل للتكنولوجيات

لتكنولوجياتاعتماد ا
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 2ا دول 
 ف،اة وئستواية املهاراة الر مية 

 املهارات املاتوايت الفئا

 املهارات الرقميا المةما للجميع

 اغعتماد
 األالاالل و و األمياالت لي  

 الدرايا يجهزة وخدمات التكنولوجيا

اغالااتلدال األالاالاال 
 أو ال ال

 يقاااتووالتطبالفهاا  األالاالاال للتكنولوجيااات وال ايااات 
ال ، ودو وامل رفااااا ابدقااااوق الرقميااااا، وا  وياااايا، واألماااان

 )أ(البيامنت
يااا ، بداالقاادرة علاا  اغالااتفادة ماان امل لومااات والبيااامنت

دارة ت وااناملاااا ا األالاالاايا املت لقااا بتلاازين البيااامنماان 
عااااااان  والتنراااااااي ، واةتهااااااااًا اجاااااااراا اداااااااااابت واانجاباااااااا

 )أ(األالئلا
  لت اااو االقاادرة علاا  االااتلدال التكنولوجيااات الرقميااا ج 

 )أ(واغت ال واغبتكار

املهااارات الرقميااا للمتل  ااف ج 
 تكنولوجيا امل لومات واغت اغت

اغالااااااااتلدال املبتكاااااااار 
 وأعمال التكييف 

 املهارات اداالوبيا األالااليا
 الدرايا ابل مليات اداابيا األالااليا

ابتكااااار تكنولوجيااااات 
 جديدة

مليااااات ابل  املهااااارات املتقدمااااا ج اااااال ال ااااااو وامل رفااااا
 اداابيا امل قدة

 . Di Maggio et al., 2004  امل در
 . Broadband Commission for Sustainable Development, 2017 )أ(

 الكفااات الرقميا المةما للجميع  اعتماد التكنولوجيات واالتلدامها األالاالل   
 جألفااراد والنااريات ج ال  اار الرقماال ماان مهااارات اموعااات األالاالاايا تتم/ااا أهاا  اجمل -13
ال الرقماال الاامةل ملاا"اان يُ ااددياادة. وج هااذا الاااياق، ا تكنولوجيااات العتماااد المةمااا غقاادرات ال

ويناما . (18)لتمكف يا مواطن من املناريا الكاملاا ج اجملتماع الرقمال اً أالااليللجميع" متطلباً 
و اااااو األمياااااا، ابانلاااااافا إىل الدراياااااا ابألجهااااازة ألفاااااراد، الت لاااااي  األالاالااااال يلاااااه، ابلناااااابا إىل ا

تكنولوجياااااا امل لوماااااات ات بلييبااااالناااااريات، امل رفاااااا إىل اابلناااااابا ويناااااما يلاااااه، و التكنولوجياااااا
علا  إمكاةياا اغالاتلدال األفاراد والناريات ح اول ب اد و . األعمال القاا  واغت اغت ج ةرال 

املهااارات الاايت املاااتوايت التاليااا ماان املهااارات الرقميااا هاال تلااه تكااو  ، األالاالاال للتكنولوجيااات
للتكنولوجيااات ألالاالاال هاذل املهااارات الفها  اتنااما و اغالااتلدال املباشار للتكنولوجيااات، تياار 

ميك ن هذا النوس من امل رفا و . الرقميف   وييا واألمنابوامل رفا  ،الناشئا وتطبيقات التكنولوجيا
القيااال باادًغ ماان ، مان اانةلةااتماان م لومااات  تحيتاجوةاااغالااتلم  الف ااال ملاا املااتلدمف ماان 

طريقاا م رفاا  ومان شاك . (19)ومااتهدفف هباا اانةلةاتانعاممنت ماتقبلف بدور الليب بويفه  
امل/لاا  نتااا أ اقياا  الاملاااتلدمف علاا  ااااف يفااااة اغالااتلدال و التكنولوجيااا أ  يااااعد عمااا 
 املهااااللتحقيااا  والتطبيقاااات املااااتلدما  يااااتماااع تزاياااد أعاااداد ال او االاااتلدال التكنولوجياااا. مااان 

__________ 

(18) Broadband Commission for Sustainable Development, 2017.  

(19) WR Neuman, 2016, The Digital Difference: Media Technology and the Theory of Communication 

Effects (Harvard University Press, London).  
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امل لوماااااات  تنولوجيااااااتكباألالاالااااايا اليومياااااا يات ال ااااالا ابغت اااااال وامل لوماااااات، فااااا   امل رفاااااا 
ملناااريا ج أةناااطا وااليوميااا املنااايا حااا ماان أجااا  للمااواطنفأالاالاايا ا   ت ااد واغت اااغت 

تكنولوجيااااا امل لومااااات الااااذين يفتقاااارو  إىل الدرايااااا باع ب ااااض املهنيااااف يااااحتيتزايااااد اقااااد و اجملتمااااع. 
ل املهااارات هااذ ضأداا واجباااذ . وتنااما ب ااماان أجااا مهااارات أقااوى ايتااااب واغت اااغت إىل 

 .(20)مهارات إعداد النمايعو  ،البيامنتوم ا ا واليا  ،لاات ال ااالكفااة ج 

ف يااااااللمتل  ااااااف ج تكنولوجيااااااا امل لومااااااات واغت اااااااغت  تكيالمةمااااااا الكفااااااااات الرقميااااااا   
 وابتكارها التكنولوجيات

تكنولوجيااااا امل لوماااااات   جلمتل  ااااافلةوعااااا  مااااان املهااااارات الرقمياااااا المةمااااا يوجااااد  -14
 ، ومهااااااراتااملبتكااااار هلاااااالاااااتلدال غواالتكنولوجياااااات املتاحاااااا ف ياااااواغت ااااااغت  مهاااااارات لتكي

ألفاراد أو ا افيحتااع إليها أما اموعاا املهاارات األوىل،التكنولوجيات املكيفا.  تقول عل مبتكار ل
نياااف تقماااو فف ت ي ناااالااايت عاألالاالااايا أو اداالاااوبيا هاااارات املالناااريات الااايت ايتاااابت ابلف اااا 

 هااااذل جو . لفردياااااتطلبااااات املحتياجاااات و التكنولوجياااات لتلبيااااا اغأو ال ايااااات ميكااانه  ت اااديا 
رة عل  فها  القدلنريات اج تكنولوجيا امل لومات واغت اغت أو إدارات ألفراد تتوافر لاملرحلا، 

أو تطاوير  جديادةهاال بتكاار مغاألالااليا، وميكنه  االتلدال موارد اانةلةات ال مليات اداابيا 
ات ي املوالاايع جأ  اد ااول علاا  درجااا علميااا  ومااع. إليهااا أي/اار ممامااا عنااد اداجااابرايااات 
توى،  هاذا املااجاداالاوب، عا  مطلاوب م/اا علاول  ،بتكنولوجيا امل لومات واغت ااغتال لا 

ياامنت لبملنطقل لاحليا تالاانح اا ولاات ال اا و ج اال تدري  فمن الضروري اد ول عل  
مااان أجاااا  التكنولوجياااات ،ت اااديا علااا  أو ،القااادرة علااا  إعاااادة ت ااامي يماااا تناااكا الضااالما.  

  الناميااا.  البلااداالناشاائا جاالااتلدامها بطريقااا مبتكاارة ال امااا األالاالاال لتااوطف التكنولوجيااات 
ااا املتقدماا هاارات ال  مالمةما لمبتكار، القا ما عل  التكنولوجياات املكيفاا، هارات املتنما و 

 وامل رفا ابل مليات اداابيا امل قدة.
ميااق ُتاااتلدل ج أوالاااط يتلااف هيايلهااا التكنولوجيااات املتقدمااا وُي اام  الك/اا  ماان  -15

لت راااي  فوا اااد و اغقت اااادات النامياااا. عااان م/يلتهاااا ج الطبي ياااا واغجتماعياااا  هااااوموارداألالاالااايا 
الايت لبلادا  والناريات ج البلادا  النامياا املهاارات الرقمياا تتاوافر ل ينباال أ التكنولوجيا ا ديادة، 

تكنولوجيااا جدياادة ويُ ااد ابتكااار . (21)إدخااال ت ااديمت علاا  التكنولوجيااات ا دياادة كنهااا ماان 
مهاااارات ال ااااا ألفاااراد فااا يا تاااوافرت للمهاااارات الرقمياااا. ل املااااتوى النهاااا ل واألي/ااار تقااادماً هاااو 

الاااتتوافر هلااا  ، ام/اااا ت لااا  ا لااا رفاااا ا يااادة ابل ملياااات ادااااابيا امل قااادة، املتقدماااا، وللناااريات امل
 ابتكارات تكنولوجيا.االتحدا  أو تقدماً أي/ر ابتكار تكنولوجيات املاامها ج القدرة عل  

 -أ  تكو  بارامأ الت لاي  والتادري  الايت ترياز علا  املهاارات الرقمياا للجمياع وبينما يت ف  -16
، تتفااوت للجمياعومتاحاا شااملا  -التكنولوجياا واالاتلدال اعتماد ج اال ري  مبا ج يله التد
وماااتوايت فيمااا بااف القطاعااات والبلاادا  أةااواس أخاارى ماان الكفااااات الرقميااا إىل اغحتياجااات 

يكو  فيها تطوير التكنولوجيا ج مراحلت األوليا،  س اداجاا فل البلدا  اليت فالتنميا ال ناعيا. 
__________ 

(20) Broadband Commission for Sustainable Development, 2017.  

(21) Z Huang and P Palvia, 2001, ERP implementation issues in advanced and developing countries, 

Business Process Management Journal, 7(3):276-284.  
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البلدا  اليت يهيمن فيها قطاس الت انيع والتحتاع املهارات التقنيا األالااليا واملهارات ال اما.  إىل
مهارات متل  ا ج يات قوة عاملا إىل  اا و ا و إىل أيحاب املواه  عل  النمو اغقت ادي 

ارات الايت تزاياد املهاوتوإةلةت األشياا. والتنايا ا يل،  ،ل ناعاالتحك  ا يل الروبوا ا ا  اب
مهارات  اليتطل  األمر أيضاً ا ديدةو وةتيجا لذله، من االتلدال التكنولوجيات ن ال مال  ك ا 

ج البلاادا  الاايت و . (22)شل اايا تكميليااا م ينااا ج بيئااات الت اانيع الاايت اولاات إىل النرااال الرقماال
ا، ابغةدهاار الاياحا وا دمات املاليا وخدمات الرعايا ال حييا دمات،  قطاعات تتميز فيها 

 واملتل  ا.املتقدما والنمو، يزداد الطل  عل  الكفااات الرقميا 

 املهاراة التكميلية -ابك 
وتتزاياد  ق ال ماا.االاو اغحتياجاات املتاا ة ألللتكياف ماع غ تكفل املهارات الرقميا إ   -17

أ   الروباواتتو ي  دواالالاالغت واالبناريا الفريادة الايت غ ميكان اداجا إىل ت زيز تله املهاارات 
لتكميلياا، م/اا ملهاارات اوت زياز ايُ اد بنااا . وابانلاافا إىل الكفاااات الرقمياا، ااا  لهاا بااهولا

المةماا وةاا املر  اقيا  مان ال واماا األالاالايا ج، واغبتكاارامل قدة والتفك  النقدي املنايا حا 
 لتلبيا املتطلبات اداليا واملاتقبليا للقوة ال املا.

ب ض املهن، م/ا مهن اهلندالا وال لول، أقا عرلاا للرقمناا وادوالابا أ  تبف البحو  و  -18
. وأمااا (23)ألدااا تنطااوي علاا  درجااا أعلاا  ماان اانبااداس واغبتكااار ابملقارةااا مااع الو ااا ف األخاارى

املهاان الاايت تنطااوي علاا  مهااارات ات ااال متقدمااا، فهاال تتمتااع أيضاااً بولااع أي/اار أمناااً ج ال  اار 
، ميكاان للطاارق اداااابيا مل ا ااا اللاااات الطبي يااا أ  تريااد املناااعر الاايت ينطااوي الرقماال. فماا/مً 

ماا تكااو  عا  دقيقااا ج فها  الاتهك  أو الفكاهااا أو الاالريا. وعنااد  عليهاا الانت، ولكنهااا عالبااً 
تزويد القوة ال املا املاتقبليا ابملهارات النل يا التكميليا، يكو  من امله  أيضاً تطاوير قادراذا 
ج اااال التفكاا  النقاادي واملنطقاال، وهاال قاادرات مهمااا عنااد تزويااد النااباب ابلقاادرات ج اااايل 

القااارار. وماااع تزاياااد اقت اااد املن اااات الوالااايطا، ي اااب  مااان املهااا  ايتاااااب حااا املناااايا وايااااي 
املهااااارات النل ااااايا المةمااااا للتنراااااي  الرقمااااال للمناااااريع لكااااال يااااااتفيد األفااااراد مااااان اغقت ااااااد 

. وقاااااد أبااااارةت بلااااادا  عديااااادة أمهياااااا تقاااااد  التااااادري  ج ااااااال األعماااااال التجارياااااا (24)الرقمااااال
فع النابا املئويا لألشلا  ادايلف عل  تدري  ج ااال اانلكلوةيا. فم/ًم، تاتهدم ترييا ر 

. وي ار  (25)2018ج املا اا ج عاال  15إىل  2012ج املا اا ج عاال  6.3تنري  املنااريع مان 
 قا ما ع  شاملا ابملهارات التكميليا.  3ا دول 
__________ 

(22) National Academies of Science, Engineering, and Medicine, 2017, Information Technology and 

the United States [of America] Workforce: Where Are We and Where Do We Go from Here? 

(National Academies Press, Washington, D.C.).  

(23) CB Frey and MA Osborne, 2017, The future of employment: How susceptible are jobs to 

computerization? Technological Forecasting and Social Change, 114(C):254-280.  

ر أيضااً  (24) عواماا أخارى، ابانلاافا إىل  إالهال من اجملموعاا الر ياايا لألطفاال والناباب التاب اا لألما  املتحادة. وتاًؤ
ارتفااااااس مللااااااطر، و التااااادري ، ج مباااااادرات تنراااااي  املنااااااريع، غ الااااايما مباااااادرات الناااااباب. وهااااال تناااااما إدارة ا

  التكاليف ال/ابتا، وي وبا ايتااب النرعيا املاليا والقاةوةيا.

 _http://unctad.org/meetings/en/Contribution/CSTD_2018 إالاااااهال مااااان حكوماااااا تريياااااا، متاااااا  ج املوقاااااع (25)

IPanel_T2_DigitalComp_con23_Turkey_en.pdf  (.2018شباط/ف اير  27)اطُلع عليت ج  

http://unctad.org/meetings/en/Contribution/CSTD_2018_IPanel_T2_DigitalComp_con23_Turkey_en.pdf
http://unctad.org/meetings/en/Contribution/CSTD_2018_IPanel_T2_DigitalComp_con23_Turkey_en.pdf
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 3ا دول 
 املهاراة الشخصية التكميلية لل وة العائلة املست ولية 

 الويف ت النل ياةوس املهارا

 نتعالقدرة عل  اديد امل   األعم  أو دغلا ما يُ    حان البيا   

أجا  ة، منالقدرة عل  التوايا مع ا خرين بطريقا عميقا ومباشر  الذياا اغجتماعل
 االتن ار وإ رة ردود األف ال والتفاعمت املننودة

ة،   ااردمن البيامنت إىل مفاهيالقدرة عل  اويا يميات للما  التفك  اداالويب
 وفه  اغالتدغل القا   عل  البيامنت

و هااة مااا الكفااااة ج التفكاا  والتويااا إىل حلااول وإجاااابت تتجاااو  التفك  ا ديد واملتكيف
  طل أو قا   عل  القواعد 

 القدرة عل  الت اما ج أوالاط ًقافيا  تلفا الكفااة املت ددة ال/قافات

 اااتلدلالقاادرة علاا  إجااراا تقيااي  ةقاادي وتطااوير للمحتااوى الااذي ي ابلوالا ط ا ديدةاانملال 
ط ج أشااكاًغ جدياادة ماان الوالااا ط، وعلاا  االااتامل هااذل الوالاااا 

 اغت ال املقنع

 دةاانملال ابلقدرة عل  االتي اب مفاهي  من ي  ات مت د ت دد التل  ات

 لنتاااا أمهاااال وعملياااات عماااا لتحقيااا  االقاادرة علااا   /ياااا وتطاااوير  أاللوب التفك  الت ميمل
 املننودة

، وعل  مهياالقدرة عل  التمييز بف امل لومات وت فيتها ما  األ إدارة اداما امل رج
ن ماااانوعااااا فهاااا  ييفيااااا ت رااااي  األداا امل اااارج ابالااااتلدال اموعااااا مت

 األدوات واألالالي 

دضااااور  ااملناااااريا، وإًبااااات ال مااااا املنااااتأ، وتنااااجيع القاااادرة علاااا   الت او  اغفلالل
 ي ضو ج فري  افلالل

 . Institute for the Future, 2011 امل در 

 التكنولوجياة الناش،ة وال ا مة ألغراض التعليم  -اثلثاا  
ماان املمكاان أ  تاااه  مناااهأ التاادريس وباارامأ التاادري  التقليديااا ج ااااف املهاااارات  -19

بناااااا الكفااااااات الرقميااااا. ج الرقمياااااو يمااااا ميكاااان أ  تااااااعد التكنولوجيااااات ا دياااادة والناشاااائا 
وادياااداً،  ك اااان التكنولوجياااات الرقمياااا مااان عملياااات التفاعاااا باااف امل لماااف والطااامب، وتناااكا 

ت اااددة الوالاااا ط تياااار الااات ل  وتزياااد املروةاااا ج تقاااد  التااادري . وقاااد حاااددت واجهاااات بينياااا م
الدراالات اليت ُأجريت مؤخراً ياًم مان الادورات اانلكلوةياا املفتوحاا اداشادة، وإمكاةياا الوياول 
ادااار إىل املؤلفاااات ال لمياااا واملاااوارد الت ليمياااا، والتااادريس والااات ل  ابالاااتلدال التكنولوجياااا، لااامن 

 . (26)ات القا ما والناشئا اليت ميكن أ  تاه  ج بناا املهارات والكفااات الرقمياالتكنولوجي

__________ 

ال لااا  والتكنولوجياااا ألعااارا  التنمياااا، ج دورتيهاااا الاااانويتف  علااا  الااابيا امل/اااال، درالااات اللجناااا امل نياااا بتاااال  (26)
ا امااا عنارة والتاالا ا عنارة، مااا ا إمكاةياا الويااول ادار، واملكتباات اغفلالايا، واانمكاامنت الايت تتيحهااا 

 27)اطُّلاااع عليااات ج  www.unctad.org/cstdالااادورات اانلكلوةياااا املفتوحاااا اداشااادة ج تاااوف  الت لاااي . اةرااار  
 (. 2018شباط/ف اير 

http://www.unctad.org/cstd
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 الدوراة اإللك ونية املتتوحة احلاشدة  -ألف 
الاااادورات اانلكلوةيااااا املفتوحااااا اداشاااادة هاااال دورات إلكلوةيااااا يتااااا  اغطاااامس عليهااااا  -20

اااه  ج ةناار الاات ل  اانلكاالوا. واملنااريا فيهااا للجميااع عاان طرياا  شاابكا اانةلةات، وميكاان أ  ت
وتتااي  هااذل الاادورات، ابانلااافا إىل ا،الاارات املاااجلا ابلفيااديو واملتاحااا علاا  اانةلةاات، ماازااي 
متنوعاااا، منهاااا منااااريا ا،تاااوى علااا  والاااا ط التواياااا اغجتمااااعل وطااارق الااات ل  التفاعلياااا علااا  

تااادايت النقاااا ، ومتاب اااا أةناااطا اانةلةااات، وامل لماااو  املاااااعدو  ج اجملتماااع الاااذين يياااارو  من
الطاامب وأدا هاا . وماان املمكاان أ  تقاادل هااذل الاادورات الت لااي  ا ماااعل بتكلفااا منلفضااا وأ  
تااااعد علاا  اقياا  اهلاادم الرابااع ماان أهاادام التنميااا املاااتداما )"لااما  الت لااي  ا يااد املن ااف 

توجااد عوامااا متنوعااا والناااما للجميااع وت زيااز فاار  الاات ل  ماادى ادياااة للجميااع"(. ومااع يلااه، 
ميكااان أ  ااااد مااان إمكاةياااا الوياااول إىل هاااذل الااادورات واغالاااتفادة منهاااا، منهاااا مااااا ا تت لااا  
ابلويول إىل اهليايا األالااليا )حيق تتطل  هذل الدورات أ  يتوافر لدى املااتلدمف ات اال 

يمياا )حياق تُتاا  قوي ابانةلةت، مبا ج يله ال اياات واألجهازة املتقدماا( ومبحتاوى املاادة الت ل
. وتؤياد هاذل املااا ا أمهياا (27)الدورات عموماً ابانةكليزيا وقد غ تراعل ا،توى ا،لل يا ال لا(

 تقليت الفجوة الرقميا ومراعاة اغحتياجات ا،ليا عند إعداد الدورات. 

 الوصول املتتوح إىل املؤلتاة العلمية واملوارد التعليمية -ابك 
كنولوجيااات جدياادة تبااادل امل لومااات وامل ااارم علاا  املاااتوى ال اااملل. يتطلاا  ابتكااار ت -21

ويااام  الويااول املفتااو  إىل قواعااد البيااامنت وااامت املؤلفااات ال لميااا ابغطاامس علاا  امل ااارم 
ال لميا دو  تكلفا. ويوةس منشرو املواد املتاحا للجميع، م/اا املكتباا ال اماا لل لاول، ةاالاً رقمياًا 

. ويااااعد (28)لاا  شاابكا اانةلةاات ويتيحااو  للماااتلدمف اغطاامس اداار عليهاااملقاااغت م/يااا ع
 . (29)أيضاً منشرو املواد ال لميا التقليديو  ج إاتحا ال لول ج البلدا  الناميا

ه  علاا   هااور  -22 ويتزايااد االااتلدال ال لماااا ملواقااع ا،فو ااات علاا  اانةلةاات ل اار  مااًو
( ج الاااا  أةطوةياااو، تكااااا ، Bexarا الرقمياااا ملقاط اااا بياااار )أوالاااع ةطاقااااً. فمااا/ًم، تاااوفر املكتبااا

ابلاااوغايت املتحااادة، ا،تاااوى الرقمااال وإمكاةياااا الوياااول إىل قواعاااد بياااامنت وماااوارد ت ليمياااا علااا  
اغقت ااديا  - اانةلةت من أجا ااف مااتوى الات ل  ج اجملتم اات يات األولااس اغجتماعياا

. وتناما ا هاود األخارى يات ال الا تطاوير املاوارد الت ليمياا (30)الض يفا وااف إملامها الرقمال
املتاحا لمالاتلدال عا  املقياد مان جاةا  امل لماف والطامب، دو  اداجاا إىل دفاع رالاول بناك  

__________ 

(27) B Moser-Mercer, 2014, Massive open online courses in fragile contexts, Proceedings of the 

European Massive Open Online Courses Stakeholders Summit 2014, Lausanne, Switzerland, 10–

12 February.  

(28) https://www.plos.org/open-access/  (.2018شباط/ف اير  27)اطُّلع عليت ج 

(29) http://www.pnas.org/site/aboutpnas/developingcountries.xhtml  شااااااااااااباط/ف اير  27)اطُّلااااااااااااع علياااااااااااات ج
2018.) 

  إالهال من حكوما الوغايت املتحدة، متا  ج املوقع  (30)
http://unctad.org/meetings/en/Contribution/CSTD_2018_IPanel_T2_DigitalComp_con26_US_en.

pdf  (. 2018شباط/ف اير  27)اطُّلع عليت ج 

https://www.plos.org/open-access/
http://www.pnas.org/site/aboutpnas/developingcountries.xhtml
http://unctad.org/meetings/en/Contribution/CSTD_2018_IPanel_T2_DigitalComp_con26_US_en.pdf
http://unctad.org/meetings/en/Contribution/CSTD_2018_IPanel_T2_DigitalComp_con26_US_en.pdf
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. فماا/ًم، تنفااذ غتفيااا منااروعاً لل لااول الطبي يااا والرايلاايات أات  (31)حقااوق التااكليف أو لللخاايت
يااااا والفيااازايا والرايلااايات والكيميااااا )الت ااانيف الااادويل املوحاااد إةتااااع ماااواد داعماااا ملدرالااال األح

 (، وتُتا  هذل املواد عل  اانةلةت. 2للت لي ، املاتوى 

 التدريس والتعلم بوالطة التكنولوجيا -جيم 
تااااااعد التكنولوجيااااات القا مااااا والناشاااائا، م/ااااا اانةلةاااات، ج بناااااا الكفااااااات الرقميااااا  -23

من ااا  Daskal.euرالااف والطامب. ففاال بلاااراي، ماا/ًم، تااتلدل مبااادرة ااتحاا مااواد الات ل  للمد
إلكلوةيا للربط بف الطمب واملدرالف بتوف  أدوات تكنولوجيا انةنااا قاعاات دراالايا افلالايا 
ودوا اار فيااديو مباشاارة. وتنااما اموعااا ماااتلدمل هااذا النااوس ماان املن ااات يااًم ماان املدرالااف 

جف إىل دورات خارع املنااهأ الدراالايا، وأحياامنً مادار  ييملهاا تقادل املاتقلف والطمب ا،تا
للماااارأة ج  Doorway Digital. وج جنااااوب أفريقيااااا، يااااوفر باااارمنمأ (32)ب ااااض دروالااااها عاااان ب ااااد

املنااااط  الريفياااا النا ياااا إمكاةياااا الوياااول إىل تكنولوجياااا امل لوماااات واغت ااااغت لاااار  اد اااول 
 . (33)عل  امل لومات الزراعيا

وج املناااط  النا يااا، ماان املمكاان أ  تقااول املرايااز اانعمميااا باادور امل اهااد الت ليميااا الاايت  -24
. فما/ًم، يقادل مرياز إعممال ميكنها، إىل جاة  توف  الت لي ، أ  تتابع وتقي ا  أداا الطمب أيضااً 

يااوفر هااذا املريااز ج ال اةيااا املااااعدة إىل أطفااال اجملتم ااات النا يااا ماان أجااا مواياالا الدراالااا. و 
التكنولوجيااات والتفاعااا البنااري املكمااا. وبينمااا  ك اان رغت الت ااوير املزدوجااا اغمااال املدرالااف 
ماان التفاعااا مااع الطاامب عاان بُ ااد، فاا   املاادر  ا  وياال ياادع  ت لاا  الطاامب ابملااااعدة ج 

تكنولااوجل أل  . ولااذله ياااتفيد الطاامب ماان أوجاات التقاادل ال(34)إدارة الف اول واملاااا ا اانداريااا
 الت ل  عن بُ د ي ب  مربا تتا  مبزيد من التفاعا والتنارا. 

وميكااان للتكنولوجياااات ا ديااادة، م/اااا الاااذياا اغياااطناعل والتحلياااا املنطقااال للبياااامنت  -25
املدرالااااف علاااا  إجااااراا تقييمااااات أو تقااااد  ت قيبااااات بطاااارق منهااااا  الضاااالما، أ  تااااااعد أيضاااااً 

 الامات الفرديا، وتقد  املناورة للدارالاف واملدرالاف ابتبااس التاجيا الذيل للدرجات، وتفا 
. ولاااذله ُمااارى عملياااا تقياااي  األداا ج الااازمن ادقيقااالو وابانلاااافا إىل (35)إجااارااات اغالاااتدغل

 يله، تتا  هذل ال مليا ابملروةا وُتدمأ ج عمليا التدريس. 
__________ 

  لمطمس عل  مزيد من امل لومات بنك  املوارد الت ليميا املفتوحا، اةرر   (31)
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002158/215804e.pdf  (. 2018شباط/ف اير  27)اطُّلع عليت ج 

  إالهال من حكوما بلااراي، متا  ج املوقع  (32)
http://unctad.org/meetings/en/Contribution/CSTD_2018_IPanel_T2_DigitalComp_con15_Bulgari

a_en.pdf  (. 2018شباط/ف اير  27)اطُّلع عليت ج 
  إالهال من حكوما جنوب أفريقيا، متا  ج املوقع  (33)

http://unctad.org/meetings/en/Contribution/CSTD_2018_IPanel_T2_DigitalComp_con22_SouthAf

rica_en.pdf  (.2018شباط/ف اير  27)اطُّلع عليت ج  

(34) https://www.brookings.edu/research/millions-learning-scaling-up-quality-education-in-

developing-countries/  (. 2018 اير شباط/ف 27)اطُّلع عليت ج 
(35) C Redecker and Ø Johannessen, 2013, Changing assessment: Towards a new assessment paradigm 

using ICT, European Journal of Education, 48(1):79–96.  

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002158/215804e.pdf
http://unctad.org/meetings/en/Contribution/CSTD_2018_IPanel_T2_DigitalComp_con15_Bulgaria_en.pdf
http://unctad.org/meetings/en/Contribution/CSTD_2018_IPanel_T2_DigitalComp_con15_Bulgaria_en.pdf
http://unctad.org/meetings/en/Contribution/CSTD_2018_IPanel_T2_DigitalComp_con22_SouthAfrica_en.pdf
http://unctad.org/meetings/en/Contribution/CSTD_2018_IPanel_T2_DigitalComp_con22_SouthAfrica_en.pdf
https://www.brookings.edu/research/millions-learning-scaling-up-quality-education-in-developing-countries/
https://www.brookings.edu/research/millions-learning-scaling-up-quality-education-in-developing-countries/
https://www.brookings.edu/research/millions-learning-scaling-up-quality-education-in-developing-countries/


E/CN.16/2018/3 

13 GE.18-03226 

للبيااااامنت الضاااالما لااااار  ب ااااض أم/لااااا اغالااااتلدامات املمكنااااا  4وي اااار  ا اااادول  -26
الت ليميتاا ، ويممهاا ج  Singularity Universityو General Assembly الت لي . وتنكا مؤالااتا

الااوغايت املتحاادة، م/ااالف للمنرمااات الت ليميااا الاايت أُةناائت لتلبيااا الطلاا  املتزايااد علاا  املهااارات 
تتطاااور مب ااادغت الاااري ا جاااداً،  الرقمياااا والااات ل  مااادى اديااااة، والتفاعاااا ماااع التكنولوجياااات الااايت

 . (36)وتطوير هذل التكنولوجيات
 4ا دول 

 اولتخدائاة احملتملة للوياانة الضخمة ألغراض التعليم
 اانالهال ا،تما للبيامنت الضلما املاتفيدو 

طااااااااامب املااااااااادار  والكلياااااااااات   
 وا ام ات

با تقاااد  ت قيباااات بناااك  تقااادمه  املقاااا ، وتويااايات بناااك  الااا
 التحان

 اةه مراج ا وتقيي  املقررات ومتاب ا مناريا الطمب وإجن املدرالو 

 فاتمراج ا وتقيي  أداا املؤالاات واملو فف ج الوقت ة قيادات املدار  وا ام ات

  وى بناكاملااعدة ج م رفا أداا املؤالاات والنر ، وتنكيا ر  وال و الاياالات
 التدخا الاياالاا ج املاتقبا

 B Williamson, 2017, Big Data in Education: The Digital Future of Learning, Policy and امل در 

Practice (Sage, London) . 

ولكاال ميكاان اغالااتفادة ماان التكنولوجيااات ج الت لااي ، فاا   ماان الضااروري تااوفر إمكاةيااا  -27
وقااا و دًااا لتكنولوجيااات امل لومااات واغت ااا غت، ولااما  تقااد  االااتلدال هيايااا أالاالاايا مًو

التدري  املاتمر للمدرالف، والنرار ج اغالاتداما الطويلاا األجاا للا امأ. وينباال أيضااً تكيياف 
املااوارد وإعااادة هيكلتهااا مبااا يناالاا  األوالاااط ا،ليااا للنااباب ج البلاادا  يات الاادخا املاانلفض 

 . (37)واملتوالط، وغ اليما ج املناط  الريفيا
  تكنولوجيااات الاات ل  الرقماال، م/ااا الاادورات اانلكلوةيااا املفتوحااا وإلااافًا إىل يلااه، فاا  -28

ااان النتاااا أ الت ليمياااا، وغ ميكااان تقااادير أتً هاااا إ يااا  التجرباااا غ عااان طر اداشااادة، غ تضااامن ااُّ
لبلادا  م ماا لفارادى ابوياا املوالريد والتقيي . وينبال أيضااً مراعااة األهادام الت ليمياا والاُنهأ الل 

 . د اليا االتداما مناريع الت ل  اانلكلوا وتواليع ةطاقهاأو املناط  عن

 تسا د  لس بناك الكتاكاة ئوادراة -رابعاا  
لكاال يااااه  األفااراد إالااهاماً ف اااًغ ج التكنولوجيااات وياااتفيدوا منهااا، غ عاا  هلاا  عاان  -29

بنااااا الكفاااااات واملهاااارات المةماااا لفهااا  واعتمااااد واالاااتلدال وابتكاااار التكنولوجياااات ا ديااادة، 
وخباياااا تكنولوجياااات امل لوماااات واغت ااااغت. وماااع يلاااه، فااا   الكفاااااات الرقمياااا واملهاااارات 

ةيااا الويااول إىل التكنولوجيااات ا دياادة ليااات موةعااا بنااكا عااادل فيمااا بااف النل اايا وإمكا
__________ 

(36) https://www.economist.com/news/special-report/21714169-technological-change-demands-stronger-

and-more-continuous-connections-between-education  (.2018شباط/ف اير  27)اطُّلع عليت ج  

  إالهال من اجملموعا الر يايا لألطفال والنباب التاب ا لألم  املتحدة. (37)

https://www.economist.com/news/special-report/21714169-technological-change-demands-stronger-and-more-continuous-connections-between-education
https://www.economist.com/news/special-report/21714169-technological-change-demands-stronger-and-more-continuous-connections-between-education
https://www.economist.com/news/special-report/21714169-technological-change-demands-stronger-and-more-continuous-connections-between-education


E/CN.16/2018/3 

GE.18-03226 14 

املناااط  والفئااات. وماان ر تفتقاار ب ااض البلاادا  إىل القاادرات المةمااا لمالااتفادة ماان التكنولوجيااا 
ألعاارا  التنميااا. وياااتلزل التطااوير التكنولااوجل الاااريع ا طاا  االااتمرار التكيااف واملروةااا ج أةااواس 

وبا. ويؤيد يله حاجا البلدا  الناميا واملتقدما عل  الاواا إىل ولع ماكلا بناا الكفااات املطل
الكفاااااات ج يااامي  االااالاتيجياذا اان ا ياااا. ويتنااااول هاااذا الفااارس ًمًاااا اااااغت تتطلااا  تضاااافر 

 ا هود من أجا  كف وتنجيع ذيئا الكفااات الرقميا واملهارات النل يا وت زيزها. 

 اكاة الر مية يف نظام التعليمإدئاج الكت -ألف 
ينااكا الت لااي  عااامًم  ااورايً لتهيئااا القااوة ال املااا واجملتمااع لمالااتفادة ماان التكنولوجيااات  -30

الاااااااري ا التطااااااور. وللتاااااادري  أيضاااااااً دور  ااااااوري ج  كااااااف األشاااااالا  ماااااان اغالااااااتفادة ماااااان 
ي  أ  تلاايب اغحتياجااات التكنولوجيااات ج اغبتكااار والتنميااا املاااتداما. وينبااال لاياالااات الت لاا

ا دياادة إىل باارامأ التاادري  ج اااال املهااارات الرقميااا، لكاال يكااو  ايتااااب الكفااااات الرقميااا 
جزااً من أهدام الت لاي . يماا أ  التاا ات ج أةاواس املهاارات والكفاااات المةماا لمالاتفادة مان 

رمسياا، وياذله علا  االالاتيجيات التكنولوجيات القا ما والناشائا هلاا أتًا ات علا  ةرا  الت لاي  ال
تنميا املهارات عل  ال  يدين ا ا  وال ال. والياتلزل يله تاي ات ج ةر  الت لي  والتدري ، 

بولاع منااهأ دراالايا تم ا  املهاارات  وياذله ج املواقاف الفردياا، وقاد يناما يلاه القياال حاليااً 
  املت لااا  ببنااااا الكفاااااات الرقمياااا، . وينباااال إدمااااع التااادري(38)والو اااا ف املطلوباااا ج املااااتقبا

ج يلااااااه املهااااااارات النل اااااايا، ج  يااااااع ماااااااتوايت ةرااااااال الت لااااااي  )اغبتاااااادا ل وال/اااااااةوي  مبااااااا
وياااااااذله ج التااااااادري  املهاااااااين وج التحاااااااديق والتطاااااااوير املااااااااتمرين مااااااادى اديااااااااة  وا اااااااام ل(
ميكان تكييفهاا مباا يم ا   المةما للقوة ال املا. وينبال أ  تام  ال امأ ابملروةاا مياق للمهارات

 . (39)التا ات التكنولوجيا

 بناك الكتاكاة الر مية يف املدارس   
ينبااال أ  تناادد الياالااات الت لااي  علاا  أمهيااا تقااد  التاادري  الرقماال إىل طاامب املاادار   -31

مياااق  اغبتدا ياااا وال/اةوياااا، وينباااال للااا امأ واملنااااهأ الدراالااايا أ  تتاااا  ابلقابلياااا للتكياااف وابملروةاااا
ميكن أ  تتمال ب ورة ماتمرة مع املنهد التكنولوجل املتا . ومن املها  النرار ج تادريس اموعاا 
واال ا من املهارات، بداياًا مان ال ملياات الباايطا للحاالاوب املكتايب وأدوات م ا اا الن او  إىل 

ا وتوطاد مهااراذ  الدورات األي/ر ي  اً اليت ت ل  الطمب ييفياا فها  اللااات اداالاوبيا األالاالاي
ج اااال التفكاا  اداااايب املتقاادل. وينبااال لاا امأ الت لااي  أ  تنراار إىل األجهاازة ا،مولااا غ بوياافها 
ارد أدوات للبحق عن امل لومات، وإ ا أيضاً بويفها أدوات لايناريوهات اانةتاجيا، حياق مندراً 

البحاق عان الو اا ف أو الات ل  علا  ما يات ما املاتلدمو  اهلواتف ا،مولا ج أةنطا مان قبياا 
ج تقااااد  التاااادري   . وعااااموًة علاااا  يلااااه، ينبااااال لاياالااااات الت لااااي  أ  تنراااار أيضاااااً (40)اانةلةاااات

املاااتمر للمدرالااف. فماا/مً، قاادمت االاالاتيجيا تاادري  املدرالااف لدولااا بوليفيااا املت ااددة القوميااات 

__________ 

(38) UNCTAD, 2017.  

(39) The Economist Corporate Network, 2016.  

(40) J Donner, 2015, After Access (MIT Press, Cambridge, Massachusetts, United States).  



E/CN.16/2018/3 

15 GE.18-03226 

مدر  ج الفلة بف  000 200/ر من التدري  ج اال تكنولوجيا امل لومات واغت اغت إىل أي
 . (41)2015و 2010عامل 
ومن شك  تنجيع مناريا الفتيات ج دراالا ال لاول والتكنولوجياا واهلندالاا والرايلايات  -32

وتقلُّاااد و ا فهاااا ج البلااادا  املتقدماااا والنامياااا علااا  الااااواا أ  ياااااعد ج بنااااا املهاااارات الرقمياااا 
ج املا اا مان  ياع الطامب  35. وتنكا الفتيات ةاابا (42)اتوىاملتوالطا املاتوى واملتقدما امل

ااار أالاااباب عديااادة هاااذا التحياااز، منهاااا  امللتحقاااف هباااذل اجملااااغت ج مااااتوى الت لاااي  ال اااايل. وتفا ا
مواقف اجملتمع والوالادين بناك  قادرات الفتياات والفتياا ، وفار  اد اول علا  الت لاي ، والتحياز 

ابانلااافا إىل الت ااورات الاايت تاارى الفتيااات أقااا قاادرة علاا  "تطبياا " ج تاادريس املااواد واملناااهأ، 
. يمااا أ  النااااا الااما يلااتحقن هبااذل املهاان ياانقط ن عنهااا يعااداد يباا ة ابملقارةااا مااع (43)ال لااول
. ومن ا،تما أ  يااعد إدمااع اجملاال الواالاع للفناو  وا داب ج ال لاول والتكنولوجياا (44)الرجال

 . (45)ت عل  ةايدة مناريا املرأة ج هذل اجملاغتواهلندالا والرايليا

 الكتاكاة الر مية بج ك ئ  التدريب املهين   
من املمكن أ  يؤدي تقد  التدري  املتل ت ج اال املهارات الرقميا، م/ا مهاارات  -33

الفار  اللميز واليا البيامنت واألعمال التجاريا اانلكلوةياا، إىل ماااعدة الناباب علا  اعتناال 
ا دياادة الاايت الااُتتا  ماااتقبًم ج الااوق ال مااا. ففاال اململكااا املتحاادة ل يطاةيااا ال رماا  وريرلناادا 

الوطنياا للمهاارات الرقمياا التادري  ج ااال املهاارات الرقمياا إىل  Ada، تقادل يلياا النماليا م/مً 
فضااااا الطاااامب، مااااع اللييااااز بوجاااات خااااا  علاااا  الطالبااااات وعلاااا  الطاااامب ماااان األوالاااااط املنل

ج ترييا م/اًغ رخر، حيق يهادم إىل تزوياد الطامب   4.0Industry. وينكا منروس (46)الدخا
النااباب ج ماادار  التاادري  املهااين ابلتاادري  علاا  املهااارات وابمل ااارم ج اااال التكنولوجيااات 

ل . ولكاال يُااازود طاامب الت لاااي  املهااين ابملهاااارات الرقميااا، ينباااا(47)الناشاائا، م/اااا إةلةاات األشاااياا
يقاااً مااع قطاااس ال ااناعا ماان أجااا اااديق  تااوى املناااهأ واملقااررات  للماادار  أ  تت اااو  ت اااومنً ًو

__________ 

   ددة القوميات، متا  ج املوقع إالهال من حكوما دولا بوليفيا املت (41)
http://unctad.org/meetings/en/Contribution/CSTD_2018_IPanel_T2_DigitalComp_con14_Bolivia

_es.pdf  (. 2018شباط/ف اير  27)اطُّلع عليت ج 
(42) Broadband Commission for Sustainable Development, 2017. 
(43) UNCTAD, 2011, Applying a Gender Lens to Science, Technology and Innovation, UNCTAD 

Current Studies on Science, Technology and Innovation, No. 5 (United Nations publication, 

Geneva). 
(44) Broadband Commission for Sustainable Development, 2017. 
(45) https://stemdiversity.wisc.edu/featured/why-art-is-the-key-to-closing-the-stem-gender-gap/  اطُّلااااااااااااع(

 (.2018شباط/ف اير  27عليت ج 

  إالهال من حكوما اململكا املتحدة، متا  ج املوقع  (46)
http://unctad.org/meetings/en/Contribution/CSTD_2018_IPanel_T2_DigitalComp_con25_UK_en.

pdf  (.2018شباط/ف اير  27)اطُّلع عليت ج 
  إالهال من حكوما ترييا، متا  ج املوقع  (47)

http://unctad.org/meetings/en/Contribution/CSTD_2018_IPanel_T2_DigitalComp_con23_Turkey_

en.pdf  (.2018شباط/ف اير  27)اطُّلع عليت ج 

http://unctad.org/meetings/en/Contribution/CSTD_2018_IPanel_T2_DigitalComp_con14_Bolivia_es.pdf
http://unctad.org/meetings/en/Contribution/CSTD_2018_IPanel_T2_DigitalComp_con14_Bolivia_es.pdf
https://stemdiversity.wisc.edu/featured/why-art-is-the-key-to-closing-the-stem-gender-gap/
http://unctad.org/meetings/en/Contribution/CSTD_2018_IPanel_T2_DigitalComp_con25_UK_en.pdf
http://unctad.org/meetings/en/Contribution/CSTD_2018_IPanel_T2_DigitalComp_con25_UK_en.pdf
http://unctad.org/meetings/en/Contribution/CSTD_2018_IPanel_T2_DigitalComp_con23_Turkey_en.pdf
http://unctad.org/meetings/en/Contribution/CSTD_2018_IPanel_T2_DigitalComp_con23_Turkey_en.pdf
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الدراالااايا، حياااق تتقااادل التكنولوجياااات باااارعا عالياااا، وينباااال لل ماااال اغرتقااااا مبهااااراذ  ب اااورة 
ناوس ماتمرة. ومن شك  إقاما روابط بف املدار  واجملاغت ال اناعيا أ  ياااعد ج تياا  هاذا ال

 من الت او . 
وابانلافا إىل يله، من امله  تقاد  الادع  إىل الناريات واملادار  اجملتم ياا ومنرماات  -34

ودة ال املاا املوجا ىل القاوةإاجملتمع املدا امل نيا بتقد  التدري  علا  اموعاا واالا ا مان املهاارات 
فااااات ال الكاااات ج وإىل الاااكا . وينبااال أ  ينااما هااذا التاادري  اموعااا واالاا ا ماان املهااار 

مااااا لل مااااا ت المة الرقميااااا، م/ااااا املهااااارات األالاالاااايا ج اااااال تكنولوجيااااا امل لومااااات واغت اااااغ
 يع.   املنار وللحياة اغجتماعيا بنكا عال، وقدرات الت ل  مدى ادياة، ومهارات تنري

 الكتاكاة الر مية والتعلم ئدى احلياة  
ملياااو  عاماااا،  375إىل  75، الااايحتاع مااان 2030عاااال تنااا  التقاااديرات إىل أةااات، ملاااول  -35

. واملهاا  ج هااذا (48)ج املا ااا ماان القااوى ال املااا ال امليااا، إىل تاياا  فئاااذ  املهنيااا 14إىل  3مي/لااو  ماان 
ومقارةاااا تلاااه  -مااان حياااق الو اااا ف  غ التفكااا  ي/ااا اً  -الااااياق هاااو التفكااا  مااان حياااق املهاااارات 

املهارات ماع احتياجاات الاوق ال ماا. وعاموة علا  يلاه، وةراراً إىل أ  التكنولوجياات تتقادل باارعا 
عااا  ماااابوقا، يلاااازل التحاااديق املاااااتمر لااا امأ التاااادري  ج ااااال املهااااارات الرقمياااا ماااان أجاااا تزويااااد 

أي الرعباا ج  -م اطل  "القادرة علا  الات ل "  الطمب البالاف يه  املهارات املهنيا. وقد ةنك مؤخراً 
لي اا   -تنميااا املهااارات املطلوبااا والقاادرة علاا  يلااه لكاال يتااا  اغلتحاااق ابل مااا ج األجااا الطويااا 

 . (49)عن الاما األالااليا اليت يطلبها أيحاب ال ما ج بيئا تتا  ابلتا  التكنولوجل الاريع
ياملكتبات، أ  تقادل بارامأ تادري  جديادة إىل أفاراد   وميكن للمرايز اجملتم يا التقليديا، -36

لااريااا للاات ل  اجملتمااع. فماا/ًم، تقاادل املكتبااات ال امااا ج بلااااراي، ج إطااار اغالاالاتيجيا الوطنيااا الب
، التاادري  ج اااال تنميااا املهااارات الرقميااا إىل فئااات اجتماعيااا (2020-2014)ماادى ادياااة 

كتاا  اغت اااغت اانلكلوةيااا دورات ج اااال اللميااز ماان أجااا . وج بولناادا، ياانر ا  م(50) تلفااا
اقيا  اغالاتفادة الكاملاا مان  . ومان الضاروري أيضااً (51)ت زيز تنمياا التفكا  اانباداعل والتحليلال

قااادرات التكنولوجياااات الرقمياااا، م/اااا مواقاااع التواياااا اغجتمااااعل والتااادري  علااا  اانةلةااات، ج 
 أًناا ا دما.  الت ل  مدى ادياة وتلقل التدري 

ومع تزايد أمهياا التكنولوجياات الرقمياا لكاا مان التو ياف واديااة اليومياا، اتااع الناااا  -37
ج البلااادا  النامياااا إىل املااااتوى األالاالااال مااان اانملاااال الرقمااال لكااال يتاااا  هلااان منافااااا ال ماااال 

__________ 

(48) https://www.mckinsey.com/global-themes/future-of-organizations-and-work/what-the-future-of-

work-will-mean-for-jobs-skills-and-wages  (.2018شباط/ف اير  27)اطُّلع عليت ج 
(49) https://www.weforum.org/agenda/2016/08/this-little-known-skill-will-save-your-job-and-your-

company/  (.2018شباط/ف اير  27)اطُّلع عليت ج 
  من حكوما بلااراي، متا  ج املوقع  إالهال (50)

http://unctad.org/meetings/en/Contribution/CSTD_2018_IPanel_T2_DigitalComp_con15_Bulgari

a_en.pdf  (.2018شباط/ف اير  27)اطُّلع عليت ج 
من حكوما بولندا، متا  ج املوقع  إالهال (51)

http://unctad.org/meetings/en/Contribution/CSTD_2018_IPanel_T2_DigitalComp_con20_Poland_

en.pdf  (.2018شباط/ف اير  27)اطُّلع عليت ج 

https://www.mckinsey.com/global-themes/future-of-organizations-and-work/what-the-future-of-work-will-mean-for-jobs-skills-and-wages
https://www.mckinsey.com/global-themes/future-of-organizations-and-work/what-the-future-of-work-will-mean-for-jobs-skills-and-wages
https://www.mckinsey.com/global-themes/future-of-organizations-and-work/what-the-future-of-work-will-mean-for-jobs-skills-and-wages
https://www.weforum.org/agenda/2016/08/this-little-known-skill-will-save-your-job-and-your-company/
https://www.weforum.org/agenda/2016/08/this-little-known-skill-will-save-your-job-and-your-company/
https://www.weforum.org/agenda/2016/08/this-little-known-skill-will-save-your-job-and-your-company/
https://www.weforum.org/agenda/2016/08/this-little-known-skill-will-save-your-job-and-your-company/
https://www.weforum.org/agenda/2016/08/this-little-known-skill-will-save-your-job-and-your-company/
http://unctad.org/meetings/en/Contribution/CSTD_2018_IPanel_T2_DigitalComp_con15_Bulgaria_en.pdf
http://unctad.org/meetings/en/Contribution/CSTD_2018_IPanel_T2_DigitalComp_con15_Bulgaria_en.pdf
https://www.weforum.org/agenda/2016/08/this-little-known-skill-will-save-your-job-and-your-company/
https://www.weforum.org/agenda/2016/08/this-little-known-skill-will-save-your-job-and-your-company/
http://unctad.org/meetings/en/Contribution/CSTD_2018_IPanel_T2_DigitalComp_con20_Poland_en.pdf
http://unctad.org/meetings/en/Contribution/CSTD_2018_IPanel_T2_DigitalComp_con20_Poland_en.pdf
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مناااروس ب ناااوا   الاااذيور ج الاااوق ال ماااا أو إجنااااة املهاااال اليومياااا لألالااارة امل ينااايا. وقاااد أجااارى
"مؤالاااا املااواطنف" تقييماااً لمحتياجااات الت ليميااا الرقميااا للنااااا وأةنااك من ااا إلكلوةيااا لتيااا  

. وابلنااابا إىل النااااا ج البلاادا  الناميااا، ينبااال (52) او أميااا النااااا ج املناااط  الريفيااا لباياااتا 
أجااا تلبيااا احتياجاااذن ماان للحكومااات أ  تااوفر هلاان إمكاةيااا اغت ااال األالاالاال ابانةلةاات ماان 

تكنولوجياا امل لوماات واغت ااغت. وذاادم حكوماا يينياا إىل تااوف  إمكاةياا اغت اال ابانةلةاات 
 . (53)للمجتم ات ا،ليا، مبا ينما النااا واألشلا  يوي اانعاقا

وغ توجد ويفا تناالا  ا مياع أو ويافا واحادة للت لاي  ولاياالاا الات ل  مادى اديااة،  -38
ع، والت ااااني ن املهاااا  النراااار إىل الرااااروم امللتلفااااا للبلاااادا  ماااان حيااااق ماااااتوى التنمياااااحيااااق ماااا

 واغحتياجات إىل املهارات، وماتوايت القدرات الت ليميا والتدريبيا. 

 أمهية الوي،ة املواتية لد م تنمية املهاراة -ابك 
اار ذيئااا بيئااا مواتيااا عمليااا بناااا الكفااااات الرقميااا وتاااه  ج اق -39 ياا  اغالااتفادة ماان تيا ا

االاايا وتطااوير ايااا األالهااذل الكفااااات. وميكاان ت زيااز البيئااا املواتيااا عاان طرياا  اغالاات/مار ج اهلي
 املؤالاات وتنري  املناريع، لمن أمور أخرى. 

 اولتثمار يف اهليابت األلالية الر مية  
دا . ولان تتيااار تناكا اهلياياا األالاالايا الرقميااا عن اراً أالاالاياً ج القادرة الرقميااا للبلا -40

ا  هلاا بلادا  الايت يُتاا إغ للاغالتفادة مان فار  التنمياا الايت توفرهاا التاا ات الراهناا ج التكنولوجيا
 بنااااااا الااااات/مار جاغت اااااال الرقمااااال والكفاااااااات املطلوباااااا. ولاااااذله مااااان املهااااا ، ابانلاااااافا إىل اغ

 يا، م/ًم. األالاال ياياالقدرات، تقليت الفجوة الرقميا. وميكن اقي  يله ابغالت/مار ج اهل
 -أي أي/ار مان ة اف الاكا  ال اامل  -وتبف التقديرات أ  او أرب ا مليارات شالت  -41

. وماادر ج هااذا الاااياق ممحرااا الُب ااد ا نااااا للفجااوة (54)غ يتااوافر هلاا  اغت ااال ابانةلةاات
ج الوقااات  ج املا اااا 12الرقمياااا. وماااع أ  الفاااارق تقلااات مااان حياااق ةاااابا االاااتلدال اانةلةااات )

ج املا ا( وج أقا البلدا   واً، حيق يُتاا  غمارأة واحادة مان   25الراهن(، فقد اتاع ج أفريقيا )
يااا الاابع ةااااا االااتلدال اانةلةاات، ابملقارةااا مااع رجااا واحااد ماان يااا  اااا رجااال. وعااادًة مااا 

 وابهان التكلفاا، يكو  اغت ال ال ريض النطاق ج البلدا  الناميا، ج حال إاتحتت، بطيئاً ةاابياً 
ممااا حيااد ماان قاادرة النااريات واألشاالا  علاا  االااتلدال الناابكا بطريقااا منتجااا. فاام عاا  عاان 
اغالااااات/مار ج اهلياياااااا األالاالااااايا مااااان أجاااااا م ا اااااا أوجااااات التفااااااوت ج إمكاةياااااا الوياااااول إىل 

عاااا   التكنولوجيااااات القا مااااا والناشاااائا واغالااااتفادة منهااااا، وخبايااااا ج أقااااا البلاااادا   ااااواً والبلاااادا 
الااااااحليا والاااادول ا زريااااا ال ااااا ة الناميااااا، حيااااق تااااؤدي القيااااود ا ارافيااااا والك/افااااا الاااااكاةيا 

__________ 

(52) https://en.unesco.org/news/community-engagement-and-online-literacy-empower-girls-and-

women-pakistan  (.2018شباط/ف اير  28)اطُّلع عليت ج 
 إالهال من حكوما يينيا، متا  ج املوقع (53)

http://unctad.org/meetings/en/Contribution/CSTD_2018_IPanel_T2_DigitalComp_con18_Kenya_

en.pdf  (.2018شباط/ف اير  27)اطُّلع عليت ج 
(54) ITU, 2017, ICT Facts and Figures 2017 (Geneva). 

http://unctad.org/meetings/en/Contribution/CSTD_2018_IPanel_T2_DigitalComp_con18_Kenya_en.pdf
http://unctad.org/meetings/en/Contribution/CSTD_2018_IPanel_T2_DigitalComp_con18_Kenya_en.pdf
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املنلفضاا واملااوارد ا،اادودة إىل ياا وبا أياا  ج اقيا  مااات/مري القطاااس ا ااا  ل ا اادات الااري ا 
دور مه ، عل  رأ  املال. وج هذا ال دد، يكو  للمؤالاات املاليا الدوليا والنرياا ج التنميا 

 إىل جاة  شريات القطاس ا ا  وادكومات. 
وعاموًة علا  يلاه، توجاد فجاوة ج اهلياياا األالاالايا باف اعتمااد التكنولوجياا ج املنازل وج  -42

الف ااا الدراالاال. ففاال الوقاات الااذي ت تمااد فياات األالاار واألفااراد تكنولوجيااات امل لومااات واغت اااغت 
أُجريااات ماااؤخراً إىل أتخااار املااادار  ج اعتمااااد التكنولوجياااات علااا  ةطااااق واالاااع، تنااا  البحاااو  الااايت 

ج املا ااا ماان الطاامب ج بلاادا  منرمااا الت اااو  والتنميااا ج املياادا  اغقت ااادي  96ا دياادة  فنااابا 
لااديه  حواالااي  ج املناازل، ج حااف غ تزيااد ةااابا االااتلدال تكنولوجيااات امل لومااات واغت اااغت ج 

. وياااازداد اتااااااس هااااذل الفجااااوة ج االااااتلدال تكنولوجيااااات امل لومااااات (55)ج املا ااااا 72املدرالااااا علاااا  
واغت اااغت بااف املدرالااا واملناازل ج البلاادا  الناميااا، حيااق ت اااا القاارى واجملتم ااات ا،ليااا ماان ةقاات 
املرافااا  ال اماااا الااايت تاااوفر هاااذل التكنولوجياااات. ولتضااايي  الفجاااوة التكنولوجياااا ج املنااازل، يُن ااا  اقاماااا 

لومااااات ج اجملتم ااااات ا،ليااااا ماااازو دة مبرافاااا  تكنولوجيااااا امل لومااااات واغت اااااغت، أو تااااوف  مرايااااز م 
التكنولوجياااات ا،مولاااا امليااااورة التكلفاااا، م/اااا ادواالاااي  اللوحياااا، لألالااار يات الااادخا املااانلفض. 

، ConnectHomeفماااا/مً، تااااوفر شاااارايا بااااف القطاااااعف ال ااااال وا ااااا  ج الااااوغايت املتحاااادة، ب نااااوا  
إمكاةيااا اغت ااال ال ااريض النطاااق اااامنً أو بتكلفااا بااايطا، ابانلااافا إىل األجهاازة والتاادري  ج اااال 

 . (56)اانملال الرقمل لألالر املنلفضا الدخا من أجا تضيي  الفجوة الرقميا ج املنزل
 وينما اغالت/مار ج اهليايا األالاالايا الرقمياا اغالات/مار ج ماوارد البياامنت وج مرافا  -43

قاماا مراياز إاجملال  وقدرات  ع البيامنت الضلما واليلها واالتلدامها. وتنما ا هود ج هذا
ار امياا، واغالات/ملدا  النوطنيا للبيامنت الضلما، واقي  التاطيا الكاملا ال ريضا النطاق ج الب
. بياامنت الضالمالالياا ا ج املراف  اانقليميا يات الاارعا ال الياا ج ادوالابا وامل ا اا مان أجاا

يااا. فماا/ًم، ات الرقموماان شااك  اغالاات/مار ج اهليايااا األالاالاايا أ  يااااعد أيضاااً ج بناااا الكفاااا
ري  القاااوة  لاااي  وتااادميكااان للمن اااات اانلكلوةياااا والتطبيقاااات الت ليمياااا أ  تاااااعد البلااادا  ج ت

ي أيضاااً الضاارور ن ال املااا واملااواطنف. ومااع يلااه، ولكاال تكااو  البيااامنت مناالاابا للمجتم ااات، ماا
 بناا قدرات اليليا ج عمليات ولع الاياالات واياي القرار. 

 السيالاة والتنمية املؤلسية  
إ  مااان الضاااروري لبنااااا الكفاااااات الرقمياااا وجاااود مؤالااااات مناالااابا تضاااع القواعاااد الااايت  -44

اب تاااى علاا  ايي اات حااوافز لتنااجيع ال مااال وااندارة والنااريات وا ام ااات والكيااامنت األخاار 
 ملادار  املهنيااات م/اا اوتنميا املهارات المةما. وتنما هذل املؤالااات القاواةف واللاوا  ، ومنرما

الاايت  رايااز ا ام ياااقاااال واملواملاادار  اجملتم يااا الاايت تاادع  التاادري  املهااين والاات ل  ماادى ادياااة، واأل
املنرماااااات ومياااااا، و دكماااااري ماااااو ً وتطاااااور التكنولوجياااااات الرقمياااااا وتطبيقاذاااااا، واملنرماااااات عااااا  ا
 اغالتلدال. و عتماد، اغجتماعيا اليت تقدل الدع  للمجتمع األوالع ةطاقاً ألعرا  الرقمنا، واغ

__________ 

(55) OECD, 2015, Students, Computers and Learning: Making the Connection (OECD Publishing). 
  إالهال من حكوما الوغايت املتحدة، متا  ج املوقع  (56)

http://unctad.org/meetings/en/Contribution/CSTD_2018_IPanel_T2_DigitalComp_con26_US_en.

pdf  (.2018شباط/ف اير  27)اطُّلع عليت ج 

http://unctad.org/meetings/en/Contribution/CSTD_2018_IPanel_T2_DigitalComp_con26_US_en.pdf
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ومااااان املمكااااان أيضااااااً أ  تاااااااعد جهاااااود أخااااارى ج اااااااغت م/اااااا الضااااارا   والتموياااااا  -45
اد وال ناعا والياالات الوق ال ما ج ولع هيكا للحوافز ينجع وييار اغالات/مار ج اغقت ا

الرقمل ومنااريا ال ماال فيات. ويقادل اانطاار التاايل ويافاً غالالاتيجيات وطنياا  تاارة ذادم إىل 
 تزويد البلدا  ابملوارد المةما لمالتفادة من أوجت التقدل التكنولوجل. 

 تع ي  الكتاكاة الر مية للولدانهتدف إىل ال اتيجياة وطنية خمتارة  
  حيااادد هااذا الاا منمأ األولاااوايت الراهنااا للبلاااد ج 2020الرقميااا ل ااال بلااااراي. باارمنمأ بلاااااراي  •

ال مليا ال املياا للرقمناا، مباا ج يلاه الاد الفجاوة الرقمياا، وةايدة اانملاال الرقمال وتنمياا يفاااات 
 يا ج قطاس التكنولوجيا املتقدماو األفراد، وتقليت النقت ج ال مال يوي املؤهمت ال ال

تكاااار واملهاااارات  ذااادم هاااذل ا طاااا إىل ج اااا ينااادا مريااازاً عامليااااً را اااداً ينااادا. خطاااا اغب •
لمبتكار، واملااعدة ج توف  مزيد من فر  ال ما ا يادة األجار، وت زياز وتوالايع ةطااق 
الطبقاااااا الوالاااااط . وتناااااما ا طاااااا تزوياااااد املاااااواطنف ابألدوات واملهاااااارات وا ااااا ات الااااايت 

 ال ما، ا   وماتقبًمو  ا  ج قوةحيتاجو  إليها لتحقي  النج
خارطاااا طريااا  وهااال يينيااا. ا طاااا الوطنياااا الر ياااايا لتكنولوجياااا امل لومااات واغت ااااغت   •

قا مااا علاا  مولااوس تكنولوجيااا امل لومااات واغت اااغت املااام  "ت زيااز أتالاايس اقت ااااد 
ال قااا   علاا  امل رفااا". وتنراار ا طااا ج االاالاتيجيات ااااف القيمااا ال امااا، وإةناااا أعماا

تكنولوجيااا بوياافها ماريااا قا مااا علاا  تكنولوجيااا امل لومااات واغت اااغت، وت زيااز هااذل ال
  رياً لل ناعاو 

(  ممااع بااف INCoDE.2030) 2030ال تاااال. املبااادرة الوطنيااا للكفااااات الرقميااا ل ااال  •
املنرمااااات ال امااااا وا ايااااا هباااادم ت مااااي  اانملااااال الرقماااال، وتنناااايط القابليااااا للتو يااااف 

لتاااادري  املهااااين والتل اااات ج التكنولوجيااااات والتطبيقااااات الرقميااااا، ولااااما  املناااااريا وا
  ارم جديدة ج اجملاغت الرقمياو القويا ج شبكات البحو  والتطوير الدوليا، وإةتاع م

جنااوب أفريقيااا. الاياالااا الوطنيااا املنقحااا للنطاااق ال ااريض واالاالاتيجيا النطاااق ال ااريض   •
ا اهلياياا األالاالايا وا ادمات املت لقاا ابلنطااق ال اريض واملتااما ذدفا  إىل لما  إاتح

وقيااااااا ويااااااار التكلفااااااا واألمااااااا  للجميااااااع ملااااااول عااااااال  وافيااااااز اغالااااااتي اب  2020ابملًو
 تكنولوجيات امل لومات واغت اغتو واغالتلدال عل  او ماتدال ل

بادع  اهلياياا األالاالايا،  أوعندا. الرويا الرقميا ألوعندا  تتناول هذل الرويا مااا ا تت لا  •
وإطار الاياالات، وإمكاةيا اد اول علا  تكنولوجياات امل لوماات واغت ااغت، وتنمياا 
القاادرات، والت اااو  فيمااا بااف الوياااغت امللتلفااا، وإمكاةيااا ح ااول  يااع املااواطنف علاا  

 ت، وإمكاةيا اغالتفادة التناريياو ا دمات ادكوميا، وتقد  ا دما
تحدة. الياالاا املهاارات الرقمياا وااندمااع الرقمال  ذادم إىل لاما  أ  يتاا  اململكا امل •

 قمل أ  يف ا يلهو لكا شلت ميكنت أ  ينارا ج اغقت اد الر 
الااوغايت املتحاادة. البيااامنت اغااديااا املفتوحااا  مبااادرة حكوميااا مفتوحااا بنااك  البيااامنت  •

ت الااايت توفرهاااا ادكوماااا وقطااااس تااااه  ج ااااديق أداا ادكوماااا واااااف تقاااد  ا ااادما
  ال ناعا واملنرمات ع  ادكوميا.

إالاااهامات ماااان الااادول األعضاااااا ج اللجناااا امل نيااااا بتاااال  ال لااااول والتكنولوجياااا ألعاااارا  التنميااااا،   امل در
)اطُّلااااااع  http://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=1562ج املوقااااااع  متاحااااااا
 (.2018شباط/ف اير  27عليت ج 

http://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=1562
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 التعاون فيما بني ا هاة صاحوة املصلحة -جيم 
ياتلزل ااف الكفااات الرقمياا االات/ماراً مك/فااً ج تادري  املاو فف، ويطايط املنااهأ  -46

يقااالدراالاايا، وتااوف  مرايااز امل  د عاادة ااااغت اً. وتوجاالومااات، ويااا يلااه يتطلاا  ت اااومنً دولياااً ًو
لرقميااا ج كفااااات اميكاان أ  ياااه  فيهااا الت اااو  فيمااا بااف ا هااات ياااحبا امل االحا ج ت زيااز ال
هاارات الرقمياا قوياا املالبلدا ، ويله م/ًم عن طري  النرايات بف القطااعف ال اال وا اا  ج ت

با امل الحا ج هات يااحا الرقميا، وعن طري  الت او  الدويل فيما بف ا وبناا اهليايا األالاالي
 بناا القدرات وإجراا البحو . 

 الشراباة بني ال طا ني العام واخلاع  
ميكن للنرايات بف القطاعف ال ال وا ا  أ  تدع  عملياات تقاد  التادري  وإةنااا  -47

مهماااا ج  ؤدي شاااريات التكنولوجياااا ابلف اااا أدواراً اهلياياااا األالاالااايا وإقاماااا مرافااا  للبياااامنت. وتااا
ب اض البلادا  املتقدماا لادع  التادري  والتادريس ج ااال املهاارات الرقمياا. فما/ًم، تت ااو  شاريا 
مايكروالااااوفت مااااع ادكومااااا ال يطاةيااااا ج تاااادري  املااااو فف ادكااااوميف علاااا  ييفيااااا االااااتلدال 

. وعموة عل  يلاه، وةراراً إىل  ياز شاريات (57)التكنولوجيات ا ديدة، م/ا ا دمات الاحابيا
التكنولوجيا ج اال هندالا ال ايات وت مي  الواجهات البينيا، توجد أيضاً إمكاةيا للت او  ج 

، Swiftتااوف  امل اادات وال ايااات امل اامما خ ي اااً لألعاارا  الت ليميااا. وي اام  مطااورو تطبياا  
ا، واجهااا بينياا تفاعلياا لألطفااال قا ماا علا  الل اا  وهاو تطبيا  ت ليمال علاا  األجهازة اانلكلوةيا

. ومااان املمكااان أيضااااً أ  يااااه  الت ااااو  فيماااا باااف ا هاااات يااااحبا (58)لت لااايمه  ييفياااا اللمياااز
امل االحا ج تبااادل امل لومااات املت لقااا ابلطلاا  علاا  املهااارات والكفااااات الرقميااا وال اار  املتااا  
منها، وج تقد  التدري  أًناا ا دماا والتادري  الاداخللو وتقاد  أحاد  املهاارات التكنولوجياا 

ال تاااااال شاااارايا مااااع عاااادة جام ااااات، منهااااا م هااااد ماالاتنوالااااتس  للدارالااااف. فماااا/ًم، أقاماااات
وامل اهااد اهلنديااا للتكنولوجيااا، هباادم إةناااا شاابكات  ،Carnegie Mellonللتكنولوجيااا، وجام ااا 

 . (59)تدع  ااف الكفااات الرقميا

 التعاون الدويل  
وتناااما أم/لاااا ميكااان للت ااااو  الااادويل أ  يااااه  ج ت زياااز الكفاااااات الرقمياااا ج البلااادا .  -48

الت ااااو  الااادويل الااادورات التدريبياااا ج ااااال اللمياااز الااايت قااادمتها أملاةياااا وجهاااات أخااارى م نياااا إىل 
 Code Clubواملنتادى اانلكالوا الادويل املاام  ، (60)2016املدرالاف والطامب ج رواةادا ج عاال 

__________ 

(57) https://news.microsoft.com/en-gb/2017/01/26/microsoft-launches-digital-skills-programme-for-

the-uk/  ُّ(.2018شباط/ف اير  27لع عليت ج )اط 
(58) https://www.apple.com/uk/swift/playgrounds/  ُّ(. 2018شباط/ف اير  27لع عليت ج )اط 

إالهال من حكوما ال تاال، متا  ج املوقع  (59)
http://unctad.org/meetings/en/Contribution/CSTD_2018_IPanel_T2_DigitalComp_con21_Portugal

_en.pdf  ُّ(.2018شباط/ف اير  27لع عليت ج )اط 

 إالهال من حكوما أملاةيا، متا  ج املوقع (60)
http://unctad.org/meetings/en/Contribution/CSTD_2018_IPanel_T2_DigitalComp_con17_German

y_en.pdf  ُّ(2018ف اير /شباط 27عليت ج  لع)اط. 

https://news.microsoft.com/en-gb/2017/01/26/microsoft-launches-digital-skills-programme-for-the-uk/
https://news.microsoft.com/en-gb/2017/01/26/microsoft-launches-digital-skills-programme-for-the-uk/
https://news.microsoft.com/en-gb/2017/01/26/microsoft-launches-digital-skills-programme-for-the-uk/
https://www.apple.com/uk/swift/playgrounds/
http://unctad.org/meetings/en/Contribution/CSTD_2018_IPanel_T2_DigitalComp_con21_Portugal_en.pdf
http://unctad.org/meetings/en/Contribution/CSTD_2018_IPanel_T2_DigitalComp_con21_Portugal_en.pdf
http://unctad.org/meetings/en/Contribution/CSTD_2018_IPanel_T2_DigitalComp_con17_Germany_en.pdf
http://unctad.org/meetings/en/Contribution/CSTD_2018_IPanel_T2_DigitalComp_con17_Germany_en.pdf


E/CN.16/2018/3 

21 GE.18-03226 

اململكاا املتحادة. ، وهال منرماا خ ياا مقرهاا ج Raspberry Pi Foundationالاذي تدعمات مؤالااا 
بلااد هباادم تااوف  املااواد التدريبيااا للم لمااف  100وت مااا هااذل املنرمااا مااع مؤالاااات ج أي/اار ماان 

 .(61)واملتطوعف ج  يع أااا ال امل لكل ي لموا األطفال ييفيا اللميز
وميكاان للت اااو  فيمااا بااف ادكومااات والنااريات وا هااات األخاارى ياااحبا امل االحا أ   -49

ج إقامااا اهلياياااا األالاالااايا لتكنولوجيااا امل لوماااات واغت اااغتو واانالاااراس بتنمياااا  اً يااااعد أيضااا
املهااارات الرقمياااو وبناااا القاادرات ج اااايل التلاازين والتحلياااو وولااع لااوا   ورداب تت لاا   مااع 
البيااامنت واالااتلدامها وإاتحتهااا للجميااع. فماا/ًم، أقاماات أوعناادا، مبااااعدة ماان حكومااا يااوراي، 

 وميكااان أيضااااً  .(62)لح اااول علاا  امل لوماااات هبااادم تيااا  مباااادرات ادكوماااا اانلكلوةيااامرياازاً ل
وهااال شااارايا عاملياااا للماااااواة باااف ا نااااف  - ”EQUALS“لنااارايات م/اااا مباااادرة "متاااااوو " 

أ   -بقيادة اغااد الدويل لمت اغت وهيئا األم  املتحادة للماااواة باف ا نااف و كاف املارأة 
 .(63)مفيداً ج هذا ال ددتؤدي دوراً 

ومااان املمكااان أيضااااً أ  تااااه   افاااا مت اااددة ا هاااات يااااحبا امل ااالحا، م/اااا اللجناااا  -50
تكنولاااوجل لتقااادل الامل نياااا بتاااال  ال لااا  والتكنولوجياااا ألعااارا  التنمياااا، ج االتكناااام أوجااات ا

ن املمكان أ  ما  يلاه،وأتً اذا الاياالاتيا عل  البلدا  من حيق بنااا القادرات. وابانلاافا إىل
ضااًم عاان فمل االحا، اتيااار هااذل ا،افااا وت اازة الت اااو  الرمساال بااف البلاادا  واجملموعااات ياااحبا 

 يا.ات الرقمتيا  تبادل املمارالات ا يدة والدرو  املاتفادة ج اال ت زيز الكفاا

ا  احاااة ئ دئااة لتنظاار فيهااا الاادول األ ضاااك واجملتماارت الاادويل واللجنااة  -اائساا  
حلادياااة اورهتاااا دياااة بتساااخري العلااام والتكنولوجياااا ألغاااراض التنمياااة يف املعن

 والعشري  
ر التكنولوجياااااات الرقمياااااا ابلف اااااا علااااا  ال دياااااد مااااان اااااااغت اديااااااة اغجتماعياااااا  -51 تاااااًؤ

مكاةياا دعا  إالناشائا واغقت اديا، مبا ج يله فر  ال ما. ويتاي  ةنار التكنولوجياات القا ماا و 
والت لااي  والزراعااا  ، وغ الاايما ج ااااغت م/ااا ال ااحا2030اااتداما ل ااال إجناااة خطااا التنميااا امل

/اااا  التااااا  يمااااع يلااااه، وتطااااوير املناااااريع ا دياااادة واملااااااواة بااااف ا ناااااف واغالااااتداما البيئيااااا. و 
يضاااً أ  أميكنهااا  التكنولااوجل الاااريع أيضاااً بواعااق قلاا  وااادايت، أل  التكنولوجيااات ا دياادة

  علا  ت راي  ا البلاداااواة. ومن املمكن أ  ياااعد بنااا الكفاااات الرقمياتزيد من أوجت عدل امل
 لالبيا. ار رها  فوا د التكنولوجيات ا ديدة ج اجملتم ات والتقليا إىل ادد األدىن من

 وُتنج ع الدول األعضاا عل  اياي ا طوات التاليا  -52
اغالاات/مار ومناااريا القااوة ال املااا ج تنفيااذ املبااادرات والاا امأ الاايت تنااجع وتيااار  )أ( 

ج ااال التنراي  الرقمال للمنااريع(،  اغقت اد الرقمل. وتنما هذل املباادرات والا امأ التادري  )ما/مً 
__________ 

(61) https://www.codeclubworld.org/about/countries/  ُّ(.2018شباط/ف اير  27لع عليت ج )اط 
 املوقع ج متا  أوعندا، حكوما من إالهال (62)

http://unctad.org/meetings/en/Contribution/CSTD_2018_IPanel_T2_DigitalComp_con24_Uganda

_en.pdf  ُّ(.2018شباط/ف اير  27عليت ج لع )اط 

(63) https://www.equals.org/  ُّ(.2018شباط/ف اير  27لع عليت ج )اط 

https://www.codeclubworld.org/about/countries/
http://unctad.org/meetings/en/Contribution/CSTD_2018_IPanel_T2_DigitalComp_con24_Uganda_en.pdf
http://unctad.org/meetings/en/Contribution/CSTD_2018_IPanel_T2_DigitalComp_con24_Uganda_en.pdf
https://www.equals.org/
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واملن اااات اانلكلوةياااا، واألةناااطا اجملتم ياااا، واداااوافز املالياااا )م/اااا يفااايض الضااارا   والقااارو  
ريع ال ااا ة واملتوالااطا ادجاا  املناااريا ج التكنولوجيااا امل اارفيا املنلفضااا الفا اادة(، و ويااا املنااا

الرقمنااااا  الرقميااااا، وتنااااجيع األعمااااال التجاريااااا اانلكلوةيااااا وتنرااااي  املناااااريع، والتنااااايا ا يل أو
 لألعمال التجاريا القا ماو

تنفياذ الياالاات ذاادم إىل إةنااا هياياا أالاالاايا مناالابا لتكنولوجياا امل لومااات  )ب( 
ملت لقااا االقاادرات ا هااذل الاياالااات تنااجيع اغالاات/مار ج اهليايااا األالاالاايا و واغت اااغت. وتناام

لبياامنت ت لقا بتحليا ادرات املمبوارد البيامنت، مبا ج يله مراف   ع البيامنت ويزينها وةقلهاو والق
 وغالتفادة منهافتوحا واالضلما واياي القرارو واألدوات املناالبا لتوف  البيامنت ادكوميا امل

إدماع مولوس تاوف  الكفاااات الرقمياا واملهاارات النل ايا التكميلياا، مباا ج  )ع( 
يلااه تنرااي  املناااريع، ج مناااهأ الت لااي  الرمساال ومبااادرات الاات ل  ماادى ادياااة. وينبااال أ   خااذ 
يلااه ب ااف اغعتبااار أفضااا املمارالااات والاااياقات ا،ليااا واغحتياجااات، وأ  يضاامن أ  يكااو  

 و (64)ايداً من حيق التكنولوجيا الت لي  
تنجيع دراالا ال لول والتكنولوجياا واهلندالاا والرايلايات، وخباياا ج يافوم  )د( 

ب ج املااواد   وا داالطالبااات، مااع اغعاالام ج الوقاات ةفااات يمهيااا الدراالااات الاايت تاادمأ الفنااو 
ت ت م/اا املهااراج اااغ الايماالتقنيا التقليديا. وينباال أيضااً تقاد  التادري  إىل املدرالاف، وغ 

لتاادري  علاا  الا  مااع الرقميااا والتفكاا  اداالااويب. وميكاان بناااا القاادرات ج هااذل اجملاااغت ابغقاا
بناااا  ج الااياق النراار مهااارات عامااا أخاارى، م/ااا تنرااي  املناااريع واملهااارات النل اايا، وينبااال

 اوالقدرات ج تقد  تدري  إلزامل يت ل  ابلتوعيا ابلتحيز ا ناا
دعاا  النااريات وا هااات األخاارى ياااحبا امل االحا ج تقااد  التاادري  املت لاا   )ه( 

  مادى لوقادرات الات  مبجموعا الكفااات الرقميا ج مكاا  ال ماا وج اديااة اغجتماعياا األعا ،
مل االحا، مبااا ات ياااحبا ادياااة، ومهااارات تنرااي  املناااريع. وينبااال ت زيااز الت اااو  فيمااا بااف ا هااا

إقامااا و ألالاالاايا ناارايات بااف القطاااعف ال ااال وا ااا ، ماان أجااا دعاا  تطااوير اهليايااا اينااما ال
يئااا ذتاااتهدم  مرافاا  البيااامنت. وينبااال توجياات اهتمااال خااا  إىل الاياالااات والناارايات الاايت

 وت زيز الكفااات واملهارات الرقميا لدى النباب والناااو
ج ااااااال تطاااااوير تكنولوجياااااا تنفياااااذ رلياااااات الااااادع  مااااان أجاااااا ادياااااد اغماهاااااات  )و( 

ال علا  الوفااا اعد ال ماامل لومات واغت اغت واغحتياجاات مان املهاارات، م/اا بُ اد النرار، الايت تاا
 . تكيف مع التاي ت عل  الواملؤالااابملتطلبات الراهنا والناشئا املت لقا ابلكفااة، ومااعدة ال مال 

 حات التاليا وقد يود اجملتمع الدويل أ  ينرر ج اغقلا -53
اا  فيمااا بااف املنرمااات الدوليااا امللتلفااا ومااع منرمااات اجملتمااع  )أ(  ت زيااز ت اااو  أًو

ات ال ااا مااابقلاه ياملدا من أجا إطمق مباادرات ذادم إىل بنااا املهاارات الرقمياا، مباا ج 
 وحلقات ال ما واملنتدايت التفاعليا األخرىو اداالوبيا ا ماعيا

اغحتياجاات مان اهلياياا األالاالايا لتكنولوجياا امل لوماات واغت ااغت اديد  )ب( 
 ياواليت  ك ن من تقد  التدري  اجملدي ج اال املهارات والكفااات الرقم

__________ 

 .م ينا تكنولوجيات ينجع غ الذي الت لي  أخرى، ب بارة (64)
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تنجيع االتلدال األالالي  الرقميا، م/ا املن ات اانلكلوةياا لتباادل امل اارم  )ع( 
 وبناا القدرات عل  ال  يد الدويل.

 للجنا أ  تنرر ج اغقلاحات التاليا وقد تود ا -54
، وخباياااااا فيماااااا يت لااااا  ببنااااااا اجمللاااااس اغالتنااااااري للقضاااااااي ا ناااااااةيات زياااااز  )أ( 

الكفااااااات الرقميااااا، ويلااااه ابلت اااااو  مااااع ييااااامنت األماااا  املتحاااادة يات ال اااالا الاااايت تريااااز علاااا  
 التكنولوجيات الرقميا واملاا ا ا نااةياو

ا   )ب(  مان أجاا إقاماا رواباط باف الادوا ر األيادميياا ج بلادا  ت زيز ت او  دويل أًو
 تلفا، وخبايا اناتحا فر  لطمب البلدا  الناميا للمناريا ج برامأ التبادل مع بلادا  أخارى 

 يات ةر  ت لي  متقدما، ويذله لتاوي  ابتكارات املؤالاات البح/يا ج البلدا  النامياو

لااااااا ل الاياالاااااااات ج موالااااااايع مت اااااااددة دعااااااا  تقاااااااد  الااااااا امأ التدريبياااااااا لوا )ع( 
التل  ااااات تت لاااا  ابلتااااا  التكنولااااوجل وأتً اتاااات علاااا  التنميااااا، وتيااااا  ادااااوار بااااف والاااا ل 

 الاياالات والنرراا ج اال ال لول انحاطته  علماً ابلتطورات التكنولوجيا وأتً اذاو
واالاااااتلدال وةناااااار دعااااا  ا هاااااود الرامياااااا إىل بنااااااا القاااااادرات المةماااااا لتطاااااوير  )د( 

 التكنولوجيات ا ديدة والقا ما ج البلدا  الناميا، وخبايا أقا البلدا   واًو
دعااا  البلااادا  ج جهودهاااا الرامياااا إىل ادياااد اغماهاااات املااااتقبليا مااان حياااق  )ه( 

 اغحتياجات ج اال بناا القدرات، بطرق منها عمليات اغالتنرامو
ول األعضااااااا وا هاااااات األخااااارى يااااااحبا تناااااجيع تباااااادل امل اااااارم باااااف الاااااد )و( 

امل لحا، غ بنك  أفضا املمارالات وق ت النجا  فحا ، وإ ا أيضاً بناك  ماارب الفناا 
 والتحدايت املقلةا ببناا الكفااات الرقميا.
    


